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O
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ, reunid
data, em sessão ordinária, dando cumprimento ao disposto no inciso I, Ari 71 da
Constituição Federal, consoante o referido pelo Art. 78, inciso I, da Constituição Estadual,
apreciou a presente Prestação de Contas Anual do Governo Municipal de BARBALHA,
exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor JOSÉ LEITE GONÇALVES
CRUZ, e, ao examinar e discutir a matéria, acolheu o Relatório e o Voto do Conselheiro
Relator, pela emissão de Parecer Prévio FAVORÁVEL À APROVAÇÃO das Contas de
Governo ora examinadas, submetendo-as ao julgamento político a ser realizado pela
Câmara Municipal.

RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES FINAIS:
Determinar juntada de cópia da Informação Inicial n.° 12.105/2013, fls.
923/983 dos autos, à Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal de Barbalha,
pertinente ao exercício de 2012, para exame e apreciação dos aspectos relativos à Gestão
Fiscal do Poder Legislativo.
Sejam notificados o Prefeito Municipal a respeito do resultado desta
apreciação e a Câmara Municipal para que tome as providências cabíveis.
E x p e d ie n t e s N e c e s s á r io s .
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SALA DAS SESSÕES DO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS
MUN
MUNICÍPIOS DO ESTADO/ D£> CEARÁ, em Fortaleza,
de
de 2015.
Conselheiro Presidente
Conselheiro Relator

Fui presente
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RELATÓRIO
Reportam-se os autos sobre a Prestação de Contas Anual do município
de BARBALHA relativa ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do
senhor JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ, então prefeito municipal, encaminhada a
esta Corte de Contas, para receber exame e Parecer Prévio, de conformidade com o
preceituado no inciso I, do Art. 78 da Constituição Estadual.
Os autos foram distribuídos para a esta Relatoria, fl. 922, que, dando
prosseguimento ao feito, encaminhou-os à Dirfi para informar, mesma folha.
Encarregada da análise técnica, a Inspetoria Competente emitiu a
Informação Inicial n.° 12.105/2013, fis. 923/983, e documentos às fis. 984/1.013.
Observadas as garantias estabelecidas no Art. 5o, inciso LV, da Carta
Federal, foram as contas convertidas em diligência, fl. 1.013, de acordo com o Ofício
n.° 27.939/2013/SEC, fl. 1.016, e ARMP de fl. 1.017, tendo o Responsável
apresentado, fis. 1.018/2.194, Processo n.° 31.841/13, suas razões de Defesa,
através do seu representante legal José Nunes de Alencar, interposta dentro o
prazo, segundo certifica a Secretaria deste TCM, fl. 2.195, tendo os autos sido
remetidos à Dirfi para informar, a qual apresentou a Informação Complementar n.°
12.022/2014, fis. 2.196/2.222 e documentos às fis. 2.223/2.259.
Chamada a se manifestar, fl. 2.260, a Procuradoria emitiu o Parecer n.°
9.632/2014, fis. 2.262/2.263, da lavra da procuradora Leilyanne Brandão Feitosa,
pela Desaprovação das presentes contas.

É O RELATÓRIO.

RAZÕES DO VOTO
Preliminarmente, é importante salientar que o exame das Contas de
Governo, com a emissão do Parecer Prévio, constitui uma avaliação global das
receitas e dos gastos públicos, das mutações patrimoniais dependentes ou não da
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execução orçamentária e uma apreciação macro do desempenho da máquina
administrativa durante toda uma gestão.
Em procedimento desta natureza, cabe ao Tribunal de Contas dos
Municípios - TCM, recomendar à competente Câmara Municipal, por força da
disposição expressa no Art. 78, inciso I, da Constituição Estadual, a aprovação da
respectiva Prestação de Contas, podendo ainda fazer recomendações, quando
houver necessidade.
Ressalte-se que este Parecer Prévio não afasta o julgamento que é feito
por esta Corte de Contas dos ordenadores de despesas e demais responsáveis por
dinhelros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, ficando
ressalvadas as eventuais responsabilidades, porquanto será objeto de apreciação
específica, mediante Tomadas e Prestações de Contas de Gestão.
No tocante aos atos de gestão fiscal do Presidente da Câmara, inclusos
nestes autos das Contas de Governo, servem, apenas, para facilitar uma análise
macro da Administração Pública Municipal, já que os mesmos serão objeto de
exame nos respectivos Processos de Prestação de Contas de Gestão daquele
Poder Legislativo, cuja informação Técnica deverá ser anexada à referida Prestação
de Contas.

DO EXAME DAS CONTAS
Cumpre destacar, inicialmente, que foram considerados vários itens que
servirão como indicadores essenciais ao exame das contas do exercício financeiro
de 2012, como uma forma de instrumentalizar a avaliação de desempenho da
administração e obter uma tomada de decisão uniforme e ágil.
Finalmente, o critério adotado tem como objetivo uma apreciação com
segurança e de forma isonômica das contas, sob o enfoque legal da Constituição
Federal, Lei Federal n.° 4.320/64, Constituição Estadual, Lei Complementar n.°
101/2000 (LRF) e Instruções Normativas do TCM.
Demonstraremos o exame dos tópicos analisados, nas Informações
Técnicas, Defesa e Parecer Prévio da Procuradoria, deste modo passamos a
demonstrar diversas ocorrências acerca da execução orçamentária, financeira e
patrimonial, as quais acolho como parte integrante do Voto, servindo de base para
as Razões de Voto, merecendo destaque os aspectos mais relevantes do processo
examinado, conforme abaixo:
1 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1 A presente Prestação de Contas autuada neste Tribunal sob o n.° 2.527/13 foi
encaminhada tempestivamente pelo senhor Presidente do Legislativo local, em
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atendimento ao disposto no Art. 42 da Constituição Estadual, bem como se pôde
comprovar o envio ao Poder Legislativo pelo Poder Executivo atendendo o prazo
fixado no Art. 42, § 4.° da Carta Magna Estadual, fis. 932 e 2.201;
1.2 Foi comprovado que a Prestação de Contas de Governo foi disponibilizada pelo
Poder Executivo aos interessados, na forma dos Arts. 48 e 49, caput, da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, fis. 933 e 2.201/2.202;
1.3 O Processo de Prestação de Contas encontra-se indevidamente instruído,
conforme determina a Instrução Normativa n.° 01/2010 - TCM, em face da omissão
da lei que fixou a remuneração do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários, fis. 933/935 e
2 . 202 .

2 DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
2.1 A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi enviada a este Tribunal, em
atendimento ao que dispõe o Art. 4.° da Instrução Normativa n.° 03/2000, deste
Órgão, alterada pela IN n.° 01/2007, fis. 935/936.
Após exame nà LDO, os Técnicos deste TCM verificaram que as metas e
prioridades para 2012 constam demonstradas em seus anexos, conforme determina
os Arts. 1.° e 2.°, cumprindo, deste modo, seu objetivo principal.
2.2 A Lei Orçamentária Anual, foi encaminhada a esta Corte de Contas, em
cumprimento ao que dispõe o Art. 42, § 5.° da Constituição Estadual/89, fis. 936;
O referido diploma legal atendeu, dentre outros, aos princípios da unidade
e universalidade orçamentária, uma vez que consolida os orçamentos fiscal, da
seguridade social e de investimentos da Administração Direta e Indireta, abrangendo
os Poderes Legislativo e Executivo. Nestes valores estão incluídos os recursos
próprios das Autarquias, Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público,
Fundos Especiais e os recursos para as Empresas de Economia Mista de que o
Tesouro Municipal participa sob a forma de aumento de capital.
Verificou-se que a Lei Orçamentária contempla dotação destinada à
Reserva de Contingência, bem como o percentual autorizativo contido na Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO, guarda conformidade com a autorização presente
na LOA, obedecendo ao que disciplina o § 2.° do Art. 165 da CF.
Foi comprovada através de documentação a realização de audiência
pública como forma de incentivo à participação popular, visando à transparência da
gestão fiscal durante os processos de elaboração e discussão do Orçamento para o
exercício de 2012, fs. 937 e 2.202/2.203.
2.3 Da Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de
Desembolso, fl. 937:
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Foi comprovada junto a este Tribunal a elaboração da Programação
Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, em cumprimento ao disposto no
Art. 8.° da Lei Complementar n.° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
O prazo de 30 (trinta) dias após a publicação do Orçamento para
elaboração desses demonstrativos, estabelecido na Lei Complementar, foi
observado pelo Chefe do Executivo, em cumprimento ao disciplinamento contido da
LRF.
O Art. 6.° da Instrução Normativa n.° 03/2000 deste Tribunal foi observado
pelo Chefe do Executivo, em virtude de referidas peças terem sido encaminhadas a
este TCM até 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação.
3 DO ORÇAMENTO E CRÉDITOS ADICIONAIS
3.1 Analisando as metas do Orçamento foi verificado que as 03 (três) funções
priorizadas por ordem crescente pela citada Lei foram:
Saúde -------------------------R$ 58.037.500,00, que representou 50,96% do total da
despesa orçada.
Educação--------------------R$ 26.234.336,56, que representou 23,03% do total da
despesa orçada.
Administração---------------R$ 7.312.570,00, que representou 6,42% do total da
despesa orçada.
Com o intuito de verificar se a Administração Municipal respeitou esta
ordem de prioridade, esta Relatoria comparou a representatividade da autorização
de despesa orçamentária em relação à sua execução pela Administração no
exercício em análise, verificando que tais metas não foram respeitadas em sua
plenitude, ás quais representaram em relação ao total da despesa realizada os
percentuais a seguir discriminados:
Saúde
Educação
Urbanismo

-R$ 61.102.973,11, que representou 50,02%
- R$ 29.630.353,75, que representou 24,26%
- R$ 8.160.032,48, que representou 6,68%

3.2 Da Análise dos Créditos Adicionais, fis. 938/942 e 2.203/2.205:
A Lei Orçamentária autorizou a Abertura de Créditos Adicionais
Suplementares até o limite de 50% do valor total do orçamento, eqüivalendo a R$
56.944.557,28 (cinqüenta e seis milhões, novecentos e quarenta e quatro mil,
quinhentos e cinqüenta e sete reais e vinte e oito centavos). Considerando que
foram abertos R$ 41.700.356,57 (quarenta e um milhões, setecentos mil, trezentos e
cinqüenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos) em créditos do tipo suplementar,
se conclui que foi respeitado o limite estabelecido pelo Orçamento, em cumprimento
à determinação imposta pelo Art. 167 da CF e Art. 43, § 1.°, inciso III da Lei n.°
4.320/64.
CPP - Proc.n.0 2.527/13
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As ocorrências antes apontadas relativas à divergência entre a Prestação
de Contas (cd-rom) e o SIM, foram devidamente esclarecidas pela Defesa.
4 DA GESTÃO FISCAL - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, fis. 942/950 e
2.205/2.210:
4.1 Das Despesas de Pessoal:
a) No tocante à despesa com pessoal do Executivo, ficou constatado que o
Município cumpriu o limite estabelecido no Art. 20, inciso III, letras “a” e “b" da Lei
de Responsabilidade Fiscal, ou seja, 38,55%, conforme quadro exposto à fl. 946, a
saber:
Poder Executivo.......................... R$ 43.427.458,13 — 37,51%
Poder Legislativo........................ R$ 1.207.860,34— 1,04%
b) O total empenhado com pessoal demonstrado no RGF do último período está
compatível com aquele evidenciado no Sistema de Informações Municipais.
4.2. Do alcance aos Limites de Alerta/Prudencial, fis. 947 e 2.206:
Informou-se que da análise destes gastos no exercício em exame, ficou
constatado que estas despesas, realizadas pelo Poder Executivo, não atingiram o
limite de alerta preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal.
4.3 Do aumento de Despesa com Pessoal, fis. 947/948 e 2.206/2.210:
Inicialmente foi apontado o descumprimento ao disposto no Art. 21,
parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista o aumento de
despesas com pessoal no segundo semestre.
Ressalte-se, entretanto, após a Defesa apresentada, bem como através
de análise minuciosa nos documentos apresentados, o Órgão Técnico deste
Tribunal efetuou novo exame, fis. 2.207/2.210, concluindo por descaracterizar a
afronta inicialmente apontada, tendo em vista o incremento da Receita no 2.°
semestre (24,35%), o qual supre o aumento da despesa com Pessoal (23,71%).
4.4 Das Operações de Crédito, fis. 949 e 2.210:
O Município contraiu Operação de Crédito na quantia de R$ 1.068.500,01
(um milhão, sessenta e oito mil e quinhentos reais e um centavo), a qual cumpriu o
limite legal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
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4.5 Da Dívida Consolidada e Mobiliária, fl. 950:
A Dívida Consolidada Municipal está dentro do limite estabelecido no
inciso (I do Art. 3.° da Resolução n.° 40/01 do Senado da República.
5 DAS RECEITAS
5.1 A Receita Orçamentária arrecadada no exercício em análise, foi na ordem de
R$ 123.006.338,86 (cento e vinte e três milhões, seis mil, trezentos e trinta e oito
reais e oitenta e seis centavos), acima da expectativa inicial (R$ 113.889.114,56),
fis. 951/952.
Confrontando-se o valor arrecadado no exercício em análise com aquele
recolhido no exercício anterior, constata-se um aumento de arrecadação na ordem
de 9,53%.
5.2 A Receita Corrente Líquida - RCL do Município, apurada pela Inspetoria, para o
exercício financeiro em análise, através do SIM, e comparada com o RREO/RGF e
anexos do Balanço Geral (mídia cd-rom), apresenta-se da seguinte forma, fl.
952/953:
RCL - S IM ------------------------------------------R$ 115.771.515,98
RCL- RREO/RGF--------------------------------- R$ 115.771.515,98
RCL- Balanço Geral (mídia/cd-rom)------ R$ 115.771.515,98
RCL- Anexo X ------------------------------------R$ 115.771.515,98

Diante do exposto, verifica-se que o montante relativo à RCL, obtido pelos
Técnicos deste TCM, com base nos dados importados do SIM, demonstrativos
introduzidos pela LRF, bem como com os dados constantes do Balanço Geral, Mídia
cd-rom, concluindo, portanto, pela consistência das informações encaminhadas
pelo Município.
5.3 As Receitas Tributárias arrecadadas no exercício atingiram o valor de R$
3.676.241,53 (três milhões, seiscentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e
um reais e cinqüenta e três centavos) representando um Superávit de arrecadação
na quantia de R$ 132.841,53 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e um
reais e cinqüenta e três centavos), em relação à previsão (R$ 3.543.400,00), de
acordo como foi registrado às fis. 953/954;
Foi constatado, ainda, que o resultado apurado com base no Balanço
Geral está compatível com aquèle obtido junto aos dados do SIM.
5.4 Da Dívida Ativa, fis. 954/956 e 2.210/2.211:
O Município arrecadou a quantia de R$ 114.553,63 (cento e quatorze
mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e sessenta e três centavos) sendo R$
87.200,43 (oitenta e sete mil e duzentos reais e quarenta e três centavos) Tributária
e R$ 27.353,20 (vinte e sete mil, trezentos e cinqüenta e três reais e vinte centavos)
CPP - Proc.n.° 2.527/13
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Não Tributária, relativa à Dívida Ativa, tendo inscrito no exercício o valor de R$
567.860,74 (quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais e setenta
e quatro centavos), sendo R$ 516.301,57 (quinhentos e dezesseis mil, trezentos e
um reais e cinqüenta e sete centavos) Tributária e R$ 51.559,17 (cinqüenta e um
mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e dezessete centavos) Não Tributária, o
qual, somado com o saldo proveniente do exercício anterior de R$ 3.144.245,82
(três milhões, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e
oitenta e dois centavos), ficando um saldo para o exercício seguinte no montante de
R$ 3.597.552,93 (três milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e
cinqüenta e dois reais e noventa e três centavos), conforme quadro às fl. 955 dos
autos.
Ressalte-se que o montante arrecadado no exercício representou 3,18%
do total dos créditos inscritos, bem como, da previsão inicial (R$ 85.000,00) o
percentual de 134,77% foi arrecadado.
Destacaram os Técnicos deste TCM, que o saldo destes créditos
encontram-se em aumento, indicando que não houve a intensificação da cobrança
da dívida ativa, mas a inatividade da Administração Pública em cobrar e recuperar
esses direitos. Ressaltam, ainda, que na análise das Contas de Governo do
exercício anterior, situação idêntica foi detectada, concluindo-se pela reincidência
desse resultado e permanente omissão na recuperação desses valores.
Assim, em face do exposto, concluem que não houve esforço da
Administração Municipal em promover ações administrativas ou judiciais para
recuperar esses ativos, visto que os créditos estão aumentando sem que sejam
levadas a efeito medidas prioritárias para cobrança dos devedores da Fazenda
Pública.
5.5 DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, fis. 956/960 e 2.212:
O senhor Prefeito comprovou, através de documentos hábeis, a devida
cobrança dos valores inscritos na Dívida Ativa Não Tributária, relativos a
imputações desta Corte de Contas.
6 DAS DESPESAS:
6.1 Conforme Prestação de Contas, a despesa pública foi fixada em R$
113.889.114,56 (cento e treze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, cento e
quatorze reais e cinqüenta e seis centavos), que após devidamente atualizada em
face da abertura de créditos Adicionais utilizando como fonte de recursos o excesso
de arrecadação e o superávit financeiro, o total de autorizações orçamentárias
importou em R$ 123.328.589,13 (cento e vinte e três milhões, trezentos e vinte e oito
mil, quinhentos e oitenta e nove reais e treze centavos), sendo que deste total foi
executado o valor de R$ 122.154.151,93 (cento e vinte e dois milhões, cento e
cinqüenta e quatro mil, cento e cinqüenta e um reais e noventa e três centavos), o
que representou 99,04% da fixação para as despesas, fis. 960/964.
CPP - Proc.n.° 2.527/13
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Ressaltaram os Técnicos desta Corte de Contas que os valores
demonstrados no Balanço Geral (cd-rom) estão compatíveis com aqueles
registrados nos dados importados do Sistema de Informações Municipais - SIM.
Destaque-se, ainda, que as Despesas Correntes representaram 80,47%,
ou seja, R$ 112.845.924,01 (cento e doze milhões, oitocentos e quarenta e cinco
mil, novecentos e vinte e quatro reais e um centavo), enquanto que as Despesas de
Capital corresponderam a 19,53%, ou seja, R$ 9.308.227,92 (nove milhões,
trezentos e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos),
demonstrando assim que o Município, durante o exercício em análise, efetuou a
maioria de suas despesas com a manutenção dos serviços já criados,
ocasionando um menor crescimento Municipal.
Ressaltaram os Técnicos desta Corte de Contas que os valores
demonstrados no Balanço Geral (cd-rom) estão compatíveis com aqueles
registrados nos dados importados do Sistema de Informações Municipais - SIM.
6.2 DAS APLICAÇÕES EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,
fts. 964/967:
Após as justificativas apresentadas, ficou constatado que o Município, no
exercício em análise, CUMPRIU a exigência constitucional contida no Art. 212 da
Constituição Federal, já que aplicou na “Manutenção e Desenvolvimento do Ensino”
a quantia de R$ 9.992.313,41 (nove milhões, novecentos e noventa e dois mil,
trezentos e treze reais e quarenta e um centavos), correspondente ao percentual de
27,02% do total das receitas provenientes de Impostos e Transferências.
6.3 DAS APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, fis. 967/970:
Foi constatado que o Município despendeu, durante o exercício
financeiro, o montante de R$ 6.951.305,01 (seis milhões, novecentos e cinqüenta e
um mil, trezentos e cinco reais e um centavo), com as “Ações e Serviços Públicos de
Saúde", que representou 18,79% das receitas arrecadadas resultantes de impostos,
compreendidas as provenientes de transferências, pertinentes ao disposto nos Arts.
n.°s 156, 157 e 159, inciso I, alínea b e parágrafo 3.° da Constituição Federal,
CUMPRINDO, deste modo, o percentual mínimo de 15% exigido no inciso Ml do
Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal,
acrescido pelo Art. 7o da Emenda Constitucional n.° 29/00.
6.4 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO,
fis. 970/971 e 2.212/2.213:
Evidencia-se a seguir os valores empenhados e pagos a título de
Obrigações Patronais pelo Poder Executivo e Poder Legislativo:
CPP-Proc.n.° 2.527/13
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Empenhado
Pago
Restos a Pagar

PODER EXECUTIVO
Balanço
SIM
R$
9.251.599,84 9.251.599,84
8.733.363,58 8.733.363,58
518.236,26
518.236,26

1<X>

PODER LEGISLATIVO
Balanço
SIM
R$
188.279,66
188.279,66
188.279,66
188.279,66
0,00
0,00

Os valores evidenciados no Balanço Geral estão compatíveis com
aqueles obtidos nos dados importados do Sistema de Informações Municipais - SIM.
6.5 DAS CONSIGNAÇÕES-INSS, fls. 971/973 e 2.213/2.215:
m
™

Foi constatado que o Poder Executivo não repassou integralmente, ao
Órgão de Previdência, valores consignados a título de Contribuição Previdenciária
no exercício em análise, restando pendente de repasse a quantia de R$ 259.067,90
(duzentos e cinqüenta e nove mil e sessenta e sete reais e noventa centavos).
Para fins de verificação do atendimento à Lei n.° 8.212/91, no que
concerne às retenções relativas a pagamento do 13.° salário ocorrido no mês de
dezembro de 2012, foi solicitada a paresentação dos comprovantes de recolhimento
junto ao INSS (Guia da Previdência Social - GPS), alusivas a referidas
consignações, bem como acompanhadas das especificações dos valores que a
compõem, tais como: obrigações patronais, retenções e deduções.
A Defesa comprova o recolhimento da quantia que ficou pendente de
repasse, embora fora do prazo, apresentando cópias dos processos de pagamentos,
fls. 1.186/1.616, 1.915/2.142 e 2.158/2.194 dos autos, sendo constatado o
recolhimento das consignações para com o INSS.

^

Foi solicitado também esclarecimentos sobre as diferenças constatadas
entre os Anexos XIII e XVII.
A Defesa esclarece que tal fato ocorreu devido aos "Pagamentos
Antecipados”, os quais foram considerados como sendo “Consignações’, onde após
análise pelos Técnicos desta Corte de Contas ficou constatada procedentes as
justificativas, tendo em vista que o Anexo XVII evidencia o movimento de inscrição e
baixa das consignações que repercutirão na Dívida Flutuante.
6.6 DOS VALORES A SEREM REEMBOLSADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO À
SEGURIDADE SOCIAL, fls. 973/974 e 2.215/2.216:
Os Demonstrativos Financeiros que integram à Prestação de Contas
evidenciam que o Município tem, junto ao Instituto de Previdência, direitos
decorrentes de adiantamentos efetuados a título de salário família no valor de R$
35.206,86 (trinta e cinco mil, duzentos e seis reais e oitenta e seis centavos), na
forma do Decreto n.° 3.048/1999.

CPP - Proc.n.° 2.527/13
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Confrontando as obrigações a recolher àquele Instituto no valor de R$
458.602,47 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil, seiscentos e dois reais e quarenta e
sete centavos), com os direitos a compensar de R$ 70.728,96 (setenta mil,
setecentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos) registrados no Balanço
Geral, constatou-se que a obrigação líquida a pagar importa na quantia de R$
387.873,51 (trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e
cinqüenta e um centavos).
Destacam os Técnicos deste TCM que, analisando o saldo relativo a
esses direitos, constante no Balanço Patrimonial, fica o questionamento se o
Município tem providenciado o reembolso desses valores junto ao INSS, na forma
dos Arts. 255 e 247 c/c 253 do Decreto n.° 3.048/99, visto que existe um prazo de 05
(cinco) anos para a prescrição desses direitos, a partir da data de pagamento do
benefício.
Frisam, ainda, os Técnicos deste Órgão, que, para a comprovação do
reembolso, faz-se necessário enviar a este TCM os dados resumidos da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, informados pelo Município no exercício de 2011 e 2012
(até a data do último recolhimento das contribuições devidas referentes a 2012).
A Defesa apresentou, fls. 1.617/1.643 dos autos, cópias de documentos
que comprovam a ação desenvolvida.
6.7 DOS RESTOS A PAGAR, fls. 974/976 e 2.216/3.217:
De acordo com o exame nos autos, constatou-se que as dívidas a curto
prazo, relativas às despesas que foram empenhadas em exercícios anteriores, e as
despesas inscritas no final do ano em análise na conta Restos a Pagar, até o
encerramento do exercício de 2012, não haviam sido pagas, comportando-se da
seguinte forma:
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)
Restos a Pagar oriundos de Exercícios Anteriores
(-)Restos a Pagar Quitados neste Exercício
(-)Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar
ocorridos no Exercício
(+)lnscrição de Restos a Pagar no Exercício
(=)Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar

Valor R$
6.704.651,33
5.126.327,11
98.506,48
6.138.274,48
7.618.092,22

Com base nos valores demonstrados acima, constata-se que os Restos a
Pagar representam, no final do exercício de 2012, 87,88% do Passivo Financeiro do
Município e 6,58% da Receita Corrente Líquida.
CPP * Proc.n.0 2.527/13

12

ESTADO DO CEARA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO MANOEL VERAS

ia ]

Ressalte-se que, conforme entendimento do Pleno desta Corte de
Contas, para a apuração dos Restos a Pagar, devem ser computados para
efeito de dívida líquida e certa, tão somente os Restos a Pagar Processados,
entretanto não há nos autos dados suficientes para os devidos cálculos,
motivo pelo qual será considerado o valor total dos Restos a Pagar.
Destaque-se que a proporção entre os Restos a Pagar e a Receita
Orçamentária Arrecadada no exercício em análise (R$ 123.006.338,86),
corresponde a um percentual de 6,19%.
A proporção entre os Restos a Pagar Inscritos no exercício em análise e a
Receita Orçamentária Arrecadada no exercício corresponde a um percentual de 5%.
Ao compararmos o montante dos Restos a Pagar (R$ 7.618.092,22 Dívida Flutuante) com o Saldo Financeiro ao final do exercício em análise, na
quantia de R$ 11.914.182,79 (onze milhões, novecentos e quatorze mil, cento e
oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), constata-se que o Município possui
saldo financeiro suficiente para o pagamento das dívidas de Restos a Pagar.
Ficou evidenciado, ainda, que os “Restos a Pagar”, ao final de cada
exercício financeiro (2010, 2011 e 2012), vêm aumentando gradativãmente.
Apontaram os Técnicos deste TCM que o Cancelamento de Restos a
Pagar Processados na quantia de R$ 1.319,31 (um mil, trezentos e dezenove reais e
trinta e um centavos), ressaltando trata-se de procedimento irregular, considerando
que tais despesas foram inscritas como processadas, ou seja, os serviços, materiais
ou bens já foram devidamente entregues à Administração, gerando uma dívida a
curto prazo para o município.
Destaque-se, entretanto, que conforme esclarecimentos ofertados
pela Defesa através de Memorial, os quais foram confirmados por esta
Relatoria através de dados do SIM, ficou devidamente esclarecido que ocorreu
o cancelamento de Restos a Pagar em face da Reestruturação Administrativa
ocorrida no Município, onde, com a extinção da Secretaria de Agricultura, o
saldo de Restos a Pagar foi cancelado e reinscrito na Secretaria de
Desenvolvimento Agrário, sanando, deste modo a ocorrência.
O Órgão Técnico deste TCM ainda aponta que com referência ao
Empenho n.° 01110005/A, o valor empenhado não liquidado soma a quantia de R$
1.509,38 (um mil, quinhentos e nove reais e trinta e oito centavos), contudo foi
cancelado o total de R$ 2.324,99 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa
e nove centavos), bem como com referência ao Empenho n.° 29040005, observaram
que os registros do SIM estão irregulares, tendo em vista que evidenciam valor
liquidado maior que o empenhado.
A Defesa alega que houve equívoco por parte dos Técnicos deste TCM,
esclarecendo que com referência ao Empenho n.° 01110005/A foi liquidado no
CPP - Proc,n.° 2.527/13
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exercício de 2010 a quantia de R$ 2.675,01 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco
reais e um centavo), passando como Restos a Pagar Não Processados o valor de
R$ 2.324,99 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos),
fazendo anexar aos autos, fls. 1.677/1.682, documentos que comprovam o regular
cancelamento deste saldo.
Com referência ao Empenho n.° 29040005, a Defesa esclarece que o
valor cancelado, qual seja R$ 503,70 (quinhentos e três reais e setenta centavos)
figura nos Restos a Pagar Não Processados, apresentando documentos, fls.
1.683/1.694, para corroborar com sua justificativa.
Ainda com referência ao Empenho n.° 29040005, cujo valor liquidado
superou o empenhado, a Defesa esclarece que ocorreram duas anulações do
empenho através das Notas de Anulação n.° 03010393 (R$ 12.964,80) em
03/01/2011 e n.° 16050040 (R$ 5.437,12) em 16/05/2011, apresentado documentos
às fls. 1.695/1.697 dos autos.
O Técnicos deste Tribunal, após análise nos argumentos e documentos
ofertados, mantém o posicionamento inicial, tendo em vista que os registros
evidenciados no SIM - Sistema de Informações Municipais, não condizem com as
justificativas apresentadas.
6.8 DA APURAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS NOS
ÚLTIMOS OITO MESES DO MANDATO, fls. 976/977:
Para efeito de apuração de obrigações de despesas contraídas nos
últimos oito meses do mandato do Prefeito Municipal, em confronto com as
disponibilidades de caixa conforme dispõe o Art. 42 da LRF, procedeu-se a extração
dos dados do Sistema de Informações Municipais, conforme exposto a seguir:
(a) Restos a Pagar Processados Inscritos em 2012------------R$ 5.497.638,64
(b) Obrigações de Despesas a Pagar do 1.° quadrim estre--------------------------------------------------------*-----------------R$
774.135,42
(c) Obrigações de Despesas a Pagar dos Dois Últimos
Quadrimestres (a)-(b)------------------------------------------------------R$ 4.723.503,22
(d) Disponibilidade financeira líquida-------------------------------R$ 11.913.921,26
Resultado (d-c)--------------------------------------------------------------- R$ 7.190.418,04
(a)Restos a Pagar Inscritos Processados em 2012 de acordo com o SIM;
(b)Obrigações de despesas contraídas no primeiro quadrimestre de 2012, de acordo com o SIM.

Diante do exposto, constata-se que, ao final do exercício em análise,
havia lastro financeiro para a cobertura de obrigações de despesas,
caracterizando, assim, o cumprimento ao que dispõe o Art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
6.9 DO DUODÉCIMO, fls. 977/979 e 2.217/2.219:
CPP - Proc.n.0 2.527/13
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De acordo com o quadro demonstrativo constante nas Informações
Técnicas deste Tribunal, bem como após a Justificativa apresentada, a fixação e o
repasse do Duodécimo comportaram-se da seguinte forma:
Total dos Impostos e Transferências - Exercício 2011
7% da Receita
Valor Fixado no Orçamento
(+) Créditos Adicionais Abertos
(-) Anulações
(=) Fixação Atualizada
Valor Repassado (Bruto)
(-) Aposentadorias e Pensões
Valor a Repassar

R$ 37.244.021,38
R$
2.607.081,49
R$
3.368.000,00
R$
547.000,00
R$
547.000,00
R$
3.368.000,00
R$
2.607.081,48
R$
0,00
R$
2.607.081,48

Diante do exposto, constata-se que o Município cumpriu o disposto no
inciso I, do § 2.° do Art. 29- A, da Constituição Federal.
Foi constatado que os repasses mensais do Duodécimo aconteceram de
forma parcelada, entretanto no mês de janeiro ultrapassou o prazo estabelecido no
Art. 29-A, § 2.°, inciso II da Constituição Federal.
7 DO BALANÇO GERAL, fl. 979:
De acordo com análise nas peças que compõem o Balanço Geral do
Município, foi constatada a devida consolidação dos valores referentes à execução
orçamentária, financeira e patrimonial de todas as entidades para o exercício em
destaque.
7.1 Dos Anexos Auxiliares, fl. 979:
Foi verificada a existência de todos os Anexos, bem como sua
conformidade com a Lei n.° 4.320/64 e demais peças integrantes do Balanço.
7.2 O Balanço Orçamentário - Anexo XII - apresentou Superávit Orçamentário
na ordem de R$ 852.186,93 (oitocentos e cinqüenta e dois mil, cento e oitenta e seis
reais e noventa e três centavos), fls. 14 e 980.
7.3 O saldo para o exercício seguinte encontra-se devidamente registrado no
Balanço Financeiro - Anexo XIII - no valor de R$ 11.914.182,79 (onze milhões,
novecentos e quatorze mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos)
fls. 15/22, 980 e 2.219.
Após a apresentação da Defesa, referida peça encontra-se regular.
7.4 O Balanço Patrimonial - Anexo XIV - demonstra Saldo Patrimonial
correspondente a um Ativo Real Liquido no valor de R$ 29.457.848,82 (vinte e
nove milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais
e oitenta e dois centavos), fls. 23/28, 981/982 e 2.219/2.222.
CPP-Proc.n.“ 2.527/13
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Ressalte-se que, mesmo após a Defesa apresentada, ainda permaneceu
irregular o que segue:
- Foi apontado que, com a edição da Instrução Normativa n.° 01/2009 deste TCM,
que aprovou o Manual do SIM para o ano de 2012, as administrações municipais
deveriam, obrigatoriamente, enviar através do SIM todos os registros dos Bens
Móveis, Imóveis e Semoventes já incorporados ao patrimônio do Município.
Para fins de demonstração dos dados informados pelo Município, a seguir
apresentaremos o saldo das contas Bens Móveis e Bens Imóveis registrados no
Balanço Patrimonial, em confronto com os resultados obtidos do somatório dos
valores de Bens Móveis e Bens Imóveis, apresentados no SIM:
CONTAS
Bens Móveis
Bens Imóveis

Balanço Patrimonial

Somatório dos Bens
Registrados no SIM

Diferença

10.394.506,73
18.350.865,56

6.936.659,36
9.183.706,85

3.457.847,37
9.167.158,71

Destaque-se que a diferença apresentada acima implica em descontrole
patrimonial e contrasta com o que disciplina o Art. 15 da IN n.° 01/97 deste Tribunal
e Arts. 94, 95, 96 e inciso II do Art. 106 da Lei n.° 4.320/64.
7.5 A Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo XV - evidencia um
Superávit na Gestão Patrimonial de R$ 7.836.618,06 (sete milhões, oitocentos e
trinta e seis mil, seiscentos e dezoito reais e seis centavos), fls. 29 e 982.

PARECER PRÉVIO
O
Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, reunido nesta data
apreciar as CONTAS ANUAL DO GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
exercício de 2012, após examinar e discutir a matéria, indica os pontos positivos e
negativos, dentre os quais se destacam:

PONTOS POSITIVOS
1 A presente Prestação de Contas autuada neste Tribunal sob o n.° 2.527/13 foi
encaminhada tempestivamente pelo senhor Presidente do Legislativo local, em
atendimento ao disposto no Art. 42 da Constituição Estadual, bem como se pôde
comprovar o envio ao Poder Legislativo pelo Poder Executivo atendendo o prazo
fixado no Art. 42, § 4.° da Carta Magna Estadual.
2 Foi comprovado que a Prestação de Contas de Governo foi disponibilizada pelo
Poder Executivo aos interessados, na forma dos Arts. 48 e 49, caput, da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF.
CPP-Proc.n.0 2.527/13
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3 A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi enviada a este Tribunal, em
atendimento ao que dispõe o Art. 4.° da instrução Normativa n.° 03/2000, deste
Órgão, alterada pela IN n.° 01/2007.
Após exame na LDO, os Técnicos deste TCM verificaram que as metas e
prioridades para 2012 constam demonstradas em seus anexos, conforme determina
os Arts. 1.° e 2.°, cumprindo, deste modo, seu objetivo principal.
4 A Lei Orçamentária Anual, foi encaminhada a esta Corte de Contas, em
cumprimento ao que dispõe o Art. 42, § 5.° da Constituição Estadual/89.
O referido diploma legal atendeu, dentre outros, aos princípios da unidade
e universalidade orçamentária, uma vez que consolida os orçamentos fiscal, da
seguridade social e de investimentos da Administração Direta e Indireta, abrangendo
os Poderes Legislativo e Executivo. Nestes vaiores estão incluídos os recursos
próprios das Autarquias, Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público,
Fundos Especiais e os recursos para as Empresas de Economia Mista de que o
Tesouro Municipal participa sob a forma de aumento de capital.
Verificou-se que a Lei Orçamentária contempla dotação destinada à
Reserva de Contingência, bem como o percentual autorizativo contido na Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO, guarda conformidade com a autorização presente
na LOA, obedecendo ao que disciplina o § 2.° do Art. 165 da CF.
Foi comprovada através de documentação a realização de audiência
pública como forma de incentivo à participação popular, visando à transparência da
gestão fiscal durante os processos de elaboração e discussão do Orçamento para o
exercício de 2012.
5 Foi comprovada junto a este Tribunal a elaboração da Programação Financeira e
o Cronograma Mensal de Desembolso, em cumprimento ao disposto no Art. 8.° da
Lei Complementar n.° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
O prazo de 30 (trinta) dias após a publicação do Orçamento para
elaboração desses demonstrativos, estabelecido na Lei Complementar, foi
observado pelo Chefe do Executivo, em cumprimento ao disciplinamento contido da
LRF.
O Art. 6.° da Instrução Normativa n.° 03/2000 deste Tribunal foi observado
pelo Chefe do Executivo, em virtude de referidas peças terem sido encaminhadas a
este TCM até 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação.
6 A Lei Orçamentária autorizou a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares até
o limite de 50% do valor total do orçamento, eqüivalendo a R$ 56.944.557,28.
Considerando que foram abertos R$ 41.700.356,57 em créditos do tipo suplementar,
se conclui que foi respeitado o limite estabelecido pelo Orçamento, em cumprimento
CPP-Proc.n.° 2.527/13
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à determinação imposta pelo Art. 167 da CF e Art. 43, § 1.°, inciso III da Lei n.°
4.320/64.
As ocorrências antes apontadas relativas à divergência entre a Prestação
de Contas (cd-rom) e o SIM, foram devidamente esclarecidas pela Defesa.
7 Das Despesas de Pessoal:
a) No tocante à despesa com pessoal do Executivo, ficou constatado que o
Município cumpriu o limite estabelecido no Art. 20, inciso III, letras “a” e “b” da Lei
de Responsabilidade Fiscal, ou seja, 38,55%, a saber:
Poder Executivo.......................... R$ 43.427.458,13 — 37,51%
Poder Legislativo........................ R$ 1.207.860,34— 1,04%
b) O total empenhado com pessoal demonstrado no RGF do último período está
compatível com aquele evidenciado no Sistema de Informações Municipais.
8. Do alcance aos Limites de Alerta/Prudencial:
Informou-se que da análise destes gastos no exercício em exame, ficou
constatado que estas despesas, realizadas pelo Poder Executivo, não atingiram o
limite de alerta preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal.
9 Do aumento de Despesa com Pessoal:
Inicialmente foi apontado o descumprimento ao disposto no Art. 21,
parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista o aumento de
despesas com pessoal no segundo semestre.
Ressalte-se, entretanto, após a Defesa apresentada, bem como através
de análise minuciosa nos documentos apresentados, o Órgão Técnico deste
Tribunal efetuou novo exame, fls. 2.207/2.210, concluindo por descaracterizar a
afronta inicialmente apontada, tendo em vista o incremento da Receita no 2.°
semestre (24,35%), o qual supre o aumento da despesa com Pessoal (23,71%).
10 Das Operações de Crédito:
O Município contraiu Operação de Crédito na quantia de R$ 1.068.500,01,
a qual cumpriu o limite lega! estabelecido pela Lei de Responsabilidade FiscaL
11 Da Dívida Consolidada e Mobiliária:
A Dívida Consolidada Municipal está dentro do limite estabelecido no
inciso II do Art. 3.° da Resolução n.° 40/01 do Senado da República.
12 A Receita Orçamentária arrecadada no exercício em análise, foi na ordem de
R$ 123.006.338,86, acima da expectativa inicial (R$ 113.889.114,56).
CPP-Proc.n.° 2.527/13
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Confrontando-se o valor arrecadado no exercício em análise com aquele
recolhido no exercício anterior, constata-se um aumento de arrecadação na ordem
de 9,53%.
13 A Receita Corrente Líquida - RCL do Município, apurada pela Inspetoria, para o
exercício financeiro em análise, através do SIM, e comparada com o RREO/RGF e
anexos do Balanço Geral (mídia cd-rom), apresenta-se da seguinte forma:
R C L -S IM ------------------------------------------R$ 115.771.515,98
RCL- RREO/RGF----------------------------------R$ 115.771.515,98
RCL- Balanço Geral (mídia/cd-rom)------ R$ 115.771.515,98
RCL- Anexo X ------------------------------------R$ 115.771.515,98

Diante do exposto, verifica-se que o montante relativo à RCL, obtido pelos
Técnicos deste TCM, com base nos dados importados do SIM, demonstrativos
introduzidos pela LRF, bem como com os dados constantes do Balanço Geral,
Mídia cd-rom, concluindo, portanto, pela consistência das informações
encaminhadas pelo Município.
14 As Receitas Tributárias arrecadadas no exercício atingiram o valor de R$
3.676.241.53, representando um Superávit de arrecadação na quantia de R$
132.841.53, em relação à previsão (R$ 3.543.400,00).
Foi constatado, ainda, que o resultado apurado com base no Balanço
Geral está compatível com aquele obtido junto aos dados do SIM.
15 O senhor Prefeito comprovou, através de documentos hábeis, a devida
cobrança dos valores inscritos na Dívida Ativa Não Tributária, relativos a
imputações desta Corte de Contas.
16 Das Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:
Após as justificativas apresentadas, ficou constatado que o Município, no
exercício em análise, CUMPRIU a exigência constitucional contida no Art. 212 da
Constituição Federal, já que aplicou na “Manutenção e Desenvolvimento do Ensino”
a quantia de R$ 9.992.313,41, correspondente ao percentual de 27,02% do total das
receitas provenientes de Impostos e Transferências.
17 Das Aplicações em Ações e Serviços de Saúde:
Foi constatado que o Município despendeu, durante o exercício
financeiro, o montante de R$ 6.951.305,01, com as “Ações e Serviços Públicos de
Saúde”, que representou 18,79% das receitas arrecadadas resultantes de impostos,
compreendidas as provenientes de transferências, pertinentes ao disposto nos Arts.
n.°s 156, 157 e 159, inciso I, alínea b e parágrafo 3.° da Constituição Federal,
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CUMPRINDO, deste modo, o percentual mínimo de 15% exigido no inciso III do
Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal,
acrescido pelo Art. 7o da Emenda Constitucional n.° 29/00.
18 Das Obrigações Patronais do Poder Executivo e Legislativo:
Evidencia-se a seguir os valores empenhados e pagos a título de
Obrigações Patronais pelo Poder Executivo e Poder Legislativo:
PODER EXECUTIVO
Balanço
SIM
R$
Empenhado
9.251.599,84 9.251.599,84
Pago
8.733.363,58 8.733.363,58
Restos a Pagar
518.236,26
518.236,26

PODER LEGISLATIVO
Balanço
SIM
R$
188.279,66
188.279,66
188.279,66
188.279,66
0,00
0,00

Os valores evidenciados no Balanço Geral estão compatíveis com
aqueles obtidos nos dados importados do Sistema de Informações Municipais - SIM.
19 Das Consignações-INSS:
Foi constatado que o Poder Executivo não repassou integralmente, ao
Órgão de Previdência, valores consignados a título de Contribuição Previdenciária
no exercício em análise, restando pendente de repasse a quantia de R$ 259.067,90.
Para fins de verificação do atendimento a Lei n.° 8.212/91, no que
concerne às retenções relativas a pagamento do 13.° salário ocorrido no mês de
dezembro de 2012, foi solicitada a paresentação dos comprovantes de recolhimento
junto ao INSS (Guia da Previdência Social - GPS), alusivas a referidas
consignações, bem como acompanhadas das especificações dos valores que a
compõem, tais como: obrigações patronais, retenções e deduções.
A Defesa comprova o recolhimento da quantia que ficou pendente de
repasse, embora fora do prazo, apresentando cópias dos processos de pagamentos,
fls. 1.186/1.616, 1.915/2.142 e 2.158/2.194 dos autos, sendo constatado o
recolhimento das consignações para com o INSS.
Foi solicitado também esclarecimentos sobre as diferenças constatadas
entre os Anexos XIII e XVII.
A Defesa esclarece que tal fato ocorreu devido aos “Pagamentos
Antecipados”, os quais foram considerados como sendo “Consignações’, onde após
análise pelos Técnicos desta Corte de Contas ficou constatada procedentes as
justificativas, tendo em vista que o Anexo XVII evidencia o movimento de inscrição e
baixa das consignações que repercutirão na Dívida Flutuante.
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20 Dos Valores a serem Reembolsados pelo Município junto à Seguridade
Social:
Os Demonstrativos Financeiros que integram à Prestação de Contas
evidenciam que o Município tem, junto ao Instituto de Previdência, direitos
decorrentes de adiantamentos efetuados a título de salário família no valor de R$
35.206,86, na forma do Decreto n.° 3.048/1999.
Confrontando as obrigações a recolher àquele Instituto no valor de R$
458.602,47, com os direitos a compensar de R$ 70.728,96, registrados no Balanço
Geral, constatou-se que a obrigação líquida a pagar importa na quantia de R$
387.873,51.
Destacam os Técnicos deste TCM que, analisando o saldo relativo a
esses direitos, constante no Balanço Patrimonial, fica o questionamento se o
Município tem providenciado o reembolso desses valores junto ao INSS, na forma
dos Arts. 255 e 247 c/c 253 do Decreto n.° 3.048/99, visto que existe um prazo de 05
(cinco) anos para a prescrição desses direitos, a partir da data de pagamento do
benefício.
Frisam, ainda, os Técnicos deste Órgão, que, para a comprovação do
reembolso, faz-se necessário enviar a este TCM os dados resumidos da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, informados pelo Município no exercício de 2011 e 2012
(até a data do último recolhimento das contribuições devidas referentés a 2012).
A Defesa apresentou, fls. 1.617/1.643 dos autos, cópias de documentos
que comprovam a ação desenvolvida.
21 Dos Restos a Pagar:
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)
Restos a Pagar oriundos de Exercícios Anteriores
(-)Restos a Pagar Quitados neste Exercício
(-)Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar
ocorridos no Exercício
(+)lnscrição de Restos a Pagar no Exercício
(=)Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar

Valor R$
6.704.651,33
5.126.327,11
98.506,48
6.138.274,48
7.618.092,22

Ressalte-se que, conforme entendimento do Pleno desta Corte de
Contas, para a apuração dos Restos a Pagar, devem ser computados para
efeito de dívida líquida e certa, tão somente os Restos a Pagar Processados,
CPP - Proc.n.° 2.527/13
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entretanto não há nos autos dados suficientes para os devidos cálculos,
motivo pelo qual será considerado o valor total dos Restos a Pagar.
Destaque-se que a proporção entre os Restos a Pagar e a Receita
Orçamentária Arrecadada no exercício em análise (R$ 123.006.338,86),
corresponde a um percentual de 6,19%.
A proporção entre os Restos a Pagar Inscritos no exercício em análise e a
Receita Orçamentária Arrecadada no exercício corresponde a um percentual de 5%.
Ao compararmos o montante dos Restos a Pagar (R$ 7.618.092,22 Dívida Flutuante) com o Saldo Financeiro ao final do exercício em análise, na
quantia de R$ 11.914.182,79, constata-se que o Município possui saldo financeiro
suficiente para o pagamento das dívidas de Restos a Pagar.
Ficou evidenciado, ainda, que os “Restos a Pagar”, ao final de cada
exercício financeiro (2010, 2011 e 2012), vêm aumentando gradativamente.
Apontaram os Técnicos deste TCM que o Cancelamento de Restos a
Pagar Processados na quantia de R$ 1.319,31, procedimento este irregular,
considerando que tais despesas foram inscritas como processadas, ou seja, os
serviços, materiais ou bens já foram devidamente entregues à Administração,
gerando uma dívida a curto prazo para o município.
Destaque-se, entretanto, que conforme esclarecimentos ofertados
pela Defesa através de Memorial, os quais foram confirmados por esta
Relatoria através de dados do SIM, ficou devidamente esclarecido que ocorreu
o cancelamento de Restos a Pagar em face da Reestruturação Administrativa
ocorrida no Município, onde, com a extinção da Secretaria de Agricultura, o
saldo de Restos a Pagar foi cancelado e reinscrito na Secretaria de
Desenvolvimento Agrário, sanando, deste modo a ocorrência.
22 Da apuração das obrigações de despesas contraídas nos últimos oito
meses do mandato:
Para efeito de apuração de obrigações de despesas contraídas nos
últimos oito meses do mandato do Prefeito Municipal, em confronto com as
disponibilidades de caixa conforme dispõe o Art. 42 da LRF, procedeu-se a extração
dos dados do Sistema de Informações Municipais, conforme exposto a seguir:
(a) Restos a Pagar Processados Inscritos em 2012------------R$ 5.497.638,64
(b) Obrigações de Despesas a Pagar do 1.° quadrim estre--------------------------------------------------------------------------R$
774.135,42
(c)Obrigações de Despesas a Pagar dos Dois Últimos
Quadrimestres (a)-(b)------------------------------------------------------R$ 4.723.503,22
(d)Disponibilidade financeira líquida--------------------------------R$ 11.913.921,26
Resultado (d-c)---------------------------------------------------------------R$ 7.190.418,04
(a) Restos a Pagar Inscritos Processados em 2012 de acordo com o SIM;
(b)Obrigações de despesas contraídas no primeiro quadrimestre de 2012, de acordo com o SIM.
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Diante do exposto, constata-se que, ao final do exercício em análise,
havia lastro financeiro para a cobertura de obrigações de despesas,
caracterizando, assim, o cumprimento ao que dispõe o Art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
23 Do Duodécimo:
Total dos Impostos e Transferências - Exercício 2011
7% da Receita
Valor Fixado no Orçamento
(+) Créditos Adicionais Abertos
(-) Anulações
(=) Fixação Atualizada
Valor Repassado (Bruto)
(-) Aposentadorias e Pensões
Valor a Repassar

R$ 37.244.021,38
R$ 2.607.081,49
R$ 3.368.000,00
R$
547.000,00
R$
547.000,00
R$ 3.368.000,00
R$ 2.607.081,48
R$
0,00
R$ 2.607.081,48

Diante do exposto, constata-se que o Município cumpriu o disposto no
inciso l, do § 2.° do Art. 29- A, da Constituição Federal.
24 Do Balanço Geral:
De acordo com análise nas peças que compõem o Balanço Geral do
Município, foi constatada a devida consolidação dos valores referentes á execução
orçamentária, financeira e patrimonial de todas as entidades para o exercício em
destaque.
25 Dos Anexos Auxiliares:
Foi verificada a existência de todos os Anexos, bem como sua
conformidade com a Lei n.° 4.320/64 e demais peças integrantes do Balanço.
26 Superávit Orçamentário: R$ 852.186,93.
27 Ativo Real Líquido: R$ 29.457.848,82.
28 Superávit na Gestão Patrimonial: R$ 7.836.618,06.

PONTOS NEGATIVOS
1 O Processo de Prestação de Contas encontra-se indevidamente instruído,
conforme determina a Instrução Normativa n.° 01/2010 - TCM, em face da omissão
da lei que fixou a remuneração do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários.
2 As metas orçamentárias não foram respeitadas em sua plenitude;
CPP - Proc.n.° 2.527/13

»

23

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO MANOEL VERAS

3 O Município arrecadou a quantia de R$ 114.553,63, sendo R$ 87.200,43
Tributária e R$ 27.353,20 Não Tributária, relativa à Dívida Ativa, tendo inscrito no
exercício o valor de R$ 567.860,74, sendo R$ 516.301,57 Tributária e R$
51.559,17 Não Tributária, o qual, somado com o saldo proveniente do exercício
anterior de R$ 3.144.245,82, ficando um saldo para o exercício seguinte no
montante de R$ 3.597.552,93.
Ressalte-se que o montante arrecadado no exercício representou 3,18%
do total dos créditos inscritos.
Destacaram os Técnicos deste TCM, que o saldo destes créditos
encontram-se em aumento, indicando que não houve a intensificação da cobrança
da dívida ativa, mas a inatividade da Administração Pública em cobrar e recuperar
esses direitos. Ressaltam, ainda, que na análise das Contas de Governo do
exercício anterior, situação idêntica foi detectada, concluindo-se pela reincidência
desse resultado e permanente omissão na recuperação desses valores.
Assim, em face do exposto, concluem que não houve esforço da
Administração Municipal em promover ações administrativas ou judiciais para
recuperar esses ativos, visto que os créditos estão aumentando sem que sejam
levadas a efeito medidas prioritárias para cobrança dos devedores da Fazenda
Pública.
4 As Despesas Correntes representaram 80,47%, ou seja, R$ 112.845.924,01,
enquanto que as Despesas de Capital corresponderam a 19,53%, ou seja, R$
9.308.227,92, demonstrando assim que o Município, durante o exercício em análise,
efetuou a maioria de suas despesas com a manutenção dos serviços já criados,
ocasionando um menor crescimento Municipal.
5 Balanço Patrimonial:
Foi apontado, que com a edição da Instrução Normativa n.° 01/2009 deste
TCM, que aprovou o Manual do SIM para o ano de 2012, as administrações
municipais deveriam, obrigatoriamente, enviar através do SIM todos os registros dos
Bens Móveis, Imóveis e Semoventes já incorporados ao patrimônio do Município.
Para fins de demonstração dos dados informados pelo Município, a seguir
apresentaremos o saldo das contas Bens Móveis e Bens Imóveis registrados no
Balanço Patrimonial, em confronto com os resultados obtidos do somatório dos
valores de Bens Móveis e Bens Imóveis, apresentados no SIM:
CONTAS
Bens Móveis
Bens imóveis

CPP-Proc.n." 2.527/13

Balanço Patrimonial

Somatório dos Bens
Registrados no SIM

10.394.506,73
18.350.865,56

6.936.659,36
9.183.706,85

Diferença
3.457.847,37
9.167.158,71
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Destaque-se que a diferença apresentada acima implica em descontrole
patrimonial e contrasta com o que disciplina o Art. 15 da IN n.° 01/97 deste Tribunal
e Arts. 94, 95, 96 e inciso II do Art. 106 da Lei n.° 4.320/64.

CONCLUSÃO
Em conformidade com o exposto acima, considerando as irregularidades
constantes da presente Prestação de Contas, as quais não prejudicaram o contexto
geral das contas, conforme apontadas nos Pontos Positivos do presente Parecer,
este Relator emite PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO das Contas
de Governo do Município de BARBALHA, exercício financeiro de 2012.
Fortaleza, ç ft de

_/

de 2015.

CONSELHÉIRO MANOEL BEàERRA
IVÉRAS
RELATOR
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PROCESSO N° 2012.BAR.PCG.02527/13
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
RESPONSÁVEL: JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS
EXERCÍCIO: 2012

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ, brasileiro, casado, Prefeito
Municipal de Barbalha durante o exercício de 2012, dentro de suas prerrogativas legais e
lendo em vista os ditames da Lei Estadual N°. 12.160, de 04.08.93 e Regimento Interno do
Tribunal de Contas dos Municípios, vem, tempestivamente por intermédio de sua advogada in
fine assinada, oferecer MEMORIAIS, apresentando justificativas relativas ao Processo de
Contas de Governo n°. 2012.BAR.PCG.02527/13, o que faz pelas razões e fundamentações a
seguir evidenciadas.

I

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

De início, cumpre consignar necessidade e relevância da apresentação destes
Memoriais referentes às contas de governo da Prefeitura Municipal de Barbalha, exercício de
2012, para reexame da matéria, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa.

&
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Imprescindível destacar inexistência de fundamento que justifique parecer pela
desaprovação das contas de governo questionadas. Tem-se que todas as determinações legais
foram cumpridas na administração municipal do exercício de 2012.

Aduz, entretanto, o Ministério Público de Contas em seu Parecer Prévio que
uma única suposta impropriedade elencada, justifica a desaprovação das referidas contas, qual
seja, o cancelamento de empenhos já processados.

Contestam-se, veementemente, as alegações de irregularidade atribuídas por
intermédio do parecer ministerial. A imputação apresentada através do Parecer n° 9632/2014,
da

lavra da ilustre representante do parquet, Dra. Leilyanne Brandão Feitosa,

consubstanciam-se inteiramente improcedentes, consoante comprovamos adiante.
Alega o Ministério Público em suas considerações que "Verificou-se o
cancelamento de restos a pagar processados, conforme fls. 975/976 e 2216/2217. O
procedimento adotado pelo INTERESSADO é ilegal, pois descumpre determinações da Lei
n.0 4320/64 e legislação correlata. O fato é grave e determinante para desaprovação das
contas ”, assertiva esta, totalmente improcedente.

O

Relatório Técnico Inicial das presentes contas de governo, apontou

cancelamento de Restos a Pagar Processados na cifra de R$ 1.319,31 (um mil, trezentos e
dezenove reais, trinta e um centavos), sendo R$ 815,61 (oitocentos e quinze reais, sessenta e
um centavos) alusivo ao empenho n° 01110005/A e R$ 503,70 (quinhentos e três reais e
setenta centavos) referente ao empenho n° 29040005.

De início, informamos que o empenho n° 01110005 é originário da Secretaria
de Agricultura, Unidade Orçamentária 18.00, datado de 01/11/2010. Detalham-se, nos
quadros abaixo, a movimentação do aludido empenho:
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EM 2010:

N° DO EMPENHO

DATA

VALOR-RS

01110005

01/ 11/2010

5.000,00

DATA DA Ia LIQUIDAÇÃO

10/ 11/2010

1.859.40

1933

DATA DA 2a LIQUIDAÇÃO

02/12/2010

815,61

1951

VALOR PAGO EM 2010

11/ 11/2010

1.859.40

1933

SALDO NÃO LIQUIDADO

2.324,99

VALOR LIQUIDADO A PAGAR

815,61

VALOR TOTAL A PAGAR
(LIQUIDADO E NÃO
LIQUIDADO)

3.140,60

NOTA FISCAL Nc

Note-se que o valor de R$ 815,61 (oitocentos e quinze reais, sessenta e um
centavos), foi liquidado em 02/12/2010.

EM 2011:
RESTOSAPAGAR
EMPENHO 01110005

VALOR-RS

DATA

NOTA FISCAL N°

2.324,99

SALDO DE RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADO
SALDO DE RESTOS A PAGAR
LIQUIDADO (PROCESSADO)

02/12/2010

815.61

CANCELAMENTO DO SALDO
LIQUIDADO (PROCESSADO)
Em virtude da extinção da Sec. de
Agricultura

03/01/2011

815.61

CANCELAMENTO DO SALDO
NÃO PROCESSADO
Em virtude da extinção da Sec. de
Agricultura

03/01/2011

SALDO DO EMPENHO

I

!

1951

2.324,99

0,00
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Observe-se, Nobre Relator, que na data de 03/01/2011, houve o cancelamento
de Restos a Pagar processados no valor de R$ 815,61 (oitocentos e quinze reais, sessenta e
um centavos), como apontou o TCM, no entanto, esse cancelamento não ocorreu no exercício
de 2012 e sim, em 2011. por força da Lei n° 1.864/2009, cuja cópia já se encontra hospedada
aos

fólios

do

presente

Processo,

dispõe

sobre

a

REESTRUTURAÇÃO

APMTNISTRATTVA, aonde se extinguiu a Secretaria de Agricultura.

Por esta razão, o saldo de Restos a Pagar processado no valor de R$ 815,61
(oitocentos e quinze reais, sessenta e um centavos) foi cancelado E REINSCR1TO na
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, consoante já devidamente comprovado nas nossas
justificativas iniciais através das Notas de Cancelamentos e de Reinscrição.

EM 2011:
ORGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
UND. ORÇAMENTÁRIA: 18.00

RESTOS A PAGAR
EMPENHO 01110005A

DATA
___
-----

VALOR-RS
_
_
3.140,60

Liquidação de Restos a Pagar
Liquidação

03/01/2011

815,61

í

1951

Valor pago

06/11/2011

815,61

|

1951

Saldo de Restos a Pagar não
processado

-------

2.324,99

!

Reinscrição do saldo cancelado
em 03/01/2011 devido a extinção
da Secretaria de Agriculta
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Note-se que o valor de R$ 815,61 (oitocentos e quinze reais, sessenta e um
centavos), foi REINSCRITCX liquidado em 03/01/2011 e pago em 06/11/2011, na Secretaria
de Desenvolvimento Agrário.
Acostamos aos fólios, as notas de reinscrição de Restos a Pagar, em destaque,
as cópias dos comprovantes de liquidação no valor de R$ 815,61 (oitocentos e quinze reais,
sessenta e um centavos) e respectivo processo de pagamento.

EM 2012:
RESTOS A PAGAR
EMPENHO 01110005A

DATA
,

VALOR-RS | NOTA FISCAL N°
I

Saldo de Restos a Pagar não
processado

2.324,99

Cancelamento de Restos a Pagai
não processado

2.324,99

Saldo do empenho 01110005/A

31/12/2012

0,00

J

,

Portanto, fartamente comprovada o regular cancelamento de saldo, uma vez
que o saldo remanescente do empenho n° 01110005/A, no valor de RS 2.324,99 (dois mil,
trezentos e vinte e quatro reais, noventa e nove centavos), NÃO ESTAVA PROCESSADO.

De forma a corroborar o alegado, anexamos relatório de cancelamento,
acompanhado das devidas notas de cancelamento, bem como o Razão Consolidado referente a
conta Cancelamento de Restos a Pagar.

Em relação ao empenho n° 29040005, a Informação Inicial informa que houve
o cancelamento de Restos a Pagar processados deste empenho no valor de R$ 503,70
(quinhentos e três reais e setenta centavos).
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Na realidade, este valor figurava nos Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS,
consoante comprovamos através da Nota de Cancelamento de Restos a Pagar, já devidamente
acostado aos autos do presente Processo, bem como do Saldo das Fichas de Restos a Pagar em
31 de dezembro de 2011 e Saldo das Fichas de Restos a Pagar em 30 de janeiro de 2012,
aonde pode se constatar na página 0004 de ambos os relatórios, que este valor está
estampado como “Sdo nâo proc,”.

Não há, pois, qualquer impropriedade neste particular.

II - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando o Parecer desfavorável do MPC deste Colendo Tribunal de Contas
dos Municípios, nota-se que apenas um foi citado, conforme explicitado acima.

Além do mais, para a emissão do Parecer Prévio, esse Tribunal deve analisar os
itens de forma conglobante, visto que vários e vários itens foram considerados positivos
consoante abaixo elencado, o que entende este Contestante, ter havido pontos positivos
suficientes para que o parecer seja favorável à aprovação.

Impende salientar, por intermédio destas alegações, como inquestionavelmente
devidos estes Memoriais para apreciação dessa Corte de Contas, em atenção ao direito deste
DEFENDENTE à ampla defesa e ao contraditório, com o escopo de prestar esclarecimentos
oportunos quanto à matéria a ser analisada.

Ressalte-se, por fim que a Prestação de Contas em tablado se apresenta com
excelentes índices, dentre os quais se destacam os seguintes:

&
Alencar e Matos Advogados Associados
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Fone (85) 3067.6758/ 8747.8374
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1. Envio tempestivo da Prestação de Contas à Câmara Municipal, em cumprimento
ao art. 42, § 4o, da Constituição Estadual;
2. Encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias à Câmara Municipal e ao
TCM, em obediência ao disposto no art. 4o da IN n° 03/2000 - TCM, art. 165, § 2o,
CF e art. 35, § 2o, inciso II, do ADCT;
3. Cumprimento ao estabelecido no art. 8o da Lei Complementar n° 101/2000, quanto à
elaboração da Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de
Desembolso;
4. Os créditos adicionais foram abertos em conformidade com a autorização
concedida pelo Poder Legislativo;
5. Atendimento ao que dispõe o art. T da Instrução Normativa n° 03/2000 do TCM e
art. 52 da LRF, no tocante ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO;
6. Atendimento ao que dispõe o art. 8o da Instrução Normativa n° 03/2000 do TCM e
art. 55, § 2° da LRF;
7. As despesas com pessoal observaram o limite legal da LRF;
8. Superávit na arrecadação da receita municipal em relação à arrecadação de 2011;
9. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram o percentual
legal da receita resultante de impostos e transferências;
10. As despesas com ações e serviços públicos de saúde atingiram o percentual legal da
receita resultante de impostos e transferências;
11. Os valores das consignações do INSS foram repassados àquele Instituto;
12. Suficiência de recursos para a cobertura das despesas empenhadas, liquidadas e não
pagas no ano em análise;
1. Cumprimento do disposto no art. 29-A da Constituição Federal quanto ao limite do
repasse do Duodécimo à Câmara Municipal.

CP
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Diante do exposto, requer que essa Colenda Corte de Contas acate as
justificativas apresentadas, com conhecimento e análise destes MEMORIAIS, para verificação
dos argumentos expostos comprobatórios da completa regularidade das contas de governo,
para posterior emissão de legítimo PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das
Contas de Governo do Município de Barbalha, exercício financeiro de 2012.

Daí estar-se-á fazendo a plena JUSTIÇA.

POR SER DE JUSTIÇA E DE DIREITO,

PEDE E ESPERA DEFERIMENTO.

Fortaleza (CE), em 11 de dezembro de 2014.

ÂlãnnaTcSteioBranco Alencar
OAB/Ce 6854

Alencar e Matos Advogados Associados
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PROCURAÇÃO AD JUDICIA
OUTORGANTE: JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ, brasileiro, casado, economista,
inscrito no CPF. N° 144.320.801-91, portador do RG. 98010092529 SSP/CE, residente e
domiciliado no Sitio Santana , S/N- Zona Rural - Barbalha - CE.
OUTORGADOS: ALANNA CASTELO BRANCO ALENCAR, brasileira, casada,
advogada, inscrita na OAB/CE 6.854/ LYANNA MAGALHÃES CASTELO BRANCO,
brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB-CE 17.841 e TIAGO RIBEIRO
REB,OUÇAS, brasileiro, casado, advogado, com endereço para notificações situado na
Rua Marcos Macêdo, n° 1333, salas 706/707, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP 60.150-190.
PODERES: Para agindo em nome da outorgante, podendo substabelecer, com ou sem
réserva de iguais poderes, e praticar tudo mais que se fizer necessário para a defesa de
seus interesses, podendo inclusive, agir nos moldes previstos no art. 38 do Código de
Processo Civil e no § 2o do art. 5o da Lei n° 8.906/94, transigir, desistir, firmar
compromisso, acordar, sendo também o presente instrumento, bastante para receber
alvarás e quaisquer outros documentos emitidos por estes Juízos ou Tribunais ingressar
ém juízo através de competente ação, podendo ainda, recorrer para instâncias superiores,
especiálmente para praticar todos os atos perante o Tribunal de Contas dos Municípios.

Fortaleza, 29 de janeiro de 2015.

OUTORGANTE

Alencar e Matos Advogados Associados
Rua Marcos Macêdo, I333 - salas 706/707 - Aldeota - CEP: 60.150-190 - Fortaleza-Ce
Fone (85) 3067.6758/ 8747.8374
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A lt 3*.Servfc$ de
para
* despesa de que
bata a presente t ó , 4 dptaçSo orçamentária da Secréteria Mimiçjpaía que ficar
vjpocyiado orespectivo cargo.
Art. 4o. Esta Lei entrará 0txi yigpr na data d e &ua
publicação, revogandõtseas dispondes em contrário.
Paço 4a Prefeitura Muftifcipal 4» 3atbalhg#E&tado d a Ceará, aos quatorzé
<üas do mês de dezembro ido ano dejlois mil ej)«V£.
^ ^ ^ íle G o iv ^ v e « Qikií
Pteíeito Municipal
•
............................. , . _ .

.

ír
r*
Ít
» r
i
;
;
{
■

r
r>
r*
^
r
r
r
r

\

r

i

C'

ANEXO I

PROPOSTADE REESTRUTURAÇÃO
Apresentamps a proposta de reestruturação para todos os órjâos que
conlpóem a adrçiinistraçSo direta da Prefeitura Municipaí de Sartoalfwf. A proposta
pára a nova estrutura da Prefeitura Municipal de Barbalha pnevê a maritf ènçôo de
12 órgãos já existente e a criação de 2 novos ôrgâos. Outra mudança pn svtsta é a
substituição do Gabinete do- Prefeito peta Secretaria de Governo, que
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desempenhará melhor o papel de assessoramento do Prefeito do município.
Apôs essas mudanças, a Prefeitura contará com 14 Secretarias: Sec «teria de
Administração. Controiadoria Geral do Municfpk), Secretaria de Cultura e Turismo,
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Desenvolvimento- Ec taômico,
Sècretaría de Educação, Secretaria de Finanças, Secretaria de Governo. 6 eçretaría
de Infra-Estrutura e Obras, Secretaria de JUventude e Esportes, Secretaria de MeioAmbiente e Recursos Hídricos, Procuradoria Geral do Município, Secrotaria de
Saúde e Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.
Os itens desta proposta abordam os órgãos previsto para compor a -«trutura
da Prefeitura Municipal de Barbalha. S&o apresentados os, seguintes pontos: as
competências do órgSo e de suas áreas, uma proposta de novo organograma e a
quantidade de pessoal previsto para integrar o órgão após a adoção ia nova
estrutura.
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rNOTA DE CANCELAMENTO
DE RESTOS A RACAft

Ceara
Governo municipal de Barbalha
Secretária de Desenvolvinento Agrário
Exercício de 2012
EMPENHO
EXERCÍCIO............... 201(1
NOTA DE EtíPENHO... 0111Q005
DATA 00 EMPENHO... 01/11/2010

data:

31/12/2012

ORIGINAL

MODALIDADE., estimativo

C redor.... GALDINO COMERCIAL C0M8U5TIVEIS E LUBRIFICANTES LTM.
Endereço.. RODOVÍA CE 223. Sm 1,36, 98B-VILA StO' ANTONI-Barbalha-eÊ 63180-000
C .N .P .Í.,. 05.Q83.422/000irffl
Rftíe ( 88) 3532-1056
C.G.F.......... Q6.66B.267-3
________ _______
CLASSIFICAÇÃO

ORÇAMENTÁRI A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.............. 18 00. SECRETARIA DE AGRICULTURA
FUNC.PROGJMttATIGA.. 20 122 0052 2.081
CATEGORIA ECONÍWICA.. . . 3.3.91.30.00 MATERIAL ©E CONSUMO
-----------

■ •

.......

■

................

DADOS

J

-------------------- ------ .....

D0

VALOR CANCELADO: 2.324,99
h is tó ric o ......... : Referçrtie átyjlácaô dé
exarçicio 2010L

................ -

* ■

------- -J1T-----

restos

& pa^ar

Barbaiha^ 31 4e Dezembro de 2012.

r,l

\

.

.

- ............

u

-------- ;...... ^.... - ................

CANCELAMENTO
n£o

processados do

NOTA DE CANCELÃMEN1 O
DE RESTOS A PAGAR

Ceara
Governo tfunicipal de Barbalha
seçrew na Agricultura
Exercictô de 2011

DATA: 03/01/2011

EllPEHO
EXERCÍCIO...____ 2010
NOTA DE EMPENHO,Q1110005
DATADO EMPENHO... 01/11/2010
C redor...,
Endereço..
c .n .p .3 ...
C.G.f........

ORIGINAL

MODALIDADE.. estimativo

tíALBINO COMERCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
RÚDÕyiA CE 223. k* 1,36, 986-VllA sffl ANTONI-BarbaTha ►CE 63180-000
05.Õ83.422/0001-91
Fone ( 88) 35 JM 056
06.668,267-3
CLASSIFICAÇÃO

ORÇAMEHTÂRÍ A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.............. 18 OO. SECRETARIA DE AGRICULTURA
FU;NC.PRQGRAMÁTICA.. 20 122 0052 2.081
CATEGORIA ECONÔMICA----- 5.3.90.30.00 MATERIAL DE COHSilMa
DADOS

DO

CANCELAMENTO

VALOR CANCELADO: 815,61
HISTÓRICO......... : REFERENTE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PARAR ■INSCRIÇÃO EM
VIRTUDE DA EXTINÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, CQHFORME LEI
MUNICIPAL 1.864/21)09,
Barbalha, 03 de Jaíi-eif8»-

de 2011.

NO TA DE C A N C E LA M E N TO
DE
RESTOS A PAGAR

Cear a
Governo Municip.àl de Barbalha
Secretaria Agricultura
Exercfcn* de 2011

QATA: 03/01/2011

EMPENHO
EXERCÍCIO............... 2010
NOTA DÇ EMPE«HO... 01110005
DATA 00 EMÊENH0... 01/11/2010

ORIGINAL

MODALIDADE.. estitrativo

Credor...» GALDlftO COMERCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA,
Entferêço.. RODOVIA CE 22J. k f 1,36,. 9S6-VILA STO ANTWI-Barbaíha-CE 63180-000
C . N . P . J . . . flS.08í.4?2/000Í-91
Fone ( 88) 3532-1056
C . G . f ........D&.66S.267-3
CLASSIFICAÇÃO

ORÇAMENTÁRI A

UNIOADE. ORÇAMENTÁRIA.............. 18 00. SECRETARIA DE AGRICULTURA
FUNC.PROGRÍMATICA.. 20 122 0052 2.081
CATEGORIA ECONflMICÁ..■. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
DADOS

00

CANCELAMENTO

VALOR CANCELADO: 2,324,99
HISTÓRICO........... : RSFERENTE ANULACAO DE

RESTOS A PAGAR. PARA REINSCItICÃO EM
VIRTUDE DA EXTINÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LEI
MUNICIPAL 1.864/2009.

Barbalha, 03 de Janeiro

de 2011.

NOTA DE R E IN S C R IÇ Ã O
06
fcEU»TOS A P A È A f t

Ceara
Governo Municioal de Barbál-ha
data: 05/01/2011
Secretaria oe Desenvolvi «tento Agrário
Exercício dç 2011_____________ -__________________________________________
ENPENH0
EXERCÍCIO............. . 2010
N0TÁ 0E EMPENHO... 01110005
DATA 00 EMPENHO... 01/11/2010
c re d o r,,..
Endereço..
Ç.N.P.J...
C.-G. F........

ORIGINAL

W0DALIDADE.. e i t Í M t m

GALDINfl COMERCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
«MOVIA c f 223, b 1,36, MS~VIIA STG ANTQNl-Barba.1hs-CE. 63180-000
tf5.08j.«2/000i-51
Fone ( 88) 3532-1056
06.668.. 267-3
CLÀSSIFICAÇÃO

ORÇAMENTÁRI A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.............. 18 OO. SECRETARIA 0E AGRICULTURA
FUNC. PROGRAWÁTICA.. 20 122 0032 2.081
CATEGORIA ECONOMÍCA........3.3.90.30.00 MATERIAL D£ CONSUMO
DADOS

DA

REINSCRIÇÃO

VALOR REINSCRITO; 3.140 ,'€0
HISTÓRICO......... : REFERENTE REINSCRIÇÃO DE
EXTINÇÃO DA SECRETARIA
«UNICÍPAl 1.864/2009.

RESTOS Â PA5AR EM VIRTUDE DA
DE AGRICULTURA,
CONFORME LEI

Barbalha, 03 de Janeiro

de 2011.
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R E S T C ÍS
A PAGAR

Ceara
jsverno Municinal de Barbalna
Secretaria de Desenvolvimento Agrário
Exercido de 2011
EMPENHO
EXERCÍ<I£.. . . . . . . . 2010
NOTA DE EMPENHO.. . 01110005
DATA DO EMPENHO... 01/11/2010

DATA: 03/01/2011

ORIGINAL

MODALIOAOE., estilliatiVO

c re d o r.... 6ALDXNO COMERCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTOA.
Ehdéfeço.. RODOVIA CE 223, km 1.36, 986-VILA STO AÍiTaia-Barhalh; i-C£ 63180-0QQ
c . n . p J . . . ü í,,083.422/0001-91
Fone ( Í83 3 132-1056
C . G . F ........ 0B.66Í2«7-3
CLÀS5IFICAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA................ 18 00.
FUNC. PROGRAMATICA 20 122 0052 2.081
CÁTEGORIA ECONÔMICA....... 3.3.90.30.00
DADOS

DA

O R Ç A M E N T Á R !

A

SECRETARIA BE AGRICÜLTUf A

LIQUIDAÇÃO

«MtiWe Miíiit tsp«EÍfic«í8
l.BMJ IIUMÍE CMSDfJMÉ. ftEUMIfll) DE ÍIJEIMUÍ DE RESTOS A
JW»J

Yilsr miitírio

vílor tstal

111,51

I15.il

VALOR LIQUIDADO: 815,61
Barbalha, 03 de Janeiro

de 2011..

JOSÊ ELISH^DE VASCONCELOS E sA
GESTOR OA SEC. DE AGRICULTURA

/3 o «

ri4 V*

PO STO IB C A L
Galdjno Comi. De Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
CNPJ: 05.083.422/0001-91
RQD. CE 223, KW 1,36, 986 - VILA SANTO ANTÔNIO
CEP; 63.100-000 - FONE: (BB) 36321056- ffARBALHA^Cg

RECIBO..............~.... ..................... ...........

R$$15,61

Recebi(emos) de PREFEITURA MUNICIPAL £)E BARBALHA.. devidamente inscrita
n o C N P J sob N? 06,740.278/0001-81, com sede na Rua Princesa Izabel, H° 187,
bairro Centro, Município de Bari>aíha-CE, a importância supra de:
R$ 815,61
( oitocentos e quinze reais e sessenta e um centavos).
Valdr referente ao fornecimento de combustíveis, conforme N F 1951 de 02/12/2010
Sec. de Agricultura* pelo que damos através deste plena, geral e Drévogáveí quitação.

GALDINO CGML.

IS E LUBRIFICANTES LTDA.
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GAIOS» COMERCIAL DE COH8UST1VEIS E LUBâfflCAKTES LTDA.

bteiaa.8ui.ui t. a-vn* stc. ut*.
BARBALHA • Cfc —CEP CMM4»

t_

CNPJ 05.083.422/0001-91 ,
NORMAL
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Razão Sociais uk5*U!hamnqmdas e gaümwo ira*
NoiMPanMairasm
Cih W «OOS

RO0CE222KM J^369e6/SAWTOAHIOÍflO/BAÍlBAlHA/Ce/
53180-000

A Cabca Econômica FederaJ, no u$o da afiri&tfggo que ihç confere o
Art. 7* da Lei B<036, de XI de majoáe t990/ wWliça flüer nestada#»,
a empresaacima kJenttfcdda encontra-se emsftuaçdo «flutar perante
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado nSo servWI de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribmçSes e/ou encanpos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

VaUdadf: 10/12/2010 á 03/01/2011
Ctetiffcaçl o NÓm*ra: 2010121009I706I7155Q77
Informação obtida em 06/01/20 l i , às ll:2X:16.
A utilização deste Certificado para os fitos previstos em 4_el està
condicionada à veriflcaçSo de autenticidade no stta da €âixa2
www.caixA.0ov*br

hCpsyMcbp.cabcd,gov,br/Emprcsa/C^CifT^C3rSlírçfmniftí)eÍa^p?VARPegsoeMsÉaz=... 6/1/201 í
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NOTA

DE

Ceara
Governo Murricit^l de BarbsTha
secretaria A íjm ú ltü ra
Exercício de 2020_________

L IQ U ID A Ç Ã O

O2 1 2 0 0 1 0

.DATA,; 02/12/2010

E M P E N HO

ORIGINAL
VALO*. . . . . . . . RÍ 5.000M
XOOALXOADE., -e s tm tiv o

NOTA DE PPEIÍHO. . . 01110005
DATA DO EMf>ENHD... 01/11/2010

credor-----GAL&INp COMERCIAL CQMBUSTIV€J5 E LUBRIFICANTES LTDA.
Endereço.. RODOVIA çe 223. kn 1,36, 9.96-vila Sto ANTONI-Earbalha-CE 63180-000
C .N.P.J... fl§ .083.422/001)1-91
Fone ( 88) 3332-1056
C .G .F ..... 06 J>68-267-3
CLAS5I FI CAÇÍ 0

0RÇABJÊNTÂRÍ A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.......... . . 18 00. SECRETARIA DE AGRICULTURA
FUNC, PROGRAMATÍCÂ 2D 122 0052 2.0Í1 MÁNBTENCAO das ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE A6RICULTURA
CATEGORIA ECONÔMICA. . . . 3.3.90.30.OG MATERIAL DE COMSUMO
DISCRIMINAÇÃO

ÍJfintiiidr «siiidt BptffScatír

DE

as.sit ui» wi!UM'Cte»____________ _____
D A D O S

DA

ITENS

rattr unitirío

i,n

L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: *15,61
Nota fis c a l mercadoria 1951 série 1
BarbaTha, 02 de. Dezembro

de 2010.

JOSE ELISMAR Dí VASCONCELOS E 5Á
GESTOR. 6A SEC. BE AGRICULTURA

val«r «u!

«5,11

r~

NOTA

DE

C^íir (9.
Goverrto mumtícI pal de Barballia
secretaria A g m u ltu ra
Exercício de 2010

LI QU ID AÇ ÃO

0212 0 010

ÔATA: 02/12/2010

EMPENHO

ORIGINAL
VALOR . • 4«*•< R$ 5.000,00
MODALIDADE*. estlM tlV O

NOTA DE ÊMPENHD... 01110005
QATA 00 EMPENHO... 01/U/201Q

credòr. . , ? 6ALDÍN.Ó COMERCIAL COMBUSTÍVEIS £ LUBRIFICANTES LTDA,
Endereço.. K&DVÍA Cê 2?3, k*: 1,36, 98H?ILA STO ANTOHI-Bafbajfra-CE 6318D~OQO
C.N.P.J... 0?;ü83..422/00fll-n
Fort? ( 88) 3552-1056
C.&.F___ _06.668.267-3
CLASSIFICAÇÃO

ORÇAMENTÁRI A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.. . . . . . . 1$ 09.
f.UNC, PROtjRAMÁTIGA 20 122 0852 2.081

SECRETARIA DE AGRICULTURA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

CATEGORIA ECONÔMICA..

DE AGRICULTURA
M A fER IA Í DE CONSUMO

3 . 3 . 90^30.00

D I S C R I M r HA Ç AO

DE

pintiM mhk Especificam
fls, RH. amo

ITENS
Valor imitario
2,a

mim c5ü

DADOS

DA

LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 815 $ 1

Nota fis c a l mercadorra 1951 Série 1
■frarbalha, 02 de, Detembro

de 201Q.

30SE ELI SMAR OE VASCONCELOS JC SÁ
GESTOR DA SK, OE AGRICULTURA

L

valir total
fiSVii

t

u

)

rNOTA

EMPENHO

DE

C e a ra

01110005

Governo rçiinicipal de Rârbalha
Data: 01/11/2Q10
Secrejaná AgrKultura
Exercício de 2010
_______________ _______Modalidade: e s t i m a t i v o ______
i n t e r e s s a d o

c re d o r.... galdinq comercial combustíveis e lubrificantes ltda.
Erufereào. - RODÕVÍA tE 223, km 1,36, 986- v iía STO ANTONl-fiarbalha-CE 63180-000
C.N.P.J,.. 05.0iH.422/0Wi-91
Fone ( 8ft) 3532-1056
C.G.F....... .06,668-267-3
C L A S S I F I C A Ç Ã O

O R Ç A M E N T Á R I A

18 00.
SECRETASIA DE AGRICULTURA
Func.programática 20 122 0052 2.081 MANUHNCAO DAS ATJVIDA0ÊS t>A SECRETARIA
A ,
mAGRICULTURA
Categó/iá econoimca— 3.3.90.30.ÚO
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de re cu rso ..*...............
u n id a d e o r ç a m e n t á r ia ..............

origem dos recursos—

crédito suplementar

Processo de compra...*, lixitaçãQ
Número do processo*, . w . 2009.12.17.1
-'■ ■■ contrato......... 20100084
DEMONSTRATI VO
Salda, anterior
13.746,00

ModaliiLade, pregão
Exercício,. 2010
DA

DOTAÇÃO

Vaiqr empenhado
5.000»00

-

e* RJ

Saldo disponível
8.746,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços,
obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota oe empenho.
H is tó ric o ..;

Valor que sç empenha para fazer face às defpesas
com a aquisição
de cofcbustível e lu b rifica n te
destinado ao veiculo da sec. de agricultura deste
municipio, conforme pregão de n* 2009.12.17,1.
Barbalha, 01 de Novembro de 2010.
Autorizo t

MARIA DO ROStffuO DT FATIHA QUEIROZ BAL
TÉCNICO ADMWSTRATIVO CONTÁBIL

30SE ELISMAR DE VASCONCELOS E 5A
SECRETARIO DE AGRICULTURA

NOTA,

C e a rá
covèrr^o M u n ic ip a l de B a rb a llià
S e c r e t a r i á Ag r i e u l t u r a

0g

EW PÊNHO

01 X 4 000 5
Data: ül/li/20 10

tT e r c íc ta de

Motfati dade* e s tiin k i vo
ÍNfERESSADO

c r e d o r .,..
e o m ç i A L ç m m r m i * í MifiRIFICANTrES tTD A.
m u * z < y . . g o o to A .:C E | 2 3 . k» i , 3 6 , m - n t A $ fo

C . s . p j . . . 2|.p«!.«2/000i-91.
C.e.f....... 86.668-267-3

Fone (

Ç i A S %I f I C A Ç Ã tf
tfhidade Drçamerjtíria.

15 W).

,-Cf 63180-000
885 3 lí-1056

OHÇAMENT Á R3
secretaria

ffE AGRlaJLTUKA

a jfre .p ro g ra flrs m a 26 122 0DS2 2,Ú$1 HANUTHNfAO DAS ATÍVIMOES

QÍ AGRICULTURA
CatjBgHÇfeá eeanwçau..* $.3%50.30.GO MATE&IAL OE CQHSUWQ
fronte íjb retursò..... * —

DA SÉCRETAKIA

origem das recursos,..* Credito jiiplearçntSF
ProcBsq de coífopra..*.; licita câ o
Núfjiefo íü processo. . . . . 2009,12.17.1
Codi go con ira ttt.. . . . . . . 2ülÕ0tS4
DEMONSTRATI VO
Salda anterior
13J4&,©

M o d a lid a d e , oesgão
É x e r c i c i o . , 2010

d a

&

V a lo r empénhado
S .G O O jfí

o t a ç ã o

i ftS

SaTdç di sp M j ív e l
•8.

, ,
Ã u ^ o riz ,a iriç is o- f o r n e c i m e n t o
m a t e r i a i s o u e x e c u ç ã o d»>s semço-s,
o b e d e a d a s à s É G n f f iç c e s e e s p e e i f i a ç o è s t d f t s t a f i t e s
‘,*&traa Ó E5ÍP£NHa:
n
Hli s ta r ic o ..;

vajor p e /s ç empenha pára f a ? e r face às áespesâi
zm a aquisição, çfe cótobusírvel ,e M r f f U a n t i
desç^nado ao '««m&ulo da sec. de agricultura ,4est í
. . . -----------------*
7a . "
f
©unjdjnò* caftfome
pregáo dt
Sarbarlha, 0 i de Novembro de 2010,
Aut&nio

MARIA D0 ROSÁRIO
FATIRA QUKIRGZ &AL
TÉCNICO ADMÍPSÍRATIVÍ) COHTABí L

lü S E ELISMAR D£ VASCONÇ;ELGS E
SECRETARIO CE M R cSltüíra

SÁ

tõ lb
A

C O N T R O (L E

DO

E M ^ N H O

Ceara
. %
modalidader estímatlvo
Governa Hunuipal de BarbaTha
Secretaria Agricultura

0 X 1 1 0 0 0 5

Exerci cie de 2010

I NTERESSADO
Credor — GALOINO COMERCIAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA>
Efioéreço.. ROUQV|À CE 225. km 1*36, SS6-VILA STO AMTONI-Barfcalfa-CE 63180-000
c . i o d . ... 05.M3.4-22/DOOi-9I
Fone ( 85) 3*32-1056
C.G.F......... 06. « M .267-3

C L A S S I F I C A .Ç Â O

ORÇAMENTÁRI A

UNIDADE 0RÇAf*EIIT4ftíA........ 18 00, SECRETARIA DE A6RIÚJLTW
FUWt.PROGRAMATIÇA £0 122 0052 2.081 MANUTENCA0 DAS ATIVIDADES OA SECRETARIA
DE AGRICULTURA
CATEGORIA ECONÔMICA,*., 3.3,90.30.00 MATERIAL BE CONSUMO
MU

5M>. tttó íü 80UMXI
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Certidão Negativa

Detíto

r a g ia tu c j

2 3 -/J

WÈtarÉmoDAfÀZBHOA

Secretaria 0à PteeeBs Federal do Brepl

fffRTtp^HggATWA

DEIDÉBITOS RELATIVOS ÀS COWr Í üÍÇÍBíESPm^DEKCIÀRÍAS E

ÀSO£TERCBRO$
N° 14832201<H)50210Q0
Nofl>e:GAJLDJNO(XMAERCMfêCOMBUS?1VE&EUJB8)RCANTE&
LTOA
CNPJ! 05 083.-422/0QG1-91

Regsajyadç o dfqsap de eFazartda Nactonal oofaare ln>cnwyqogiqpor
dJvkiaa (te respon^artarte do ti^atto pearivo actoia kM & aftQ u e
vierem a ser «pur*daa, 6 certificado que n86
fcn
seu nome ralatfwa» a contrfbuítfe» edmWtfrsdÉ» pMi Qtóetwito de
Recato Federal d» BfiatS (RFB) e a ihacriçOe» emDftrtde Alva da Urtük>
(DAü),
Este cedkflo, em&tta «n nome da rnaáfte e vtfda p«* toãaa m m m
«Batas, refere «egtcfaeivanierte te M**rih«aciiif nreEirtPFWHi a fe
cortÃuèçfle» dfcvkfa* poria* a teroaft», InrtiÉkmie Inecrtafcem D6*jU.
nft)gfcwgefHÍooede«naia tributo» adfrWttra^
ktitífcõm m D/Ml, «dmJnttrada# peta Pn*XH*dtotte^G^$e Faáinda
Neciana*íPGFN), objeto de Cefttjda&Coi^uttfa fNSmRFgi
Esta certidàoé vafkja pai? a» ftoaHdadaapeeyf&a no v t 43T (te JjefuP
8,212 dÀ24 ds juftade 1801, «xoetopara:
»

* avcrtjeçâo deafcra <teoona&uçâocfviJ no &e0tfn><to knóvefc;
- reduçfio de capfaf eocM tfimiMncfe 4 i contrai» 4» coteide
sociedadeM ladà ecfeto piílcialrolç&ralbmi^^
dè
soriartarie eodedarie «n p w ftfi ifrnptta;
• baba dè firma IndMdua} ou ãe etfoyse ^ coflfonflg ctaBrtdo peto
ar!931 da Lei ri» 10.408, de 10de Awtfio d*20Q2 - ÇódQO CM,
exfinçaode entidade « i acxfedad*empfoste<ju*inpte&
A abptegão destecertidSto es& corxScíoo^te ftfòaídatftpsaa qual foi
emifida e * vmiScaçflo de sue autenSddade m ft^m et (to endoréço
<hWAyww.moeâafB2ttKSe.gowübP^.
^
Certdáo emitida com baae na Portaria Cof^ünto PGFWRFBn^Ot. d©20
dejaneiro de 2010.
Emâdaem Qa/12£01Q.
Vâ&daâtá07A)6/2011.
Certidão emttfa srafciâsmente.
AiançtequeJquer rasur# ou emeftda irvafiíiaíéeetedocunerto.

hltp*i/www010^tíap5Ccv^avJ)r/CWS/BiN/cws_imf2-a^?0C>MSJB®í/SIW_Coctexto!*<3^L.

6/1/2011

Certidão Negativa de Dcbífo

l^c i
f b W

r-

WNJSTéRIOOA FAZENÒA
S«ct«taita ãa Recfcita Federal <ft>Brasfl

CERTIDÃONEGATFVA
DE DEBrTOS RELATIVOS AS^CONTRIBUIÇÔES PREV1DENC1ÁR1AS E
ÂS DETERCEfRQS
N* 07129?01tHJ502l080
Nome: GALDINO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 6 LUBRIFICANTES
LTDA
CNPJ: 05.083.4220001-01

Ressatvado o diíeiéo ds a FãzendaNacionâJ oobrar 6 jpacreyçr quaisquer
àfrôdas de. responsabükiad* dosi^etto passivo etím* ÈdentifksBdo que
vierem a ser apuradas, 6 cer0tlçadQ quenâo constem pandtrciftstm
seu oome reiatfvSs -d cófitltwiçfles administradas péta Secm fà^ da
Recèfâ Federai do 8ra*tt (RFB> & a inscrições em Olvida Ativa dsUn&o
(DAü)
Esta certkJao. eTnitída em nomwda matriz e váJfda pejara todas o» sutfs
ffóais, refere-se «xdusrvamenta -às corãribu&Efee prevMencíWas m A»
contribuições devidas, per lei, » tefcoiros, l u s t r a áatacri& ram DAU,
ndo abrangendo psdemàÈs tributos admlnte&Bdos peta RFBe asd&rriafs
inscrições em DAU, administradas pela Pfocursdorâ-GeíBl da Fa&nda
Nacional ÍPGFN). objeto de C edttto Conjunto PGFN/RFB.
Èsta certdôp é valida para as flnaBdad®s previstes no art 47 do Lei ri*
8,21£tje.24 de juBw de 1991, exceto para:
- averfcaçâode obra de consfriçdo cwil no RaggsfinB d» fenôwie;
- redução <J® capftal soctad, tranâJçftnda da confrote de oo&s ds
sodedade Smitada e asâo parciaJ ou transformação de erôdadè ou ds
sociedade sociedade <mipr*sériafimpl«w;
» Maca de. firtr» individual ou de emprôsário, conforme dcSnitío pelo
art ^31 da Lei. n* 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Códfgo CMl.
exünçflo de entidadè ou sociedade ©mpnesárte ou simples.
A acsitaç&o desta certidão está condlpton^a á finafidads par» a quaJfoi
emtôda & â vetfficfrçáo de sua autenticidade /ia Internet, no endereço

<í^7/www.rec«tt£LfiK9rtdíLgoY.bp,

*

Certídâo emítida com base Ha Portaria Conjunta PGFN/RFB n* 0T, d» 20
de Janehb de 2010.
Emitida em 49/Ò6tè010.
Válida até 16/12/2010.
Certidão emitida gratuitamente.
Atençôorqualquer rasura ou emenda Inva&darà esta documento.

^htípz/AvwwO10.datapcev.gov.br/CWS/BIN/cws_Tnv2.a^>?COMS_BIN/SIW_Cíoiitextc?*CN.». 6/12/2010

Rjgioa 1 de t
4

Í Certificador de R $gü|*iidâdê do F Ç T $~ C 8 F

. ín S C ríç S o :

OSQS3422/OOÔJ-91

: R azãD ^ S o d ab

legaiefam inqndas e gaíjqjno ito a

■ N o m e Éantasia:PG STO
? E n d e re ç o i
Rdi> CE 221 km 1,36 986 j s a n to a n to n io / b a rb a lh a / ce y

^

eslso-Çdd

A C atxa E to n ô m c a FédèrçaL rçq u so d a a trib u içã o q u e lhe co n fere o
m * % da úei S .G 3 & 4 e U d e m aio: d e l.990> cerâfiçc* <ftre>. nesta tfata,
â em poesa, acim a identificada e n c o n t r a i em sfty á çã o re§ufaF p era n te
o Fundo d e G arantia d o Terap o d e S e rv iç o - FG T S .

O presente Ççrtificatfó pão àervirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitç$ referentes & eôntKitíMíções e/ou ençargos devidos,
decorffentes dàs obrigações mm 0 FGTS.
Validade? lO /li/2 0 'lft á 09/I2/ZG10
Ccrtíflcíação lVúméro: 201011101456X946647354
Inform ação o b tid a eVn Q6/12/201Q, à s 16s 15:26»,

A utíllzaçãer deste Certificado para os flnà preylstos em Lei çsta
condicionada $ verificação de autenticidade rio site dà ÇôiXfr* '

wvww.caixa.gpv.br

"hltps*y/wrçbp.caixa.gov.br/Efnpresa/Crf7CTÍ7FgéCFSIinpiiiwtí^pÊl^si)?VARPôssoaMatrí ..

6/12/2010
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èaidàto' Comercial<feCfaitiblist&ei&eLzihrifityiitfrv ¥?%*>

Rodovia CH223, Kii» í,86; âôfr- Forre: 3532-1056
WlaSàmbAfitônjo -Çaittalha - Ceará
N«^ret><WO#r»ç9o
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l éFOp
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BainWtSstrita
SfíJ

ju a ;_ p jrín c e 3 a I z a b e i . ia 7
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IriS^&^KfÍMfL
06 ,668 ^ 97-?

Vfeiltasea, &sfente)
"cSTSS^ara^i^dõ”
06 / 04/2013
Data<te£irtfcs3p
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05 :083 .422/0901 -91

Natne&jsãoáoá#!
g r e f e ltu r a K ta n c lfta l d e Ba*h«ihn
Endmço

Entrada

jcat^í

i&fsteduaí

O estri^ados P

SASCLIHA

ÜS.

V*5ofU»tfei

ValorT#a}

A8q,tCMS

«£9 5 ^5 $
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c'-t?j;ar }$WW*

l&Vstòs gato o&

4er*íCfs/^
| olrfSfcü
r^TCtr-
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Çálcuio do Imposto
I Base c}rtUlcufocÍQjCMS
Cf tío frrte

Va/ordolCM S

Bise tf»C £oüo I(IM *Sútjttfefi<fc>

V *ty > 4 a 5 i*p ^ i# < lo

VaJor^pSe^aío-
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V ^ W ^ o tó tfo lP l
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Tra nspgitgxíôirA/olum ea Transportados
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>frDrne/R^tfoSailil
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ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS M U NICÍPIO S
GABINETE DO CON SELH EIRO M ANOEL VERAS

PROCESSO N.° 2012.BAR.PCG.02.527/13
INTERESSADO (A): MUNICÍPIO DE BARBALHA
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO: 2012
RESPONSÁVEL: JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ
REPRESENTADO POR: JOSÉ NUNES DE ALENCAR - OAB/CE N.° 11.481
RELATOR: CONSELHEIRO MANOEL BESERRA VERAS

DECISÃO RETIFICADORA
Tratam os autos de Processo de Contas de Governo do Município de
Barbalha, exercício de 2012, de responsabilidade do Sr. José Leite Gonçalves Cruz.
Esta Relatoria na Sessão do Pleno deste TCM, de 09/04/2015, proferiu o
Parecer Prévio pela Aprovação das referidas Contas, entretanto ocorreu um erro
material na data do exercício na folha 01 da referida peça, onde foi exposto o exercício
de 2011, quando o correto seria 2012.
Assim, em face do exposto, RETIFICO, a mencionada data para 2012,
mantendo, entretanto, os demais termos constantes do Parecer Prévio.
À Secretaria para proceder à devida anotação, retificação, publicação e
demais expedientes necessários.
Fortaleza, 08 de maio de 2015.
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