
 
 

D E L I B E R A Ç Ã O  Nº  668/09 
 
 

Aprova, porque regulares, porém com 
ressalvas, as contas do INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA - 
IPFS, 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: 
 
As contas do Instituto de Previdência de Feira de Santana - IPFS, relativas 
ao exercício  financeiro de 2008, foram encaminhadas a este Tribunal mediante 
Ofício nº 361/2009, sendo protocoladas nesta Corte sob nº 04240/09, em 
31/03/09, portanto dentro do prazo estabelecido pelo art. 6º, da Resolução 
TCM nº 1.061/05. 
 
O acompanhamento da execução orçamentária, consubstanciado no exame da 
documentação de receita e despesa da entidade, esteve a cargo da Inspetoria 
da 2ª Região que, com periodicidade mensal, notificou os gestores das falhas 
detectadas. 
 
As verificações e análises efetuadas pelos setores competentes do Tribunal 
constam do Relatório e do Pronunciamento Técnicos, que apontam algumas 
questões merecedoras de saneamento. 
 
No gabinete da Relatoria, foi o processo convertido em diligência, através do 
Edital nº 115/09, publicado no D.O.E, edição do dia 11.06.09, estando acostada 
resposta, às fls. 430 a 502  dos autos. 
 
A Lei Orçamentária Anual nº 2.856/07, que estimou a receita e fixou a despesa 
para o Município de Feira de Santana, estabeleceu para o IPFS o montante de                 
R$ 24.045.302,00, havendo autorização para abertura de créditos 
suplementares até o limite de 80% dos Orçamentos fiscal e da Seguridade 
social, de acordo com o estabelecido na Lei 4.320/64.  
 
A Receita Orçamentária Arrecadada em 2008 importou em R$ 27.692.048,82, 
tendo a Despesa Orçamentária Executada somado R$ 27.154.947,74, 
resultando em um superávit da execução orçamentária no valor de                  
R$ 537.101,08.  

 
As disponibilidades em bancos, no final do exercício, importaram em              
R$ 1.030.014,03. 
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O Balanço Patrimonial demonstra um Ativo Real Líquido de R$ 18.173.745,58, 
inferior ao apresentado no exercício financeiro de 2007, de R$ 18.593.731,04, 
em decorrência do déficit registrado nas Variações Patrimoniais, de                 
R$ 419.985,46. 
 
O Relatório de Controle Interno encaminhado não atendeu aos requisitos 
preconizados no art.74, incisos I a IV, da Carta Magna, e o artigo 90, incisos I a 
IV, da Constituição Estadual. 
 
O Sistema de Acompanhamento de Pagamento de Pessoal das Entidades 
Municipais – SAPPE registra que a entidade encaminhou à Inspetoria, 
trimestralmente, os dados contendo as indicações sobre o número total de 
servidores públicos e empregados, nomeados e contratados, assim como a 
despesa total com pessoal, entretanto, os documentos referentes ao 3º 
trimestre foram encaminhados após o encerramento do prazo, em 
descumprimento ao que determina o art. 1º, da Resolução TCM nº 1.253/07. 
 
De acordo com as informações do Sistema de Cadastramento de Obras - 
SICOB, a entidade encaminhou os demonstrativos dos processos licitatórios 
homologados, incluídas as dispensas e inexigibilidades, relativos a obras 
públicas e serviços de engenharia (Anexo I), referentes aos meses de janeiro a 
dezembro, bem como os de obras públicas e serviços de engenharia em 
execução, incluídas as em regime de execução por administração direta 
(Anexo II), correspondentes ao 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2008, cumprindo, 
desta forma, o que determina a Resolução TCM nº 1.123/05. 
 
Conforme as informações do Sistema de Informações de Gastos em 
Publicidade – SIP, a entidade encaminhou os dados relativos a despesas com 
publicidade, correspondentes ao 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2008, em 
cumprimento ao art. 2º, da Resolução TCM nº 1.254/07. 
 
Às fls. 372 a 374, o gestor anexou aos autos o conhecimento de receita, o DAM 
e o comprovante de depósito bancário referente ao processo nº 03235/08, que 
devem ser encaminhados à CCE para as verificações pertinentes.  
 
Embora as questões remanescentes não sejam suficientes a macular o mérito 
das contas, exigem maior empenho da entidade no que se referem ao 
planejamento e ao controle interno, de modo a evitar reincidências, bem como  
se deve atentar à documentação que deve compor a prestação de contas 
anual. 
 
Após vistos e examinados os presentes autos, 
 
R E S O L V E : 
 
Aprovar, porque regulares, porém com ressalvas, as contas do INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA – IPFS, da Prefeitura Municipal 
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de FEIRA DE SANTANA, exercício financeiro de 2008, constantes do processo 
nº 04240/09, com fulcro no art. 40, inciso II, da Lei Complementar nº 06, de 06 
de dezembro de 1991,  liberando a responsabilidade dos gestores, Sr. José 
Marcone Paulo de Sousa, (período de 01.0108 a 03.04.08) e Sr. Magno 
Felzemburgh, período (04.04.08 a 31.12.08), com as restrições previstas no 
art. 42 da citada lei. 
 

Deve ser encaminhada cópia deste decisório ao Prefeito Municipal, juntando-
se, também, cópia à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana, concernente ao exercício de 2008, para os fins pertinentes. 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, 09 de  
julho de 2008. 
 
 
 
Cons. FERNANDO VITA – Presidente em exercício 
 
 
 
Cons. PAULO MARACAJÁ PEREIRA - Relator 
 
aas  


