
 
 

PARECER PRÉVIO Nº 556/09 
 
 

Opina pela aprovação, porque regulares, das 
contas da Prefeitura Municipal de   FEIRA DE 
SANTANA, relativas ao exercício de 2008. 

                                   
 
 
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  
  
Os autos de nº 7.936/09 dizem respeito à prestação de contas do exercício 
financeiro de 2008 do Município de Feira de Santana, da responsabilidade do 
Sr. José Ronaldo de Carvalho. Encaminhada oportunamente pelo Gestor 
ao Legislativo local, há comprovação do cumprimento da disponibilidade 
pública preceituada nos artigos 31, § 3º da Lei Maior, 63 da Constituição 
Estadual e 53 e 54 da citada Lei Complementar Estadual nº 06/91, na forma do 
disciplinado nos §§ 1º e 2º, art. 7º, da Resolução TCM nº 1.060/05.      
 
O Relatório Anual de fls. 771 a 796 traduz a consolidação dos trabalhos 
realizados pela 2ª Inspetoria Regional desta Corte sediada no mesmo 
município. A análise técnica efetivada em seguida à anexação das peças 
anuais encontra-se nos Relatório e Pronunciamento Técnicos - fls. 801 a 
808 e 821 a 844, respectivamente.  Observadas as garantias consagradas no 
inciso LV do art. 5º da Carta Federal, foram os autos convertidos em diligência 
final após sorteio, na forma do Edital de nº 250/09, publicado no Diário Oficial 
do Estado, edição de 30/10/2009.   Conhecendo todas as peças que compõem 
os autos – comprovante de fls. 848 – apresentou tempestivamente o Gestor 
documentação e justificativas - processo TCM nº 15.465/09, anexado as fls. 
863 e seguintes.    
 
2 – DOS EXERCÍCIOS PRECEDENTES   
  
As contas referentes aos exercícios de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
e 2007, da responsabilidade do Gestor das sub examen, foram, todas elas, 
objeto de manifestação desta Corte pela aprovação, sem aplicação de 
penas pecuniárias ou determinação de ressarcimentos, a partir de votos 
dos eminentes Conselheiros Paolo Marconi (três exercícios), Raimundo 
Moreira, Francisco Neto, Fernando Vita e Otto Alencar. Apenas a do primeiro 
citado mereceu aposição de ressalvas, ainda assim sem aplicação de multa.  O 
fato adquire maior relevo porquanto os Pareceres Prévios relativos aos de 
1998, 1999 e 2000, cujo Responsável foi o Sr. Clailton Costa Mascarenhas, 
foram emitidos pela rejeição, o último dos quais com determinação de 
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formulação de representação ao douto Ministério Público. Conclui-se, portanto, 
que o Prefeito empossado em 2001 encontrou a administração em lastimável 
estado e logrou êxito em sua gestão, melhorando sensivelmente a situação da 
Comuna. Alguns dados contidos no Parecer atinente ao exercício de 2000 
refletem a situação anterior, a exemplo dos seguintes: - receita estimada e 
despesa fixada correspondentes a R$ 104.115.000,00 (cento e quatro milhões, 
cento e quinze mil reais), apenas; - divergências, em praticamente todo o 
exercício, nos registros das receitas efetivadas; - divergência entre o somatório 
dos documentos de despesa e valores contabilizados; - 116 (cento e 
dezesseis) irregularidades em empenhos, 85 (oitenta e cinco) na liquidação de 
despesas, 110 (cento e dez) pagamentos irregulares, 72 (setenta e duas) 
ausências de licitações; - não apresentação de comprovação de pagamentos 
elevados à empresa “Carro Fácil Veículos Serv. Ltda.”; - contratação, sem 
realização de procedimento licitatório, da empresa “Enterpa Ambiental” para 
realização de serviços de limpeza pública, com dispêndio no valor de 
R$3.907.440,00 (três milhões, novecentos e sete mil, quatrocentos e quarenta 
reais); - registros divergentes entre lançamentos contidos nos Balanços 
Orçamentário, Financeiro, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, 
Balancete de dezembro de 2000, Demonstrativos de Receitas e Despesas e as 
Contas do Razão; - divergências entre extratos bancários e lançamentos 
postos nos Balanços; - realização de despesas sem que houvesse 
disponibilidade de caixa suficiente à cobertura; - atrasos no pagamento dos 
servidores abrangidos pelo FUNDEF; - não pagamento de cominações 
impostas pela Corte, inclusive ao então Gestor, e outras.               
 
3 – DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO  
 
Os artigos 165 a 169 da Constituição da República dispõem que a elaboração 
e a execução dos orçamentos públicos devem observar três principais 
instrumentos de planejamento, quais sejam o Plano Plurianual de Aplicação 
– PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e o Orçamento Anual – 
LOA, revigorados e aprimorados pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
– a Complementar Federal nº 101/00.  
 
O Plano Plurianual de Aplicação - PPA, vigente para o quadriênio 2006/2009, 
foi instituído pela Lei Municipal nº 2.616, de 14 de outubro de 2005. 
 
A LDO, por imposição dos §§ 1º e 3º do art. 4º da LRF, deve conter anexos 
relativos a Metas e Riscos Fiscais, guardando conformidade com o PPA. 
Norteia a elaboração do orçamento e regula o ritmo da realização das metas. 
Aprovada em 11 de junho de 2007, sob o nº 2.782, foram respeitadas as 
referidas normas e comprovada a sua publicação em 14 de junho de 2007.  
 
A LOA traduz as expectativas técnicas de realização da receita fixada e da 
despesa autorizada, compreendendo o Orçamento Fiscal e o de Seguridade 
Social.  Para o exercício financeiro de 2008 foi aprovada sob nº 2.856, em 
17/12/07, estimando a Receita e fixando a Despesa no valor de 
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R$424.102.426,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, cento e dois mil, 
quatrocentos e vinte e seis reais), com os seguintes dados fundamentais:  
 

Descrição Valor (R$) 

Orçamento Fiscal 285.320.736,00 
Orçamento da Seguridade Social 138.781.690,00 
(-) Dedução Fundeb 17.397.535,00 
Total 424.102.426,00 

 
O referido diploma, publicado no Jornal “Folha do Norte” do dia 21/12/07, 
contempla autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, em 
conformidade com as prescrições constitucionais e regras da Lei Federal nº 
4.320/64, com a utilização dos recursos de superávit financeiro, excesso de 
arrecadação apurado e anulação parcial ou total de dotações, este último 
no percentual de até 80% (oitenta por cento), correspondente a 
R$339.281.940,80 (trezentos e trinta e nove milhões, duzentos e oitenta e um 
mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos), além dos resultantes de 
operações de crédito e reserva de contingência. Autoriza, ademais, a 
realização de suplementações através de transposição, remanejamento ou 
transferência de uma categoria para outra ou de um órgão para outro, hipótese 
não concretizada. Em face de questionamentos acerca da sede legal mais 
adequada para essa última autorização, deve a mesma ser eliminada, 
doravante, da LOA. 
 
O Decreto nº 7.429/07, de 26 de dezembro, publicado no Jornal “Folha do 
Estado”, aprova o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD – do Poder 
Executivo Municipal, para o exercício de 2008. 
 
O texto da LOA exclui indevidamente do limite autorizado para 
suplementações valores que o tornariam sem limitação, o que não mais 
deve ocorrer, à vista das disposições legais de regência.      
 
A Programação Financeira compreende o conjunto das atividades voltadas 
para o ajuste do ritmo de execução do orçamento ao fluxo provável de recursos 
financeiros, de modo a assegurar a consecução dos programas de trabalho 
contidos na LOA e suas alterações, instrumento aprimorado pela LRF. Foi 
apresentado na defesa final o Decreto nº 7.438, de 28 de dezembro de 2007, 
devidamente publicado na “Tribuna Feirense” do dia 29/12/07, que aprova a 
programação da execução orçamentária e financeira para o exercício de 2008, 
inexistindo registro de falhas. 
 
4 – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
As alterações orçamentárias procedidas objetivando o ajuste dos valores 
iniciais às necessidades reveladas no curso do exercício importaram no total de 
R$186.271.773,53 (cento e oitenta e seis milhões, duzentos e setenta e um mil, 
setecentos e setenta e três reais e cinqüenta e três centavos), em decorrência 
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da abertura de Créditos Suplementares. Foram utilizados recursos de cobertura 
decorrentes da anulação de dotações, de excesso de arrecadação e de 
superávit financeiro nos valores de R$158.817.974,17 (cento e cinqüenta e oito 
milhões, oitocentos e dezessete mil, novecentos e setenta e quatro reais e 
dezessete centavos), R$8.109.900,00 (oito milhões, cento e nove mil e 
novecentos reais) e R$19.343.899,36 (dezenove milhões, trezentos e quarenta 
e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), 
respectivamente. É regular a matéria, porquanto foram respeitadas as 
normas de regência, com destaque para as contidas na LOA e na Lei 
Federal nº 4.320/64, refletidos os dados corretamente nos demonstrativos de 
despesa, o mesmo ocorrendo quanto a alterações efetivadas no Quadro de 
Detalhamento de Despesas – QDD. 
 
As suplementações e anulações relativas à Câmara Municipal ocorreram nos 
valores de R$889.154,38 (oitocentos e oitenta e nove mil, cento e cinqüenta e 
quatro reais e trinta e oito centavos) e R$751.181,02 (setecentos e cinqüenta e 
um mil, cento e oitenta e um reais e dois centavos), respectivamente, de forma 
regular e igualmente contabilizadas nos Demonstrativos do Executivo e do 
Legislativo. Os créditos abertos para a Superintendência Municipal de Trânsito, 
Fundação Cultural Egberto Costa, Instituto de Previdência de Feira de Santana 
e Fundação Hospitalar de Feira de Santana foram devidamente contabilizadas 
nos Demonstrativos da Prefeitura.  
 
Com lastro em autorização constante da Lei Municipal nº 2.899/08, publicada 
no dia 24 do mesmo mês e ano, R$129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais) 
foram abertos como Créditos Especiais, através do Decreto nº 7.517, de 26 
de maio de 2008, de forma igualmente regular.  
 
5 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
REALIZADO PELA  ª   INSPETORIA REGIONAL DE CONTROLE EXTERNO 
 
Confrontado o Relatório Anual – fls. 771 a 796 – com os esclarecimentos 
mensais e anuais formulados pelo Gestor, revela-se inexpressiva incidência 
de senões, aqui mencionados com o objetivo de estimular a adoção de 
medidas de correção no que concerne à forma como está sendo efetivada a 
escrituração dos recursos transferidos e vinculados, tornando mais prático e 
eficaz o acompanhamento da matéria à vista dos extratos bancários, bem 
assim para que o controle interno atue mais firmemente no acompanhamento 
dos aspectos formais exigidos nas Leis Federais números 4.320/64 e 8.555/93. 
 
6 – DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 
A análise empreendida neste item considera a execução orçamentário-
financeira e a gestão patrimonial. O primeiro aspecto reflete a realização de 
receitas e despesas e respectiva movimentação. O segundo traduz a posição 
dos ativos e passivos, bem assim o comportamento da dívida pública 
municipal.  
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Os Anexos I, II, VI, VIII, IX XI, XII, XIII e XV registrem despesas realizadas no 
montante de R$445.942.968,76 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, 
novecentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta 
e seis centavos), notando-se equívoco acerca do valor lançado na última folha 
do Demonstrativo de Despesas do mês de dezembro.   
 
A defesa final comprova o atendimento à Resolução do CFC nº 871/00 no que 
concerne à Declaração de Habilitação Profissional – DHP do responsável pelas 
peças contábeis.   
 
Resumo dos lançamentos relativos à Câmara de Vereadores e Entidades da 
Administração Descentralizada do Município: 
 
- Câmara Municipal  
 
O total registrado no Demonstrativo de Despesas do mês de dezembro da 
Câmara Municipal foi incorporado ao da Prefeitura, por elementos de 
despesas, na respectiva unidade orçamentária, o mesmo ocorrendo quanto às 
receitas e despesas extraordinárias daquele Poder - Anexo 13 - de forma 
regular.  
 
- Fundação Cultural Municipal Egberto Tavares Costa 
 
Conforme Anexo XIII da entidade em destaque (caderno anexo – volume I), a 
execução financeira no exercício resultou no recebimento de recursos de 
R$5.354.859,63 (cinco milhões, trezentos e cinqüenta e quatro mil, oitocentos e 
cinqüenta e nove reais e sessenta e três centavos) e na execução de despesa 
orçamentária de R$5.471.879,41 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e um 
mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) restando, ao 
final do exercício, saldo disponível de R$111.959,91 (cento e onze mil, 
novecentos e cinqüenta e nove reais e noventa e um centavos) e Restos a 
Pagar de R$64.478,15 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito 
reais e quinze centavos), constatando-se que os saldos das contas 
patrimoniais da Descentralizada estão refletidos com precisão no Balanço 
Patrimonial do Município. 
 
- Fundação Hospitalar de Feira de Santana 
 
A execução financeira da Fundação, no exercício de 2008, de acordo com os 
demonstrativos encaminhados em caderno anexo, resultou no recebimento de 
recursos de R$4.608.802,88 (quatro milhões, seiscentos e oito mil, oitocentos e 
dois reais e oitenta e oito centavos) e na execução de despesa orçamentária 
de R$4.534.799,12 (quatro milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos 
e noventa e nove reais e doze centavos) restando, em 31/12/2008, saldo 
disponível de R$518.109,52 (quinhentos e dezoito mil, cento e nove reais e 
cinqüenta e dois centavos) e Restos a Pagar de R$410.462,58 (quatrocentos e 



                     
 

cont. do P.P. nº 556/09 

 

                                                                                                                                                               6 

dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e oito centavos), 
constatando-se, igualmente, que os saldos das contas patrimoniais da 
Descentralizada estão traduzidos de forma fidedigna no Balanço 
Patrimonial do Município. 
 
- Superintendência Municipal de Trânsito – SMT 
 
A Superintendência de Trânsito recebeu, em 2008 - documentos contábeis 
apensados em caderno anexo - R$4.983.431,42 (quatro milhões, novecentos e 
oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), 
executando despesa orçamentária de R$5.230.716,29 (cinco milhões, duzentos 
e trinta mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos) restando, ao 
final do exercício, saldo disponível de R$32.906,50 (trinta e dois mil, 
novecentos e seis reais e cinqüenta centavos) e Restos a Pagar de 
R$17.605,11 (dezessete mil, seiscentos e cinco reais e onze centavos) todos  
transpostos regularmente no Balanço Patrimonial da Comuna, bem assim 
que os saldos das contas patrimoniais da Descentralizada.  
 
- Instituto de Previdência de Feira de Santana 
 
Consoante Balanço Financeiro do Instituto em destaque, constante de caderno 
anexo, a execução financeira no exercício resultou no recebimento de recursos 
de R$27.692.048,82 (vinte e sete milhões, seiscentos e noventa e dois mil e 
quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e na execução de despesa 
orçamentária de R$27.154.947,74 (vinte e sete milhões, cento e cinqüenta e 
quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) 
restando, ao final do exercício, saldo disponível de R$2.545.230,53 (dois 
milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta reais e cinqüenta 
e três centavos) e Restos a Pagar de R$3.970,00 (três mil, novecentos e 
setenta reais), verificando-se que os saldos das contas patrimoniais da 
Descentralizada estão registrados corretamente no Balanço Patrimonial do 
Município. 
  
6.1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo XII 
 
A peça contábil em referência demonstra as Receitas e Despesas previstas em 
confronto com as realizadas, indicando o Resultado Orçamentário, nos termos 
do art.º 102 da Lei Federal nº 4.320/64. A comparação da Despesa Realizada 
com a Receita Arrecadada revela a ocorrência de DÉFICIT ou SUPERÁVIT 
ORÇAMENTÁRIO, enquanto o cotejo entre a despesa autorizada com a 
realizada indica a existência, ou não, de ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA. 
 
A Receita Arrecadada em 2008 alcançou o total de R$436.285.313,46 
(quatrocentos e trinta e seis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e 
treze reais e quarenta e seis centavos), superando a prevista no percentual 
de 2,87% (dois vírgula oitenta e sete por cento), com a seguinte composição:  
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Descrição R$ 

Receitas Correntes   413.085.849,65 
Receitas de Capital  23.199.463,81 
Dedução de Receita para formação do FUNDEB     - 
Total  436.285.313,46 

Os elementos postos indicam elaboração orçamentária criteriosa e condizente 
com a realidade, atendidas as pertinentes normas contidas na Carta 
Federal e nas Leis de Responsabilidade Fiscal e Federal nº 4.320/64.    
 
Consoante o Balanço Orçamentário, a despesa alcançou montante de 
R$445.942.968,76 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, novecentos e 
quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e seis 
centavos), com a seguinte composição:  
 

Descrição R$ 

Despesas Correntes 374.938.198,32 
Despesas de Capital  71.004.770,44 
Total  445.942.968,76 

 
6.2 – BALANÇO FINANCEIRO - Anexo XIII  
 
Traduzindo a movimentação financeira, apresenta a peça em apreço os valores 
das receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e pagamentos extra-
orçamentários, os saldos em espécie oriundos do exercício anterior e os a 
transferir para o seguinte, nos termos do art.º 103 da Lei Federal nº 4.320/64.  
Os dados respectivos são a seguir condensados:  
 

Descrição R$ 

Receita Orçamentária  436.285.313,46 
Receita Extra-orçamentária  60.169.559,13 
Saldo do exercício anterior  
Ativo Vinculado 
Realizável 

31.471.792,57 
21.633.324,35 

731.282,93 
Total 550.291.272,44 
Despesa Orçamentária  445.942.968,76 
Despesa Extra-orçamentária  61.529.404,32   
Saldo para exercício seguinte 
Ativo Vinculado 
Realizável 
Total 

18.800.451,33 
    23.160.557,16 
         857.890,87 
  550.291.272,44 

 
Figuram no Balanço Financeiro registros dos valores de R$731.282,93 
(setecentos e trinta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e três 
centavos) e R$857.890,87 (oitocentos e cinqüenta e sete mil, oitocentos e 
noventa reais e oitenta e sete centavos) sob o título “Diversos Responsáveis”, 
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arranhando a disposição contida no artigo 103 da Lei Federal nº 4.320/64, 
equívoco que deve ser objeto de correção, com vistas às contas subseqüentes.   
 
6.3 – BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo XIV 
  
Evidencia os componentes patrimoniais que estão classificados nos grupos 
Contas de Compensação, Ativos (Financeiro e Permanente), Passivos 
(Financeiro e Permanente) e Saldo Patrimonial, na forma estabelecida na Lei 
Federal nº 4.320/64. Seus principais dados são a seguir sumariados: 
 

ATIVO PASSIVO 

Descrição R$ Descrição R$ 

Ativo 
Financeiro 

Disponível 41.961.008,49 
Passivo Financeiro 24.710.973,34 

Realizável 857.890,87 

Ativo Permanente 211.870.763,05 Passivo 
Permanente 

  148.359.447,95 

Soma Ativo Real 254.689.662,41 
Soma Passivo 
Real  

173.070.421,30 

Ativo Compensado 429.640,38 Passivo 
Compensado 

429.640,38 

Passivo Real Descoberto - Ativo Real Líquido 81.619.241,12 

TOTAL 255.119.302,79 TOTAL 255.119.302,79 

 
Decorrente do resultado deficitário da execução orçamentária deste exercício, 
com o valor líquido resultante do anterior, respectivamente de 
(R$14.490.952,54) e (R$96.110.193,66), o valor de R$81.619.241,12 (oitenta e 
um milhões, seiscentos e dezenove mil, duzentos e quarenta e um reais e doze 
centavos) representa o Saldo Patrimonial do exercício - Ativo Real Líquido. 
Resta caracterizada situação líquida positiva, favorecedora da gestão do 
exercício seguinte. 
 
Acerca da existência no Ativo Realizável de saldo no valor de R$857.890,57 
(oitocentos e cinqüenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e cinqüenta e 
sete centavos), sob o título “Diversos Responsáveis”, pendente de 
regularização e em menor valor do que o existente no exercício anterior, a 
defesa final apresenta esclarecimentos no sentido de que a parcela de 
R$856.890,57 (oitocentos e cinqüenta e seis mil, oitocentos e noventa reais e 
cinqüenta e sete centavos) é relativa a créditos do junto à COELBA, pela 
cobrança da CIP, e a de R$1.000,00 (um mil reais) a adiantamento para 
despesas miúdas. É regular a matéria.  
 
No que concerne à contratação de empréstimo no valor de US$11.737.000,00 
(onze milhões, setecentos e trinta e sete mil dólares) - R$25.000.000,00 (vinte 
e cinco milhões de reais) em 07 de dezembro de 2006 - com a “Corporação 
Andina de Fomento – CAF”, mediante garantia da União, para financiamento 
de obras no âmbito do Projeto de Integração Urbana do Município de Feira de 
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Santana, a defesa final colaciona comprovação da publicação da Lei Municipal 
de autorização, de nº 2.745, de 01/3/2007, ocorrida no dia subseqüente, sendo 
regular o procedimento.   
 
Constando do Ativo e no Passivo Compensados o valor de R$429.640,38 
(quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e oito 
centavos), restou esclarecido que corresponde à Caução de Garantia da 
Superintendência de Trânsito, referente ao contrato firmado com a GCT para 
implantação de radares eletrônicos no município, de forma regular. 
 
6.3.1. Ativo  
 
Inclui as contas representativas dos bens e direitos, demonstrando a aplicação 
dos recursos. 
 
Confrontando-se os valores remanescentes do exercício anterior, 
demonstrados no Balanço Patrimonial/07, com os correspondentes registros no 
Demonstrativo das Contas do Razão de janeiro/08, observa-se que os saldos 
foram corretamente transpostos. 
 
O saldo total de R$41.961.008,49 (quarenta e um milhões, novecentos e 
sessenta e um mil e oito reais e quarenta e nove centavos) está confirmado 
pelos extratos bancários colacionados e devidamente registrado nos 
Balanços em 31/12/08, com as parcelas de R$18.800.451,33 (dezoito milhões, 
oitocentos mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais e trinta e três centavos) e 
R$23.160.557,16 (vinte e três milhões, cento e sessenta mil, quinhentos e 
cinqüenta e sete reais e dezesseis centavos), respectivamente, depositadas e 
registradas em “Bancos - Conta Movimento” e em “Banco - Conta Movimento – 
recursos vinculados”. 
 
6.3.1.1 – Dívida Ativa  
 
Na forma do disposto no artigo 39 da Lei Federal nº 4.320/64, as importâncias 
referentes a tributos, multas e créditos em favor do Município, lançados e não 
cobrados ou recolhidos no exercício de origem, constituem, a partir da data da 
respectiva inscrição, a Dívida Ativa Municipal. 
 
A Dívida Ativa Tributária, ao final de 2007, alcançara o montante de 
R$84.604.755,33 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos 
e cinqüenta e cinco reais e trinta e três centavos), havendo inscrição, 
arrecadação e cancelamento, em 2008, dos valores de R$24.945.076,10 (vinte 
e quatro milhões, novecentos e quarenta e cinco mil e setenta e seis reais e 
dez centavos), R$7.188.505,04 (sete milhões, cento e oitenta e oito mil, 
quinhentos e cinco reais e quatro centavos) e R$8.405.932,52 (oito milhões, 
quatrocentos e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e cinqüenta e dois 
centavos), respectivamente, gerando saldo a cobrar de R$93.955.393,87 
(noventa e três milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, trezentos e 
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noventa e três reais e oitenta e sete centavos), ao final de 2008. O saldo da 
Dívida Ativa não Tributária, em 2007, a cobrança efetivada e as inscrições 
corresponderam a R$317.575,31 (trezentos e dezessete mil, quinhentos e 
setenta e cinco reais e trinta e um centavos), R$1.584,00 (um mil, quinhentos e 
oitenta e quatro reais) e R$10.000,00 (dez mil reais), remanescendo a cobrar 
o montante de R$325.991,31 (trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e 
noventa e um reais e trinta e um centavos) ao final de 2008. Merece registro o 
empenho da Gestão no gerenciamento da dívida, a partir das ações encetadas, 
valores recuperados e inscritos. A nova Administração deve dar 
continuidade aos trabalhos, advertida para a expressividade das 
penalidades para a hipótese de omissão na cobrança dos créditos 
municipais, caracterizada como ato de improbidade administrativa, com 
pena estabelecida no inciso II do artigo 12 da Lei nº 8.429/92.  
 
O item 28, art. 9º, da Resolução TCM nº 1060/05, exige o encaminhamento da 
Relação da Dívida Ativa para municípios que contenham menos de 200.000 
habitantes. Possuindo o Município de Feira de Santana população equivalente 
a 571.997 habitantes, foi anexada às fls. 340 dos autos certidão atestando que 
os registros respectivos em atendimento à legislação de regência, estando 
regular a matéria.  
 
6.3.2 – Passivo 
 
Compreende as contas relativas às obrigações, evidenciando as origens dos 
recursos aplicações no ativo. 
 
6.3.2.1 - Dívida Flutuante - Anexo XVII   
 
A dívida em epígrafe é integrada pelos Restos e Serviços da Dívida a Pagar, 
Depósitos e Débitos de Tesouraria, incluídos os decorrentes de empréstimos 
por antecipação de receita orçamentária. Ao final de 2008 alcançou o montante 
de R$24.710.973,34 (vinte e quatro milhões, setecentos e dez mil, novecentos 
e setenta e três reais e trinta e quatro centavos), correspondendo aos valores 
de R$17.945.200,39 (dezessete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil e 
duzentos reais e trinta e nove centavos) - “Restos a Pagar” e R$6.765.772,95 
(seis milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e dois 
reais e noventa e cinco centavos) - “Depósitos e Retenções”. Considerado o 
valor correspondente de 2007 – R$32.869.261,99 – constata-se 24,83% (vinte 
e quatro vírgula oitenta e três por cento) de louvável redução percentual. Há 
inexpressivo débito de R$8.533,69 (oito mil, quinhentos e trinta e três reais e 
sessenta e nove centavos) com o Órgão Municipal de Previdência.   
 
6.3.2.2 – Dívida Fundada Interna – Anexo XVI  
 
No montante de R$148.359.447,95 (cento e quarenta e oito milhões, trezentos 
e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco 
centavos) é composta dos compromissos assumidos pelo Executivo, de 
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exigibilidade superior a doze meses, nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 
4.320/64, representados pelas contas “INSS”, “FGTS”, “COELBA”, “EMBASA”, 
“PASEP” e “Contratos”, superando a existente ao final do exercício anterior,  
pelo que se impõe a permanente atuação da Comuna em benefício da 
preservação do seu equilíbrio financeiro. Saliente-se que há nos autos 
certidões probatórias dos débitos correspondentes. 
 
O saldo da dívida com o INSS, em 2007, correspondeu ao valor de 
R$80.615.841,81 (oitenta milhões, seiscentos e quinze mil, oitocentos e 
quarenta e um reais e oitenta e um centavos), tendo ocorrido, no exercício de 
2008, movimentação decorrente de emissão e resgate, nos valores de 
R$11.614.291,98 (onze milhões, seiscentos e quatorze mil, duzentos e noventa 
e um reais e noventa e oito centavos) e de R$2.987.206,49 (dois milhões, 
novecentos e oitenta e sete mil, duzentos e seis reais e quarenta e nove 
centavos), respectivamente, remanescendo o saldo devedor de R$ 
R$89.242.927,30 (oitenta e nove milhões, duzentos e quarenta e dois mil, 
novecentos e vinte e sete reais e trinta centavos). Reafirma-se a necessidade 
de continuadas das providências de equacionamento da matéria.  
   
6.3.2.3 – Dívida Consolidada Líquida 
 
Os limites de endividamento dos entes da Federação são fixados por 
Resoluções do Senado Federal, na forma do disposto na Constituição Federal 
e na LRF. Para o exercício em apreciação vigoram as de nºs 40/01, relativa ao 
montante da dívida pública consolidada e 43/01, concernente a operações de 
crédito e concessão de garantias. 
 
Os valores demonstrados no Balanço Patrimonial do exercício revelam que a 
Dívida Consolidada Líquida do Município de Feira de Santana respeita o limite 
correspondente, cumprido o art. 3º, inciso II da Resolução nº 40, de 
20.12.2001, do Senado Federal. 
 
6.3.2.4 – Restos a Pagar e Despesas contraídas nos dois últimos 
quadrimestres do exercício – Art. 42 da LRF 
 
Na forma do disposto no caput do artigo 36 da Lei Federal nº 4.320/64, os 
“restos a pagar” correspondem às despesas empenhadas e não pagas até o 
dia 31 de dezembro do exercício financeiro de origem. Constituindo-se em 
dívidas de curto prazo, a legislação vigente impõe a existência de 
disponibilidade financeira suficiente à cobertura, ao final do exercício. A 
verificação respectiva é efetivada nos registros das contas Caixa e Bancos – 
Ativo Financeiro Disponível.  
 
A movimentação ocorrida é evidenciada no sumário seguinte:   
 

Descrição R$ 

Restos a Pagar exercícios anteriores 27.263.208,04 
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Restos a Pagar quitados no exercício 17.945.200,39 
Restos a Pagar inscritos no exercício 27.263.208.04 
Saldo para o Exercício Seguinte 17.945.200,39 

 
Sendo as contas sob análise correspondentes ao último exercício da 
gestão iniciada em 2004, cabe apurar o cumprimento da exigência contida 
no art. 42 da LRF, que veda ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20 
da mesma Lei, nos últimos dois quadrimestre do mandato, contrair obrigação 
de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou 
que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. A ocorrência é 
enquadrada como crime fiscal, na forma do artigo 359-C da Lei Federal nº 
10.028/00. 
 
O saldo financeiro da Municipalidade, ao final do exercício de 2008, consoante 
informação contida no Pronunciamento Técnico, fls. 829/830, alcança o 
montante de R$22.400.435,13 (vinte e dois milhões, quatrocentos mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais e treze centavos), verificando-se a existência 
do montante de R$35.878.819,53 (trinta e cinco milhões, oitocentos e setenta e 
oito mil, oitocentos e dezenove reais e cinqüenta e três centavos) a título de 
Restos a Pagar e Consignações/Retenções, pagas em 2009. Submetida a 
matéria aos Srs. Auditores da Corte, em face dos argumentos e comprovações 
produzidos na defesa final, acolhe a Relatoria as conclusões do estudo 
empreendido, na forma do contido às fls. 878/879, para registrar que foi 
observado o disposto no artigo 42 da LRF. 
 
6.4. – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo XV 
 
Nos termos do art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, reflete as alterações 
verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, e registra o resultado patrimonial do exercício (Superávit / 
Déficit). A peça trazida apresenta os seguintes dados:  
 

Variações Ativas Variações Passivas 

Descrição          R$ Descrição         R$ 

Resultante da 
Execução 
Orçamentária 

436.285.313,46 Resultante da 
Execução 
Orçamentária 

445.942.968,76 

Mutações 
Patrimoniais 

40.286.131,01 Mutações 
Patrimoniais 

29.517.180,00 

Independente da 
Execução 
orçamentária   

33.432.795,43 Independente da 
Execução 
Orçamentária 

49.035.043,68 

Total das  
Variações Ativas 

510.004.239,90 Total das 
Variações 
Passivas 

524.495.192,44 
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Déficit 
Patrimonial do 
Exercício  

  14.490.952,54 Superávit 
Patrimonial do 
Exercício 

- 

Total 524.495.192,44 Total 524.495.192,44 

 
Não constando, como devido, na Demonstração das Variações Patrimoniais - 
Variação Ativa – Independente da Execução Orçamentária informação de ter 
sido efetivada a atualização monetária, no exercício, do saldo existente na 
Dívida Ativa, deve a Comuna adotar essa providência, a ser verificada nas 
contas do exercício subseqüente, recomendando-se o cumprimento das 
disposições pertinentes da Portaria STN nº 564, de 27/10/04.  
 
Houve elogiável amortização de R$8.072.234,30 (oito milhões, setenta e dois 
mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) da dívida fundada, bem 
assim aquisição de equipamento, material permanente e bens de 
consumo, nos valores de R$7.109.399,22 (sete milhões, cento e nove mil, 
trezentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos) e R$17.875.055,51 
(dezessete milhões, oitocentos e setenta e cinco mil e cinqüenta e cinco reais e 
cinqüenta e um centavos), respectivamente, conforme registrado nas 
Variações Ativas, quantias divergentes das contidas no Anexo II, que registra 
os valores de R$7.800.866,15 (sete milhões, oitocentos mil, oitocentos e 
sessenta e seis reais e quinze centavos), R$6.516.537,04 (seis milhões, 
quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos) 
e R$18.230.844,43 (dezoito milhões, duzentos e trinta mil, oitocentos e 
quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), respectivamente. 
Conquanto as diferenças tenham sido justificadas e esclarecidas 
satisfatoriamente, atente a Administração que os registros devem observar as 
fases das despesas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, evitando 
questionamentos.   
 
O Anexo XV, nas Variações Ativas Independentes da Execução Orçamentária, 
registra o cancelamento de obrigações, foram colacionados os 
correspondentes Processos Administrativos - fls. 396 a 587 - restando 
esclarecido o questionamento posto quanto aos Restos a Pagar a partir de 
documentação colacionada à defesa final. Os respectivos dados constam do 
quadro seguinte:  
 

Variações Patrimoniais Ativas             Valor(R$) 

Restos a Pagar Prefeitura 2007             2.184.910,81 

Cancelamento de Dívida INSS                129.168,86 

Cancelamento de Dívida PASEP                124.512,34 

Restos a Pagar FMS – 2007             4.588.521,81 

Restos a Pagar F. Hospitalar 2007                       840,02 

Restos a Pagar Sup. de Trânsito 2007                    1.800,00 

Restos a Pagar FCMET 2007                   2.370,82 
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No que concerne ao cancelamento de Dívida Ativa Tributária, no valor de 
R$8.405.932,52 (oito milhões, quatrocentos e cinco mil, novecentos e trinta e 
dois reais e cinqüenta e dois centavos), a defesa final esclarece que foi o 
mesmo efetivado com respaldo nos artigos 7º e 14, § 3º da Lei Complementar 
n. 040/2008, de exemplar colacionado à defesa final, bem assim para  
cumprimento do disposto na Lei Complementar Municipal nº 040, de 03.12.08, 
também apresentada. Remanesceram esclarecidos, igualmente, os 
questionamentos postos no Pronunciamento Técnico acerca dos registros 
existentes nas Variações Passivas quanto à alienação e baixa de bens móveis 
e veículos, incluídos os alocados ao Legislativo, havendo sido apresentada 
toda a documentação relativa a leilão realizado. Considera-se a matéria 
regular.   
 

7 – DO INVENTÁRIO 
 
Constituindo-se em levantamento ordenado do patrimônio municipal, deve 
respeitar as regras do Decreto nº 8.365, de 06/11/02. Objetiva o eficaz controle 
dos bens municipais, quantitativa e qualitativamente, inclusive os consignados 
sob responsabilidade de órgãos e entidades administrativas (Câmara de 
Vereadores, descentralizadas, etc.) confirmando a sua existência física, em 
confronto com a escrituração e respectivos valores. 
 
O Inventário dos Bens existente nos autos respeita as disposições pertinentes 
e a disciplina da Resolução TCM nº 1.060/05. Acompanha a referida peça 
certidão atestando que os mesmos encontram-se registrados no Livro tombo, 
arrolados sob controle apropriado e identificados através de plaquetas.  
 
8 – DAS OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS 
 
8.1 - EDUCAÇÃO 
 
8.1.1 – Artigo 212 da Constituição Federal  
  
O dispositivo em epígrafe determina a aplicação pelos municípios do 
percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da receita de impostos, 
compreendidas as transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino. O percentual originalmente informado correspondia a 24,74% (vinte e 
quatro vírgula setenta e quatro por cento) - R$86.135.580,16, considerados os 
Restos a Pagar do exercício, efetivamente pagos até 31.01.2009. A defesa 
final contesta tais dados e apresenta argumentos e ampla documentação que, 
devidamente examinados, resultaram na elevação do montante despendido, 
posto que consideradas despesas efetivadas, concernentes a “Restos a 
Pagar” da área educacional, computáveis à vista da legislação de regência. De 
toda a revisão procedida restou demonstrada a aplicação do montante de 
R$88.203.985,37 (oitenta e oito milhões, duzentos e três mil, novecentos e 
oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos) – percentual de 25,33% (vinte e 
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cinco vírgula trinta e três por cento), superior ao mínimo referido. Cumpriu-se 
a norma.   
 
8.1.2   FUNDEB - Lei Federal nº 11.494/07 
 
A Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/06 instituiu o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, a ser aplicado na forma do disposto na Lei Federal nº 
11.494/07. Dos recursos totais, deve ser aplicado o percentual mínimo de 60% 
(sessenta por cento) na remuneração dos profissionais do magistério da 
educação básica em efetivo exercício na rede pública - parágrafo único do 
artigo 22 da lei mencionada.  
Havendo recebido recursos no montante de R$57.833.354,74, despendeu a 
Comuna na remuneração mencionada o valor de R$53.093.065,13 (cinqüenta 
e três milhões, noventa e três mil e sessenta e cinco reais e treze centavos) - 
percentual de 91,14% (noventa e um vírgula quatorze por cento), superada 
largamente o mínimo legal.   
 
O Parecer Conclusivo do Conselho do FUNDEB, firmado pela sua Presidente, 
acerca das contas do exercício acha-se devidamente colacionado, atendido o 
art. 13 da Resolução TCM nº 1.251/07.  
 
8.2. – APLICAÇÃO MÍNIMA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE  
 
Promulgada em 13/09/2000, a Emenda Constitucional 29 acrescentou o art. 77 
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O respectivo inciso III 
instituiu a obrigatoriedade da aplicação, pelos municípios, do percentual de 
15% (quinze por cento) dos recursos enumerados nos artigos 156, 158 e 159, I, 
“b” e § 3º da CRFB em ações e serviços públicos de saúde. 
 
A Comuna em apreço cumpriu a norma constitucional. Foram aplicados 
recursos de R$37.308.126,74 - percentual de 18,54% (dezoito vírgula 
cinqüenta e quatro por cento) dos recursos pertinentes, nas ações e serviços 
referenciados.  
 
Apresentado o Parecer do Conselho Municipal de Saúde quando da defesa 
final, atendida a Resolução TCM nº 1.064/05. 
 
8.3. – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PODER LEGISLATIVO 
 
O artigo 29-A da Constituição da República estabelece limites e prazo para o 
repasse de recursos ao Poder Legislativo Municipal, observada a execução 
orçamentária, de sorte a manter a proporção originalmente fixada. A redução 
ou superação do montante caracteriza crime de responsabilidade. A dotação 
orçamentária prevista e o limite máximo fixado correspondem aos valores de 
R$8.100.000,00 (oito milhões e cem mil reais) e R$8.480.813,36 (oito milhões, 
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quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e treze reais e trinta e seis centavos), 
respectivamente, verificando-se que os repasses - R$8.237.973,36 (oito 
milhões, duzentos e trinta e sete mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e 
seis centavos) – respeitaram a norma constitucional.   
 
8.4. – REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 
 
A Lei Municipal nº 2.523, de 01 de outubro de 2004, fixou os subsídios mensais 
do Prefeito no valor de R$12.847,20 (doze mil, oitocentos e quarenta e sete 
reais e vinte centavos) e em R$7.226,55 (sete mil, duzentos e vinte e seis reais 
e cinqüenta e cinco centavos) os do Vice-Prefeito e Secretários. Atestam os 
autos a regularidade dos pagamentos efetivados aos referidos Agentes 
Políticos Municipais, observados os princípios constitucionais e o quanto 
fixado na Lei Ordinária.  
 
8.5 – DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
 
Nos termos do artigo 74 da Lei Maior, o sistema em epígrafe compreende 
procedimentos e políticas estabelecidos com o fim de auxiliar o alcance dos 
objetivos e das metas propostos, além de assegurar a execução correta do 
planejamento orçamentário-financeiro e da gestão patrimonial, sob os aspectos 
de legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, constituindo-se em 
conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados 
que permitam evitar o cometimento de equívocos, a sua oportuna correção e 
apontar eventuais irregularidades ao controle externo. Deve haver 
continuidade no processo de aperfeiçoamento das ações do controle 
interno, atuando no dia-a-dia da Administração. Atente o seu Titular para a 
responsabilidade solidária nas hipóteses legalmente determinadas.   
 
9 – DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
 
9.1. – DESPESA TOTAL COM PESSOAL – LIMITE LEGAL  
 
Os artigos 18 a 20 e 21 a 23 da LRF, respectivamente, definem e estabelecem 
limites específicos para as despesas com pessoal e disciplinam a forma de 
efetivação dos controles pertinentes. O § 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 
10.028/00, além de penalidades institucionais, prevê a aplicação de multa 
equivalente a 30% (trinta por cento) dos subsídios anuais do Gestor, na 
hipótese de omissão na execução de medidas para a redução de eventuais 
excessos. 
  
As contas sob apreciação registram os valores seguintes:   
 

DESPESA COM PESSOAL R$ 

 Limite legal – 54% (art. 20 LRF)  212.319.488,56 
 Limite Prudencial – (art. 22)  201.703.514,13 
 Limite para alerta – 90% do limite máximo (art. 59)  191.087.539,70 
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 Participação em 2008 143.821.850,54 
 Percentual da despesa na Receita Corrente Líquida  36,58% 

 
Foram cumpridos os limites fixados nos artigos 20, 59 e 22 da LRF.   
 
9.2. – CONTROLE DE DESPESA TOTAL DE PESSOAL – ART. 21 
 
O parágrafo único do artº 21, da Lei Complementar nº 101/00 da Lei de 
Responsabilidade reza “in verbis”: 
 

“Parágrafo único – também é nulo de pleno direito o ato que resulte 
aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta 
dias anteriores ao final do mandato do titular de respectivo 
Poder ou órgão referido no art. 20.” (grifamos) 

 
Conquanto as informações originais indiquem a ocorrência de acréscimo 
percentual nos gastos com pessoal, comprova a defesa final que o mesmo não 
decorreu de atos praticados no período de vedação legal. Foi respeitado o 
dispositivo transcrito da LRF.  
 
9.3. – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE 
GESTÃO FISCAL  
 
9.3.1 - Publicidade   
 
Comprova a defesa final o encaminhamento e a ampla e oportuna divulgação 
dos dados da Gestão Fiscal, respeitado o disposto nos artigos 6º e 7º da 
Resolução TCM nº 1.065/05 e § 2º do art. 55 da LRF.   
 
9.3.2 – Remessa de Dados  
 
O sistema de controle informatizado “LRF – Net” indica cumprimento do art.º 
1º da Resolução TCM nº 1.065/05, atendida a exigência contida na Lei 
Complementar nº 101/00 – LRF.  
 
9.4 – AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 
Demonstram os autos a realização das audiências relativas à avaliação do 
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, realizadas até o final dos 
meses de maio, setembro e fevereiro, na sede do Legislativo local – exigência 
da LRF – atas às fls. 379 a 389. 
 
10 – DAS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL  
 
10.1 – ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL – Resolução TCM nº 931/04   
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Os valores recebidos em 2008 e os relativos a saldo anterior e rendimentos 
auferidos correspondem a R$745.399,67 (setecentos e quarenta e cinco mil, 
trezentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) e R$85.833,05 
(oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e cinco centavos), 
respectivamente, alçando-se R$831.232,72 (oitocentos e trinta e um mil, 
duzentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) de disponibilidade 
total. Identificadas despesas correlatas no montante de R$692.629,30 
(seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta 
centavos), deveria existir saldo de R$138.603,42 (cento e trinta e oito mil, 
seiscentos e três reais e quarenta e dois centavos), enquanto os extratos 
demonstram apenas R$14.732,63 (quatorze mil, setecentos e trinta e dois reais 
e sessenta e três centavos), após a conciliação bancária. Apresentados os 
processos de pagamento correspondentes quando da defesa final, em 02 
(duas) Pastas tipo “AZ”, deve a Secretaria Geral da Corte extraí-los para 
análise da Unidade técnica competente, lavrando-se Termo de 
Ocorrência, na hipótese de constatação de irregularidades.   
 
10.2 – DO REPASSE DE RECURSOS PARA ENTIDADES CIVIS – Resolução 
TCM nº 1.121/05 
 
As prestações de contas relativas a repasse de recursos públicos municipais, 
pela administração direta ou indireta, mediante convênio, a entidades civis sem 
fins lucrativos, reconhecidas por lei municipal como de utilidade pública, a título 
de subvenção ou auxílio, devem observar o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei 
Federal nº 4.320/64 e 26, da LRF. Foram remetidas quando da defesa final as 
prestações de contas dos recursos repassados às Entidades adiante 
discriminadas, pelo que deve a Secretaria Geral extraí-las dos autos – cinco 
pastas verdes – para análise e verificação pela Unidade Técnica 
competente, de sorte a verificar-se o cumprimento das normas legais e da 
disciplina da Resolução TCM nº 1.125/05.  

 
Entidades Civis Valor 

Repassa
do (R$) 

ACADEMIA FEIRENSE DE LETRAS 6.300,00 

AFAS – Associação Feirense de Assistência Social 4.306,08 

AMPARO AO MENOR ABANDONADO DE FEIRA DE SANTANA 2.646,00 

APAE - ASS. PAIS E A. DOS EXCEPCIONAIS DE FEIR5A DE SANTANA 44.294,04 

Associação de Moradores do Conj. Min. Jutahy Magalhães Jr. e adjacências 1.000,00 

ASS. BENEF. PROJ. NOVA VIDA 2.500,00 

ASS. BENEF. VIDA  N. DO BEM TE  VI 750,00 

Ass. Beneficente A. Cultural E. S. do Bairro Subaé 2.300,00 

Ass. C. Das Crianças C. E. Bahia 1.675,00 

ASS. COM. DOS M. B. CAL BARAÚNAS 2.850,00 

Ass. Comunitaria de C.E. Adjacencias 700,00 

ASS. COMUNITÁRIA E CULTURAL TIRANDENTES 435,00 
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Ass. Cristã Benef. B. Nossa Senhora dos Humildes 1.000,00 

ASS. CULTURAL KORRO KORRO 1.500,00 

Ass. da Comunidade Lagoa das Pedras 1.250,00 

ASS. DE APOIO A P. COM CÂNCER 1.000,00 

ASS. DE GUARDAS M. DE FEIRA DE SANTANA 2.850,00 

Ass. de Proteção a Infância 14.010,86 

ASS. DOS M. DA FAZ BRANDÃO E ADJ 1.250,00 

ASS. F. DE ASS. SOCIAL – AFAS 12.266,36 

ASS. F. DE S. DOWN CROMOSSOMOS 21 400,00 

Ass. Feirense de Down Cromossomos 2.200,00 

Ass. Feirense Def. Visuais AFDV 2.300,00 

ASS. FILANTROPICA AMIGOS DEF. AUDITIVOS 17.395,48 

Ass. M. D. C J. Hab. MIlton Gomes 4.125,00 

ASS. P0ROTETORA DOS ANIMAIS 2.400,00 

ASS. RENASCER DO POV. CABORONGA 1.000,00 

Ass. Rural Comunitária Dist. Jaiba   500,00 

ASS. S. JOSE DE ASS. AO M. S. MIRIM 1.000,00 

ASS.COM.DR.THEODOLO B. CARVALHO 6.760,00 

ASS.F.DESANTANA DOWN CROMOSSOMOS 21. 1.200,00 

ASS.S.JOSÉ DE ASS. AO M.G.MIRIM 1.500,00 

Associação dos Feirantes da Cidade Nova 2.500,00 

Assoc. Beneficente Batista Sião   750,00 

Assoc. Comunitária da Barra  2.000,00 

Assoc. de Moradores da Infância 3.500,00 

Assoc. Feirense Minhas Crianças de Feira de  Santana    750,00 

ASSOCIAÇÃO ABATEDORES DE GADO DE FEIRA DE SANTANA 9.300,00 

Associação Alfa de Beneficência e Assistência Social do Estado da Bahia 3.750,00 

ASSOCIAÇÃO ATLETICA FEIRENSE 3.300,00 

Associação Beneficente Batista Sião.   500,00 

Associação Beneficente Vida Nova do Bem-te-vi 3.250,00 

Associação Boa Sorte 1.250,00 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FEIRA DE SANTANA 2.418,00 

Associação Comunitária do Conjunto Bom Viver. 1.500,00 

Associação Comunitária José Constantino. 2.400,00 

Associação Crista Beneficente Nossa Senhora dos Humildes. 1.000,00 

Associação Cristã Nacional 46.410,00 

Associação Cultural Korro Korro 1.500,00 

Associação de Moradores Sorriso da Infância 3.500,00 

Associação de Proteção a Infância de Feira de Santana.         
28.021,60 

Associação Desportiva Comunitária Internacional. 1.500,00 

Associação Desportiva Koynonia 9.000,00 

Associação dos Abatedores de Gado de Feira de Santana 9.300,00 
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Ass. dos Agentes de Saúde  Prog. de Endemias do Mun. de Feira de Santana 2.800,00 

Associação dos Feirantes da Cidade Nova 2.500,00 

Associação dos Feirantes da Estação Nova de Feira de Santana. 11.100,00 

Associação dos Guardas Mirins de Feira de Santana. 2.850,00 

Associação Feirense de Assistência Social - AFAS.         
16.150,00 

Associação Feirense de Atletas Corredores. 1.000,00 

Associação Feirense de Letras 3.100,00 

Associação Feirense Minhas Crianças. 1.600,00 

Associação Filantrópica Amigos dos Deficientes Auditivos.         
10.170,93 

Associação protetora dos Animais - APA. 2.400,00 

Associação Rural Comunitária do Distrito de Jaíba. 2.500,00 

Associação Tia Berna. 4.750,00 

Associação Cristão Nacional 8.190,00 

ASSSOCIAÇÃO DE MORADORES  H  JOÃO DURVAL  CARNEIRO 5.000,00 

CASA DA ESPERANÇA - Associação de Estudos Espíritas. 2.050,00 

Centro Comunitário Dom Silvério Albuquerque. 1.000,00 

Centro de Desenvolvimento Comunitário José Gregório de Araújo 2.800,00 

Centro de Recuperação Esquadrão Redentor 1.850,00 

CENTRO ESPIRITA DOM MALAM 4.800,00 

CENTRO RECREATIVO 2 DE JULHO 2.650,00 

Clube de Mães Ação Comunitária Invasão da Mangabeira 2.800,00 

Creche Fabiano de Cristo. 2.643,55 

Crescer Cidadão.         
94.888,24 

CRESOL - Casa de Recuperação Evangélica Eu Já Sou Livre 1.000,00 

Esporte Clube Ipiranga. 2.550,00 

Fundação Apoio Menor 9.740,00 

Fundação Carlos Barbosa. 4.550,00 

Fundação Seara da PAZ.   850,00 

Fundação Senhor dos Passos. 2.500,00 

Grupo Fraternal Espírita Mãos Unidas 3.950,00 

GRUPO LIB I C HOMOSSEXUAL 2.950,00 

Grupo Liberdade, Igualdade e Cidadania Homossexual - GLICH. 2.950,00 

Igreja Batista do Nazareno. 2.200,00 

IMAQ - Instituto Maria Quitéria 1.200,00 

INST. FRATERNAL S. DE CRIANÇA 9.375,00 

INST.LAR DO IRMAO VELHO         
16.532,37 

Instituição Fraternal Sorriso de Criança. 1.500,00 

Instituto Historio e Geográfico de Feira de Santana 6.600,00 

ORCARE - Organização Cultural e Artística Reisado de São Vicente 6.700,00 

Organização Cultural e Artística Reisado de São Vicente – ORCARE. 2.500,00 
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PROJEF. S. D. PROJETO DO FUTURO SOCIAL E DESPORTO 6.500,00 

Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana 4.350,00 

SES I- Serviço Social da Industria 8.290,80 

Sindicato dos Condutores Auto. e Veículos 2.500,00 

Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. G. 1.000,00 

Sociedade Espirita Cons. Prometido 1.500,00 

Sociedade Filarmônica Euterpe Feirense         
16.110,00 

União Trasngêneros de Feira de Santana 1.550,00 

 
 

10.3. – SICOB – Resolução TCM nº 1.123/05 
 
Houve cumprimento da Resolução em destaque, recomendando-se rigoroso 
respeito aos prazos respectivos.  
 
10.4. – SAPPE – Resolução TCM nº 1.253/07 
 
Foram atendidas as exigências da Resolução referenciada. 
 
10.5. – SIP – Resolução TCM nº 1.254/07 
 
Cumpridas as disposições em epígrafe, na medida em que a Comuna 
encaminhou oportunamente, por meio eletrônico, os dados exigidos.  
 
10.6. – TRANSMISSÃO DE GOVERNO – Resolução TCM nº 1.270/08  
 
Apresentado – fls. 723 a 756 – o Relatório Conclusivo da Comissão de 
Transmissão de Governo, cumpridas as regras da Resolução em destaque.  
 
10.7 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS – item 30, 
art.º 9º da Resolução TCM nº 1.060/05 
 
Acostado às fls. 374 a 376, o Relatório sobre as Ações do Executivo no âmbito 
da Fiscalização da Receita e Combate à Sonegação atende ao disposto no 
artigo 13, da LRF e item 30, do art. 9º, da Resolução TCM nº 1060/05, 
merecendo, todavia, ser objeto de detalhamento.  
 
10.8. – RELATÓRIO DE PROJETOS E ATIVIDADE – item 32, art.º 9º da 
Resolução TCM nº 1.060/05 
 
Apresentado o Relatório de Projetos e Atividades, quando da defesa final. 
Respeitadas as normas em referência. 
 
11 - DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS PENDENTES  
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Registrando os autos pendências relativas à cobrança de cominações impostas 
pela Corte a Agentes Políticos do município em decisões transitadas em 
julgado, colaciona a defesa final comprovação de inscrição na Dívida Ativa das 
atinentes aos processos 07721/00 e 0798/01, bem assim de interposição de 
ação de execução fiscal atinente ao segundo processo citado. Tais 
documentos são substituídos por cópia e remetidos à unidade competente para 
registros.   
 
Reitera-se que tem o município obrigação de promover a cobrança, 
inclusive judicial, dos débitos impostos pelo TCM aos Agentes Políticos, 
caso não recolhidos voluntariamente, circunstância em que geram créditos 
públicos executáveis judicialmente, denominados Dívida Ativa Não Tributária. 
As decisões das Cortes de Contas impositivas de apenação de multas, ou de 
ressarcimentos, a Agentes Públicos, têm eficácia de título executivo 
extrajudicial, na forma do disposto nos artigos 71, § 3º e 91, § 1º das Cartas 
Federal e Estadual, respectivamente. É, portanto, dever do atual Prefeito, Sr. 
Tarcízio Suzart Pimenta Júnior, considerando registros da Corte acerca 
de cominações em aberto, relativas aos processos 7.721/00, 5.126/97 e 
4.541/96, porque pendentes de cobrança judicial, efetivá-las, sob pena de 
responsabilidade, para o que deve a Secretaria Geral da Corte encaminhar 
os atos respectivos. A omissão importa em ato de improbidade 
administrativa, pelo que este TCM formula representação junto à 
Procuradoria Geral da Justiça, com vistas à aplicação da Lei nº 
8.429/1992.  
 
Vistos, detidamente analisados e relatados, respeitados que foram os direitos 
constitucionais ao contraditório e a ampla defesa, 
 
 
R E S O L V E: 
 
Emitir Parecer Prévio pela aprovação, porque regulares, das contas da 
Prefeitura Municipal de FEIRA DE SANTANA, constantes do processo TCM nº 
7.936/09, do exercício financeiro de 2008, com supedâneo no disposto no 
inciso I do artigo 40, combinado com o artigo 41, ambos da Lei Complementar 
Estadual nº 006/91, liberando-se a respectiva responsabilidade do Sr. José 
Ronaldo de Carvalho,. Em face dos dados positivos revelados nos 
Pareceres Prévios emitidos sobre as contas do período 2001 a 2008, 
recomenda-se à Gestão iniciada em 2009 que confira seguimento às 
ações administrativas, zelando da mesma forma pelo bom emprego dos 
recursos públicos e pelo rigoroso cumprimento das normas 
constitucionais e legais de regência.  
 
Determina-se a lavratura de Termos de Ocorrência, respeitados os prazos e 
condições estabelecidos para o saneamento das questões, em relação a: 
 

 Aplicação de recursos recebidos a título de Royalties; 
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Recomenda-se a adoção, pela SGE da Corte, das seguintes providências: 
 
- Autuação, em apartado, para autônoma tramitação, da documentação 

contida 05 pastas verdes concernentes a prestações de contas de 
Entidades Civis, com remessa à competente Coordenadoria de Controle 
Externo, na forma explicitada no item 10.2  deste pronunciamento. 

 
Ciência aos interessados e à CCE.  
 
Cópia ao atual Prefeito Municipal, Sr. Tarcízio Suzart Pimenta Júnior, para 
adoção das providências recomendadas ao longo deste pronunciamento.  
 
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em 
26 de novembro de 2009. 
 
 
 
Cons. FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO – Presidente 
 
 
 
Cons. JOSÉ ALFREDO ROCHA DIAS – Relator 
 
 
Dag 
 
 
 
 


