
 
 
 
 
 
 

D E L I B E R A Ç Ã O  Nº 1006/08 
 
 

Aprova, porque regulares, porém com 
ressalvas, as contas da FUNDAÇÃO 
HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, da 
Prefeitura Municipal FEIRA DE SANTANA,    
relativas   ao exercício financeiro de 2007.  

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

Reportam os presentes autos a prestação de contas da Fundação Hospitalar 
de Feira de Santana – FHFS, integrante da estrutura daquele município,  do 
exercício financeiro de 2007, da responsabilidade do Sr. Gutemberg Santos de 
Almeida, ingressada tempestivamente na sede da Corte. 
  
Comprova-se, através do ofício nº 19/08 – fls. 04/07, que as contas foram 
encaminhadas, também no prazo previsto, à Prefeitura Municipal, para que se 
fizesse cumprir o quanto estabelecido nos artigos 31, § 3º da Constituição 
Federal e 95 , § 2º da Constituição Estadual, em conformidade com as regras 
contidas nos de nºs. 53 e 54 da Lei Complementar Estadual nº 06/91, no que 
pertine a disponibilidade pública. 
  
As contas atinentes ao exercício imediatamente antecedente – 2006 – da 
responsabilidade do mesmo Gestor das presentes, foram aprovadas pelo TCM, 
com ressalvas, através da Deliberação de nº 1.163/07, com aplicação de multa 
no valor de R$300,00 (trezentos reais). Inexistindo registro do recolhimento 
e respectiva contabilização, é fixado prazo de 30 (trinta) dias para 
apresentação das comprovações necessárias, corrigido o valor histórico, 
à Regional da Corte, sob pena de lavrar-se Termo de Ocorrência. 
 

Este Tribunal, objetivando o julgamento oportuno de contas de entidades 
descentralizadas e de acordo com as atribuições deferidas à atividade de 
controle externo, promove o acompanhamento das respectivas execução 
orçamentária e gestões econômico-financeira e patrimonial, ao longo do 
exercício correspondente. Esta fase da instrução processual foi efetivada 
através da 2ª Inspetoria Regional de Controle Externo, sediada no município de 
Feira de Santana, notificando-se o responsável quanto as falhas e 
irregularidades constatadas. Conquanto tenham sido recebidas manifestações 
em derredor dos senões e irregularidades abordadas em tais notificações, 
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remanescem  as apontadas no Relatório Anual. A sua baixa incidência e 
expressividade revela o não comprometimento do mérito das contas. Ainda 
assim, forçosa é a oposição de ressalvas e a formalização de recomendação à 
Administração objetivando a adoção de providências de aprimoramento dos 
procedimentos que permitam melhor e mais adequado cumprimento das 
normas insertas na Lei Federal nº 4.320/64. A eficaz atuação dos controles, 
seguramente, evitará a reincidência, fato que poderá vir a comprometer o 
mérito das contas do exercício subseqüente, ex-vi do disposto no parágrafo 
único do artigo 40 da Lei Complementar Estadual nº 06/91. 
 
Nesta Corte, após a formalização processual com a juntada da consolidação 
dos trabalhos da Regional às peças contábeis anuais, novos exames foram 
procedidos, agora através de técnicos lotados na 1ª Divisão de Controle 
Externo. 
 
Efetivado regular sorteio a 29.05.08, foi o Gestor imediatamente notificados, na 
forma de Edital nº 120/08, publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 
27.05.08, respeitando-se, portanto, os direitos constitucionais do contraditório e 
da ampla defesa, constitucionalmente assegurados no artigo 5º, inciso LV, da 
Carta Federal, em ambas as fases da instrução dos autos.  
 
Conhecendo todas as peças processuais – comprovante de fls. 304 – inclusive 
os questionamentos registrados nos Relatório e Pronunciamento Técnicos de 
fls. 292 a 300, o Gestor, no prazo regimentalmente estabelecido, encaminhou a 
documentação e esclarecimentos finais, conforme expediente  protocolado sob 
TCM nº 07435/08 – fls. 306 usque 346. Considerados todos os elementos 
contidos nos autos, a assessoria  técnica do Gabinete da Relatoria  efetivou a 
apreciação técnica final das contas, em procedimento de revisão de tudo 
quanto constante dos autos. 
 
1. DO ORÇAMENTO E CRÉDITOS ADICIONAIS  
 
A Fundação foi contemplada com recursos orçamentários da ordem de 
R$16.583.911,00 (dezesseis milhões, quinhentos e oitenta e três mil, 
novecentos e onze reais), consoante disposto na Lei Municipal nº 2.742, de 26 
de dezembro de 2006 – que aprova o orçamento de 2007 da Prefeitura 
Municipal de Feira de Santana. Na forma de autorização nela contida, 
ocorreram alterações orçamentárias em razão da abertura de créditos 
adicionais suplementares, através de Decretos do Executivo, devidamente 
contabilizados, no valor de R$254.000,00 (duzentos e cinqüenta e quatro mil 
reais),  utilizando-se como fonte de  recursos a anulação de dotações da  
entidade. Ressalta-se, todavia, a anulação de dotações da autarquia para 
suplementar dotações de outras unidades orçamentárias, no importe de 
R$9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais), reduzindo-se, 
consequentemente, o valor originalmente aprovado, que declinou para 
R$6.883.911,00 (seis milhões, oitocentos e oitenta e três mil, novecentos e 
onze reais). Neste passo, recomenda-se à Administração não apenas a 
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utilização de critérios técnicamente mais adequados na elaboração 
orçamentária como maior rigor na redação da respectiva Lei, de sorte a evitar-
se interpretações dúbias. 
2.0 - DA ANÁLISE DOS BALANÇOS E ANEXOS 
 
Observa-se o atendimento à Resolução CFC nº 871/00, na medida em que foi 
aposto o selo correspondente à Declaração de Habilitação do profissional que 
firma as peças contábeis.  
 
2.1 -  Balanço Orçamentário  - Anexo XII  
 
Sintetizando as receitas previstas, as autorizações da despesa constantes da 
Lei Orçamentária Anual e respectivas alterações, bem como a execução 
orçamentária da receita e despesa, o Balanço Orçamentário de 2007 pode ser 
assim demonstrado: 
 
 

                        RECEITAS 

 Previsão Execução Diferenças 

Receitas 
Correntes 

Receita 
Patrimonial  

      30.000,00       4.941,27      25.058,73 

Receitas de 
Serviços 

 8.417.300,00 1.689.301,80 6.727.998,20 

Transferências 
Intergovernam. 

 8.136.611,00     14.780,15 8.121.830,85 

Receitas de Capital           -            -            - 

SOMA 16.583.911,00 1.709.023,22 14.874.887,78 

DÉFICIT          - 2.469.854,52   2.469.854,52 

TOTAL 16.583.911,00 4.178.877,74 12.405.033,26 

 
 

DESPESAS 

 
Fixação Execução Diferenças 

Créditos Orçamentários 
e Suplementares 

 

6.883.911,00 4.178.877,74 2.705.033,26 

SOMA 6.883.911,00 4.178.877,74 2.705.033,26 
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Superávits 9.700.000,00 - 9.700.000,00 

TOTAL 16.583.911,00 4.178.877,74 12.405.033,26 

Resultado da Execução Orçamentária 
 
Os dados registrados revelam a existência de déficit orçamentário no importe 
de R$2.469.854,52 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, 
oitocentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos), resultante 
da diferença apurada entre a receita arrecadada  e a despesa executada, 
conforme Balanço Orçamentário. Deve-se registrar, todavia,  que o 
mencionado déficit traduz a não adoção do procedimento determinado pela 
Portaria Interministerial nº 338, de 26 de abril de 2006, da Secretaria do 
Tesouro Nacional, inobservados os procedimentos contábeis nela contidos em 
relação aos registros das receitas decorrentes de operações intra-
orçamentárias, fato que não mais deverá ocorrer. As referidas receitas, 
totalizando a quantia de R$2.420.257,80 (dois milhões, quatrocentos e 
vinte mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e oitenta centavos) foram  
contabilizadas de acordo com as disposições contidas na  Portaria nº 688, de 
14/10/05, sob o título “Transf. Financeira Municípios”, conforme se vê no 
Balanço Financeiro, fls. 41.  
 
2.2 -  Balanço Financeiro - Anexo XIII  
 
Demonstra o anexo em epígrafe os ingressos e dispêndios de recursos de 
natureza orçamentária e extra-orçamentária no período, conjugados com os 
saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem 
para o seguinte.  
 
Os dados existentes nos autos são refletidos, de forma sumária, no quadro a 
seguir: 
 

                                                                                                 Em R$ 

Descrição Receita Despesa 

Orçamentária    1.709.023,22 4.178.877,74 

Extra-orçamentária    2.820.063,92    676.270,50 

Saldo do Exercício anterior       531.169,99 - 

Saldo para o exercício seguinte -    205.108,88 

TOTAL 5.060.257,13 5.060.257,13 

 
Repisa-se, também neste item, o quanto posto acerca da contabilização do 
valor de R$2.420.257,80 (dois milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e 
cinqüenta e sete reais e oitenta centavos), como receita extra-orçamentária, 
elevando, consequentemente, o valor da receita registrada sob tal título. 
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2.3 -  Balanço Patrimonial - Anexo XIV  
 
Traduzindo a parte positiva do patrimônio, representada pelos bens e direitos - 
Ativo - e compromissos e obrigações  -  Passivo  -  dito Balanço evidencia, 
também, o Saldo Patrimonial.  
A situação registrada ao final do  exercício sob análise, é demonstrada a 
seguir: 
 
 

            ATIVO 
 

        PASSIVO 

         Descrição         R$        Descrição        R$ 

Financeiro Disponível         205.108,89 Financeiro 
                                      
185.085,92 

Permanente     2.861.004,60 Permanente 2.225.706,88 

 Ativo Compensado             - 
 Passivo 
Compensado 

            - 

Soma do Ativo Real     3.066.113,49 
Soma do Passivo 
Real 

2.410.792,80 

 Passivo Real Descob. 
 
 

Saldo Patrimonial –
Ativo  Real Líquido 

   655.320,69 

TOTAL    3.066.113,49        TOTAL 3.066.113,49 

 
 

O Saldo Patrimonial – Ativo Real Líquido - correspondeu ao montante de  
R$655.320,69 (seiscentos e cinqüenta e cinco mil, trezentos e vinte reais e 
sessenta e nove centavos).  
 
Não havendo sido identificados nos extratos bancários do mês de janeiro os 
cheques computados no Razão e  não  compensados à época, traz a defesa 
final o extrato das contas correntes 107017-7 e 50871-3 para comprovação da 
compensação dos cheques nºs 78.195, 78.196 e 52.946, bem assim o 
processo de pagamento correspondente ao cheque nº 52.294, no valor de 
R$78,00 (setenta e oito reais), regularizada a pendência.   
 
Compõem o Passivo Financeiro, dentre outras contas, valores relativos a 
“Adiantamento – F.H.F.S” e “UNIDONTO – F.H.F.S”, com os mesmos saldos 
de 2006, R$196,08 (cento e noventa e seis reais e oito centavos) e R$271,80, 
respectivamente. Questionado acerca das medidas adotadas para 
regularização, traz a defesa final o comprovante de pagamento de dívida, 
efetuado em 09/06/08 – fls. 326 a 327 –  e a informação de que estão sendo 
adotadas providências em relação a outra. Atente a Administração que a 
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matéria voltará a ser objeto de exame quando da apreciação das contas 
seguintes. 
 
Analisando-se o Balanço Patrimonial constata-se que a disponibilidade 
financeira  situa-se no valor de R$205.108,89 (duzentos e cinco mil, cento e 
oito reais e oitenta e nove centavos). Deduzidos os Restos a Pagar e as 
Consignações de exercícios anteriores, no valor de R$18.771,60 (dezoito mil, 
setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), resulta em 
disponibilidade de caixa de R$186.337,29 (cento e oitenta e seis mil, trezentos 
e trinta e sete reais e vinte e nove centavos). Neste exercício houve inscrição 
de restos a pagar na quantia de R$166.314,32 (cento e sessenta e seis mil, 
trezentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), o que evidencia a 
ocorrência de saldo suficiente para cobrir tais despesas, obedecido o 
regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme se segue: 
 
        R$1,00 

BANCOS         47.812,54 

Restos a Receber       157.296,35 

= Disponibilidade Financeira       205.108,89 

(-) Consignações         18.771,60 

(-) Restos a Pagar de Ex. Anteriores                 - 

= Disponibilidade de Caixa       186.337,29 

(-) Restos a Pagar do Exercício       166.314,32 

= Suficiência de Recursos         20.022,97 

        
2.4 -  Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo XV 
 
Compreende as alterações efetivas verificadas no patrimônio, dependentes ou 
independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do 
exercício, conforme quadro abaixo: 
 

Variações Ativas Variações Passivas 

Descrição          R$ Descrição         R$ 

Resultante da 
Execução 
Orçamentária 

1.709.023,22 
Resultante da 
Execução 
Orçamentária 

4.178.877,74 

Mutações 
Patrimoniais 

656.613,11 
 Mutações 
Patrimoniais           

- 

Independente da 
Execução 
Orçamentária 

2.786.001,95 
Independente da 
Execução 
Orçamentária 

    1.490.115,91 

Total das  
Variações Ativas 5.151.638,28 

Total das 
Variações 
Passivas 

 

             -   
Superávit 
Patrimonial do 
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Exercício 

TOTAL 5.151.638,28 TOTAL 5.151.638,28 

                                                                                                                                                                                                             
Havendo sido questionado sobre a baixa contábil no valor de R$312.606,36 
(trezentos e doze mil, seiscentos e seis reais e trinta e seis centavos), a título 
de “Div. Resolução 460/00 TCM”, foram apresentados, na defesa final, 
comprovantes das providências adotadas - Memorandos 018/07 e 019/07 - da 
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira para o Diretor Administrativo e 
Financeiro e deste para o Presidente da Entidade, respectivamente, solicitando 
autorização para procededimento da baixa, concedida mediante documento 
colacionado às fls. 330. Não havendo sido apresentado o processo 
correspondente, adverte-se que o mesmo deverá compor a prestação de 
contas anual seguinte.  
 
Registrando as Mutações Patrimoniais Passivas, como independente da 
execução orçamentária, a baixa do valor de R$13.700,00 (treze mil e 
setecentos reais), correspondente a “Veículos – F.H.F.S”, informa a defesa final 
ter sido a mesma resultante de furto do veículo pertencente a Fundação, fato 
comprovado pela apresentação dos seguintes documentos: Memorando nº 
14/07, da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira solicitando ao  Diretor 
autorização para baixa em razão do sinistro ocorrido; Memorando nº 15/07, do 
referido diretor para o dirigente da autarquia, solicitando autorização para 
abertura do processo administrativo; Memorando nº 143/07, subscrito pelo 
Gestor, concedendo a correspondente autorização; Certidão da Secretaria da 
Segurança Pública, registrando a ocorrência; ofício ao Banco do Brasil 
encaminhando os documentos necessários à indenização integral do veículo e 
a apólice da Companhia de Seguros.  
 
3.0 - DA ANÁLISE COM GASTOS DE PESSOAL 
 
Com base nas informações constantes do Relatório Técnico - fls. 292/293 - as  
despesas com pessoal somaram a quantia  total de R$1.622.251,40 (um 
milhão, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e cinqüenta e um reais e 
quarenta centavos), representando o percentual de 40,27% (quarenta vírgula 
vinte e sete por cento) do montante das despesas realizadas. A composição 
dos gastos é discriminada no seguinte quadro: 
 
Despesas de Pessoal 
 

Exercício de 2006  Valor (R$) 

Pessoal Ativo  625.970,96 

Encargos Sociais 262.223,26 

Salário Família         - 

Terceirização de Serviços 734.057,18 

Total  
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4.0 - DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO TCM Nº 1.253/07 e 1.123/05 
 
A Fundação cumpriu as exigências de ambas as Resoluções referenciadas. 
  
5.0 – DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
 
Encontra-se as fls. 256/257, Relatório firmado pelo Diretor Administrativo e 
Financeiro. Havendo sido apontado que a  referida peça limita-se a transcrever 
os registros atinentes ao resultado da execução orçamentária - financeira e 
patrimonial da Fundação, dados que, de resto já constavam nas peças 
contábeis, traz a defesa final novo relatório, em complementação, no intuito de   
atender aos objetivos que justificaram a inscrição do sistema em sede 
constitucional, com atividades e ações detalhadas na Resolução TCM nº 
1.120/05. Entidade movimentadora de recursos do porte dos manipulados pela 
Fundação não pode prescindir de rigorosa, permanente, independente e 
oportuna atuação do controle interno, em benefício da eficiência da gestão e do 
cumprimento das normas de regência quanto a aplicação de recursos públicos, 
evitando-se não apenas a aplicação de penas pecuniárias como também o 
comprometimento do mérito de contas futuras.  
 
6.0 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ENTIDADE ENCAMINHADO AO 
PREFEITO  
 
Conta nos autos – fls. 238/239 – suscinto Relatório de Atividades da entidade 
encaminhado ao Prefeito Municipal.  
 
7.0 – DO INVENTÁRIO 
 
Atendendo ao art. 7º, inciso 17, da Resolução TCM nº 1.061/05, foi acostado 
aos autos, fls. 51 a 75, o Inventário dos Bens Móveis e Almoxarifado 
constantes  do Ativo Permanente da Autarquia, indicando a alocação dos bens 
e os nºs dos respectivos tombamentos. Acompanha a referida peça, às fls. 76, 
Certidão probatória de que todas as importâncias constantes do Ativo 
Permanente encontram-se arroladas e submetidas  a controle apropriado, 
estando ainda identificadas por plaquetas.   
 
Diante do exposto, tudo visto e detidamente analisado, 
 
R E S O L V E : 
 
Aprovar, porque regulares, porém com ressalvas, as contas da FUNDAÇÃO 
HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA,  da Prefeitura Municipal de  FEIRA 
DE SANTANA, exercício financeiro de 2007, constantes do processo nº 
03234/08, com fundamento nos arts. 40, inciso II e 42 da Lei Complementar nº 
06/91,  da responsabilidade do Sr. Gutemberg Santos de Almeida. 
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Ciência aos interessados. Cópia da Deliberação respectiva deve ser 
encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal de Feira de Santana, Sr. José 
Ronaldo de Carvalho, com vistas a adoção das providências aqui 
recomendadas, bem assim anexada às contas daquela Comuna, do exercício 
correspondente, para os cotejamentos e considerações considerados 
pertinentes pelo respectivo Conselheiro Relator. 
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em 1º 
de julho de 2008. 
 
 
Cons. PAULO MARACAJÁ PEREIRA – Presidente em exercício 
 
 
Cons. JOSÉ ALFREDO ROCHA DIAS – Relator 
 
aas 


