
DELIBERAÇÃO Nº 916/11

Aprova,  porque  regulares,  porém  com 
ressalvas,  as  contas  do  IPFS  -  INSTITUTO  DE 
PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA, relativas 
ao exercício financeiro de 2010.

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. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

As Contas relativas ao exercício financeiro de 2010 do Instituto de Previdência de Feira 
de Santana - IPFS,  que tiveram como Gestor  o  Sr. ANTONIO CARLOS MACHADO, 
foram enviadas a este Tribunal dentro do prazo legal, sendo autuadas no protocolo sob nº 
03495-11,  cumprindo-se,  assim,  ao prescrito  no art.  53,  parágrafo  único,  da  Lei 
Complementar nº 06/91.

Encontra-se às fls. 06 e 07, comprovação de que as segundas vias dos documentos que 
constituem a  Prestação de Contas do IPFS 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. 562 a 565  e  605 a 613, 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  139,  publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado,  edição  de 
01/07/2011.

Atendendo  ao  chamado  desta  Corte,  o  Gestor representado  pelo  seu  Preposto, 
autorizado mediante Procuração de fls. 620, declarou às fls.  621 que teve vistas aos 
autos do processo para apresentação da defesa final e recebeu as cópias que solicitou.

Tempestivamente,  através  do  expediente  protocolado  sob  nº  09953-11,  fls.  623/625, 
apresentou  as  justificativas  que  julga  necessárias  para  esclarecimentos  dos  fatos, 
acompanhadas de documentos de fls. 626/714.



                    

cont. da Delib. Nº 916/11

2. DO ORÇAMENTO

O  orçamento  do  IPFS  integra  a  Lei  Orçamentária  do  Município  de  nº  3.044,  de 
31/12/2010,  com  sua  receita  estimada  em  R$  29.992.642,00  (vinte  e  nove  milhões, 
novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e dois 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, IV e V, autoriza o Poder Executivo, respeitadas as demais 
prescrições constitucionais  e  nos termos  da Lei  Federal  nº  4.320/64,  a  abrir  créditos 
adicionais  suplementares  até  o  valor  correspondente  a  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  no  exercício  anterior,  efetivamente  apurados  em  balanço; 
excesso  de  arrecadação  em  bases  constantes;  operação  de  crédito  e  reserva  de 
contingência.  Dispõe,  ainda,  em  seu  §1º  que  as  suplementações  podem  ser  feitas 
através de transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria para outra ou 
de um órgão para outro e  §2º  exclui da base de cálculo do limite a que se refere o caput 
deste  artigo  os  valores  para  atender  as  despesas  do  grupo  de  pessoal  e  encargos 
sociais,   aos decorrentes de precatórios judiciais,  amortização e encargos da dívida a às 
despesas  financiadas  com  operações  de  créditos  contratadas  e  convênios  e  outras 
despesas de custeio e de capital das funções de Saúde, Assistência, Previdência e em 
Programas de Trabalho relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

3. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Foram abertos, através de Decretos do Executivo de fls.  578 a 604, e contabilizados, 
créditos  adicionais  suplementares,  sendo  destinado  ao  IPFS,  o  montante  de  R$ 
13.384.000,00,  sendo  R$  9.000.200,00  com  recursos  decorrentes  de  excesso  de 
arrecadação e R$ 4.184.000,00, derivados de anulação parcial ou total de dotações.

4. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia instituiu através da Resolução 
TCM  nº  1.255/07,  uma  nova  estratégia  de  Controle  Externo,  com  a  implantação  do 
Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA, desenvolvido em modelo WEB,  para 
recepcionar,  por  meio  da  internet,  dados  e  informações  mensais  e  anuais  sobre  a 
execução orçamentária e financeira das entidades fiscalizadas.

Esta ferramenta está proporcionando ao Tribunal aprimorar o desempenho de sua função 
de orientar,  fiscalizar, controlar a aplicação dos recursos públicos e de acompanhar o 
cumprimento dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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A Resolução TCM nº 1.282/09 dispõe sobre a obrigatoriedade de os órgãos e entidades 
da administração direta e indireta municipal remeterem ao Tribunal, pelo SIGA, os dados 
e informações da gestão pública municipal, na forma e  prazos  exigidos,  a partir do 
exercício de 2010.

A Inspetoria de Controle Externo – IRCE deste Tribunal, sediada em Feira de Santana, 
acompanhou, por via documental e pelo Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA, 
a execução orçamentária e financeira das contas ora em apreciação, oportunidade em 
que irregularidades foram apontadas e levadas ao conhecimento  do Gestor  mediante 
notificações, que após justificadas remanesceram algumas falhas, registradas às fls. 01 a 
04 do Relatório Anual, correspondente às fls. 557 a 560 dos autos, mas que não chegam 
a comprometer o mérito das Contas.

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

Preliminarmente, cumpre referir que foi apresentado o selo da Declaração de Habilitação 
Profissional – DHP  (etiqueta) do Contador, Sr. Joaquim Costa Galvão Neto, CRC/BA 
nº 009103, conforme estatui a Resolução CFC nº 871/00, art. 1º, parágrafo único. 

5.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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 2010, o Anexo 12 apresentou uma Receita Arrecadada de R$ 44.329.209,81 e uma 
Despesa  Realizada  de  R$  39.084.580,38.  O  quociente  do  Resultado  Orçamentário 
verificado  no  exercício  é  de  R$  1,13  de  Receita  Arrecadada  para  cada  R$1,00  de 
Despesa Realizada,  demonstrando um  Superávit  Orçamentário de execução de R$ 
5.244.629,43.

Do total arrecadado, R$ 20.148.117,80, correspondente a 45,45%, referem-se a Receita 
de  Contribuições,  R$  329.897,27,  equivalente  a  0,74%,  à  Receita  Patrimonial,  e  R$ 
180.324,80  que  representa  0,40%  à  Outras  Receitas.  A  Receita  Intraorçamentaria 
Corrente atingiu 44,40%.

Observa-se que a Entidade recebeu receitas provenientes de outros órgãos pertencentes 
ao mesmo orçamento,  registradas como sendo  Receita  Intraorçamentária  Corrente,  a 
título  de  Contribuições  na  quantia  de  R$  23.670.869,94  -  Portaria  Interministerial 
STN/SOF nº 338/06. 

5.2. BALANÇO FINANCEIRO
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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 44.329.209,81 39.084.580,38
Extra-orçamentária   5.963.303,64   5.590.054,66
Saldo do Exercício anterior   1.547.901,89 -
Saldo para o exercício seguinte -   7.165.780,30
TOTAL 51.840.415,34 51.840.415,34

5.3. 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  2009, 
demonstrou um Saldo Patrimonial – ATIVO REAL LÍQUIDO - de R$ 16.158.874,83. Em 
2010 ascendeu  a  R$ 20.563.738,70,  em virtude de apresentar  um Ativo  Real  de  R$ 
21.138.531,03 e um Passivo Real de R$ 574.792,33.

Acrescente-se,  ainda,  que  o  Ativo  Financeiro  Disponível,  no  montante  de  R$ 
7.165.780,30, é maior que o Passivo Financeiro de R$ 574.792,33, demonstrando que as 
disponibilidades  são suficientes  para cobrir  as obrigações financeiras de curto  prazo 
como os Depósitos e Retenções.

Assinala o Pronunciamento Técnico divergência de R$ 20.637,24, entre o apresentado no 
Balanço Patrimonial na quantia de R$ 87.063,59 e o saldo demonstrado no extrato de 
dezembro/2010 da conta corrente nº 79513-3 - Banco Itaú, no valor de R$ 66.426,35, 
como também, registra, ausência dos demais extratos e conciliações. 

Em sua defesa o Gestor justifica que a diferença apontada corresponde  “a valores a 
conciliar e o saldo de aplicação financeira não considerado na análise”.  Junta extratos 
para a devida comprovação.

Analisando a documentação apresentada,  constata-se que,  em que pese o somatório 
dos saldos consignados nos extratos, após conciliações bancárias, atingir o montante de 
R$7.165.780,30,  coincidente com os registros nos Balanços Financeiro e Patrimonial,  a 
divergência apontada de R$ 20.637,24, está evidenciada na conciliação de fls. 706/707, 
como  sendo  “(+)  DEBITO  LANÇADO  INDEVIDO  (consignação  cobrada  errada  pelo 
banco)” e “(-) CHEQUE EMITIDOS E NÃO SACADOS”, contudo não foram identificados 
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tais “DÉBITOS” no extrato bancário do mês de dezembro, caracterizando que a referida 
conciliação não expressa verdadeiramente os fatos. 

Registre-se  que  foi  evidenciado  indevidamente  no  Balanço  Patrimonial,  grupo  Ativo 
Permanente  a  conta  “PARCELAMENTO A RECEBER” no  valor  de  R$ 13.855.986,85 
(Prefeitura R$ 11.195.978,00, Câmara R$ 766.046,63 e Fundação Hospitalar de Feira de 
Feira  de  Santana  –  FHFS  R$  1.893.962,22),  uma  vez  que  o  “MANUAL  DE 
CONTABILIDADE  APLICADA  AO  SETOR  PÚBLICO”,  aprovado  por  Portaria  da 
Secretaria  do  Tesouro  Nacional  -  STN,  orienta  que  no  caso  de  Regime  Próprio  de 
Previdência Social – RPPS: “a Dívida Ativa inscrita pelo RPPS que tenha como devedor o 
Ente Público de relacionamento não deverá ser registrada em seu Ativo, porém deverá 
ser registrada em contas de controle, para fins de acompanhamento. Ao contrário, esses 
valores deverão estar registrados no Passivo do respectivo Ente Público devedor.” Deve 
a Administração Municipal adotar as medidas necessárias ao cumprimento da Portaria 
mencionada.

Destaque-se,  além disso,  que  o  montante  elevado  da  Dívida poderá  comprometer  o 
equilíbrio  financeiro  da  Entidade  conforme  já  destacado  na  Deliberação  nº  694/10, 
relativa ao exercício financeiro de 2009, que nesta oportunidade reitera-se.

A atual  situação exige a adoção de medidas para  a regularização pelos  órgãos 
citados,  tendo em vista  as disposições  que regem a matéria  e  a  gravidade das 
penalidades instituídas para a retenção de recursos previdenciários. 

A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  –  Lei  Complementar  nº  101/00,  estabelece 
obrigações  para  os  municípios  que  possuem  Entidades  de  Previdência  Social. 
Assim, registre-se que os arts. 4º, § 2º, inciso IV; 53, inciso II, § 1º, inciso II e 69, 
estabelecem que  deve  constar  do  Anexo  de  Metas  Fiscais  da  Lei  de  Diretrizes 
Orçamentárias  –  LDO,  a  avaliação  da  situação  financeira e  atuarial,  bem como 
determina a realização de projeções atuariais.

Assim sendo, adverte-se o Gestor desta Entidade e ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal para   necessidade d  o cumprimento de tais dispositivos, de modo que seja   
preservado  o  equilíbrio  econômico  -  financeiro  da  entidade  e  os  direitos  dos 
filiados e dependentes do Instituto Previdenciário.

5.4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A  Demonstração  das  Variações  Patrimoniais  evidencia  as  alterações  verificadas  no 
patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado 
patrimonial do exercício.
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                                                                                                                              Em R$
Variações Ativas Variações Passivas Resultado Patrimonial - 

Superávit
44.345.777,61 39.940.913,74 4.404.863,87

6. DO INVENTÁRIO 

Aponta o Pronunciamento Técnico que que encontra-se nos autos às fls. 83 a 89, peça 
de Inventário  e  às fls.  90,  Certidão firmada pelo Gestor  e Responsável  pelo controle 
Patrimonial  da  Entidade,  em  cumprimento  às  exigências  do  art.  7º,  item  17,  da 
Resolução TCM nº 1.061/05. 

7. DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Encontra-se  às  fls.  331  a  357,  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.

8. DAS DESPESAS COM PESSOAL

O Relatório Técnico de fls. 562 a 565 demonstra que o total da Despesa de Pessoal da 
Entidade alcançou R$ 36.471.561,69.

9. DAS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL

9.1. 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 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 
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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 da análise do Relatório de Controle Interno da 
entidade constante às fls. 370 a 382, verifica-se que suas informações são insuficientes 
para  atestar  que  o  Sistema  de  Controle  Interno  está  exercendo  suas  atividades  em 
conformidade com o que preconiza a 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. 

9.2. DOCUMENTOS AUSENTES - RESOLUÇÃO TCM Nº 1.061/05:

Aponta  o Pronunciamento  que não foram apresentadas cópias autênticas  dos atos  e 
deliberações  que  emanadas  da  administração  superior  da  entidade,  fixem  os 
vencimentos de sua diretoria.

Em sua defesa o Gestor junta cópias das Leis nºs 1.783/95, 2.783/07 e 3.043/09, que 
fixam os vencimentos dos ocupantes de cargos na Administração Municipal, inclusive das 
Diretorias das  Entidades Descentralizadas, regularizando as pendências apontadas.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Registra  o  Pronunciamento  Técnico  que  encontra-se  às  fls.  384  a  452,  o  “Relatório 
Técnico da Reavaliação Atuarial,”  elaborado pela empresa Agenda Assessoria, subscrito 
pela Sra. Vanessa Pinheiro Diniz, Atuária – MIBA 1562, em atendimento ao item 29, do 
art. 7º da Resolução TCM nº 1061/05.

O  Relatório  referido,  deve  ser  analisado  pela  Administração  Municipal  de  Feira  de 
Santana  e  da  Entidade,  de  sorte  a  que  sejam  adotadas  as  providências  nele 
recomendadas,  indispensáveis  à  manutenção  da  saúde  financeira  do  Instituto  e  dos 
direitos dos associados e dependentes.

11. CONCLUSÃO

Face ao exposto, 

R E S O L V E:

Aprovar,  porque  regulares,  porém  com  ressalvas,  as  contas  IPFS  -  Instituto  de 
Previdência  de  FEIRA  DE  SANTANA,  exercício  financeiro  de  2010,  constantes  do 
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Processo  TCM  nº  03495-11,  com  base  no  inciso  II,  do  artigo  40  e  art.  42  da  Lei 
Complementar  nº  06/91,  da responsabilidade do  Sr.  ANTÔNIO CARLOS MACHADO, 
irregularidades praticadas  e registradas nos autos.

Cópia deste decisório às Contas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, exercício 
de 2010,  aos titulares dos Poderes Executivo e Legislativo e da Fundação Hospitalar de 
Feira de Santana – FHFS, para ciência e adoção das providências aqui recomendadas.

Ciência à 1ª Coordenadoria de Controle Externo - CCE para acompanhamento.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA 
BAHIA, EM 09 DE AGOSTO DE 2011.

Cons. PAULO MARACAJÁ PEREIRA – Presidente

Cons. FERNANDO VITA – Relator

dag
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