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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 02/2011

Dispõe sobre apreciação das Contas do
Executivo Municipal de lcém, relativas ao
exercício financeiro de 2009, de
responsabilidade de Samir Vicente de
Morais

A MESA da Cêmara Municipal de lcém, Estado de São Paulo; no uso de
uas atribuições legais

FAZ SABER que ela apresentou e o plenário aprovou o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO:

ARTIGO 1°· Fica aprovado o PARECER do E. Tribunal de Contas do
stado de São Paulo, TC nO00442/026/09, favorável às Contas do Município de lcém do
xercício financeiro de 2009, de responsabilidade de Samir Vicente de Morais.

ARnGO JO. Fica fazendo parte integrante deste Decreto legislativo, o
~ferido Parecer exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
nexo.

ARTIGO 3°· Este Decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
ublicação, revogadas as disposições em contrário.

lcém, 07 de outubro de 2011

ME~O RIBEIRO

1.°TURNO . I
.' DiscussãOe vot.çlloelll~-~t~1
Dyovado por i x..D.(~............ -o 7
·~je~iad. or _ x ···..··..····..· ····_..· ···

~~d.~
..: Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM
Recebi e prctccclcl e:'1: ..Q.f /..J.QJL~ .
Protocolo n.? ).~ ..6 !.>.L .
Horário: J.5..:.I!.9 .
Resp(";n:;ável:~ .

---ftIIIr~ 81i1n_ M

Oficial. I,egialativ.



r3l.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAU~

PARECER

TC-000442/026/09
Prefeitura MUnicipal: Icém.
Exercício: 2009.
Prefei~o(s): Samir Vicente de Moraes.
Advogado(s): Patrícia da Silva Santos, Hórtis Aparecido
de Souza e outros.
Acampanha(a): TC-000442/126/09 e Expediente(s): TC-
000049/008/09, TC-001257/008/09 e TC-021306/026/10.

~: MUNICíPIO: lCÉK. CORTAS DQ~EXBRCÍCIO: 2009.
Aplicaçio Total QO Ensino: 29,20%. Inves~iaan~o no
Magistério com recursos do FONDBB: 68,06%. Total aplicado
no PURDBB: 100,00%. Despesas com Saúda: 22,54%. Suparáv~~
or9•••n~io: 0,70% (R$141:997,38). Transferência para a
Cbara: 3,68% . Bn~rqos Sociais: em ordem. Remuneração
dos aqenus poli ~icos : em ordem.. PARECER FAVORÁVEL À
APROVAÇÃO DAS CONTAS DA PREl'BlTORA, COM RECOMENDAÇÕES.

Vistos, relatados e discutidos os autos.
A E.Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado

de São Paulo, em sessão de 12 de abril de 2011, pelo voto
dos Conselheiros Fulvio Julião Biazzi, Relator, Antonio
Roque Citadini, Presidente, e Eduardo Bittencourt
Carvalho, na conformidade das correspondentes notas
taquigráficas, emitiu parecer favorável à aprovação das
contas da Prefeitura Municipal de Icém, exercício de
2009, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por
este Tribunal, com recomendações ao Executivo, à margem
do parecer e por ofício; e, determinações à auditoria.

ENDEREÇO:

Determinou, ainda, o arquivamento dos Expedientes
TCs-49/008/09, 1257/008/09 e 21306/026/10, devendo,
porém, antes, ser extraída cópia integral deste último
expediente, além do relatório e voto, com vista a prestar
informações à Diretoria de Execução d~ Precatórios do E.
Tribunal de Justiça do Estado, conforme· solicitado. ~

T .CE~
Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro-

01017-906
INTERNET: www.tce.sp.gov.brPABX 3292-3266

http://www.tce.sp.gov.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAUL~

•

Fica autorizada vista e extração de
Cartório do Conselheiro Relator, observadas
legais.

cópias nc
as caut.e las

Publique-se.

São Paulo, 26 de abril de 2011.

AR'l'ONI Presidente

.•.

..•

-

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro - SP - CEP
01017-906

PABX 3292-3266 INTERNET: www.tce.sp.gov.br
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http://www.tce.sp.gov.br
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PARECER DA ,COMISSÃO' D OR!.AMENTO E FINAN AS AO
"PROCESSO TC-00044l1026189,00 E. TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃo PAUW, I REFERENTES ÁS CONTAS DA
PREFEITuRA MUNICIPAL D~ ICÉM, EXERCíCIO DE t,"" 00
PREFEITO SAMIR VICENTE Df MORAIS".

O Processo TC:..0004421016/09e respectivo Parecer de tis. 131/133, sob
anáJise e manifestação, desta Comissão de Orçamento e Finanças, vem com
PARECER FAVORAVEL à ."provação das contas da Prefeitura
Municipal de Icém, referentes ao f:xercício de 1.009, com.recomendadig .. '

É certo que, anterionnente ao Parecer Final, sob análise, o E Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo !emitiu parecer desfavorável à aprovação
destas contas da Prefeitura Munic~ de Icém, quando então o interessado,
atual Prefeito Municipal interpôs i Recurso de Reexame, requerendo novo
julgamento e pleiteando Parecer Favorável à aprovação das referidas contas,
sendo que após o referido recurso e reexame, foram aprovadas as contas do
exercício de 2.009, com recomendações, emitindo-se PARECER
FAVORÁVEL, com recomenda~ .

A competência da Câmara Munici~al neste caso decorre do artigo 52 e arti&o
32 inc' VII " " " e " " i Or Ao' o M . í i que diz:
"tomar e julgar as contas do ! refeito, deliberando sobre o Parecer do
Tribunal de Contas do Estado no prazo de noventa dias do seu, recebimento.
observados os seguintes preceitos:!
a) o Parecer do Tribunal soment~ deixará de prevalecer por decisão de dois
terços dos Membros da Câmara; . .
b) se no o de sessenta di não tiver ocorrido a deliberação pela
Câmara, as contas deverão ser J Igadas obrigatoriamente dentro ..d08 trinta
dias subseqüentes: .
c) rejeitadas as contas, serão es~as imediatamente remetidas ao Ministério
Público para osfins de direito. .

Nesse caso e respectivo proces

1
'também foram atendidas as determinações

do artigo 215, do Regimento ln1e o, ficando o referido proce.sso e respectl:'v~
Parecer TC-00441/026/09 (fls. 32/133) à disposição da COMISSAO DE
ORÇAMENTOS E FINANÇ " assim como de todos os Senhores

Avenida Simpliciano Custódio dá Silveira. n° 521 - Centro - CEP15460-000 -Ic:ém - SP
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Vereadores no local de costume (&lia dos Senhores Vereadores), desde o
primeiro dia útil do mês de agoSto. f?ortanto a mais de 70 (setenta) dias, já
descontado operíodo de recesso parlamenter da Câmara (mês de julho/20 11).

/

Não ocorreu nesse período nenh~ manifestação contra o julgamento
emanado do E. Tribunal de Contas, emitiu PARECER FAVOR! VEL à
aprovação das contas da' Prefei ra Municipal de leém, relativas ao
exercício de 2~, C M BC NDA E ao Prefeito Samir Vicente
de Morais, para que adote medidas saneamento aos pontos destacados
pela auditoria.

Verifica-se que neste presente caso e respectivo Processo/TC, continua
pendente a !i!!ta ~ pagamento " Precatórios ,!udjçjai& (irem 2.2.3 do

.relatórioffC) requisitado pelo E. nbunal de Justiça de 'São Paulo, daí,
conseqüentemente, veio a recomendação ao atual Prefeito.

Nessas condições, diante destes fatos, estando atendidos os preceitos legais e
constitucionais, inclusive aqueles decorreates da Lei Orgânica do Município
de Icém, OPINAMOS PELA APRO~AÇÃO do PARECER-FAVORÁVEL,
com recomendações, emitido pe~ E. Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, às tis. 132/133, d~ Processo TC-000442J026109, supra
mencionado, e conseqüentemente ~ aprovação das eoatas da Prefeitura
Municipal de Ieém, referentes ao e~ereíciode 2;009.

Este é o nosso P CER, salvo melhor juízo.
Câmara Municipal de,~ ...u.a, 10 de outubro de 2.011 '

Avenida SimplicianoCustódio d8 Silvei",. n° 521 - Centro - CEP 1546Q..OOO-Icém - SP
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ARECER JURÍDICO AO
TRIBUNAL D:E CONTAS
REFERENTES ÀS CONTAS
ICÉM, EXERCíCIO DE 2.009,
MORAIS".

O Processo TC-000442/026/09 veio com PARECER FAVOBA VEL à
aprovaçio das. eontas ela Prefei~ MlllÚCipaI de leém, refereates ao
Exereíeio de 2.009, OOIDreeolDen~aeões, conforme decorre das fls. 132/133.

I

/

DO E.
ESTADO DE PAUW,

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PREFEITO SAMIR VICENTE DE

Ao emitir o parecer final, o E Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
após análise desfavorável à vai -o das contas da Prefi itura M .c' de
Icém. referente ao exercício de 2. 9, e interposição de recurso do Prefeito
Municipal interessado, SAMIR. VICENTE DE MORAIS, requerendo
"reexame" e novo julgamento, pleiteou Parecer Fayorável à aprovação ·das
referidas contas, sendo que após reciação do referido recurso de reexame,
foram aprovadas as contas do xercí io de 2,009, com recomendações,
emitindo-se PARECER FAVORÁ L, eom. reeoDleDdaçõe8.

A competência da Câmara Munici neste 'caso decorre do artigo 52 e.artigo
32 inciso VII letras ~~a"Uh" e " " da Lei "'ca do M 'cí 'o que diz:
"tomar e julgar as contas do irefeito. deliberando sobre o Parecer do
Tribunal de Contas do Estado ~ frazo de noventa dias do seu recebimento.
observados os sepintes preceitos: , .
a) o Parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de dois
terços dos Membros da Câmara; ,
b) se no razo de sessenta di· não, tiver ocorrido a deliberação pela
Câmara, as contas deverão ser j .lga~s obrigatoriamente dentro dOs trinta
dias subseqüentes.'
c) rejeitadas as contas, serão estps imediatamente remetidas ao,Ministério
Público para osfins de direito.

Todas as demais formalidadeS::'" uanto aos prazos e análises do referido
processo/TC e seu parecer, fo cumpridos ne.ste Poder Legislativo, não
ocorrendo nenhuma manifestaçã contra este julgamento emanado do E.
Tribunal de Contas; .

Avenida Simpliciano Custódio dá Silvei •.•• n° 521 - Centro - CEP 15460-000 - ,Ioém - SP
Fone I Fax (17) 3282-2135 - CNPJ 51.349.~751OOO1-60 - e-maH: camaraicem@hotmaiI.com

mailto:camaraicem@hotmaiI.com


_~'U evidente que neste caso e respectivo Processo/TC, continua
pendente a . . (item 2.2.3 do
relatório/I'C) requisitado pelo E.. Tribunal de Justiça de São Paulo, daí,
conseqüentemente, além desta ! recomendação, vieram outras detnais
recomendações ao atual Prefeito, sempre com o objetivo· de buscar a
transparência e perfeição nas Prestações das Contas Municipais, ficando sob
responsabilidade do Plenário e df1 Comissão de Orçamento e Finanças a
responsabilidade por sua aprecia~ e aprovação.

/

Este é P meu parecer.

Câmara Municipal de ílcem,07 de outubli . 2.011
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