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 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE 

– MG, REALIZADA NO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DE JULHO DO ANO DOIS MIL E 

DEZESSETE, NO HORÁRIO DAS DEZENOVE HORAS. 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, no horário das 

dezenove horas, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, sito à Praça São 

Francisco nº 02, desta Cidade, sob a Presidência do Vereador  Adriano Lange Dias e 

Secretariada pelo Vereador  Primeiro – Secretário Redno Alexandre da Silva, reuniu-

se a Câmara Municipal de Cabo Verde, em caráter Extraordinário, devidamente 

convocada na forma regimental, com presença verificada pelo Vereador Primeiro – 

Secretário dos Senhores Vereadores: Adriano Lange Dias, Clayton Ulisses de Paula, 

Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz Carlos Ribeiro, Roque Antônio Dias, 

Vanderlei Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda. Iniciada a Reunião, o Sr. 

Presidente cumprimenta  todos os presentes, e solicita a Assessora Legislativa que 

proceda a leitura do EXPEDIENTE: Leitura da Mensagem nº 016/2017 enviada pelo  

Executivo Municipal, Convocação nº 079/2017 deste  Poder Legislativo, que ficam 

devidamente arquivados em arquivo próprio, nesta Câmara Legislativa. Em seguida, 

passa-se a ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei nº 2.065/2017 

que,  APROVA O PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A SECRETARIA DA 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS e Projeto de Lei Complementar nº 

0134/2017 que, INSTITUI A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E) E 

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (DES) NO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE, ESTADO DE MINAS GERAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS as Comissões 

de Legislação, Justiça e Redação e demais Comissões para análise, discussão, 

elaboração de Parecer, apreciação e votação. Em seguida suspende a Reunião por 

alguns minutos para análise, discussão, elaboração do Parecer. O Sr. Presidente diz 

que por ser o teor dos Projetos matérias de difícil entendimento e de conhecimento 

técnico, diz ter tomado a liberdade de convidar a Senhorita Elvira Pereira Lemos, 

contadora da Prefeitura Municipal para prestar esclarecimentos necessários relativos 

aos Projetos. De uso da palavra o Vereador Luiz Carlos Ribeiro indaga sobre a 

apuração destes oito milhões de dívidas junto ao INSS, e como se chegou a este 

valor. A Senhorita Elvira responde que a administração só teve conhecimento deste 

valor porque a Receita Federal desfez todos os parcelamentos existentes do 

Município junto ao Instituto, diz que ao final de todos os anos eles lhe passam o saldo 

devedor, só que a receita tem um programa que não consolida as dívidas, então só 

teve este valor correto agora, porque ela desistiu de cada parcelamento e com isso ela 

teve um montante de dívida que chegou a este valor. Diz que a Receita consolida os 

pedidos de parcelamento, só que ela demora fazer este procedimento, então nunca se 

tem um valor exato e ainda tem juros e multas, Elvira diz que o que tinha 
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documentado contabilmente era o valor sem juros e multas e outros valores que eles 

foram encontrando, lembra que há pouco tempo a receita localizou um valor de 

quatrocentos mil reais que estava na procuradoria, valor este que o Município não 

estava pagando e não estava parcelado e só se chegou ao conhecimento deste 

montante através da desistência dos parcelamentos existentes. O Vereador Adriano 

Lange Dias diz ser interessante ser falado que a dívida conhecida contabilmente é de 

dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais, a 

qual é enviada ao Tribunal de Contas e o restante deste montante apresentado são 

juros e multas de todos os parcelamentos realizados. Elvira apresenta um valor como 

exemplo e diz que em um valor principal de noventa e oito mil reais, multas de mora 

chegam a dezenove mil e setecentos reais, mais juros de dez mil reais e mais 

encargos de doze mil e duzentos reais, por isso se chegou neste montante absurdo de 

oito milhões em dívidas junto ao INSS, diz que a Lei nova, emenda provisória, diz o 

seguinte, desistiu de todos os parcelamento, o município tem um montante de oito 

milhões e desse valor total, dois vírgula quatro por cento (2,4%)  terá que ser pago 

em seis vezes, então serão pagas seis parcelas de aproximadamente trinta e cinco mil 

reais e o Município só terá os devidos descontos propostos pela emenda provisória a 

partir de janeiro de 2018 a partir da consolidação do novo parcelamento de cento e 

noventa e quatro parcelas. O Vereador Adriano ressalta que a Receita Federal só nos 

passou este valor real da dívida por que ocorreu o cancelamento dos parcelamentos 

existentes, cerca de uns dez parcelamentos realizados pelo Município. O Vereador 

Clayton Ulisses de Paula cogita a possibilidade do Município ter condições de pagar 

esta dívida de uma só vez, se haveria esta redução dos valores das multas e juros. 

Elvira esclarece que não, que os descontos de multas e juros enquadram somente ao 

parcelamento concedido pela medida provisória. O Vereador Vitor Espedito Megda 

indaga se o orçamento do Município dará para pagar estas parcelas. Elvira responde 

que sim, pois o valor das parcelas vão ser bastante reduzidas, cairá de noventa e 

quatro mil reais mensais, para aproximadamente trinta mil reais, e uma coisa muito 

importante a ser dita é que está sendo recolhido religiosamente o INSS mensal neste 

anos de 2017, não há nenhum mês em atraso, pois não pode mais atrasar porque não 

haverá mais a possibilidade da realização de parcelamentos, não há mais nenhuma 

dívida de obrigação patronal da Prefeitura com a Receita Federal. O Vereador 

Adriano diz acreditar que após o pagamento das seis primeiras parcelas o valor a 

pagar mensalmente será reduzido quase que pela metade e a título de informação, 

salienta que o que é descontado do servidor já é repassado ao INSS e além deste valor 

a Prefeitura repassa o valor patronal mensal de aproximadamente cento e oitenta mil 

reais de recursos próprios, além dos valores vinculados ao FUNDEB e PAB que está 

sendo recolhido porque senão não se chega ao índice necessário, diz que o valor 

patronal pago ao INSS é de vinte e um por cento (21%). Foi ressaltado o valor 
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absurdo de juros e multas cobrados pela Receita, a cada dia de atraso no pagamento 

do que é recolhido mensalmente resulta em juros e multas altíssimas e por isso um 

montante de dívida tão alto no decorrer de todos anos passados. O Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro pede ao Sr. Presidente que se comprometa em solicitar a guia de 

pagamento dos seis meses deste parcelamento junto ao INSS, Elvira diz que as 

parcelas já serão descontadas diretamente na fonte do FPM do Município, mas se 

compromete a demonstrar o valor debitado ao Legislativo e a partir de janeiro enviará 

o valor concreto após as deduções das multas e juros que o Município terá que pagar 

e suas respectivas parcelas já com os descontos realizados. O Vereador Luiz Carlos 

diz que isso será importante para devidos esclarecimentos, porque em épocas 

eleitorais muitos comentários saíram a respeito deste montante de dívida e 

parcelamentos realizados, pois trata-se de dívida adquirida de uma gestão para outra e 

hoje mesmo diante deste benefício concedido por esta medida provisória do Governo 

Federal estamos aprovando um parcelamento de renegociação de dívida de cento e 

noventa e quatro parcelas, pois não podemos deixar esta oportunidade que foi 

concedida aos Municípios passar sem que seja aprovado este Projeto, pois trata-se de 

um benefício grandioso onde serão economizados cerca de cinquenta e quatro mil 

reais mensais e somado ao longo do ano se transforma em um montante que nenhum 

deputado com suas emendas parlamentares jamais nos enviará de uma só vez, agora, 

nós Vereadores queremos sim, que a administração através desta economia mensal 

reverta este montante economizado anualmente em benefícios a população e que não 

fique para pagamento de outras dívidas pendentes e sim seja transformado em algo 

concreto, hoje nós estamos aprovando o Projeto e autorizando a realização do 

parcelamento, para o Executivo executar e que estes recursos economizados sejam 

revertido em benefício para o bem comum da população em geral. O Vereador 

Clayton complementa dizendo que cabe a cada Vereador cobrar e fiscalizar junto ao 

Executivo a utilização deste valor economizado com o pagamento destas parcelas 

junto ao INSS, e diz que o que estão fazendo aqui hoje é uma coisa boa, mas que saia 

daqui com as devidas explicações, pois se algum Vereador sair daqui espalhando pela 

rua de forma incorreta, por mais que estejamos fazendo uma coisa boa visando 

economia para o Município, vai ser mau visto e a questão vai bater no Prefeito, então 

temos que sair daqui conscientes e sabendo o que estamos fazendo para que esta ação 

não seja revertida em coisa negativa. O Vereador Roque Antônio Dias diz que mais 

ou menos já tinha conhecimento do valor deste montante de dívidas junto ao INSS, e 

diz que em toda sua carreira política sempre foi contrário ao parcelamento de dívidas 

junto ao INSS, nem quando era vice-prefeito apoiava esta realização, pois quando se 

parcela dívida em muitas prestações acaba deixando uma dívida para o próximo 

Prefeito, em conversa com os Vereadores da época manifestava sua opinião contrária 

a  aprovação de Projetos com este teor, mas eles alegavam que não tinha o que fazer, 
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tinham que aprovar e quando começou sua campanha eleitoral disse que se caso fosse 

eleito Vereador não votaria Projetos relacionados a parcelamento, fez este 

compromisso com sua família e com seus eleitores e se hoje for favorável a este 

Projeto estará sendo incoerente com o que se comprometeu anteriormente, diz ter 

consciência dos benefícios concedidos por esta medida provisória, mas não poderá ir 

contra um compromisso assumido e uma luta sua de muitos anos atrás e assim pede 

para que conste no Parecer ao Projeto o seu voto contrário a sua aprovação. A 

Senhorita Elvira diz não querer convence-lo do contrário, mas trata-se de um 

benefício que a União está concedendo aos Municípios, não trata-se de mais um 

parcelamento, trata-se da isenção de grande parte das multas e juros de toda a dívida 

acumulada durante vários anos passados. O Vereador Adriano diz que de todos os 

parcelamentos já realizados este é o único que o Município de fato leva alguma 

vantagem, os outros parcelamentos não havia vantagem nenhuma, era tão somente 

para conseguir tira a Certidão Negativa de Débitos do Município necessária para as 

realizações administrativas e esta dívida vem acumulando de outras gestões, não 

trata-se de uma só e para se dizer que já sabia deste montante de dívida só se tivesse 

alguém influente dentro da Receita para se obter este tipo de informação, porque na 

verdade os comentários que saiam sobre os oito milhões de débitos era uma soma que 

se fazia dos dados apresentados no portal da transparência e diz que sempre trabalhou 

em cima da dívida de dois milhões junto ao INSS. Elvira diz que por diversas vezes 

pediu o saldo devedor junto a Receita, mas eles nunca tinham a disposição, porque 

eles não haviam consolidado a dívida ainda, diz que não sabia que seria um montante 

tão alto. O Vereador Luiz Carlos pede a Senhorita Elvira que a partir de janeiro envie 

a esta Casa a forma que ficou o parcelamento, o montante e se possível à dívida 

adquirida em cada gestão para maiores esclarecimentos e conhecimento de todos. 

Elvira se compromete a enviar o solicitado a esta Casa e caso esqueça de algo que os 

Vereadores a cobrem. Sobre o Projeto de Lei Complementar 0134/2017, diz que o 

Município já está fazendo um trabalho para esta implantação e modernização no 

sistema de emissão de notas fiscais, pois na região somente Cabo Verde não possui 

esta emissão eletrônica, assim na semana passada aconteceu o processo de licitação e 

a firma que ganhou a procurou e conversou sobre o assunto, informaram que 

precisavam instalar o programa com o mês fechado, ou seja, se não for logo no início 

de agosto, ficará somente para setembro, assim diante de todo o atraso existente 

resolveram elaborar este Projeto com urgência para dinamizar a execução desta 

instalação do sistema e se tudo der certo no dia 02 de agosto será realizada Reunião 

com todos escritórios de contabilidade informando a existência do link na página 

“tal” para acesso e emissão da nota fiscal eletrônica. O Vereador Clayton diz ser leigo 

quanto a esta questão e indaga o que é esta emissão de nota fiscal eletrônica e como 

este sistema será benéfico. Elvira cita o talão de notas fiscais manual, onde a pessoa 
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física possui este talão e emite a nota quando algum serviço é prestado, então este 

talão manual vai acabar, e as notas eletrônicas serão implantadas e serão importantes 

na questão de regulamentação do Município e maior praticidade aos usuários, os 

benefícios são a não sonegação dos impostos e não emissão de notas fiscais vencidas, 

com a emissão de notas manuais acontece muito de se emitir notas vencidas, pois não 

se atenta à validade do talão de notas, e por meio eletrônico isso não acontecerá, diz 

que será estipulado um prazo através de Decreto para validade das notas manuais e a 

partir da expiraração deste prazo só valerá as notas eletrônicas, diz que já não está 

sendo autorizada a confecção de talões pelo setor de tributação da Prefeitura e os 

próprios comerciantes já estão cobrando esta emissão de notas eletrônicas a muito 

tempo da Prefeitura, já estão cientes desta atualização necessária, e por isso o envio 

deste Projeto de Lei Complementar com urgência. Todos Vereadores se manifestam 

favoráveis à elaboração do Parecer para votação deste Projeto em discussão para sua 

aprovação.  Findada a discussão dos Projetos e retomando os trabalhos, passa-se a 

fase discussão, apreciação e votação dos Projetos. O Sr. Presidente solicita  a 

Assessora Legislativa que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei nº 

2.065/2017 que, APROVA O PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A SECRETARIA 

DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Projeto de Lei nº 2.065/2017 é 

submetido à apreciação, discussão e votação. De uso da palavra o Vereador Luiz 

Carlos Ribeiro ressalta novamente o alto valor montante da dívida junto ao INSS e 

diz que como Vereadores poderiam usar isso contra a administração, mas que o líder 

do Prefeito na Casa possa nos trazer os valores reais da dívida de cada gestão, 

separadamente dos juros, multas, para que estes valores possam se tornar públicos e 

quanto antes obtivermos estas informações melhor será para orientarmos os 

munícipes a respeito do assunto. De uso da palavra o Vereador Clayton diz que como 

bem disse a Contadora Elvira, isso só será possível a partir de janeiro de 2018, 

quando o beneficio concedido pela medida provisória será aplicado e ela mesma já se 

comprometeu em nos informar sobre como o parcelamento ficará e seu respectivo 

valor e nós aqui também poderemos cobrá-la e acompanhar de perto a execução do 

Projeto, mas se compromete a ser o portador dos demais Vereadores para as devidas 

informações. De uso da palavra o Vereador Vanderlei Aparecido Braga salienta que 

hoje a Senhorita Elvira já possui em mão o montante da dívida e com a aprovação 

deste Projeto de parcelamento estamos tendo uma chance única de reduzir bastante 

este valor e isso surtirá em um benefício muito grande ao nosso Município diante da 

enorme dificuldade financeira por que vem atravessando, anteriormente votava-se 

parcelamento para conseguir tirar a CND, hoje estão aprovando um parcelamento 

para diminuição desta dívida junto ao INSS, e tem consciência de que a aprovação 

deste projeto é para a redução e não aumento da dívida do Município. De uso da 
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palavra o Vereador Adriano diz que com a realização  deste parcelamento, e como o 

Município está em dia hoje com o INSS, que assim permaneça com toda seriedade 

que sabe que esta administração tem, para que em momento algum se atrase alguma 

destas parcelas, que o pagamento das mesmas seja cumprido rigorosamente, pois 

conforme fala do Presidente da Confederação Mineira dos Municípios, que nos disse: 

o que os mais de cinco mil municípios presentes naquela ocasião queriam era o 

parcelamento das dívidas junto ao INSS e a União já havia os atendido em outras 

ocasiões, mas a CMM estava assumindo o compromisso naquele dia com o Governo 

Federal de que a partir de agora, o Município que não cumprir o estabelecido pela 

medida provisória não adianta mais voltar lá em Brasília para pedir parcelamento de 

INSS porque não vai mais acontecer, porque ou o gestor vai se adequar aquela conta 

mensal e pagar sem atrasos, ou depois não terá mais nenhuma alternativa de 

negociação, pois a confederação assinou um documento de que quanto a esta matéria 

não iriam discutir mais. O Projeto é aprovado por sete votos favoráveis e voto 

contrários do Vereador Roque Antônio Dias, sem emendas. O Projeto de Lei nº 

2.065/2017 é submetido à segunda apreciação, discussão e votação. O Projeto é 

aprovado por sete votos favoráveis e voto contrários do Vereador Roque Antônio 

Dias, sem emendas. Na sequencia o Sr. Presidente solicita  a Assessora Legislativa 

que proceda a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei Complementar 

0134/2017 que, INSTITUI A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E) E 

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (DES) NO MUNICÍPIO DE CABO 

VERDE, ESTADO DE MINAS GERAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Projeto de 

Lei Complementar nº 0134/2017 é submetido à votação e é aprovado por todos 

Vereadores presentes, sem emendas. O referido Projeto é aprovado pelos Vereadores 

presentes, sem emendas. O Sr. Presidente anuncia a aprovação do Projeto de Lei n° 

2.065/2017 por sete votos favoráveis e voto contrários do Vereador Roque Antônio 

Dias, sem emendas, e Projeto de Lei Complementar nº 0134/2017 pelos Vereadores 

presentes, sem emendas. Nada mais havendo para tratar, para constar, agradece a 

presença de todos a mais esta Reunião e encerra a presente deixando  marcada a 

próxima para o dia  07 de agosto de 2017 (segunda-feira), às 19:00 horas. E eu 

secretário, lavrei a presente Ata que, depois de submetida ao Plenário, se aprovada, 

vai por todos assinada. 

_______________________________     ___________________________________ 

Adriano Lange Dias    Clayton Ulisses de Paula 
 

_______________________________      __________________________________ 

Juscelino Tereza     Luís Antônio Abílio 
 

_______________________________       __________________________________ 

Luiz Carlos Ribeiro    Redno Alexandre da Silva 
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_______________________________       __________________________________ 

Roque Antônio Dias    Vanderlei Aparecido Braga 

 

_______________________________ 

Vitor Espedito Megda 
 

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
ESTE ESPAÇO EM BRANCO FICA INUTILIZADO. 

 


