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DELIBERAÇÃO
 
Decide pela aprovação, porque regulares, 
porém com ressalvas, das contas da IPFS 
-  INSTITUTO  DE PREVIDENCIA DE  F.DE 
SANTANA  do  município  de  FEIRA  DE 
SANTANA, relativas ao exercício financeiro 
de 2012.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso 
de  suas  atribuições  legais,  com  fundamento  no  artigo  75,  da  Constituição 
Federal, art.  91, inciso I,  da Constituição Estadual e art. 1º, inciso I  da Lei 
Complementar  nº  06/91,  e  levando em consideração,  ainda,  as  colocações 
seguintes:

A Prestação  de  Contas  do  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA DE 
FEIRA DE SANTANA -  IPFS, relativa  ao exercício  financeiro  de 
2012,  de  responsabilidade  do Sr.  Antonio  Carlos  Machado, 
ingressou no Protocolo deste Tribunal de Contas em 01 de abril de 
2013, Processo  TCM  nº  04000-13, cumprindo,  assim,  o  prazo 
estabelecido no art. 6º da Resolução TCM n.º 1.061/05. 

Consta  às fls.  04/05 dos autos  a  comprovação da remessa das 
segundas  vias  dos  documentos  desta  Prestação  de  Contas  ao 
Executivo  Municipal  (Of.  nº  080/2013),  para  integrar  as  contas 
deste Poder, a fim de serem colocadas em disponibilidade pública, 
sem o protocolo de recebimento, conforme estabelecido no art. 6º, 
parágrafo único, da Resolução TCM nº 1.061/05.

Na defesa o Gestor apresentou às fls. 414/415 cópia do ofício nº 
080/2013 no qual consta o protocolo de recebimento pelo Executivo 
a Prestação de Contas do  Instituto de Previdência de Feira de 
Santana – IPFS.

O processo foi instruído com a Cientificação/Relatório Anual de fls. 
384/395,  expedido  com  base  nas  análises  mensais,  elaboradas 
pela  Inspetoria  Regional  e  submetida  à  análise  técnica  das 
Unidades da Coordenadoria de Controle Externo, que emitiram o 
Pronunciamento Técnico de fls. 397/403.
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Sorteada a prestação de contas para esta Relatoria, foram os autos 
convertidos  em  diligência  externa,  através  do  Edital  nº  101/13, 
publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado  de  12/06/2013,  tendo  o 
Gestor apresentado sua defesa  que foi autuada neste Tribunal sob 
o nº 10519/13 e colacionado às fls. 410/527.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas que, 
através  do  Procurador  de  Contas  Dr.  Guilherme  Costa Macedo,
apresentou o Parecer M.P.C nº 122/2013 de fls. 530/542.

Do  exame  documental,  o  Procurador  de  Contas  destaca  o 
cometimento de irregularidades relacionadas à não apresentação 
dos processos de inexigibilidade e/ou dispensa de licitação relativos 
a  contratação de serviços de consultoria  e  assessoria  técnica e  
especializada  nas  áreas  de  administração  orçamento  e  contábil 
(Proc.  20/2005/IPFS  –  R$  45.202,08)  e  contratação  da  Agenda 
Assessoria Planejamento Informática Ltda  (Proc. 012/PGM/2012 – 
R$ 78.039,84), falha grave, posto que afronta o teor da Resolução 
nº 1060/05. Ressaltou também que os documentos apresentados 
na defesa não são de porte a descaracterizar as irregularidades 
apontadas.

Registra ainda o Ministério Público de Contas, impropriedades no 
Contrato nº 1.0521/10, celebrado entre a Entidade e o Instituto de 
Estudos e Pesquisas, por inserir-se na modalidade dos contratos 
denominados de risco, visto que é clara a vinculação da despesa 
com a contraprestação dos serviços através de eventos futuros – 
recuperação  de  créditos  a  título  de  compensação  financeira  da 
previdência;  déficit  atuarial  e  deficiente  Relatório  de  Controle 
Interno. 

Conclui  o  Procurador  de  Contas  pela  rejeição  das  contas,  com 
aplicação de sanção pecuniária.

Do Exercício Anterior

As prestações de contas dos exercícios financeiros de 2009, 2010 
e  2011,  foram todas  de responsabilidade deste  Gestor,  sendo a 
primeira aprovada, com ressalvas e as demais rejeitadas, porque 
irregulares,  com  aplicação  no  ano  de  2011  de  multa  de  R$ 
15.000,00 (quinze  mil  reais)  e  ressarcimento  com  recursos 
pessoais ao Tesouro Municipal de  R$ 32.333,39  (trinta e dois mil, 
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trezentos  e  trinta  e  três  reais  e  trinta  nove  centavos),  com 
vencimento em 2013.

Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira

A 2ª  Inspetoria  Regional  de Controle  Externo – IRCE exerceu a 
fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária  e  patrimonial  do 
Município,  notificando  mensalmente  o  Gestor  sobre  as  falhas  e 
irregularidades detectadas no exame da documentação mensal. As 
ocorrências  não  sanadas  ou  não  satisfatoriamente  esclarecidas 
estão consolidadas na inclusa Cientificação Anual/Relatório Anual 
de fls. 384/395, nas quais remanesceram algumas irregularidades, 
destacando-se as seguintes:

• não apresentação à 2ª IRCE dos processos de Dispensa e/ou 
Inexigibilidade  nºs  020/2005/IPFS,  referente  a  serviços  de 
consultoria  prestados  pela  empresa  JG  CONTABILIDADE 
PÚBLIDA LTDA (R$ 45.202,08) e 012/PGM/2012, relativo a 
contratação da empresa AGENDA  AS PLAN IN LTDA ( R$ 
78.039,84);

• irregularidade no contrato nº 1.0521 003/10 celebrado entre o 
Instituto de Previdência e o Instituto de Estudos e Pesquisas, 
com  característica  de  contrato  de  risco,  por  vincular  o 
pagamento da contraprestação em evento futuro e impreciso.

Quanto  ao  processo  nº  020/2005/IPFS  apresentou  o  Gestor  na 
defesa  apenas  parte  dos  documentos  que  são  necessários  na 
instrução processual, tais como: comprovação da publicação do ato 
que  autorizou  a  contratação  por  inexigibilidade  no  exercício  de 
2009, parecer da Procuradoria Geral do Município, termo aditivo ao 
Contrato nº 03/2009, comprovação da publicação do termo aditivo.

De igual modo, também procedeu ele com relação ao processo nº 
012/PGM/2012, apresentando apenas os seguintes  documentos: 
ato que autorizou a inexigibilidade, termo de contrato, parecer da 
Procuradoria Geral do Município, extrato contratual.

Os fatos relacionados ao contrato nº 1.0521-003/10 firmado entre o 
Instituto de Previdência de Feira de Santana - IPFS e o Instituto de 
Estudos e Pesquisas – IEPIS (contrato de risco), já foram objeto de 
apreciação  por  parte  deste  Tribunal  quando  do  julgamento  da 
prestação de contas do exercício financeiro de 2011, desta mesma 
Relatoria, que assim se pronunciou sobre a matéria: “no contrato nº  
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1.0521-003/10 foi estabelecida como remuneração a quantia de R$  
0,18   para  cada  R$  1,00  recuperado  a  título  de  compensação  
financeira de previdência, estimando-se o preço contratado máximo  
em R$ 6.285.139,50, sendo os pagamentos feitos em parcelas  
mensais  do  que  for  recuperado, o  que  não  é  permitido  pela  
legislação. Embora tenha sido estipulado o valor global estimado  
para o serviço, o pagamento da despesa foi condicionado a evento  
futuro  e  incerto,  caracterizando  um  “contrato  de  risco”.  Este  
contrato  por  sua  própria  natureza  é  incompatível  com o  regime  
jurídico dos contratos administrativos, pois são proibidas despesas  
com  a  contraprestação  dos  seus  contratantes  através  de  
pagamento indefinidos e futuros.

Os contratos desta natureza devem estabelecer um valor fixo, não  
podendo  prever  um percentual  sobre  as  receitas  auferidas  pelo  
ente com as ações administrativas exitosas pelo contratado.  Fica  
clara  a  ilegalidade  desta  cláusula  contratual,  pois  vincula  o  
pagamento da empresa à efetiva compensação dos créditos, o que  
caracteriza indevida vinculação de despesa à receita de impostos e  
realização de contrato de risco fora das hipóteses permitidas pelas  
Cortes de Contas, em desacordo com o art. 167, IV da CF e com o  
art. 55, III, da Lei nº 8.666/93”.

É importante registrar que esta Relatoria em consulta feita no SIGA, 
verificou que após o julgamento das contas do exercício de 2011 
(10/07/2013) não existe qualquer registro de pagamento decorrente 
do supracitado contrato.

Lei Orçamentária 

A Lei Orçamentária Anual nº 3.299, de 28 de dezembro de 2011, 
apenas indica o orçamento da administração direta, sem constar o 
orçamento da administração indireta, contrariando o § 5º art. 165 
da Constituição Federal. Consta dos autos o Decreto nº 8.497, de 
30/12/2011 que fixa em R$ 43.681.774,00 o Orçamento do Instituto 
para o exercício.

Em  seu  artigo  6º,  a  Lei  Orçamentária  autorizou  a  abertura  de 
créditos suplementares até o valor de 80% (oitenta por cento) dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade, com a finalidade de incorporar 
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valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante 
a utilização de recursos provenientes de :

I. anulação parcial ou total de dotações;
II. incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do 

exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
III. excesso de arrecadação em bases constantes;
IV. operações de crédito;
V. reserva de contingência.

Alterações Orçamentárias

Créditos Adicionais Suplementares 

A  Administração  abriu  mediante Decretos do Poder Executivo (fls.
71/82 e 377) e contabilizou créditos adicionais suplementares de 
R$  11.097.700,00,  sendo  R$  10.136.700,00 por  anulação  de 
dotação e  R$  961.000,00 com o acréscimo de QDD- Quadro de 
Detalhamento da Despesa. Entretanto, o Pronunciamento Técnico 
observou uma divergência de lançamento em R$ 5.078.100,00. 

Na defesa o gestor apresentou às fls. 416/429 a cópia dos Decretos 
nº 8.784, 8.783, 8.767, 8.766, 8.754, 8.731 e  8.729 nos valores 
respectivos de  R$ 50.000,00,  R$ 300.000,00,  R$ 661.000,00, R$ 
1.336.700,00,  R$  1.100.000,00,  R$  1.000.000,00 e  R$ 
1.650.000,00, todos com cópia de publicação em jornal  “Folha do 
Estado”,  sanando  a  irregularidade  e  comprovando  não  haver 
qualquer divergência apontada no Pronunciamento Técnico.

Da análise das Demonstrações Contábeis

Os Demonstrativos Contábeis foram assinados pelo Contador Sr. 
Joaquim Costa Galvão Neto, com inscrição no Conselho Regional 
de Contabilidade (CRC) nº BA-009103/O, sendo apensada à fl. 140, 
a Declaração de Habilitação Profissional – DHP, por via eletrônica, 
cumprindo  o  disposto  na  Resolução  n°  1363/11,  do  Conselho 
Federal de Contabilidade. 

Balanço Orçamentário

O confronto  das receitas  e  despesas previstas com a realizada, 
conforme disposto  no  art.  102  da  Lei  nº  4.320/64,  demonstra  o 
quadro abaixo o resultado orçamentário do exercício.
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O perfil das receitas arrecadadas do IPFS de R$ 42.654.665,10, foi 
composto das receitas correntes, que correspondem a 44,93% (R$ 
19.163.211,77)  e  55,07% (R$  23.491.453,33)  das  receitas 
intraorçamentárias.

Conforme anexo XII do Balanço Orçamentária, a arrecadação foi de 
R$ 42.654.665,10, inferior em 2,35% à sua previsão, demonstrando 
que o planejamento da entidade foi condizente com a capacidade 
arrecadatória,  em  conformidade  com  as  determinações  da  Lei 
Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00. 

Quanto  às  despesas  executadas  houve  uma  economia 
orçamentária  de  R$  769.200,60,  uma  vez  que  foram  realizadas 
despesas  de  R$  47.912.573,40,  ante  uma  fixação  de  R$ 
48.681.774,00.  Assim,  as  despesas  efetivamente  executadas 
corresponderam a 98,42% do valor autorizado.   

Em  relação  ao  exercício  de  2011,  verifica-se  que  as  receitas 
diminuíram  12,33%  e  as  despesas  aumentaram  9,35%.  Houve 
modificação do resultado orçamentário de superávit, que em 2011 
foi de R$ 4.838.613,13, para déficit de R$ 5.257.908,30 em 2012, 
conforme tabela abaixo:

Balanço Financeiro

Esta peça contábil tem o objetivo de evidenciar o fluxo financeiro 
ocorrido na entidade, ilustrando a receita e despesa compreendidas 
na  execução  orçamentária,  bem  como  os  recebimentos  e 
pagamentos  de  natureza  extraorçamentária,  conjugados  com os 
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RECEITAS DESPESAS

CONTAS PREVISTA REALIZADA CONTAS AUTORIZADA REALIZADA

Correntes 16.585.526,00 19.163.211,77
Orçamentária 48.681.774,00 47.912.573,40

Intra-Orç. 27.096.248,00 23.491.453,33

DÉFICIT 5.257.908,30 SUPERÁVIT

TOTAL 43.681.774,00 42.654.665,10 TOTAL 48.681.774,00 47.912.573,40

Descrição 2011 2012 Variação %

Receita 48.652.866,32 42.654.665,10 -12,33

Despesa 43.814.253,19 47.912.573,40 9,35

Resultado 4.838.613,13 - 5.257.908,30 



saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que são 
transferidos para o exercício seguinte.

O resultado do Balanço Financeiro foi o seguinte:

Do total de ingressos de R$ 62.584.010,87,  R$ 42.654.665,10 são 
orçamentários, R$ 7.850.935,83 de origem extraorçamentária e R$ 
12.078.409,94 oriundos do exercício anterior. 

Balanço Patrimonial

Apresenta o  estado patrimonial  ao final  do exercício,  através de 
seus  investimentos  e  de  sua  origem,  representando  os  bens, 
direitos  e  obrigações.  Conjugado  com  a  Demonstração  das 
Variações  Patrimoniais  evidencia  as  alterações  verificadas  no 
patrimônio,  resultantes  ou  independentes  da  execução 
orçamentária, indicando o resultado do exercício.

A  situação  patrimonial  da  instituição  ao  final  do  exercício  sob 
análise é demonstrada abaixo:

Disponibilidade Financeira 

Consta  nos  autos  o  Termo  de  Conferência  de  Caixa,  em 
cumprimento  à  alínea  “b”  do  art.  7º  da  Resolução  1062/05, 
demonstrando que não há saldo em espécie nos cofres da entidade 
em 31 de dezembro de 2012. 
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RECEITA (R$) DESPESA (R$)
Orçamentária  42.654.665,10 Orçamentária 47.912.573,40

Extra orçamentária 7.850.935,83 Extra orçamentária 8.236.551,43

Saldo exercício  anterior 12.078.409,94 Saldo exercício  seguinte 6.434.886,04

Total 62.584.010,87 Total 62.584.010,87

ATIVO PASSIVO

Financeiro
Disponível 6.434.886,04

Financeiro 263.193,24
Realizável 0,00

Permanente 110.566,93 Permanente 628.843.325,86
Passivo Real a Descoberto 622.561.066,13

Total Ativo 6.545.452,97 Total Passivo 6.545.452,97



O Balanço Patrimonial de 2012 registra saldo em bancos no total 
de  R$  6.434.886,04,  sendo  R$  248.932,66 referente  a  “Banco 
Conta Movimento” e  R$ 6.185.953,38 a “Banco Conta Aplicação”.

Conforme  Pronunciamento  Técnico  não  foram  apresentados  os 
extratos em original  relativos a dezembro e janeiro de 2013,  em 
descumprimento ao  item  21,  art.  7°,  da  Resolução  TCM  n.° 
1.061/05. 

Na  defesa  o  Gestor  apresentou  às  fls.  430/445  os  extratos 
bancários, sanando a irregularidade anteriormente apontada.

Ativo Realizável

O Balanço Patrimonial não registra saldo para o Ativo Realizável. 

Ativo Permanente

O  saldo  dos  Bens  Patrimoniais  do  exercício  anterior  foi  de  R$ 
108.688,93,  havendo  aquisições  no  exercício  de  R$  3.838,00  e 
baixa de R$ 1.960,00, perfazendo um saldo final de R$ 110.566,93, 
que corresponde com o valor registrado no Balanço Patrimonial de 
2012.

Dívida Ativa

O  saldo  da  Dívida  Ativa  remanescente  do  exercício  de  2011 
corresponde  a  R$  12.661.106,26.  Conforme Demonstrativo  das 
Variações  Patrimoniais  –  DVP,  houve  no  exercício  a  baixa  nas 
mutações  patrimoniais  do  valor  respectivo  sem  que  houvesse 
qualquer  inscrição  de  novos  valores,  razão  porque,  o  saldo  da 
Dívida Ativa apresenta-se zerado.

Ressalte-se que essa baixa nas mutações patrimoniais, retificado 
pelo  Gestor  neste  exercício,  já  havia  sido  objeto  de  registro  e 
determinação de correção no Parecer Prévio relativo às contas de 
2011 por se tratar de equívoco de lançamento contábil.

Passivo Financeiro

A Dívida Flutuante apresentava saldo anterior de  R$  648.808,84, 
com  as  alterações  ocorridas  no  exercício  (movimentações 
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extraorçamentárias  e  independentes  da  execução  orçamentária), 
remanesceu saldo no valor de  R$  263.193,24,  correspondente ao 
registrado no Balanço Patrimonial.

Passivo Permanente

O  Balanço  Patrimonial  do  exercício  anterior  registra  saldo  no 
Passivo Exigível  a Longo Prazo de  R$ 90.413.683,83,  acrescido 
das  inscrições  registradas  no  Demonstrativo  da  Variações 
Patrimoniais - DVP, no valor de R$ 538.429.642,03, totalizando R$ 
628.843.325,86,  que  corresponde  ao  registrado  no  Balanço 
Patrimonial.

Resultado Patrimonial

O Balanço Patrimonial do exercício anterior, registra Passivo Real a 
Descoberto acumulado de  R$ 66.214.287,54, acrescido do Déficit 
verificado no exercício de 2012 de R$ 556.346.778,59 evidenciado 
na DVP, resulta num Passivo Real Descoberto acumulado de  R$ 
622.561.066,13, conforme Balanço Patrimonial.

Inventário

O Inventário  Patrimonial  totaliza  os  Bens  Móveis,  Imóveis  e  de 
Natureza Industrial em R$ 110.566,93 e acompanha a Prestação de 
Contas  demonstrando  a  alocação  dos  bens  e  os  números  dos 
respectivos  tombamentos  e  está  acompanhado  da  Certidão 
atestando que todos os  bens do município  estão  registrados  no 
Livro  de Tombo, cumprindo o quanto estabelecido no art. 7º, item 
17, da Resolução TCM nº  1061/05.

Controle Interno

O Relatório Anual de Controle Interno em exame reincidentemente 
não atende completamente às preconizações do art. 74, incisos I a 
IV, da Constituição Federal e art. 90, incisos I a IV da Constituição 
Estadual,  vez que não analisa os resultados,  no que concerne à 
economia, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, 
patrimonial e operacional da entidade. 

O Relatório encaminhado não apresenta os resultados das ações 
de  controle,  bem  como  não  identifica  sugestões  resultantes  do 
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acompanhamento da execução orçamentária, não demonstrando o 
efetivo exercício de suas atividades.

Relatório de Atividades da Entidade encaminhado ao Prefeito

Às  fls.  206/253  este  o  Relatório  de  Atividades  do  Instituto 
encaminhado  ao  atual  Prefeito,  com  informações  relativas  aos 
últimos lançamentos da receita e da despesa no Livro Caixa e os 
últimos lançamentos no Livro Diário,  demonstrando as atividades 
realizadas  no  exercício,  bem  como  os  resultados  alcançados 
correlacionados. 

Avaliação atuarial da entidade de previdência

Conforme   Pronunciamento   Técnico,   a   Avaliação   Atuarial    do
Instituto  de  Previdência  de  Feira  de  Santana  –  IPFS,  para  o 
exercício de 2012  foi realizada pela Empresa Agenda Assessoria e 
entregue em 20/11/2012. O atuário responsável pela análise foi o 
Sr.  Álvaro Henrique Ferraz de Abreu,  cadastrado sob o MIBA nº 
1.072. 

O  Relatório  Técnico  da  Reavaliação  Atuarial  (caderno  anexo), 
questiona quais medidas foram  adotadas para redução do déficit 
atuarial,  que  alcançou  o  montante  de  R$  642.799.235,08 em 
31/12/2011, com as  seguintes recomendações :
 

“O Custo Mensal, para que o Plano de Aposentadoria e Pensões do  
Instituto de Previdência do Município de Feira de Santana tenha a  
garantia  de  equilíbrio  atuarial,  considerando-se os  comentários  da  
página 30, é de 33,00% da Folha de Remuneração dos Servidores  
Ativos, considerando a Compensação Previdenciária e incluindo-se a  
Taxa de Administração. 

Considerando que os Servidores contribuem com 11,00% de suas  
remunerações,  a Contribuição do Município será de 22,99%, sendo  
10,09% de Custo Normal Vitalício,  1,30% de Custo Normal de Curto  
Prazo (Auxílio), 9,76% de Custo Especial, conforme escalonamento,  
e 0,85% de Taxa Administrativa sobre a folha de remuneração dos  
Servidores em Atividade (R$7.460.817,75).

A alíquota   mínima do Município  é  de  11,00% devido a  paridade  
prevista na legislação específica (art. 2º  da Lei 9.717/1998 e art. 4º  
da Lei 10.887/2004).
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As  contribuições  devem  ser  iniciadas  logo  após  o  conhecimento  
deste  relatório  e,  mantidas até  a  data  da próxima reavaliação do  
Plano e também incidem sobre o décimo terceiro salário”.

Alerta ainda o relatório que a tendência de queda da taxa SELIC irá 
ensejar a revisão dos planos de investimentos do regime próprio de 
previdência,  sendo  necessário  o  aumento  do  risco  para  galgar 
maiores  taxas  ou  reduzir  a  taxa  de  juros  atuarial  do  plano 
previdenciário, gerando o aumento das reservas matemáticas.

Com  base  nas  conclusões  apresentadas,  determina-se  à 
Administração a adoção de decisões em face do conteúdo e das 
alternativas  oferecidas,  para  que  sejam  implementadas  as 
respectivas providências,  preservando-se os interesses e direitos 
dos beneficiários da previdência municipal.

Esta  Relatoria  deixa  de seguir o opinativo do Ministério Público de
Contas  no  sentido  de  rejeitar  as  contas,  por  entender  que  as 
impropriedades apontadas na Cientificação/Relatório Anual, foram 
parcialmente sanadas com a apresentação, ainda que não na sua 
totalidade, de documentos inerentes aos processos administrativos 
reclamados (Inexigibilidades nºs 020/2005/IPFS e 012/PGM/2012), 
sem  qualquer  questionamento  acerca  da  contraprestação  dos 
serviços.

Os fatos relacionados ao contrato nº 1.0521-003/10 firmado entre o 
Instituto de Previdência de Feira de Santana - IPFS e o Instituto de 
Estudos e Pesquisas – IEPIS (sem licitação e com característica de 
contrato de risco), já foram objeto de apreciação por parte deste 
Tribunal quando do julgamento da prestação de contas do exercício 
financeiro de 2011, desta mesma Relatoria, motivo da rejeição das 
contas,  tratando-se  de  coisa  julgada,  insusceptível  de  ser 
reapreciada.

VOTO

Em  face  do  exposto,  com  fundamento  no  art.  40,  inciso  II, 
combinado com o art.  42,  da Lei  Complementar  06/91,  votamos 
pela  aprovação, com ressalvas,  das contas do  INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA,  exercício financeiro de 
2012, de responsabilidade do Sr. Antonio Carlos Machado.

As  conclusões  consignadas  nos  Relatórios  e  Pronunciamentos 
Técnicos submetidos à análise desta Relatoria,  levam a registrar 
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ainda as seguintes ressalvas:

• reincidência de déficit  atuarial que se alastra de exercícios 
anteriores,  demonstrando  que  as  contribuições  dos 
Servidores e do Ente Municipal são insuficientes para manter 
o Equilíbrio Financeiro e Atuarial ao longo dos anos, sendo 
em  2011  R$  628.843.325,86  e  em 2012  de R$ 
642.799.235,08.

• reincidência no deficiente Relatório de Controle Interno;

• outras  ocorrências  consignadas  na  Cientificação/Relatório 
Anual expedido pela CCE.

Por  esses  motivos,  aplica-se  ao  Sr.  Antônio  Carlos  Machado, 
multa de  R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que deverá ser 
quitada no prazo e condições estipulados nos seus arts. 72, 74 e 
75.
Devem  o  Poder  Executivo  Municipal  e  a  Caixa  de  Previdência 
adotar  medidas  que  efetivamente  equilibrem  financeiramente  a 
Autarquia com vistas a diminuir o déficit atuarial.

Encaminhe-se cópia deste decisório ao Prefeito Municipal de Feira 
de Santana.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 15 de maio de 2014.

Cons. Francisco de Souza Andrade Netto
Presidente 

Cons. Paolo Marconi                           
Relator

Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM nº01300-11. Para verificar a autenticidade desta 
deliberação, consulte o Sistema de Acompanhamento de Contas ou o site do TCM na Internet em www.tcm.ba.gov.br e acesse o formato 
digital assinado eletronicamente. 
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