
125

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVI • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 • Edição MMMDCXXIII 125

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Ano XVI • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 • Edição MMMDCXXIII

--
PODER LEGI.SLA~IVO 

CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPl,ll()-PI 
A>t. Dlnh ....... lo NII !300-cec,1'0-Sk, Mlsud do hpulo . PI 

CNPJ NII O'!i--~0001""4. - CD' 64.330-«ID 
T-lti 32.49-17119 

COMUNICADO 

~,- -------------------------------------~ ----------------------
: ASSUNTO: Rt:d~.o de sgbsfdlo.s e rom·unQf'BçAO de p~. o flm d.e· que R-Ja obse.rvado o 
: H_m.fté C'stipul11do p<>ID Lei de Re;,po"-""'bUldade Piscai - Tema debatido oom todos o 
! vereadores e levad,o ;,-o Plenário por melo de R.esoluçao - Rl!PRúVADO~ .a 11111 dç 11,1-1.e fosse
~ ob:$e:n ,a(fo o f'CgUJar p:roce o legislativo, 

' -- ------------------------------------------------------------~ 
A CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PJ, p essoa jurfdk11 

de direito p'1bUco, Inscrita no CNPJ sob o n" OS.864.630/0001-94, n;prcs ··ntad11, neste 

aro, por wu presidente, vere11d.or DJAa NOGUEIRA DA CRUZ. vem, ab:>lb:ad.o pel 

Const:ltu.1ção f'ederal de: l.98B, \.,gjslaç!lo lmrnoonstltuclonal federal e municil"Jl. bem 

,vmo cm manlfesblç!lo rorm.al d o Tribuna] do Contas do Esmdo do Plaul, :,plicada a 

easo,;: s,;,melhm:ioc-s, publildsar a medJda ad,ota.da em !'elação à e:xtrapolaçao do 

limite legal previsto - Lei d.e ResponsabllJdach: FIM:al pentnente a despesas com 

pessoal no lmblto d.Hta Casa L.e.i:tsfauva. 

Cumpre Informar Inicialmente que, em 23 de setembro de 2016, o PodGr 

Legislativo Municipal. por melo da Ui n" 005/2016. logrou malornr os sub.~ldloo dos 

vereadores de - o M jguc;I d.o Tapulo, sem que, pa.ra_ ~nto, r 11z:.lsscm u.n, e.s"tudo do 

proj~'Ção de impacto orçamentário, resultando, com isso, tndubltnve l atingimento a 

preceJtc;,_., lepls e$Clru!dos. como por exemplo, a llmltaÇ<lo impo~ pela Lél de 

Rosporu.abilldooe FL~ 1 no tocanw a gastos com pessoal. 

AnowsSc, ainda, que, preterl~mente Ornara Municipal de São Mlgu.el do 

Tapuio - Pl, era, composta.,. tão somente.,. po·r 09 (nove) ve~~dor,;..~ vindo a ~ç r, no final 

d~ h:gí8la tura anterior. elevado (>'lrn !1 (o~) o número de membros d:iqu e l:, casa, 

Acres:ça"'5Ci blmbd-:m, que q.uond!o do 3Umento do nómcro de vereadores, 

elevou-se també,;n, ~ despes..s ,:,,m Imposto d" Renda e contribui900s pr<!,viden.clánas, 

:J>endo, estas, computadas pa.ra cálculo do llmtte legal acima n;ferido. 

Diante da redução no valor do repasse mensal desta casa Legislativa, bem 

como da cri_staMna extrapolação do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade 

Fiscal. necess:itou-se adotar, em caráter de urgé!ncta, a reduçã.o de remunen19ões e 

subsídios pagos no âmbito, da Câmara de Vereadores de São MJguel do Tapu/o, como 

medida extrema. mas necessária à obedl@nda impositiva à legislação vigente. 

Mister consi,gna.r que a lei municipal acima anotada provtu em seu artigo 68 a 

possibilidade de fedução dos su_bsfd_ios d.os vereadores e remuneração de pessoal. 

sempre que h.ouvere.xtrapolação do percentual de 70% (setenl3 por oento}, Veja.se: 

Art. &l Será aplicado redutnr dos subsídios dos vereadores e 

pessoal sempre que o valor ultrapassar o percentual de 70%. 

(setenta) porcento. 

Nesse diapasão, serve-se do presente dispositivo para regularizar a situação 

apontada, a fim de que a legísllção federa l correlata seja, em sua plenitude, aten~ida, 

evitando·~-c. dessaru, crime dv ivspolsabllidadc-. 

h:npresctndfvel destacar, também, o entendimento adotado pela Corte de, 

Contas do Estado do Piaw: 

PROCESSO: TCE- 28134/05 INTERESSADO: Câmara Municipal de 

Sa.talha. ASSUNTO: É possível a redução dos subs(dlos dos; 

vereadores para a adeciuação aos llmltes oo.nstitudonais oom 

gasto de pe:ssoa.17 ÇONCIJJSÃO· S'lm. através de R=lução ou 

outro ato normativo. Resolução TCE/ PI N2 543/07 

Conforme se depreendi!" do enunciado acima, afigura-se possfvel a redução 

dos subsídios dos vereadores para a adequafào aos limites constltuc1onal.s com gasto de 

pessoal. Logo, adota-se a presente medida, a fim de que todos os preceitos legais e 

morais sejam s..tis-faroriami:moo atcndídoo;. 

Combora com o entendimento acima exposado a manifestação do Trlbwial 

de Contas do Estado de Rondônia. que consignou o seguinte: 

(--) destaca que, mm base n.os pl1ndp1os da razoabtlldade, 

mondlclade e de ac:iim:lo W1J1 a capaddade fl:aaDoelra do 

Poder Leglsladvo, é lk1ta a posslbllldade de a Cãm.ara, para se 

adecruar aos limites amstltudonals, editar, anualmente, .no 

dec:mso da leglslabll'a (quatro anos). ato pr6prto. a ffm de 

red.uztr os subsfdlas dos membros da Casa. (--] 

(btt;p://www.tre.J'0.80V.br/index.php/tr.e-diz..quess11bsidio-de

vet'e'ádor-pod-r-,red.uzi.do-,para-atende?-Umites· 

ronstitu.cionais/) 

Bxtrai-se da consignação acima que, em obse.rvância a l~lll~ 

wDStttudonals e:xplfcitos. o TCS-RO, logrou adotar medida semelhante, visando à 

manutenção da legalidade e moralidade administra.tiva. 

Por fim. oonstgn.e-se que, conforme amplamente debatido em diversas 

reuníões realizadas com os vereadores, apesar de ser medida extrema, faz•se necessá_ria 

a adoção das provlde.atias ora apontadas, consistentes em reduzir os subsídios dos 

vereadores, a despesa rom pagamento de pessoal, be.m oomo, demais gastos no âmbito 

desta lnsdrulção. 

São Míguvl do Tapuio - PJ, 11 de j11Jbo de 2018. 

• ' , --,..: • PREFBTURA MUNICIPAL DE CAMPO I.AltGO DO PIAUÍ 
,,, ....... , • ' " ESTADO DOPIAUf li 

' ~ --, CNPJ {MF}: 01.612.754/0001-65 - -

PORTARIA SMA,. N"OS6/2018. CAMPO LARGO DO PIAUI 02 DE JULHO DE 2018 

A Seadaria Munícipal de Admini.straçlo do Muuiclpio d.e Campo Largo do Piauí,, 
Estado do Piauí, no uso de -!llla'I atribniçóes leaah e etc. 

RESOLVEi 

Conceda, ao fimdonário. V AL 'fER GOMES DE OLIVHIRA FJLHO. portador (a) 
do CPF 470.472.833-IS Cargo, Dentista. suas ttriag rcfc::rcnlc ao exe:rc-lcio de, 2017/2018 
para serem soada durante o período de 02/07/2018 a 31/07/2018. 

&ta portaria en.tra em vi,gor a partir da data de sua pubücação 

PUBLIQUE-SE CERTIFIQUE-SE 

E 

CUMPRA.SE 

SECRBTARIA MUNICIPAL DH ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO LAR.GODO PIAUJ, ESTADO 
00 PIAUI BM 02 DE JULHO Dti 2018. 


