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Câmara Municipa{ de tBiritiba Mirim 
Rua João José Guimarães, 125 - Centro - CEP 08940-000 - Biritiba Mirim - São Paulo 

Fone/Fax: (11) 4692-1388 - 4692-1900 

ATO DA MESA N. 006/2003 

A MESA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA, usando das 
atribuições que lhe soo conferidas por Lei, nos termos do artigo 58 inciso I da 
Lei Orgânica do Município de 17 de Agosto de 1990, combinado com os ditames 
dos artigos 33 inciso XII e 372 rnciso I do Regimento Interno de 25 de 
outubro de 1993. 

RESOLVE~ 

Art. 1°- Determinar ao Depto de Cc>ntabilidade e financeiro 
desta Casa, providenciar o pagamento referente ao INSS dos meses de 
Janeiro de 2002 a junho de 2002, referente ao encargo de responsabilidade 
dos Srs. Vereadores, não retido na época própria no valor de R$ 14.152,12 
(catorze mil cento e cinqüenta e dois reais e doze centavos) 

Art. 2° - Determinar ao Depto de Contabilidade e financeiro 
desta Casa, providenciar o pagamento referente ao INSS dos meses de 
Janeiro de 2002 e fevereiro de 2002, referente ao encargo de 
responsabilidade da Sra funcionária Madalena Rodrigues de Moraes, não retido 
na época própria no valor de R$ 294,14 (duzentos e noventa e quatro reais e 
catorze centavos). 

Art. 3° - O pagamento deverá ser realizado com a verba 
própria repassada pela Prefeitura do Município de Biritiba Mirim, com essa 
finalidade especifica. 

'- Art. 4° - Devido à responsabilidade passiva desse encargo de · 
\..... INSS não retido na época própria, os Srs. Vereadores devolverão o valor 
'- mencionado no artigo 1°, aos cofres desta Casa, em 10 (dez) parcelas de R$ 
'- 108,90, (cento e oito reais e noventa centavos), acrescido de juros de mora de 
'- 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo índice oficial, a partir 

desta data, mediante desconto na folha de pagamento dos subsídios mensais a 
'- partir do mês de março de 2003 com termino no mês de dezembro de 2003. 
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Art. 5° - Devido à responsabilidade passiva desse encargo de 
INSS não retido na época própria, a servidora pública Sra. Madalena Rodrigues 
de Moraes, devolvera o valor mencionado no artigo 2°, aos cofres desta Casa 
em 10 (dez) parcelas de R$ 29,41, (vinte e nove reais e quarenta e um 
centavos), acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e 
correção monetária pelo índice oficial, a partir desta data, mediante desconto 
na folha de pagamento mensal a partir do mês de março de 2003 com termino 
no mês de dezembro de 2003. 

Art. 6 ° - Fica determ1n~do q~··m_ tereeiro dia útil após o 
desconto dos valores em folha de pagamento conform~prescreve os artigos 4° 
e 5°, o Depto financeiro e de Contabilidade desta Casa, deverá recolher o valor 
apurado, junto ao Depto Financeiro da Prefeitura Municipal de Bir itiba Mirim, 
mediante depósito em conta corrente. 

..... " GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, DE 
BIRITIBA MIRIM, em 28 de fevereiro de 2003, 38° da emancipação da 
Cidade de Biritiba Mirim. 
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OFÍCIO ESPECIAL 

Senhor Presidente: 

Biritiba Mirim, 19 de fevereiro de 2003 

À Assessol"ia Técnica Legislativa 

Para análise c 
providências cabíveis. 
B. Mirim, Gabinete da Presidência., 
em 19 de fevereiro de 2000. 

Cumprimentando-o cordialmente, na qualidade de Diretora 
de Co!-ltabilidade desta Casa de Leis, venho através deste, comunicar e pedir 
autorização a V. Ex3

, para que seja exposto aos Senhores Vereadores, a 
situação da Câmara junto ao I.N.S.S. 

Pelo Ato da Mesa n° 002/02, de 12/07/02, foi autorizado a 
descontar e recolher a partir de julho/02 os encargos devidos ao l.N.S.S. sobre 
a folha de pagamento dos Vereadores. Entretanto, ficando os meses de janeiro 
a junho/02 sem ter sido feito o recolhimento das contribuições devidas ao 
I.N.S.S., e não efetuado o desconto em folha de pagamento dos Vereadores. 

Em 11/10/2002, o Poder Executivo pediu a emissão da 
CND, a qual ficou impossibilitada por haver restrições pelo C.N.P.J. desta 
Câmara, no qual constava no Sistema da Previdência Social apenas os meses 
de abril, maio e junho/02, valores estes apenas Patronal, que impedia a 
emissão da CND. No entanto, foi efetuado o pagamento em 23/10/02 
(conforme guias anexas), ficando a contribuição desconto dos vereadores 
calculado na Sefip em aberto. Portanto, ficando em débito com a Previdência 
Social os meses de janeiro, fevereiro e março/2002, sendo que estas 
contribuições não estão inclusas no parcelamento especial efetuado pelo Poder 
Executivo. 
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Entretanto em contato com a fiscalização do I.N.S.S. foi 
nos apresentados os cálculos para pagamento até 28/02/2003, o valor de 
R$ 14.450,26 (Quatorze mil, quatrocentos e cinqüenta reais e vinte e seis 
centavos), referente aos meses de janeiro/2002 a junho/2002 sobre os 
subsidias dos vereadores da Câmara, o qual deverá ser reembolsado pelos Srs. 
Vereadores da Câmara Municipal, por ser de responsabilidade de cada um dos 
vereadores a esse pagamento. 

Isto posto, e, considerando a necessidade da Prefeitura 
Municipal de a cada dois meses obter a CND para que as verbas dos 
convênios sejam repassadas, faz-se necessário o pagamento total referente ao 
I.N.S.S. sobre os subsídios, solicitando junto ao Poder Executivo o 
parcelamento da dívida do I.N.S.S. Patronal, para se evitar contrariedades que 
possam surgir em face da não obtenção da CND, aparecendo restrições pelo 
CNPJ da Câmara Municipal. 

Sem mais, coloco-me a disposição de V. E)(~. e demais 
vereadores para quaisquer esclarecnnentos. 

Atenciosamente. 

Neusa.~~arcia 
Diretora de Contabilidade 
C.R.C. n° 1SP- 120195/0 3 

'- Ao Exmo. Sr. 
1..... Mareio Aparecido Cardoso 
'- DD. Presidente desta Casa de Leis 
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