
 
 
 

D E L I B E R A Ç Ã O  Nº  956/09 
 
 

Aprova, porque regulares, porém com 
ressalvas, as contas da Fundação Hospitalar 
de FEIRA DE SANTANA - FHFS,    relativas   
ao exercício financeiro de 2008.  

 
               
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: 
 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 
As Contas  relativas ao exercício financeiro de 2008 da Fundação Hospitalar 
de Feira de Santana - FHFS, que tiveram como Gestor o Sr. Gutemberg 
Santos de Almeida, foram encaminhadas a este Tribunal dentro do prazo 
legal, sendo autuadas no protocolo sob nº 4.284/09, cumprindo-se, assim, ao 
prescrito no art. 53, parágrafo único, da Lei Complementar nº 06/91. 
 
Encontra-se às fls. 04 a 06, comprovação de que as segundas vias dos 
documentos que constituem a  Prestação de Contas da FHFS, exercício 
financeiro de 2008, foram encaminhadas ao Prefeito, para que 
acompanhassem as Contas do Executivo, com fins à disponibilidade pública, 
conforme preceitua o  § 3º do art. 31, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, o § 2º, do art. 95, da Constituição  Estadual, bem como os arts. 53 e 
54 e seus parágrafos, da Lei Complementar nº 006/91. 
 
Após o seu ingresso na sede deste Tribunal, foram os autos acrescidos do 
Relatório Anual, que elenca as irregularidades remanescentes nos Relatórios 
Mensais Complementados – RMCs, emitidos pela Inspetoria Regional a que o 
Município encontra-se jurisdicionado, e de alguns documentos para lá 
encaminhados, necessários à composição das contas anuais.  
 
As citadas contas foram submetidas a exame das unidades competentes, que 
emitiram o Relatório e Pronunciamento Técnicos, de fls. 323 a 324  e  326 a 
330, o que motivou a conversão do processo em diligência externa, com o 
objetivo de conferir ao Gestor a oportunidade  de defesa, consubstanciado pelo 
art. 5º, inciso LV, da CRFB, o que foi realizado através do Edital nº 125, 
publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 01/07/2009. 
 
 
Atendendo ao chamado desta Corte, o Gestor, representado pelo seu 
Preposto, autorizado mediante Procuração de fls. 332, declarou às fls. 333 que 
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teve vistas aos autos do processo para apresentação da defesa final e recebeu 
as cópias que solicitou. 
 
Tempestivamente, através do expediente protocolado sob nº 9.772/09, fls. 336 
a 338, apresentou as justificativas que julga necessárias para esclarecimentos 
dos fatos, acompanhadas de documentos de fls. 339 a 395. 
 
 
DO ORÇAMENTO 
 
O orçamento da Fundação Hospitalar de Feira de Santana - FHFS integra a 
Lei Orçamentária do Município de nº 2.856, de 17.12.2007, com sua receita 
estimada em R$ 4.450.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta mil 
reais) e a despesa fixada em igual valor, observando-se, assim, os princípios 
da unidade e universalidade. 
 
Em seu art. 6º, incisos I, II, III e IV, autoriza o Poder Executivo a efetuar a 
abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 80% (oitenta por 
cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de 
incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a 
utilização de recursos provenientes de: anulação parcial ou total de dotações; 
incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, 
efetivamente apurados em balanço; excesso de arrecadação em bases 
constantes; operação de crédito; e reserva de contingência.  
 
 
DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
Foram abertos, através de Decretos do Executivo de fls. 52 a 56, e 
contabilizados, créditos adicionais suplementares, sendo destinado à FHFS, o 
montante de R$ 1.004.000,00 (um milhão e quatro mil reais), utilizando-se 
como fonte de recursos anulação parcial ou total de dotações. 
 
Contudo, questiona o Pronunciamento Técnico a abertura do crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 150.000,00, mediante o Decreto nº 7.566 de 
12/08/2008, para o elemento de despesa 46.90.71.00.00, uma vez que 
contraria a Lei Federal nº 4.320/64 e a Constituição Federal. 
 
Em resposta na diligência final, justifica o Gestor que “o elemento de despesa 
citado já existia no orçamento do município, do qual a Fundação é sua 
integrante”. Acrescenta que “essa inclusão não se trata de forma alguma de 
criação de um novo programa ou projeto”, não ferindo, assim, a legislação 
mencionada. 
 
Em virtude dos argumentos apresentados na defesa do Gestor solicitou-se 
apreciação da 1ª Coordenadoria de Controle Externo, que se pronunciou às fls. 
397,  concluindo nos seguintes termos: 
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“Conquanto não se tenha revestido, a rigor, da técnica formal-orçamentária 
mais adequada, o procedimento não ensejou qualquer prejuízo para o 
município ou para a própria Fundação beneficiária, ressaltando-se que foi 
atendida a finalidade pública a que se destinou, conquanto dirigido o crédito à 
Fundação Hospitalar de Feira de Santana, a suplementação em exame foi 
efetuada através do orçamento municipal que dispõe do programa e elemento 
de despesa específicos.” 
 
Considerando o entendimento da 1ª Coordenadoria de Controle Externo,  
acata-se as justificativas apresentadas pelo Gestor.  
 
 
Ocorreram, também, alterações no Quadro de Detalhamento de Despesa – 
QDD, mediante Decreto nº 7.529, de 06/06/2008, no total de R$ 70.000,00.  
 
 
DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
A  Inspetoria Regional de Controle Externo – IRCE deste Tribunal, sediada em 
Feira de Santana, acompanhou a execução orçamentária das contas ora em 
apreciação, oportunidade em que irregularidades foram apontadas e levadas 
ao conhecimento do Gestor mediante notificações, que as sanou, parcialmente. 
A conclusão dos exames efetuados pela Regional encontra-se refletida no 
Relatório Anual, às fls. 309 a 312, que relaciona o seguinte: 

 

Acham-se apontadas nos autos algumas falhas concernentes ao 
processamento das licitações e quanto ao cumprimento das normas referentes 
a execução orçamentário-financeira. Em que pese a baixa incidência, 
recomenda-se uma melhor observação às normas contidas nas Leis Federais 
nºs 8.666/93 e 4.320/64. 
 
 

DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - LEI FEDERAL Nº 
4.320/64  

 
Preliminarmente, cumpre referir que não foi apresentado o selo da 

Declaração de Habilitação Profissional – DHP (etiqueta) do contador, conforme 
estatui a Resolução CFC nº 871/00, art. 1º, parágrafo único.  

 
Na oportunidade da diligência final foi colacionado aos autos uma etiqueta, com 
o fito de comprovar a regularidade funcional do profissional. 
 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
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O Balanço Orçamentário é o instrumento que registra as receitas e despesas 
orçamentárias previstas, em confronto com as realizadas, demonstrando o 
controle das determinações e especificações constantes da Lei de Orçamento. 
No exercício financeiro de 2008, o Anexo 12 apresentou uma Receita 
Arrecadada de R$ 4.608.802,88 e uma Despesa Realizada de R$ 
4.534.799,12. O quociente do Resultado Orçamentário verificado no exercício é 
de R$ 1,01 de Receita Arrecadada para cada R$1,00 de Despesa Realizada, 
demonstrando um Superávit Orçamentário de execução de R$ 74.003,76. 
 
Do total arrecadado, R$ 2.766.755,66, correspondente a 60,03%, referem-se a 
Receita de Serviços, R$ 1.836.521,48, equivalente a 39,85%, à Receita Intra- 
Orçamentária Corrente e R$ 5.525,74, igual a 0,12%, à Receita Patrimonial.  
 

BALANÇO FINANCEIRO 
 

O Balanço Financeiro tem por objetivo demonstrar os ingressos e dispêndios de 
recursos de naturezas orçamentária e extra-orçamentária no período, conjugados com 
o saldo de caixa proveniente do exercício anterior, para, ao final, indicar o montante 
das disponibilidades para o ano seguinte. 
 

                                                                                                               Em R$ 

Descrição Receita Despesa 
Orçamentária 4.608.802,88 4.534.799,12 
Extra-orçamentária    659.414,98    420.418,11 
Saldo do Exercício anterior    205.108,89 - 
Saldo para o exercício seguinte -    518.109,52 
TOTAL 5.473.326,75 5.473.326,75 

 
BALANÇO PATRIMONIAL 

 
O Balanço Patrimonial demonstra o Ativo com os saldos das contas relativas 
aos bens e direitos e o Passivo com os saldos das obrigações das entidades 
públicas, evidenciando também o Saldo Patrimonial do Exercício. O  Anexo 14, 
no exercício de 2007, demonstrou um Saldo Patrimonial – ATIVO REAL 
LÍQUIDO - de R$ 655.320,69. Em 2008 ascendeu a R$ 929.239,45, em virtude 
de apresentar um Ativo Real de R$ 3.473.270,36 e um Passivo Real de R$  
2.544.030,91. 
 

Acrescente-se que o Ativo Financeiro Disponível, no montante de R$ 518.109,52, é 
maior que o Passivo Financeiro de R$ 423.242,77, demonstrando que as 
disponibilidades são suficientes para cobrir as obrigações financeiras de curto prazo 
como: os Depósitos no total de R$ 12.780,19 e Restos a Pagar  inscritos no exercício 
no valor de R$ 410.462,58. 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
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A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no 
patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o 
resultado patrimonial do exercício. 

 

                                                                                                                                           Em R$ 

Variações Ativas Variações Passivas Resultado Patrimonial - Superávit 

5.142.532,56 4.868.613,80 273.918,76 

 
 
DO INVENTÁRIO  
 

Registra o Pronunciamento Técnico que da análise da peça de fls. 97 a 
122, verifica-se que não consta a relação dos Bens Imóveis da 
Instituição. Na diligência final, informa o Gestor que os Bens Imóveis são 
de propriedade da Prefeitura Municipal, portanto, atendendo às 
exigências do art. 7º, item 17, da Resolução TCM nº 1.061/05. 
 
 

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
Encontra-se às fls. 269 a 270, Relatório de Atividades da entidade 
encaminhado ao Prefeito, em atendimento ao disposto no item 24, do art. 7º, 
da Resolução TCM nº 1.061/05. 
 
 
DAS DESPESAS COM PESSOAL 
 
O Relatório Técnico de fls. 323 a 324 demonstra que o total da Despesa de 
Pessoal da Entidade alcançou R$ 1.953.964,49. 
 
 
DAS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL 
 

 
CONTROLE INTERNO - RESOLUÇÃO TCM nº 1.120/05  
 
A Resolução TCM nº 1.120/06 dispõe sobre a criação, implementação e a 
manutenção de Sistema de Controle Interno. 
 
Conforme art. 2º, da mencionada Resolução, entende-se por Sistema de 
Controle Interno Municipal o conjunto de normas, regras, princípios, planos, 
métodos e procedimentos que, coordenados entre si, têm por objetivo efetivar a 
avaliação da gestão pública e o acompanhamento dos programas e políticas 
públicas, bem como evidenciando sua legalidade e razoabilidade, avaliar os 
seus resultados no que concerne à economia, eficiência e eficácia da gestão 
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orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades 
municipais. 

O art. 4º dispõe que as atividades inerentes ao controle interno serão exercidas 
em todos os níveis hierárquicos dos Poderes Executivo e Legislativo 
municipais, bem como das entidades da administração indireta do 
município, por servidores municipais, ocupantes de cargos públicos do quadro 
permanente do órgão ou entidade, não sendo passíveis de delegação por se 
tratar de atividades  próprias do Município. 
 
 
Registra o Pronunciamento Técnico que o Relatório de Controle Interno de fls. 
285 a 290 deixou de atender às exigências da Resolução TCM nº 1.120/05. 
Adverte-se a Administração da Entidade para que sejam adotadas 
providências imediatas objetivando um funcionamento eficaz do controle 
interno, em observância ao disposto na mencionada Resolução, evitando 
a manutenção da atual situação que poderá vir a repercutir no mérito de 
contas futuras.  
 
 
SICOB - RESOLUÇÃO TCM nº 1.123/05  

 
De acordo com os registros do Sistema de Cadastramento de Obras – SICOB, 
a entidade da administração indireta  remeteu as informações, mensalmente, 
concernentes aos processos licitatórios homologados relativos a obras e 
serviços de engenharia, inclusive aquelas objeto de dispensa/inexigibilidade; e 
trimestralmente, atinentes a obras e serviços de engenharia em execução, 
inclusive aquelas diretamente executadas pelos próprios meios, cumprindo o 
que determina o art. 2º, incisos I e II, da Resolução TCM nº 1.123/05. 
 
 

SAPPE - RESOLUÇÃO TCM Nº 1.253/07  
 

Conforme informações obtidas no Sistema de Acompanhamento de Pessoal – SAPPE, 
a Entidade encaminhou, por meio eletrônico, os dados contendo as indicações sobre 
o número total de servidores públicos e empregados, nomeados e contratados, assim 
como a despesa total com pessoal, como determina o art. 1º, incisos I e II, da 
Resolução TCM nº 1.253/07.   

SIP - RESOLUÇÃO TCM Nº 1.254/07  
 
Tendo acesso às informações do SIP – Sistema de Informação de Publicidade, 
verificou-se que a Entidade encaminhou, dados relativos a despesas com publicidade 
nele realizadas, qualquer que tenha sido o veículo de comunicação, 
independentemente da remessa mensal dos correspondentes processos licitatórios ou 
de formalização de dispensa e de inexigibilidade, e contratos à Inspetoria Regional a 
que estejam jurisdicionados, os demonstrativos das despesas com publicidade, 
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correspondentes ao 1º, 2º, 3º e 4º trimestres, em cumprimento ao art. 2º, da  
Resolução TCM nº 1.254/07.   

 

CONCLUSÃO 
 

Face ao exposto,  
 
R E S O L V E: 
 
Aprovar, porque regulares, pórém com ressalvas, as contas da Fundação 
Hospitalar de FEIRA DE SANTANA – FHFS, exercício financeiro de 2008, 
Processo TCM nº 4.284/09, com base no inciso II, do artigo 40 e art. 42 da Lei 
Complementar nº 06/91, da responsabilidade do Sr. GUTEMBERG SANTOS 
DE ALMEIDA - Gestor, tendo em vista as irregularidades praticadas  e 
registradas nos autos, especialmente: 
 

 
 as consignadas no Relatório Anual; 

 
 relatório de Controle Interno não atende  às exigências legalmente 

dispostas no art. 74,  da Constituição Federal e art. 90, da Constituição 
Estadual e da Resolução TCM nº 1.120/05. 

 

 
Cópia deste decisório às Contas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, 
exercício financeiro de 2008.  
 
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, EM  08 SETEMBRO DE 2009. 
 
 
 
Cons. FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO – Presidente 
 
 
 
Cons. FERNANDO VITA – Relator 
Dag 


