
PUBLICADO EM RESUMO NO DOE DE ____/____/________
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
Processo TCM nº 04001-13
Exercício Financeiro de 2012
SUPERINT. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES-SMT
Município de FEIRA DE SANTANA                   
Gestor: Denilson Santiago Santos
Relator Cons. Francisco de Souza Andrade Netto        

DELIBERAÇÃO
 
Decide pela rejeição, porque irregulares, 
das  contas  da  SMT  -  SUPERINT. 
MUNICIPAL  DOS  TRANSPORTES  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:

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da Superintendência Municipal de Trânsito do Município 
de Feira de Santana – SMT, correspondente ao exercício financeiro de 2012, 
de responsabilidade do Sr. Denilson Santiago Santos, ingressou no protocolo 
deste Tribunal em 01/04/2013, sendo autuada sob o nº 04001/13, em respeito 
ao prazo estabelecido no art. 6º, da Resolução TCM nº 1.061/05.

Na diligência final foi encaminhado o Ofício nº 030, de 27/03/2013, relativo ao 
encaminhamento  da  2ª  via  da  Prestação  de  Contas  da  Entidade 
Descentralizada ao Poder Executivo, com protocolo de recebimento datado de 
27/03/2013, obedecendo, assim, o estabelecido pelo artigo 6°, parágrafo único, 
da Resolução TCM n.º 1061/05.

Na sede deste Tribunal de Contas dos Municípios, as contas foram submetidas 
ao crivo dos setores técnicos, que expediram o Relatório Técnico Anual (fls. 
275  a  305)  e  Pronunciamento  Técnico  (fls.  314  a  322)  correspondentes, 
resultando na notificação do Gestor, realizada através do Edital nº 117/2013, 
publicado no Diário  Oficial  do Estado em 06 e 07/07/2013,  para,  no prazo 
regimental de 20 dias, trazer à colação os esclarecimentos e documentos que 
entendesse necessários, sob pena da aplicação de revelia. 

A notificação sobredita resultou no arrazoado de fls. 328 a 335, acompanhado 
de 05  pastas A/Z, através do qual o Gestor exerceu o seu direito constitucional 
ao contraditório e à ampla defesa em tempo hábil, através do Processo TCM 
nº 11.677-13.

Concluída a instrução processual, foram os autos encaminhados ao Ministério 
Público Especial de contas, para fins de cumprimento do disposto no inciso II, 
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mart.  5º,  da  Lei  Estadual  nº  12.207/11,  resultando  no  Parecer  MPC  nº 
185/2013, no sentido seguinte: 

“  I. Relatório  

Versa  a  presente  manifestação ministerial  sobre  a  apreciação das  contas  do Sr.  Denilson  
Santiago Santos, gestor da Superintendência Municipal de Trânsito - SMT , do Município de 
Feira de Santana, relativa ao exercício financeiro de 2012.

O processo foi submetido à análise técnica da Coordenadoria de Controle Externo, que emitiu o 
Pronunciamento Técnico de fls. 314/322, onde foram demonstrados os principais aspectos da 
gestão municipal.

A  2ª  Inspetoria  Regional  de  Controle  Externo  -  IRCE  –  exerceu  a  fiscalização  contábil,  
financeira, orçamentária e patrimonial da Entidade, 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 no incluso Relatório Anual 
de fls. 275/305.

Sorteado o processo para a Relatoria do Conselheiro Francisco Netto, o gestor da Entidade, Sr.  
Denilson Santiago Santos, após ser notificado pelo Edital nº 117/13, publicado no Diário Oficial  
do Estado de 05/07/13, apresentou suas justificativas e documentos às fls. 328 e seguintes dos 
autos.

Em seguida, os autos foram encaminhados a esta Procuradoria de Contas para emissão de 
opinativo.

É o relatório.

II. Fundamentação

O art. 91, inciso II, da Constituição do Estado da Bahia, atribuiu ao Tribunal de Contas dos  
Municípios a competência para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis 
por  dinheiro,  bens  e  valores  públicos  da  administração  direta  e  indireta,  inclusive  das  
autarquias,  fundações,  empresas  públicas  e  sociedades instituídas  e  mantidas  pelo  Poder 
Público,  bem  como  as  contas  daqueles  que  derem  causa  à  perda,  extravio  ou  outra 
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.

Como faz parte da administração pública indireta, a Superintendência Municipal de Trânsito – 
SMT  –  está  sujeita  ao  controle  externo  desta  Corte  e  à  fiscalização  contábil,  financeira,  
orçamentária,  operacional e patrimonial,  nos moldes estabelecidos na Lei Complementar  nº 
06/91.

Apesar de todas as recomendações tecidas pela área técnica serem merecedoras de atenção,  
serão analisadas pelo parquet as falhas mais relevantes, merecedoras de maior destaque.

Neste contexto, o Relatório Anual apontou que foram realizadas as contratações diretas abaixo 
descritas, sendo que os respectivos processos de formalização da dispensa/inexigibilidade não 
foram encaminhados para análise da IRCE:

MÊS PROCESSO CREDOR VALOR

Maio 32627560/2012 - D BETHA Sinalização e Construções 
Ltda.

9.750,00

Maio 32627445/2012 - D BETHA Sinalização e Construções 
Ltda.

9.900,00
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Maio 071/PMG/12 Consorcio Santana 200.000,00

Agosto 32628080/2012-D ALPHA Sinalização Ltda. 9.980,70

Novembro 030/PMG/2012 Consorcio Santana 13.000,00

TOTAL 242.630,70

Em sede de  defesa,  o  gestou  apresentou  apenas os  processos  de  nº  32627560/2012–D,  
32627445/2012–D, e 32628080/2012-D, deixando de apresentar os processos que suportaram 
as demais contratações acima listadas, o que por si só já constitui uma infração de natureza 
gravíssima, pois impede a análise da sua regularidade por este Tribunal, além de violar o art.  
3°, I, “e” e “k”, da Resolução TCM n° 1.061/05.

Com relação aos três processos encaminhados, constatamos que houve violação ao art. 60,  
parágrafo único, da Lei de Licitação, pois, mesmo nos casos em que é admitida a contratação  
direta,  deve  a  administração  celebrar  um  contrato  escrito,  formal,  não  sendo  admitida  a  
pactuação de contratos verbais, como nos casos dos autos. Ademais, deixou o gestor de dar 
publicidade às referidas contratações, por meio de publicação na impressa oficial, violando o  
procedimento previsto no art. 26 da Lei de Licitação.

Mas não é só. Constata-se, ainda, que houve fragmentação nas contratações de serviços de  
sinalização,  pois,  além  das  dispensas  acima  discriminadas  (nº  32627560/2012–D, 
32627445/2012–D e 32628080/2012-D),  foram efetuados mais  dois pagamentos à empresa 
BETHA sinalização e Construções Ltda., no mês de junho de 2012, por meio dos processos de 
pagamento n° 390/12 e 391/12, no valor de R$ 28.927,02 (vinte e oito mil novecentos e vinte e  
sete reais e dois centavos), para execução de serviços similares.

Infere-se, deste modo, que a Administração Pública realizou cinco contratações, sem prévio  
procedimento licitatório,  para prestação de serviços de sinalização,  cujo valor total superou  
àquele fixado pelo art. 24, I, da Lei n° 8.666/93, em nítida ofensa ao princípio da licitação. Caso 
optasse pelo parcelamento das contratações, nos moldes do art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93, a  
Administração deveria observar a modalidade cabível para o valor total da contratação.

Ainda  no  âmbito  do  Relatório  Anual,  verificou-se  o  não  encaminhamento  dos  processos 
licitatórios abaixo descritos:

MÊS PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº

OBJETO VALOR R$

Janeiro 047/2011 Serviços de mão de obras, reparos, troca de 
lâmpadas, limpeza de semáforo e reposição de 

placas de sinalização

31.600,00

Fevereiro 033/2011 Contratação de empresa para execução de 
serviços e sinalização horizontal com fornecimento 

de material a ser efetuado em diversas arterias.

150.000,00

Fevereiro 059/2011 Ref. A locação de veículo para atender as  
necessidades de fiscalização de trânsito da 

Superintendência Municipal de Trânsito

13.100,00

Maio 002/2012 Contratação de empresa especializada para 
execução de serviço de modernização da 

sinalização de trânsito do centro da cidade, neste 
Município.

2.743.800,00

Maio 040/2012 Prestação de serviços de recarga de cartuchos e 
tonner, para atender a Superintendência Municipal  

de Trânsito.

16.900,00

Maio 064/2012 Aquisição de materiais de informática para atender 
a Superintendência Municipal de Trânsito. 

13.399,00

Junho 057/2012 Locação de veículos tipo guincho 1.100.000,00

TOTAL 4.068.799,00
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Em sede de defesa, o gestor apresentou os processos de licitação acima relacionados sem os 
carimbos da IRCE que  atestariam o recebimento desta documentação tempestivamente pelo 
TCM, razão pela qual não podem ser aceitos.

Vale salientar que a fragilidade da documentação acostada pela defesa vai muito além da “falta 
de chancela pela IRCE”, pois, mesmo na hipótese de ser acolhida esta documentação para 
análise,  constata  este  Parquet a  existência  de vícios  insanáveis  que comprometem a sua  
validade, como será abaixo demonstrado:

a. Processo nº 047/2011: em consulta ao SIGA, constatou-se que foi pago valor superior à 
contraprestação pactuada no contrato;

b. Processo nº 033/2011 e 059/2011 – não houve publicação do extrato do contrato e, com 
relação  ao  primeiro,  verificamos,  em  consulta  ao  SIGA,  que  houve  pagamento  em  valor 
superior ao contratado;

c. Processo nº 002/2012 – o processo de licitação apresentado pelo gestor está incompleto,  
não  constando  diversos  elementos  essenciais  para  sua  validade,  citando-se,  a  título  de 
exemplo, a ausência da ata da sessão de julgamento das propostas e o respectivo contrato;

d. Processo nº 040/2012 – não apresentou o contrato e o comprovante da sua publicação;

e. Processo nº 064/2012 – não apresentou comprovante de publicação do edital e extrato do 
contrato; 

f. Processo nº 057/2012 – não apresentou ata de julgamento do certame, assim como não ficou 
comprovada a publicação do extrato do contrato.

Apontou, ainda, o Relatório Anual que a ata da sessão de abertura e julgamento das propostas  
referente ao processo licitatório nº 007/2012 foi apresentada sem a assinatura dos presentes,  
violando, por conseguinte, o art. 43 da Lei nº 8.666/93.

Por fim, constatamos que foram detectadas inúmeras irregularidades referentes à ausência de 
registro  de  dados  no  SIGA,  bem como  divergência  nas  informações  que  foram lançadas 
naquele sistema.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que o TCM baixou a Resolução nº 1282/09, que dispõe  
sobre a obrigatoriedade dos órgãos e entidades da administração direta e indireta remeterem,  
pelo Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA, dados e informações concernentes à 
administração pública municipal, delimitando prazos e meios para sua concretização, conforme 
disposto no artigo abaixo transcrito:

Art. 2º - A partir de 1º de janeiro de 2010, as Prefeitura e as Câmaras Municipais. As Autarquias  
e  as  Fundações  de  Direito  Público,  bem  como  as  Sociedades  de  Economia  Mista  e  as 
Empresas Públicas ficam obrigadas a remeter dados da gestão municipal ao TCM requeridos  
pelo Sistema SIGA.

Parágrafo único – Para o cumprimento do quanto dispõe este artigo, os titulares e dirigentes 
dos órgãos e entidades nele mencionados cadastrarão os servidores que se incumbirão de 
promover a remessa dos dados.

Depreende-se da sobredita resolução que o uso do SIGA tornou-se obrigatório, com o objetivo 
de reduzir o espaço de tempo entre a ocorrência das irregularidades e a sua apreciação, além 
de fomentar a transparência dos dados públicos, evitando a ocorrência de danos ao erário 
Municipal.
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Cumpre-nos alertar o gestor acerca das consequências do atraso ou não envio dos referidos 
dados, pois, além de ensejar a aplicação de multa, poderá provocar a rejeição de suas contas  
anuais, em conformidade com os arts. 10 e 11 da Resolução nº 1.282/09.

III. Conclusão

Com base no exposto, opina o Ministério Público de Contas no sentido de que sejam julgadas 
irregulares as contas do Sr. Denilson Santiago Santos, gestor da Superintendência Municipal 
de Trânsito - SMT, relativas ao exercício financeiro de 2012, com base no art. 40, inciso I, da 
Lei Complementar nº 06/91, em razão das diversas violações à Lei de Licitações, imputando-
lhe, por conseguinte, o pagamento de multa, com base no art. 71, incisos I e II, do mesmo 
diploma normativo.”

Analisado o processo, cumpre à relatoria as observações seguintes:

2. ORÇAMENTO 

Conforme  Pronunciamento  Técnico  não  foi  localizado  na  Lei  Orçamentária 
Anual (LOA) nº 3.299 de 28/12/2011, publicada na Folha do Estado da Bahia 
de  30/12/2011  fls.  06  a  17), a  estimativa  da  receita  e  da despesa  para  o 
exercício de 2012 da Superintendência Municipal de Trânsito,  contrariando o 
art. 165, §5º, inciso I, da Constituição Federal (C.F.) de 05/10/1988.

Acrescenta ainda, que consta à fl. 05, aprovação para o exercício de 2012 do 
orçamento  da  Superintendência  Municipal  de  Trânsito,  no  valor  de 
R$9.647.000,00,  através  do  Decreto  nº  8.495  de  30/12/2011  do  Poder 
Executivo,  inferindo-se  que  a  execução  orçamentária  da  entidade  foi 
autorizada por meio deste, em desacordo com a legislação supracitada.

Em sua defesa, o Gestor informa que o orçamento da Superintendência de 
Transito está dentro do orçamento da Secretaria de Transportes e Transito a 
qual se encontra vinculada.

Analisada a matéria, verifica-se que a justificativa não prospera, muito embora 
conste no orçamento da Secretaria  de Transportes e Transito  dotação com o 
valor de R$11.797.000,00 na há registro de indicação da despesa fixada para 
a Superintendência Municipal de Trânsito. 

3. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Conforme  Decretos  do  Executivo  de  fls.  018  a  27,  foram  abertos  e 
contabilizados  créditos  adicionais  suplementares  no  montante  de 
R$7.785.401,00 por  anulação  de  dotações,  devidamente  registrado  nos 
demonstrativos contábeis constantes dos autos. 

3.1 ALTERAÇÕES DE QDD

Através de Decretos, fls. 28 e 29, foram promovidas alterações no Quadro de 
Detalhamento  da  Despesa  no  valor  de  R$463.000,00  devidamente 
contabilizado no  Demonstrativo de Despesa do mês de dezembro de 2012.
                                                                                                                                                               5



4. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A  Inspetoria  de  Controle  Externo  –  IRCE,  sediada  na  cidade  de  Feira  de 
Santana,  acompanhou  por  via   documental  e  pelo  Sistema  Integrado  de 
Gestão e Auditoria -SIGA, a execução orçamentária e financeira da entidade 
em conformidade com as Resoluções TCM nºs  1061/05 e 1282/09, fase em 
que  as  falhas  e  irregularidades  foram  notificadas  ao  Gestor,  e  após  suas 
justificativas,  restaram  algumas  ocorrências  não  descaracterizadas, 
relacionadas às fls. 02, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 28, 29 e 
312,  do Relatório Anual, correspondente às fls. 276277, 279, 281, 283, 284, 
286,  289,  280,  293,  294,  297,  300,  302,  303  e  305,   dos autos,  a seguir 
discriminadas: 

• classificação irregular da despesa;

• inobservância de formalidades exigidas pela Lei Federal nº 8666/93 e 
alterações,  no  que  se  refere  a  processos  de  licitação,  fragmentação  da 
despesa, dispensa e/ou inexigibilidade não encaminhados ao TCM.

• devolução de cheque por insuficiência de fundos;

• empenho a posteriori,

• ausência de nota fiscal eletrônica;

• ausência de comprovação de despesa.

5. ANÁLISE DOS BALANÇOS E VARIAÇÕES PATROMINIAIS

5.1 DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DHP

Os Demonstrativos Contábeis foram assinados por Contabilista devidamente 
habilitado no Conselho Regional de Contabilidade,  cumprindo o disposto na 
Resolução n° 500/08, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da 
Bahia. 

5.2  BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (fls. 61 a 63)

Conforme Balanço Orçamentário,  apura-se que do total  de  R$9.647.000,00 
estimado  para  a  receita,  foi  arrecadado  R$7.972.621,43,  ocasionando  uma 
frustração de arrecadação de R$1.674.378,57.

Tal situação, portanto, indica a necessidade de um melhor planejamento por 
parte da Administração Pública, com vistas ao atendimento das determinações 
da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar n.º 101/00 – LRF.
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A  despesa  orçamentária  foi  fixada  em  R$9.647.000,00,  após  abertura  dos 
créditos adicionais a despesa autorizada passou para R$10.854.384,00 e a 
despesa  efetivamente  realizada  foi  de  R$8.073.320,39,  representando  uma 
economia orçamentária de R$2.781.063,61.
Com  esses  resultados,  o  Balanço  Orçamentário  registra  um  déficit  de 
R$100.698,96.

5.3  BALANÇO FINANCEIRO (fls. 64 a 67)

O  Balanço  Financeiro  da  entidade  apresentou  no  exercício  financeiro  em 
exame os seguintes valores:

DESCRIÇÃO RECEITA DESPESA
Orçamentária 7.972.621,43 8.073.320,39

Extra-orçamentária   835.834,53     717.949,29

Saldo do Exercício anterior 360.906,09 -

Saldo para o exercício seguinte - 378.092,37

TOTAL 9.169.362,05 9.169.362,05

Questiona  o  Pronunciamento  Técnico  que  o  saldo  das  receitas 
extraorçamentárias evidenciado no Balanço Financeiro, excluindo o valor de 
restos  a  pagar  de  R$133.414.76,  perfaz  o  total  de  R$702.419,77,  que 
comparado  ao  valor  registrado  no  Demonstrativo  de  Receitas 
Extraorçamentárias  de  dez/12  de  R$708.419,77  (classificador  anexo), 
apresenta  divergência  de  R$6.000,00,  correspondente  a  conta  intitulada 
“Rosilene Lima dos Santos”. 

Acrescenta ainda, que o Demonstrativo de Despesa do mês de dezembro/12, 
observa-se a existência de restos a pagar no montante de R$2.633.414,76, 
divergente em R$2.506.000,00 do registro no Balanço Financeiro e do Balanço 
Patrimonial de R$133.414,76.

Em  sua  defesa  o  Gestor  alega  que  as  divergências  apresentadas  foram 
corrigidas  quando  da  respostas  da  Notificações  dos  meses  de  agosto  a 
dezembro/12. Informa ainda, que as referidas notificações foram entregues na 
sede deste Tribunal para análise junto com a prestação de conta anual.

Examinada a matéria,  verifica-se que a notificação do mês de dezembro/12 
encaminhada para sede deste Tribunal, não acompanha o balancete do mês 
de  dezembro/12,  mantendo-se  consequentemente  as  irregularidades 
apresentadas. 

5.4  BALANÇO PATRIMONIAL (fls. 68 a 71)
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O Saldo Patrimonial do exercício de 2012 é de  R$1.442.492,99 – Ativo Real 
Líquido.  A  situação  patrimonial  da  Entidade  no  exercício  de  2012  está 
demonstrada a seguir: 

ATIVO PASSIVO
Financeiro Disponível 378.092,37 Financeiro 198.980,59

Realizável 0,00 Compensado 468.625,38

Permanente 1.263.381,38
Saldo Patrimonial

1.442.492,99

Compensado 468.625,38

TOTAL DO ATIVO 2.110.098,96 TOTAL PASSIVO 2.110.098,96

Conforme  Pronunciamento  Técnico  os  saldos  apresentados  nas  contas 
registradas  no  Balanço  Patrimonial/12  com  os  saldos  contabilizados  no 
Demonstrativo das Contas do Razão de dezembro/2012 (classificador anexo), 
verifica-se as seguintes divergências:

Em sua defesa,  o  Gestor  alega também que as divergências apresentadas 
foram corrigidas quando da respostas da Notificações dos meses de agosto a 
dezembro/12. Informa ainda, que as referidas notificações foram entregues na 
sede deste Tribunal para análise junto com a prestação de conta anual.

Examinada a matéria,  verifica-se que a notificação do mês de dezembro/12 
encaminhada para sede deste Tribunal, não acompanha o balancete do mês 
de  dezembro/12,  mantendo-se  consequentemente  as  irregularidades 
apresentadas. 

5.4.1 ATIVO PERMANENTE

O saldo dos Bens Patrimoniais do exercício anterior foi  de  R$1.245.061,38, 
havendo aquisições no exercício  de  R$45.306,42,  e  baixa  de  R$26.986,59, 
perfazendo um saldo final de  R$1.263.381,21, que corresponde com o valor 
registrado no Balanço Patrimonial de 2012. 

5.4.2 RESULTADO PATRIMONIAL

O  Balanço  Patrimonial  do  exercício  anterior,   registra  Ativo  Real  Líquido 
acumulado  no  valor  de  R$1.524.872,12,  acrescido  do  Déficit  verificado  no 
exercício de 2012 no valor de R$82.379,13 evidenciado na DVP, resulta num 
Ativo Real Líquido acumulado R$1.442.492,99, conforme Balanço Patrimonial/
2012.
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CONTA DCR DEZ/2012 DIFERENÇA

Passivo Financeiro 65.565,83 198.980,59 -133.414,76
Saldo Patrimonial 1.524.872,12 1.442.492,99 82.379,13

BALANÇO 
PATRIMONIAL 2012



5.5 RESTOS A PAGAR x DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

Da análise do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado na tabela abaixo, 
ficou evidenciado que não  há saldo suficiente para cobrir os Restos a Pagar 
inscritos no exercício financeiro em exame, contribuindo para o desequilíbrio 
fiscal do Município.

             DISCRIMINAÇÃO               VALOR 
(+) Caixa e Bancos 378.092,37
(+)Haveres Financeiros 0,00
(=) Disponibilidade Financeira 378.092,37
(-) Consignações e Retenções 198.980,59
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores 0,00
(=) Disponibilidade de Caixa 179.111,78
(-) Restos a Pagar de Exercício 2.633.414,76
(=) Saldo (2.454.302,98)

Registre-se que encontra-se às fls. 118 e 119, a relação de restos a pagar não 
processados,  no  montante  de  R$133.414,76;  todavia,  o  referido  valor  está 
divergente do saldo apurado no Demonstrativo de Despesa de dezembro/12 
de R$2.633.414,76, correpondente a diferença entre o valor total empenhado 
até  dezembro,  de  R$10.573.320,39  e  o  valor  total  pago  até  dezembro  de 
R$7.939.905,63.

5.6  DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (fls. 75 e 76)

Conforme Demonstração das Variações Patrimoniais, no exercício em exame, 
as Variações Ativas importaram em R$8.017.927,85 e as Variações Passivas 
na quantia de R$8.100.306,98 resultando num Déficit de R$82.379,13.

5.7 INVENTÁRIO 

Questiona o Pronunciamento Técnico que o inventário registra o montante de 
R$1.231.563,19, divergindo em R$31.818,02 do valor evidenciado no Balanço 
Patrimonial/2012 de R$1.263.381,21. 

Na  diligência  final  o  Gestor  encaminha  novo  inventário,  totalizando 
R$1.263.381,21, sanando a irregularidade apresentada.

Registre-se  que  consta  à  fl.  110,  certidão  firmada  pelo  Gestor,  Gerente 
Administrativo Financeiro e encarregado do controle do patrimônio, atestando 
que todos os bens da entidade (ativo permanente) encontram-se registrados 
no Sistema Patrimonial e identificados por plaquetas,  observando o disposto 
no art. 7º, item 17 da Resolução TCM nº 1.061/05. 

6. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
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O Relatório Anual de Controle Interno do exercício em exame, não atende às 
exigências  legalmente  dispostas  no  art.  74,  incisos  I  a  IV,  da  Constituição 
Federal, art. 90, incisos I a IV da Constituição Estadual e à Resolução TCM nº 
1120/05, uma vez que não houve efetivo acompanhamento da execução dos 
atos praticados pela administração da Entidade.

Fica, assim, advertido para o cumprimento da Resolução TCM nº 1120/05 e 
legislação pertinente.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES

Conforme  Pronunciamento  Técnico,  foi  encaminhado  às  fls.  307  e  313  o 
processo  TCM  nº  08926-13,  relativo  ao  Oficio  s/n,  datado  de  07/06/2013, 
assinado pelo Superintendente da SMT, relativo a remessa a esta sede das 
justificativas  correspondentes  às  notificações  mensais  de  agosto/2012  a 
dezembro/2012 (contidas em 03 classificadores e 04 pastas “AZ”, em anexo), 
as quais não foram recebidas pelo titular da 2ª IRCE, tendo em vista que os 
prazos, à época, encontravam-se esgotados.

Informa  ainda  que  tais  justificativas  deverão  ser  objeto  de  apreciação  e 
deliberação, oportunamente, por parte do Exmº Sr. Conselheiro que vier a ser 
o Relator das Contas, conforme sugestão do Diretor da 2ª DCTE, devidamente 
respaldada pela Presidência, constante às fls. 312 e 313.

Convém registrar que o Ministério Público Especial de Contas se manifestou 
acerca do assunto da seguinte forma: “Cumpre-nos alertar o gestor acerca das 
consequências  do  atraso ou  não envio  dos referidos  dados,  pois,  além de  
ensejar  a  aplicação  de  multa,  poderá  provocar  a  rejeição  de  suas  contas 
anuais,  em conformidade com os arts.  10 e 11 da Resolução nº 1.282/09”, 
cabendo a esta relatoria acatar o parecer do Parquet na sua inteireza.

                                                          VOTO

Face ao exposto, com fundamento nas alíneas “a” e “b”, do inciso III, do art. 
40, combinado com o  “caput”, do art.  43, da Lei Complementar Estadual nº 
06/91,  é  de  se  opinar  pela  rejeição,  porque  irregulares,  das  contas  da 
Superintendência Municipal de Trânsito do Município de Feira de Santana – 
SMT,  exercício  financeiro  de  2012,  de  responsabilidade  do  Sr.  Denilson 
Santiago Santos, em virtude das irregularidades registradas nos autos, a seguir 
relacionadas:

• as consignadas no Relatório Anual;

• ocorrências contábeis;
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• relatório deficiente do Sistema de Controle Interno, em descumprimento 
a normas estabelecidas na Resolução TCM nº 1120/05.

Em razão das irregularidades elencadas, aplica-se ao Gestor, com arrimo no 
art. 71, inciso IV e 73, da Lei Complementar nº 06/91, multa de  R$5.000,00 
(cinco mil reais), quantia esta que deverá ser recolhida ao erário municipal, na 
forma estabelecida na Resolução TCM nº 1.125/05, sob pena de adotar as 
medidas preconizadas nos art. 49 e 74 da multicitada  Lei Complementar.

Notifique-se  o  Sr.  Prefeito  do  Município,  enviando-lhe  cópia  do  presente,  a 
quem compete,  na  hipótese  de  não  ser  efetivado,  no  prazo  assinalado,  o 
recolhimento da quantia devida, adotar as providências pertinentes, inclusive 
judiciais,  se  necessário,  no  sentido  de  cobrá-la,  já  que  as  decisões  dos 
Tribunais de Contas, por força do estatuído no artigo 71, § 3º da Constituição 
da República, das quais resulte imputação de débito ou multa, têm eficácia de 
título executivo.

Cópia deste decisório às contas da Prefeitura de Feira de Santana, exercício 
de 2012, bem como ao titular do Executivo para conhecimento.
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 19 de fevereiro de 2014.

Cons. Paulo Maracajá Pereira
Presidente 

Cons. Francisco de Souza Andrade Netto        
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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