
DELIBERAÇÃO Nº 769/10

Aprova,  porque  regulares,  porém  com 
ressalvas,  as  contas  do  FHFS  -  FUNDAÇÃO 
HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, relativas 
ao exercício financeiro de 2009.

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:

1.0 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O processo TCM nº 3.801/10 contém a prestação de contas da Fundação Hospitalar de 
Feira de Santana – FHFS –  do exercício financeiro de 2009, da responsabilidade do Sr. 
Jair Silva de Jesus, ingressada tempestivamente na sede da Corte.

Mediante ofício nº 034/2010 – fls.07/09 dos autos – ditas contas foram encaminhadas 
pelo Gestor, também no prazo previsto, ao Sr. Chefe do Executivo Municipal , com fins à 
disponibilidade pública conforme estabelecido nos artigos 31, § 3º, da Carta Federal, 
95,  §  2º,  da Constituição Estadual,  em conformidade com as regras contidas nos de 
números 53 e 54 da Lei Complementar Estadual nº 06/91. 

Nesta Corte, após formalização processual, com a juntada da consolidação dos trabalhos 
da Regional às peças contábeis anuais, novos exames e cotejamentos foram procedidos, 
agora por técnicos lotados na 2ª Divisão de Controle Externo, em exercício na sede deste 
Tribunal.

Efetivado regular sorteio a 17/06/2010, foi o Gestor imediatamente notificado, na forma 
do  Edital  n°  146/10,  publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado,  edição  de  18/06/10, 
respeitando-se, portanto, os direitos constitucionais ao contraditório e a ampla defesa - 
artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. Deste modo, teve o Responsável pelas 
contas  ciência  de  todas  as  peças  processuais  (comprovante  de  fls.  409)  para  que 
prestasse  os  esclarecimentos  que  entendesse  pertinentes,  inclusive  quanto  aos 
questionamentos registrados nos Relatório e Pronunciamento Técnicos – fls. 399 a 406. 
Em decorrência,  houve a apresentação de defesa final,  contida no processo  TCM nº 
10.436/10, anexado às fls. 412 e seguintes, acompanhada de documentação probatória. 
A assessoria  técnica do Gabinete da Relatoria efetivou a análise final  dos autos,  em 
procedimento de revisão de tudo quanto dele consta. 
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2.0 -   DOS EXERCÍCIOS PRECEDENTES  

As contas do exercício imediatamente antecedente - 2008 - da  responsabilidade do Sr. 
Gutemberg Santos de Almeida, foram objeto da Deliberação nº 956/09, emitida em 08 de 
setembro daquele ano, aprovando-as com ressalvas, sem aplicação de pena pecuniária.

3.0 - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADO PELA 
2ª INSPETORIA REGIONAL DE CONTROLE EXTERNO

De acordo  com  as  competências  deferidas  pela  Lei  Maior  ao  controle  externo,  este 
Tribunal, objetivando o julgamento oportuno de contas das entidades descentralizadas, 
promove  o  acompanhamento  da  respectiva  execução  orçamentária  e  das  gestões 
econômico-financeira e patrimonial. No caso das sob análise, essa atividade foi exercida 
pela  2ª  Inspetoria  Regional  de  Controle  Externo,  sediada  no  município  de  Feira  de 
Santana.  Em  decorrência,  foi  Gestor  notificado  quanto  às  falhas,  senões  ou 
irregularidades detectadas, conferindo-se-lhe oportunidades para que fossem prestados 
esclarecimentos  e  adotadas  providências  tendentes  a  evitar  a  reincidência.  A 
consolidação dos exames referidos é apresentada no Relatório Anual,  acostado as fls. 
384  usque  397.  Da  análise  do  referido  documento  técnico  decorre  a  aposição  de 
ressalvas  quanto  a  necessidade  de  maior  atenção  e  rigor  no  cumprimento  das 
normas  relativas  à  legislação  básica  regedora  da  administração  financeira  e 
orçamentária  – Lei  Federal  4.320/64 -   e dos princípios e regras concernentes a 
licitação pública  - Lei Federal nº 8.666/93, para que tais faltas não mais ocorram, 
uma vez que a reincidência pode vir a comprometer o mérito de contas futuras, ex-
vi do disposto no parágrafo único do artigo 40 da Lei Complementar nº 006/91. As 
ocorrências  impõem,  ademais,  aplicação  de  multa  a  ser  fixada  ao  final  deste 
pronunciamento. Deve a Fundação,  de outra parte, conferir meios à melhor atuação dos 
controles, com destaque para o interno, que deve exercer suas atividades no dia-a-dia da 
administração. 

4.0 -   DO ORÇAMENTO E CRÉDITOS ADICIONAIS   

A  FHFS  contou  com  recursos  orçamentários  da  ordem  de  R$15.102.000,00  (quinze 
milhões e cento e dois mil reais), conforme disposições da Lei Municipal nº 2.947, de 26 
de novembro de 2008 - que aprovou o orçamento de 2009 da Prefeitura Municipal de 
Feira de Santana. 

4.1– No  decorrer  da  execução  orçamentária  o  valor  orçado  foi  regularmente 
suplementado  em  R$8.810.260,00  (oito  milhões,  oitocentos  e  dez mil  e   duzentos  e 
sessenta  reais),  conforme  Decretos  do  Executivo,  devidamente  acostados  e 
contabilizados,  com  a  utilização  de  recursos  de  suporte  oriundos  da  anulação  de 
dotações  orçamentárias  da  própria  Fundação,  no  valor  de  (R$2.263.340,00)  e  de 
unidades  do  Executivo,  na  quantia  de  (R$6.546.920,00).  A despesa  autorizada  foi 
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ampliada para R$21.648.920,00 (vinte e um milhões, seiscentos e quarenta e oito mil e 
novecentos e vinte reais).

5.0 - DA ANÁLISE  DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Com vistas ao atendimento à Resolução do CFC nº 871/00,  consta dos autos o selo 
correspondente à Declaração de Habilitação Profissional – DHP do profissional que firma 
as peças contábeis, com validade até 31/03/2010.

5.1 -    Gestão Orçamentária   

O Balanço Orçamentário -  Anexo XII  -  demonstra,  nos termos do artigo 102 da Lei 
Federal  4.320/64,  as  receitas  e  despesas  previstas  em confronto  com as realizadas, 
indicando o Resultado Orçamentário. No exercício  sub examen, pode ser apresentado, 
resumidamente, no quadro a seguir: 

Descrição R$
Despesa Realizada 21.499.461,08
Receita Arrecadada 20.168.066,32
Superávit  Orçamentário 1.331.394,76
Despesa Autorizada 21.648.920,00
Despesa Realizada 21.499.461,08
Economia Orçamentária 149.458,92

A arrecadação, no importe de R$20.186.066,32 (vinte milhões, cento e oitenta e seis mil, 
seiscentos,  sessenta  e  seis  centavos  e  trinta  e  dois  centavos), é  composta 
exclusivamente pelas receitas Correntes, compreendidas a patrimonial – (R$23.965,04), 
a de serviços - (R$7.912.485,84), outras receitas correntes - (R$2.350,00) e as receitas 
intra-orçamentárias  correntes  –  (R$12.229.265,44).  Reitera-se  a  ocorrência  de 
elaboração  orçamentária  deficiente,  a  exigir  da  Administração  Municipal  a 
utilização de dados históricos e critérios técnicos adequados.

As  despesas, abrangendo  as  Correntes  –  (R$21.323.575,94)  e  as  de  Capital  -
(R$175.885,14),  totalizaram  R$21.499.461,08  (vinte  e  um  milhões,  quatrocentos  e 
noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos).

 Resultado da Execução Orçamentária

Os  dados  evidenciam  a  ocorrência  de déficit   orçamentário,  da  ordem  de   
R$1.331.394,76  (um milhão, trezentos e trinta e um mil,  trezentos e noventa e quatro 
reais e setenta e seis centavos), representando a existência de R$0,93 (noventa e três 
centavos  de  real)  de  receita  arrecadada  para  cada  R$1,00  (um  real  )  de  despesa 
realizada, a exigir atenção da Administração Municipal e da Direção da Autarquia. 
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 5.2 - Gestão Financeira 

A movimentação financeira está demonstrada no Balanço Financeiro - Anexo XIII, que, 
na  forma  da  Lei  Federal  4.320/64,  artigo  103,  apresenta  as  receitas  e  despesas 
orçamentárias,  bem  como  os  recebimentos  e  os  pagamentos  de  natureza  extra 
orçamentária, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior 
e os que se transferem para o seguinte.  Os dados existentes nos autos são a seguir 
sumariados:
                 
                                             Em R$

Descrição Receita Despesa

Orçamentária             20.168.066,32                21.499.461,08

Extra- Orçamentária               3.303.856,75                  1.360.152,55 

Saldo do Exercício anterior                  518.109,52                         -

Saldo para o exercício seguinte                       -                  1.130.418,96 

TOTAL             23.990.032,59                23.990.032,59

5.3 -   Gestão Patrimonial   

Os componentes patrimoniais estão evidenciados no Balanço Patrimonial - Anexo XIV, 
que, segundo a Lei Federal 4.320/64, artigo 105, são compostos  pelos bens e direitos – 
Ativo, compromissos e obrigações – Passivo, o Saldo Patrimonial e as Contas de 
Compensação.  A situação registrada ao final do exercício sob análise é demonstrada 
abaixo:

ATIVO PASSIVO
Descrição R$ Descrição R$

Ativo 
Financeiro

Disponível 50.378,86Passivo Financeiro   2.218.549,99 Contas a Receber  1.080.040,10
Ativo Permanente 4.188.171,86Passivo Permanente   2.009.502,90
Soma Ativo Real 5.318.590,82Soma Passivo Real   4.228.052,89
Saldo Patrimonial- Passivo 
Real Descoberto - Saldo Patrimonial – 

Ativo Real Líquido   1.090.537,93 

TOTAL 5.318.590,82TOTAL 5.318.590,82
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Decorrente  da  soma  do  superávit  patrimonial  ou  resultado  econômico   positivo  do 
exercício em análise (R$161.298,48) com o valor de (R$929.239,45) da situação líquida 
do  exercício  anterior,  o  saldo  patrimonial  –  Ativo  Real  Líquido  –  corresponde  ao 
montante de R$1.090.537,93 (um milhão, noventa mil, quinhentos e trinta e sete reais e 
noventa e três centavos), como destacado no quadro anterior. 

Os valores referentes a Restos a Receber – R$1.080.040,10 (um milhão,  oitenta mil, 
quarenta  reais  e  dez  centavos)  foram  lançados  indevidamente  no  Ativo  Financeiro 
Disponível, quando o correto seria no Realizável. Cumpre advertir que o fato não deve 
voltar a ocorrer no exercício seguinte.

Registre-se que o saldo financeiro da Fundação, ao final do exercício de 2009, alcança 
o montante de R$1.130.418,96 (um milhão, cento e trinta  mil,  quatrocentos e dezoito 
reais e noventa e seis centavos), incluídos os Restos a Receber – (R$1.080.040,10),  é 
consideravelmente  menor  que  o  Passivo  Financeiro,  este  no  montante  de 
R$2.218.549,99 (dois  milhões,  duzentos  e  dezoito  mil,  quinhentos  e quarenta  e nove 
reais e noventa e nove centavos). Verificando-se que as disponibilidades existentes  não 
são suficientes à cobertura das obrigações de curto prazo, compreendendo os Restos a 
Pagar  do  exercício,  no  valor  de  (R$1.957.512,41)  e  os  Depósitos/Retenções  – 
(R$261.037,58),  a  situação  revelada  tem  repercussão  nas  conclusões  deste 
pronunciamento,  do  qual  deve  ser  anexada  cópia  ao  processo  de  prestação  de 
contas do Poder Executivo de Feira de Santana, advertindo-se o Sr. Prefeito quanto 
a sua responsabilidade no equacionamento da matéria, em face das disposições da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, essencialmente o contido no artigo 42.    

Compõem o Passivo Financeiro, entre outras contas, valores relativos aos ISS e IRRF, 
com saldos de (R$122.630,57)  e (R$90.395,97),  respectivamente.  Constituindo-se tais 
valores em receitas orçamentárias municipais, conforme disposto nos artigos 156, inciso 
III  e 158, inciso I da Carta Federal, os créditos deveriam ter sido recolhidos ao erário 
municipal, A providência, se ainda não adotada, deve sê-lo, de imediato.  

5.3.1- Dívida Fundada Interna – Anexo XVI

Composta dos compromissos de exigibilidade superior a doze meses, nos termos do art. 
98 da Lei Federal 4.320/64, está representada pela conta “Parcelamento de dívida do 
IPFS - FHFS” , no montante de R$2.009.502,90 (dois milhões, nove mil, quinhentos e 
dois reais e noventa centavos). Ainda que constatada  redução percentual  de  5,25% 
(cinco vírgula vinte e cinco por cento), em relação a existente  em 31/12/2008, impõem a 
atuação da Comuna quanto a necessidade de permanente amortização, de sorte a que 
sejam preservados os equilíbrios – econômico – financeiro da entidade e direitos dos 
filiados e dependentes do Instituto Previdenciário.
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5.4 - Variações Patrimoniais 

Nos termos da Lei  Federal  nº  4.320/64,  artigo 104,  a Demonstração das Variações 
Patrimoniais – Anexo XV evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes 
ou independentes da execução orçamentária, com indicação do resultado patrimonial do 
exercício (Superávit ou Déficit). A peça anexada apresenta os seguintes dados:

Variações Ativas Variações Passivas
Descrição          R$ Descrição         R$

Resultante  da 
Execução 
Orçamentária

20.168.066,32
Resultante  da 
Execução 
Orçamentária

21.499.461,08

Mutações 
Patrimoniais 111.285,24Mutações 

Patrimoniais -

Independente  da 
Execução 
Orçamentária 

           148.396,98
Independente  da 
Execução 
Orçamentária

        2.629.961,66

Total das 
Variações Ativas 24.290.721,22

Total  das 
Variações 
Passivas

24.129.422,74

Saldo  Patrimonial 
-Passivo  Real 
descoberto              -

Superávit 
Patrimonial  do 
Exercício 161.298,48

TOTAL 24.290.721,22TOTAL 24290721,22

6.0 – DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

A  despesa  com  pessoal  e  encargos  sociais  atingiu,  no  exercício,  o  montante  de 
R$12.736.850,10 (doze milhões,  setecentos e trinta e seis mil,  oitocentos e cinquenta 
reais e dez centavos), representando o percentual de 59,24% (cinquenta e nove vírgula 
vinte e quatro por cento) do total  das despesas realizadas.  Deve ocorrer permanente 
controle  da matéria,  em face da legislação de regência.  A sua composição assim se 
apresenta:

Despesas de Pessoal

Exercício de 2009 Valor (R$)
Pessoal Ativo       3.550.003,63
Encargos Sociais       1.425.735,65 
Terceirização de Serviços       7.761.110,82
Total     12.736.850,10 
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7.0 - DO CUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES TCM Nºs  1.253/07, 1.123/05 e 1.254/07.

O Banco de dados desta Corte indica o cumprimento das Resoluções citadas.

8.0 – DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Dando cumprimento  à  Resolução TCM nº  1.120/05,  encontra-se as  fls.  352 a  357  o 
Relatório Anual  emitido  pela  titular  do  sistema  em  referência,  registrando  as  ações 
desenvolvidas pela Autarquia no exercício de 2009. Ainda assim, deve a Fundação, por 
sua direção, continuamente, prestigiar e assegurar o eficaz funcionamento do referido 
controle,  consagrado  pela  Constituição  da  República  como  imprescindível  ao 
funcionamento da Administração Pública.  Atuando de forma independente, é o sistema 
indispensável  ao  acompanhamento  da  execução  de  programas,  apontando  eventuais 
falhas  e  desvios,  zelando  pela  boa  utilização,  manutenção  e  guarda  dos  bens 
patrimoniais, desenvolvendo a eficiência nas operações, estimulando o cumprimento das 
políticas administrativas prescritas e verificando a exatidão e a fidelidade dos dados da 
contabilidade.  Que  a  citada  titular  tome  ciência  deste  pronunciamento  e  das  suas 
responsabilidades quanto ao cumprimento da legislação de regência, com destaque  para 
o  regramento  existente  na referida  Carta  em seu art.  74,  assim como no art.  90  da 
Constituição Estadual e na Resolução TCM nº 1.120/05.  Somente assim apresentará 
resultados  objetivos,  elidindo  o  cometimento  de  faltas  e  irregularidades  como  as 
existentes nos presentes autos. 

9.0 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ENTIDADE ENCAMINHADO AO PREFEITO

Devidamente apresentado ao Sr. Prefeito Municipal, o relatório referenciado encontra-se 
acostado  as  fls.  329/330,  em atendimento  ao  disposto  no  item 24,  do  artigo  7º,  da 
Resolução TCM nº 1.061/05. 

10.0 – DO INVENTÁRIO

Atendendo ao artigo 7º, inciso 17, da Resolução TCM nº 1.061/05, foi encaminhado o 
Inventário dos Bens Patrimoniais, fls. 82/100, indicando a relação dos bens, locação e 
números dos respectivos tombamentos.  

Diante do exposto, vistos, detidamente analisados e relatados, 

R E S O L V E:

Aprovar, porque regulares, porém com ressalvas, as contas da Fundação Hospitalar de 
FEIRA DE SANTANA – FHFS, exercício financeiro de 2009,  constantes do  processo 
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TCM  nº  3.801/10,  com  fundamento  nos  artigos  40,  inciso  II,  e  42,  ambos  da  Lei 
Complementar Estadual nº 006/91, da responsabilidade do  Sr. Jair Silva de Jesus, a 
quem é aplicada,  com lastro nos incisos II e VIII do artigo 71 da Complementar citada, 
multa no valor de R$1.000,00 (hum mil reais),  a ser recolhida com recursos pessoais 
ao  erário  municipal,  no  prazo  de  30  (trinta  )  dias  a  contar  da  emissão  deste 
pronunciamento  e  na  forma  prevista  em  Resolução  deste  Tribunal,  advertindo-se  o 
Prefeito  Municipal  quanto  ao  seu  dever  de  cobrá-la,  após  inscrição  na  Dívida  Ativa 
Municipal, a nível judicial, na hipótese do seu não pagamento no prazo fixado.

Remeta-se cópia da Deliberação respectiva ao Gestor citado e ao Sr. Tarcízio Suzart 
Pimenta Junior, Prefeito Municipal de Feira de Santana, para ciência e providências aqui 
recomendadas,  com destaque para o contido no item 5.3, bem assim para a adoção 
de providências de cobrança da pena pecuniária imposta, caso não seja recolhida ao 
erário  municipal  no  prazo  fixado,  através  da  inscrição  na  Dívida  Ativa  e  respectiva 
cobrança judicial,  advertindo-o que a omissão no cumprimento desse dever,  a par de 
justificar a formulação de representação ao douto Ministério Público Estadual, pode vir a 
comprometer o mérito de contas futuras suas.

Ciência aos interessados e à Coordenadoria de Controle Externo. 

 
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em  29 de julho 
de 2010.

Cons. FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO – Presidente

Cons. JOSÉ ALFREDO ROCHA DIAS – Relator

dag
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