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CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS

AVISO REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
 
PROCESSO Nº 39/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 (REPETIÇÃO)
 
A Câmara Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, por intermédio da
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e respectiva
equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 116-GP, de 14 de junho de
2022, torna público aos interessados que fará a REPETIÇÃO da Tomada
de Preços nº 004/2022, do tipo Menor Preço por Item, a realizar-se  às
09:30 horas, do dia 13 de janeiro de 2023,  tendo por objeto a
contratação de empresa para aquisição veículos para suprimento da
demanda da Câmara Municipal de Balsas/MA, a ser realizada na Sala da
Comissão Permanente de Licitações, localizada na no prédio da Câmara
Municipal, situado na Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosí, a
ser regida pelas normas do Edital, pelas disposições da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006,
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital e seus Anexos
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08h00m às 12h00m, onde poderão ser consultados ou
o b t i d o s  n o  p o r t a l  d a  t r a n s p a r ê n c i a ,  s i t e :
https://www.cmbalsas.ma.gov.br.  Esclarecimentos  adicionais,  no
mesmo  endereço  e  pelo  telefone:  (99)  3541-2086  e/ou  e-mail:
cplcamarabalsas.ma@hotmail.com.
 
Balsas-MA, 21 de dezembro de 2022.
 
MAÉCILA BRITO DE SOUSA
Presidente da CPL
Portaria nº 116/2022
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Publicado por: GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA
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EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO. Extrato do Contrato nº 45/2022, decorrente
a  Adesão  a  Ata  de  Registro  de  Preços  nº  09/2022,  Processo
Administrativo nº 047/2022, Pregão Eletrônico nº 023/2021, tendo como
Órgão Gerenciador a Prefeitura de Feira Nova do Maranhão/MA. Partes:
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº:
06.777.130/0001-11 e a empresa ADÃO GOMES MAIA EIRELI, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 805.136.973-49. Espécie:  Termo de Contrato.
Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática, para atender a
demanda operacional da Câmara Municipal de Balsas/MA, conforme o
Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2021. Prazo
de Vigência:  12 (doze)  meses.  Valor:  R$ 292.777,90 (duzentos e
noventa  e  dois  mil,  setecentos  e  setenta  e  sete  reais  e  noventa
centavos).  Dotação  Orçamentária:  01  031.00011.2002.0000  –
Manutenção de Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara
Municipal; 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. Data
da Assinatura do Contrato: 19 de dezembro de 2022. Base Legal:
Lei  Federal  nº  8.666/93,  com  as  modificações  que  lhe  foram
introduzidas.  Moisés  Coelho  e  Silva  Neto,  pela  contratante  e  Adão
Gomes Maia, pela contratada. 

Publicado por: GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA
Código identificador: 20b3512f303e5e005eb62d00f7906a37

CÂMARA MUNICIPAL DE COROATÁ

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA 017/2022

ASSUNTO:  Prestação de Serviço de Pessoa Física na confecção de
uniforme  para  atender  as  necessidades  dos  servidores  da  Câmara
Municipal de Coroatá-MA.
CONTRATADO (A):
RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA
END:  Travessa São João, nº s/n – Bairro Americanos – Coroatá-
MA.
CPF/MF Nº 940.548.353-68
VALOR TOTAL:  R$ 5.518,00 (Cinco Mil  Quinhentos e Dezoito
Reais).
RATIFICO, para fins do disposto no art. 26 da lei Federal nº 8.666/93, e
à  vista  do  Parecer  emitido  pelo  Assessor  Jurídico,  a  Dispensa  de
Licitação Nº 017/2022, fundamentada no inciso II do art. 24 da lei supra,
cujo objeto é a Prestação de Serviço de Pessoa Física na confecção de
uniforme  para  atender  as  necessidades  dos  servidores  da  Câmara
Municipal de Coroatá,
CÂMARA MUNICIPAL DE COROATÁ-MA, 22 DE DEZEMBRO DE 2022 –
MARIA DE LOURDES PEREIRA E PEREIRA – PRESIDENTE DA CÂMARA

Publicado por: PAULO HENRIQUE DA SILVA
Código identificador: 6f7389f95e55e9af3c9c8e2712eb2339

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DISPENSA Nº 016/2022

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022, que tem
como  objetivo  Locação  e  manutenção  de  Sistema  (software)  de
contabilidade e folha de pagamento, atendendo as necessidades da
Câmara Municipal de Coroatá.
CONTRATADA:
ADTR SERVIÇOS INFORMATICA LTDA,
END: Praça Alfredo Teixeira, casa 01 Cohab Anil II – São Luis-
MA,
CNPJ/MF nº 17.422.433/0001-38,
VALOR  GLOBAL  R$  15.750,00  (Quinze  Mil  Setecentos  e
Cinquenta Reais).
RATIFICO, para fins do disposto no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93,
e à vista do Parecer  emitido pelo Assessor  Jurídico,  a  Dispensa de
Licitação nº 016/2022, fundamentado no Inciso II do Art. 24 da Lei de
Licitações  de  Contratos,  cujo  o  objetivo  Locação  e  manutenção  de
Sistema (software) de Contabilidade e Folha de Pagamento, atendendo
as necessidades da Câmara Municipal de Coroatá, - Coroatá-MA, 22 de
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dezembro de 2022. - Maria de Lourdes Pereira e Pereira – Presidente da
Câmara Municipal de Coroatá

Publicado por: PAULO HENRIQUE DA SILVA
Código identificador: d168b29fdfe453f2c4433b054ebc72a1

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

ATA DA SEÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
NOVA OLINDA DO MARANHÃO 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos vinte e dois (22) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
vinte e dois, no plenário MARIA JOSÉ DE SOUSA COELHO da Câmara
Municipal  de Vereadores de Nova Olinda do Maranhão,  presente os
vereadores: Belimario de Albuquerque Cabral,  João Costa Filho, José
Cláudio Santos da Silva, Lindoval de Brito Lopes, Maria Rita dos Santos
Cardoso,  Raimundo de Sousa Macedo Andrade,  Sandro Régio  Alves
de  Sousa,  Ronildo  Costa  Carvalho,  Francisco  das  Chagas  Carvalho
Júnior. Ausente os Benedito Alves da Silva e Valter Marques de Sousa. O
senhor  Presidente  invocando a  proteção  de  deus  declarou  a  seção
aberta  e  colocou para  os  vereadores  a  pauta  da seção que é  pra
analisar e votar o Projeto de Lei  n 12/2022 que institui  presunções
de omissão de receita em relação à atividade de prestação de serviços,
para  fins  de  apuração  e  lançamento  do  imposto  sobre  serviços  de
qualquer  natureza-  ISSQN  e  do  imposto  sobre  a  transmissão  de
bens imóveis - TBI, em seguida passou a palavra ao Primeiro Secretário
4a Mesa Diretora para fazer a leitura n 12/2022 que institui presunções
de omissão de receita em relação à atividade de prestação de serviços,
para  fins  de  apuração  e  lançamento  do  imposto  sobre  serviços  de
qualquer natureza- ISSQN e do imposto sobre a transmissão de bens
imóveis - TBI. Encerrado a leitura da ordem do dia o Presidente iniciou o
pequeno expediente e franqueou a palavra aos vereadores por cinco
(05)  minutos,  alguns  vereadores  fizeram  uso  da  palavra  no  pequeno
expediente, Encerrados o pequeno expediente, o presidente iniciou o
grande expediente e franqueou a palavra aos vereadores por vinte (20)
minutos,  onde  alguns  vereadores  fizeram  uso  da  tribuna  em  seus
discursos,  fizeram  suas  criticas  e  elogios,  e  colocaram  suas  idéias  e
pensamentos, encerrado o grande expediente, o presidente colocou em
discursão o Projeto de Lei n 12/2022 que institui presunções de omissão
de receita em relação à atividade de prestação de serviços, para fins de
apuração  e  lançamento  do  imposto  sobre  serviços  de  qualquer
natureza- ISSQN e do imposto sobre a transmissão de bens imóveis -
TBI. Encerrada a discursão iniciou a votação e foi aprovado por todos os
vereadores presente na seção, encerada a votação e proclamado o
resultado o senhor Presidente agradeceu a presença dos vereadores,
desejou um bom recesso, feliz natal e feliz ano novo a todos. E por não
ter mais nada a tratar, invocando a proteção de deus declarou a seção
encerrada e mandou lavrar a presente ata.

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: cbf0c6e8b142fd462049954c8688e71d

PROJETO DE LEI N. 12/2022.

Institui presunções de omissão de receita em relação à atividade de
prestação de serviços, para fins de apuração e lançamento do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e do Imposto Sobre a
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
 
A  PREFEITA  MUNICIPAL  DE  NOVA  OLINDA  DO  MARANHÃO,
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, faz saber
a Câmara Municipal para apreciação e votação do seguinte projeto de
lei:
 
Das Disposições Gerais
Art. 1º. Esta lei institui presunções de omissão de receita de prestação
de serviços para fins de ISSQN e ITBI, aplicáveis aos casos especificados
nos artigos seguintes, bem como impõe critérios para o arbitramento

da base de cálculo dos respectivos impostos.
 
Art. 2º. As presunções erigidas nesta lei são relativas, podendo ser
ilididas  por  prova  em  contrário  produzida  pelo  sujeito  passivo  da
obrigação  tributária  ou  ainda,  de  ofício,  pela  própria  autoridade
fazendária que tomar conhecimento da verdade dos fatos efetivamente
ocorridos.
 
Art.  3º.  Todo  lançamento  contábil  deverá  estar  lastreado  em
documento hábil respectivo.
Capítulo I
Das Presunções de Omissão de Receita de Serviços
Seção I – Do Passivo Fictício
Art. 4º. Caracterizam omissão de receita as seguintes ocorrências:
I – A indicação de saldo credor de caixa na escrituração;
II – A falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III  –  A  manutenção  no  passivo  de  obrigações  já  quitadas  ou  não
exigíveis.
 
Art. 5º. Nas hipóteses do artigo anterior, farão parte da base imponível
do ISSQN:
I – O valor do estouro de caixa, no caso do inciso I;
II  – A soma dos pagamentos efetuados e não lançados, no caso do
inciso II;
III  –  o  montante  das  obrigações  pagas  e  inexigíveis  constantes  do
passivo do balanço patrimonial da empresa.
 
Seção II – Dos Suprimentos de Caixa
Art. 6º. Constituem omissão de receita os suprimentos de caixa cuja
origem dos recursos não for devidamente comprovada.
§  1º.  Os  lançamentos  de  suprimento  de  caixa  deverão  ser
fundamentados  em  documentos  idôneos  e  com  datas  e  valores
coincidentes.
§ 2º. O contrato de mútuo somente será aceito como prova caso se
apresente com as assinaturas das partes contratantes devidamente
reconhecidas  em cartório,  com data  anterior  à  disponibilização dos
recursos.
§ 3º. Não cumprido o disposto nos parágrafos anteriores, a autoridade
fiscal  incluirá  na  base  de  cálculo  do  imposto  o  valor  dos  recursos  de
caixa pretensamente fornecidos à empresa por administradores, sócios,
prepostos e terceiros.
 
Seção III – Dos Depósitos Bancários
Art. 7º. Caracterizam omissão de receita os valores creditados em
conta  de  depósito  ou  de  investimento  mantida  junto  a  instituição
financeira,  em relação aos  quais  o  titular,  regularmente  intimado,  não
comprove,  mediante  documentação  hábil  e  idônea,  a  origem  dos
recursos utilizados nessas operações.
Parágrafo  único.  O  valor  omitido  das  receitas  será  considerado
auferido  ou  recebido  no  mês  do  crédito  efetuado  pela  instituição
financeira.
 
Seção IV – Da Omissão de Receita nas Atividades Mistas
Art. 8º. Nos casos em que o contribuinte exerça outras atividades em
conjunto  com  serviços,  a  receita  apurada  na  forma  das  seções
anteriores deverá ser proporcionalizada à participação, em percentual,
da  prestação  de  serviços  no  faturamento  global  da  empresa,  no
exercício da apuração.
Parágrafo único.  A regra do caput será aplicada também para os
casos  em  que  o  contribuinte  exerça  mais  de  uma  atividade  de
prestação de serviços.
 
Seção  V  –  Da  apuração  da  Receita  Preponderante  para  a
Verificação da Imunidade de ITBI
Art. 9º. Exercendo o contribuinte mais de uma atividade, as receitas
apuradas  na  forma  das  seções  anteriores  serão  somadas  e
consideradas no seu todo como decorrentes de atividade impeditiva da
imunidade tributária prevista no art. 37 do Código Tributário Nacional.
 
Das Disposições Finais
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Art.  10.  As  instituições  bancárias  e  financeiras,  bem  como  os
tomadores  de  serviços  ficam  obrigados  a  fornecer  à  Fiscalização
Municipal  os  boletos  bancários  emitidos  e  os  comprovantes  de
movimentação bancária do contribuinte fiscalizado.
Parágrafo  único.  O  disposto  no  caput  deste  artigo  deverá  ser
regulamentado pelo Poder Executivo por Decreto em até 90 (noventa)
dias contados da publicação desta Lei.
 
Art. 11. Ficam mantidas as demais disposições previstas na legislação
tributária  municipal,  que  igualmente  estabelecem  critérios  para  o
arbitramento da receita de prestação de serviços.
 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO,
AOS 01 DE DEZEMBRO DE 2022.
 
Iracy Mendonça Weba
Prefeita Municipal
 
Mensagem nº 049/2022.  Nova Olinda do Maranhão (MA), 01 de
dezembro de 2022.
 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
 
Encaminhamos o Projeto de Lei que “Institui presunções de omissão
de receita em relação à atividade de prestação de serviços,
para fins de apuração e lançamento do Imposto Sobre Serviços
de  Qualquer  Natureza  –  ISSQN  e  do  Imposto  Sobre  a
Transmissão  de  Bens  Imóveis  –  ITBI,”  o  qual  solicitamos  seja
analisado em regime de urgência. 
Temos  a  honra  de  submeter  à  elevada  consideração  de  Vossa
Excelência  e  nobres  Vereadores,  o  Projeto  de  Lei  em  anexo,  que
objetiva a presunção de omissão de receita em relação à atividade de
prestação de serviço,  para fins de apuração e lançamento do ISSQN e
ITBI.
Esclarecemos que a omissão de receita ou de rendimentos, inclusive
ganhos  de  capital,  a  falta  de  emissão  de  nota  fiscal,  recibo  ou
documento equivalente, no momento da efetivação das operações de
venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação
de bens imóveis, locação de bens moveis e quaisquer outras transações
realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor

inferior ao da operação.
A  omissão  de  receitas  –  não  declará-las  e,  em consequência,  não
arrecadar os impostos incidentes sobres elas – constitui-se prática que
acaba  gerando  injustiça  fiscal  na  medida  em  que  determinados
contribuintes que omitem tais receitas recolhem seus tributos em valor
proporcionalmente menor que os demais que declaram corretamente a
receita tributável. Neste sentido a função da fazenda pública municipal
é  buscar  o  justo  recolhimento  na  medida  da  receita  efetivamente
auferida.
Na escrituração contábil os indícios mais rotineiros da ocorrência da
omissão de receitas são o saldo credo de caixa.
A  importância  deste  Projeto  de  Lei  se  dá  pelo  fortalecimento  dos
trabalhos para que tenhamos muita cautela e zelo na aplicação de
todos os institutos que ele nos oferece.
A  proposta  inclui  verificação  de  omissão  de  receitas  dos  referidos
impostos, bem como penalidades para seu descumprimento, que irão,
por consequência,  incrementar a receita mensal  em relação ao seu
descumprimento.
Este  Projeto,  se  transformado  em  Lei  pela  soberana  vontade  dos
Senhores  membros  dessa  Casa  Legislativa,  irá  fortalecer  o  Poder
Público  do  Município  de  Nova  Olinda  do  Maranhão  –  Estado  do
Maranhão,  consoante  ao  cumprimento  e  o  fortalecimento  da
arrecadação Municipal.
Diante do exposto, esperamos contar com parceria desse Legislativo
visando a adequação da legislação municipal quanto ao cumprimento
das obrigações deste Executivo, relativas ao recolhimento dos tributos
municipais.
Certos de Vossa compreensão, solicitamos acatamento,
 
Atenciosamente,
 
Iracy Mendonça Weba
Prefeita Municipal
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO/MA.
Att. Sr. Presidente.
Vereador BELIMÁRIO DE ALBUQUERQUE CABRAL
NESTA

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: 9490cbe12ba1f22cf9f9a2ad08d7a661
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ASAF PEREIRA SOBRINHO

Presidente
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