
PARECER PRÉVIO Nº 1011/11

Opina pela aprovação, porque regulares, 
porém  com  ressalvas,  das  contas  da 
Prefeitura  Municipal  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:

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Este processo refere-se à prestação de contas da Prefeitura Municipal 
de  Feira  de  Santana,  exercício financeiro  de  2010,  de 
responsabilidade  do  Sr.  Tarcízio  Suzart  Pimenta  Júnior, 
encaminhada mediante Ofício do Presidente do Poder Legislativo e 
autuada sob o nº 7.541/11, cuja entrada neste Tribunal se deu dentro 
do  prazo  legal,  em cumprimento  ao  art.  8º  da  Resolução  TCM nº 
1.060/05,  com  informação  de  que  a  documentação  foi  enviada  à 
Câmara para fins de disponibilidade pública, nos termos do art. 95, § 
2º, da Constituição Estadual.

Foi apresentado o Decreto Legislativo nº 02/2011, de 05 de abril de 
2011,  demonstrando  que  as  contas  foram  colocadas  em 
disponibilidade pública,  atendendo o prescrito nos parágrafos 3º, do 
art. 31, da CRFB, e 1º, do art. 63 da Constituição Estadual e os arts. 
53 e 54, da Lei Complementar n.º 06/91.

O  processo  foi  instruído  com  o  Relatório  Anual  de  fls.  742/772, 
expedido  com  base  nos  Relatórios  Mensais  Complementados, 
elaborados  pela  Inspetoria  Regional  e  submetido  à  análise  das 
Unidades  da  Coordenadoria  de  Controle  Externo,  que  emitiu  o 
Pronunciamento Técnico de fls. 775/817.
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cont. do P.P. Nº 1011/11

Distribuído por sorteio para esta Relatoria, determinou-se a conversão 
do processo em diligência externa, com notificação ao Gestor através 
do Edital nº 221/11, publicado no Diário Oficial do Estado, de 28/09/11, 
tendo ele se manifestado tempestivamente, nos termos do processo 
nº 13.389-11, anexado às fls. 830/856.

Em 11/11/11 e 23/11/11, através dos Processos nº 14.443-11 e 14.955-
11, o Gestor ingressou com documentação complementar à diligência 
anual.

Do Exercício Anterior

A  prestação  de  contas  do  exercício  financeiro  de  2009,  de 
responsabilidade deste Gestor, foi aprovada com ressalvas, mediante 
Parecer Prévio nº 640-10, com aplicação de multa de R$ 1.000,00, 
tendo  sido  apresentado  na  diligência  anual  o  comprovante  de  sua 
quitação.

DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

O alicerce e ponto de partida para qualquer Gestão é o processo de 
planejamento. A ação planejada na Administração Pública tem como 
premissa  a  execução  de  planos  previamente  traçados,  orientados 
pelos  anseios  e  necessidades  da  população,  reduzindo  assim  os 
riscos e otimizando os recursos do Município.

A Constituição de 1988, em seu art. 165, caput, reforça as atribuições 
do planejamento e de execução dos gastos públicos,  preconizando 
através de lei de iniciativa do Poder Executivo, a elaboração do Plano 
Plurianual  -  PPA,  a Lei  de Diretrizes Orçamentárias -  LDO e a Lei 
Orçamentária Anual – LOA, os quais passarão a ser objeto de efetivo 
acompanhamento da gestão, servindo de subsídios para tomadas de 
decisões e de avaliações periódicas.

Plano Plurianual - PPA

O  PPA,  contemplado  na  Carta  Magna,  no  art.  165,  inciso  I,  é  o 
planejamento estratégico das ações governamentais. Com duração de 
quatro anos, nele são estabelecidas de forma regionalizada, levando-
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se  em  consideração  as  particularidades  e  os  potenciais  de  cada 
Município, a proposição de programas e ações, para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes, bem como para os programas de 
duração continuada.

A Lei nº 3014, de 16 de outubro de 2009, aprovou o Plano Plurianual 
(PPA) para o período de 2010 a 2013.

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

A Lei  nº  2.985,  de  22  de  junho  de  2009,  aprovou  as  Diretrizes 
Orçamentárias do Município para o exercício de 2010.

Integra  o  projeto  da  LDO o  anexo  de  Metas  Fiscais,  em que são 
estabelecidas  metas  anuais,  em  valores  correntes  e  constantes, 
relativas  a  receitas,  despesas,  resultado  nominal  e  primário  e 
montante da dívida pública, além da evolução do patrimônio líquido, 
em cumprimento ao art. 4º §§ 1º e 2º da LRF, bem como o anexo de 
Risco Fiscal, que demonstra os Passivos contingentes e outros riscos 
capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a 
serem tomadas, caso se concretizem, como determina o § 3º, do art. 
4º da Lei nº 101/00 (Pasta tipo “a-z” - Volume 01 – doc. 03).

Lei Orçamentária Anual - LOA

A Lei Orçamentária nº 3.044, de 08 de dezembro de 2009, estimou a 
receita  e  fixou  a  despesa  para  o  exercício  financeiro  de  R$ 
483.096.636,00, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social  nos  valores  de  R$  304.070.419,00 e  R$  179.026.217,00, 
respectivamente.

Na defesa  foi  apresentada  a  comprovação da  publicação  do  PPA, 
LDO e LOA no Diário Oficial dos Municípios, em cumprimento ao art. 
48 da Lei Federal nº 101/00 – LRF (Pasta tipo “a-z” - Volume 01 – doc. 
01, 02, e 03).

O art. 6° da Lei de Meios autoriza a abertura de créditos adicionais 
suplementares,  em decorrência de superávit  financeiro,  excesso de 
arrecadação, e por anulação parcial ou total de dotações até o limite 
de 80% do total da despesa fixada, totalizando R$ 386.477.308,80.
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Programação Financeira

Foi apresentada a Programação Financeira e o cronograma mensal 
de desembolso,  sendo este o instrumento instituído pelo art.  8º da 
LRF que possibilita ao Gestor traçar um programa de utilização dos 
créditos  orçamentários  aprovados  no  exercício,  bem como  efetivar 
uma análise comparativa entre o previsto na LOA e a sua realização 
mensal, compatibilizando a execução das despesas, com as receitas 
arrecadadas no período (Pasta tipo “a-z” - Volume 01 – doc. 04).
DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Créditos Adicionais Suplementares

Com relação aos créditos adicionais suplementares, foram abertos via 
decretos  do  Poder  Executivo  e  contabilizados  o  total  de  R$ 
217.528.677,75, R$ 185.456.754,75 utilizando como fonte de recursos 
anulação  de  dotação  e  R$  32.071.923,00  por  excesso  de 
arrecadação, devidamente respaldados pela legislação em vigor.

Abertura de Créditos Adicionais por excesso de arrecadação

Quanto à suplementação de R$ 32.071.923,00 utilizando como fonte 
de recursos excesso de arrecadação,  constata-se que no exercício 
houve  excesso  de  arrecadação  de  R$  36.351.688,07,  em 
conformidade com o art. 43, § 3º, da Lei nº 4.320/64 e art. 167, V, da 
Constituição Federal.

Previsão de Receita Execução de Receita Excesso de Arrecadação
483.096.636,00 519.448.324,07 36.351.688,07

Fonte: Anexo XII (fl. 162)

Registre-se  que  houve  equívoco  na  análise  da  Coordenadoria  de 
Controle Externo nesse particular. Segundo Pronunciamento Técnico 
(fl. 781) a Lei Orçamentária teria estabelecido  como limite 80% do 
total apurado do excesso de arrecadação, que conforme Balanço 
Orçamentário do exercício seria de  R$ 29.081.350,46,  entretanto, o 
art.  6º  desta  Lei estabeleceu  como  limite  80%  do  total  das 
despesas  fixadas,  seja  por  anulação  de  dotações,  superávit 
financeiro, ou excesso de arrecadação.
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Nessa  esteira,  o  limite  para  abertura  de  crédito  adicional 
suplementar por excesso de arrecadação estabelecido na LOA foi 
também de R$ 386.477.308,80,  desde que ao final  do exercício 
tenha  se  configurado  efetivamente  este  excesso.  Como  o 
excesso  de  arrecadação  apurado  no  exercício  foi  de  R$ 
36.351.688,07  (Balanço  Orçamentário  -  fl.  162),  a  Prefeitura 
poderia  então  suplementar  esta  fonte  de  recurso  em  sua 
totalidade (100%).

Análise da abertura de créditos adicionais por fonte de recursos

De acordo com Pronunciamento Técnico foram abertos regularmente 
créditos adicionais  suplementares por  excesso de arrecadação nas 
fontes de recursos “24 - Transferências de Convênios - Outros”, “22 – 
Transferências de Convênios – Educação”, “50 – Receitas próprias de 
Entidades  da  Administração  Direta”,  “00  –  Recursos  do  tesouro”, 
entretanto  não  teria  existido  excesso  de  arrecadação  na  fonte  de 
recurso “03 – Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência”.

Na  defesa  o  Gestor  comprovou  que  nos  exames  realizados  pela 
Coordenadoria  de  Controle  Externo  não  foram incluídas  as  contas 
referentes  as  contribuições  patronais  da  Prefeitura,  que  conforme 
Balancete de Despesa de dezembro teve excesso de arrecadação de 
R$ 5.082.096,23,  que acrescidos  dos  R$ 8.552.967,89 já  apurado 
anteriormente  no  Pronunciamento  Técnico,  alcança  R$ 
13.635.064,12, respaldando desta maneira a abertura de créditos 
adicionais  por  excesso  de  arrecadação  de  R$  9.200.000,00  na 
fonte “03 – Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência”.

Crédito Adicional Especial

Os créditos  especiais,  por  se  referirem a  despesas  novas,  devem 
sempre ser autorizados previamente por lei e abertos por decreto do 
Poder  Executivo.  Conforme  decreto  nº  7.949,  foram  abertos  R$ 
260.000,00 de créditos adicionais especiais, utilizando como fonte de 
recurso anulação de dotação,  devidamente autorizados  pela  Lei  nº 
3.095,  de  01  de  março  de  2010  (Pasta  tipo  “a-z”  -  doc.  08),  em 
cumprimento ao art. 167, inciso V da Constituição Federal.
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Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesa

O  quadro  de  detalhamento  de  despesa  é  elaborado  no  início  do 
exercício,  discriminando  os  elementos  de  despesas  pelos 
projetos/atividades,  de  cada  órgão  da  estrutura  administrativa 
municipal.

As alterações no detalhamento de despesa servem para dar  maior 
dinamismo  na  execução  orçamentária,  em  virtude  que  não  há 
necessidade de autorização legislativa para que sejam promovidas, 
pois tais lançamentos não podem alterar os valores das dotações do 
grupo de despesa em cada Projeto/Atividade.
O Quadro de Detalhamento de despesa foi  alterado no decurso do 
exercício  financeiro  por  meio  de  decretos  no  total  de  R$ 
3.695.714,62,  devidamente  contabilizado  no  demonstrativo  de 
despesa, respeitando os valores dos respectivos grupos de despesa 
em cada Projeto/Atividade, em conformidade com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Município.  

DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A 2ª  Inspetoria  Regional  de  Controle  Externo  -  IRCE  exerceu  a 
fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária  e  patrimonial  do 
Município,  notificando  mensalmente  o  Gestor  sobre  as  falhas  e 
irregularidades detectadas no exame da documentação mensal.  As 
ocorrências não sanadas ou não satisfatoriamente esclarecidas estão 
consolidadas no incluso Relatório Anual de fls. 742/772, destacando-
se:

• divergências  entre  os  valores  contábeis,  orçamentários  e 
financeiros informados no Sistema Integrado de Gestão e Auditoria 
–  SIGA  e  os  apresentados  em  documento  encaminhado  pela 
entidade;

• ausência  do  processo  administrativo  licitatório  relativo  às 
contratações das empresas Aymará Edições e Tecnologia Ltda. (R$ 
1.067.468,30,  em  outubro)  e  David  Produções  Ltda-ME  (R$ 
25.000,00);
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• despesas de R$ 638,47 com multas de trânsito em setembro (pp nº 
8070, 8073, 11267 e 11268).

Na diligência final,  o Gestor encaminhou o processo administrativo de 
Inexigibilidade nº 016/2010, juntamente com o processo de pagamento 
nº  11.762/10,  em  favor  da  empresa  David  Produções  Ltda.-ME, 
representante exclusivo da atração artística "Fogo de Mulher", conforme 
declaração de fls.  166,  que se apresentou na "Festa  do Vaqueiro  de 
Alecrim  Miúdo",  realizada  nos  dias  18  e  19/09/2010.  Em  face  da 
documentação  apresentada,  tem-se  como descaracterizada  a  referida 
irregularidade.

Quanto à contratação direta da empresa Aymará Edições e Tecnologia 
Ltda.,  alega  o  Gestor  que  o  respectivo  processo  original  encontra-se 
nesta Relatoria em resposta a uma denúncia, formulada pelo Vereador 
Roberto Luís da Silva Tourinho, objeto do processo TCM nº 10.416-11 
que além da questão relacionada com a referida empresa, sete outras 
supostas irregularidades foram suscitadas pelo Denunciante.

No  julgamento  da denúncia  na  sessão  plenária  do  dia  22/12/2011,  o 
Tribunal considerou parcialmente procedente as irregularidades, dentre 
as quais a contratação da empresa Aymará Edições e Tecnologia Ltda. 
em virtude de que "a documentação apresentada é carente em revelar 
qual  a  motivação,  mediante  demonstração  formal,  que  conduziu  a 
Administração  à  decisão  da  contratação  do  Programa  "Cidade 
Educadora",  já  que  o  Ofício  SEDUC nº  041/2010,  de  15/03/2010,  
subscrito  pelo  Secretário  Municipal  de  Educação,  Prof.  José 
Raimundo Pereira de Azevedo, simplesmente submeteu a contratação 
do referido Programa à análise da Procuradoria  do Município,  sem 
qualquer  estudo  e/ou  manifestação  técnica  prévia  oriunda  daquele 
órgão. 

Tal  omissão  macula  o  procedimento  adotado,  inclusive  por  ser  a  
justificativa  motivada  imprescindível  ao  controle  da  validade  do 
processo decisório da autoridade pública, já que no presente caso a 
Administração  Municipal  optou  pela  contratação  direta  da  empresa 
Aymará  Edições  e  Tecnologias  Ltda.,  reputando  inviável  a 
competição,  com  fulcro  no  inc.  I,  do  art.  25  da  Lei  Federal  nº  
8.666/93..." (sic)
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Desta  forma,  considerando  que  a  irregularidade  relacionada  com  a 
empresa  Aymará  Edições  e  Tecnologia  Ltda.  já  foi  julgada  por  este 
Tribunal no bojo do processo TCM nº 10.416-11, fica prejudicada sua 
reapreciação no presente processo.

Finalmente,  quanto  ao  pagamento  de  R$  638,47  com  multas  de 
trânsito - pp. nº 8070, 8073, 11267 e 11268 -, o Gestor simplesmente 
alegou que "já deu abertura de processo administrativo para efetuar o  
ressarcimento dos valores ao tesouro municipal." (sic), circunstâncias 
não comprovadas, razão porque permanece o registro, sem prejuízo 
de responsabilização do Gestor.

DA  ANÁLISE  DAS  DEMONSTRAÇÕES  CONTÁBEIS  -  LEI  nº 
4.320/64

Com   relação   ao   cumprimento   do  art.  1°,   parágrafo   único,   da
Resolução  CFC  n°  871/00,  foi  apresentado  o  selo  da  Declaração 
deHabilitação Profissional.

Análise dos Balancetes Mensais

Inicialmente  cabe  registrar  que  os  saldos  de  diversas  rubricas  do 
balanço  patrimonial  do  exercício  anterior  apresentaram 
inconsistências  ao  serem  transportados  para  o  Demonstrativo  de 
Contas  do Razão –  DCR referente  ao mês de  janeiro/10,  tendo  o 
Gestor  argumentado  na  defesa  que  referem-se   a  ajustes  de 
fechamento de balanço.

Estas divergências impactam a variação patrimonial do Município, e 
comprometem  a  confiabilidade  dos  dados,  desrespeitando  os 
princípios  contábeis  da  continuidade,  oportunidade  e  competência, 
estabelecidos nos artigos 5º,  6º e 9º da Resolução CFC nº 750/93, 
devendo a administração ao elaborar as próximas peças contábeis ter 
um maior zelo no que diz respeito à escrituração contábil,  a fim de 
garantir maior grau de segurança na situação patrimonial ao final do 
exercício.

Adverte-se a Administração para que mantenha sempre atualizados 
os demonstrativos mensais,  em obediência ao princípio contábil  da 
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oportunidade, possibilitando assim, um monitoramento pela IRCE da 
real situação patrimonial da entidade. 

Confronto com as Contas da Câmara

Conforme Pronunciamento Técnico o Demonstrativo de Despesa da 
Prefeitura  do  mês  de  dezembro  consignou  a  movimentação 
orçamentária  e  extraorçamentária  do  Legislativo  Municipal,  em 
obediência ao art. 2º da Resolução TCM nº 1.060/05.

Balanço Orçamentário

No quadro abaixo está demonstrado o resultado orçamentário oriundo 
do  confronto  das  receitas  e  despesas  previstas  com  a  realizada, 
conforme previsto no art. 102 da Lei nº 4.320/64.

RECEITA DESPESA
Prevista 483.096.636,00 Fixada 515.168.559,00

Realizada 519.448.324,07 Realizada 514.800.411,53

Receita Orçamentária

De acordo  com o  Balanço  Orçamentário  a  arrecadação  foi  de  R$ 
519.448.324,07,  superior  em  7,52% à  sua  previsão  de  R$ 
483.096.636,00.  As  receitas  correntes,  destinadas  a  cobrir  as 
atividades governamentais, alcançaram R$ 537.279.101,05, enquanto 
as  receitas  de  capital,  decorrentes  de  alienação  de  bens  (R$ 
176.100,00) e transferências de convênios (R$ 13.831.275,07) foram 
de R$ 14.007.375,07, além de R$ 22.876.447,00 relativos às receitas 
de natureza intraorçamentária,  que evidenciam a movimentação de 
recursos entre os órgãos e autarquias do ente público.

Despesa Realizada

As  despesas  foram  acrescidas  em  R$  32.071.923,00  através  de 
créditos adicionais suplementares, tendo sido executadas ao final do 
exercício R$ 519.448.324,07. 

A Despesa Realizada em 2009 e 2010 comportou-se conforme tabela 
abaixo:
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Despesas 2009 2010 Variação
Despesas Correntes 431.244.129,43 482.392.953,09 11,86%
Pessoal e Encargos 179.795.889,24 208.686.515,66 16,07%

Juros e Encargos da dívida 2.704.435,27 615.146,32 22,75%
Outras despesas correntes 248.743.804,92 273.091.291,11 9,79%

Despesas de Capital 28.073.071,11 32.407.458,44 15,44%
Total 459.317.146,54 514.800.411,53

Para as despesas com manutenção e o funcionamento dos serviços 
públicos, classificadas como Despesas Correntes, as despesas com 
pessoal e encargos contabilizadas, tiveram um incremento de 16,07% 
em relação ao exercício de 2009, representando em 2010 40,54% do 
total das despesas realizadas no exercício.

Os investimentos do Município com intenção de adquirir ou constituir 
bens de capital que contribuirão para a produção ou geração de novos 
bens ou serviços e integrarão o patrimônio público em benefício da 
população,  foram  de  6,30%  do  total  de  R$  514.800.411,53  das 
despesas em 2010.

Resultado da Execução Orçamentária

Em  relação  ao  exercício  de  2009,  verifica-se  que  as  receitas 
cresceram 18,53% e  as despesas 12,08%.  Houve uma melhora do 
resultado orçamentário do Município, deslocando-se de um panorama 
deficitário  de  R$  21.074.097,20  para  um  superávit  de  R$ 
4.647.912,54.

Descrição 2009 2010 Variação
Receita 438.243.049,34 519.448.324,07 18,53%

Despesa 459.317.146,54 514.800.411,53 12,08%
Resultado -21.074.097,20 4.647.912,54

Apesar  do  superávit  orçamentário  ocorrido  neste  exercício  de  R$ 
4.647.912,54, constata-se uma grande dependência do Município com 
relação às transferências de recursos de outros entes da Federação 
para  execução  de  suas  despesas.  As  Transferências  Correntes 
financiaram  69,90% de  todo  o  plano  orçamentário,  enquanto  as 
Receitas  Tributárias,  corresponderam  timidamente  por  apenas 
14,20%.
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Deve  a  Administração  implementar  ações  para  incremento  da 
arrecadação de suas receitas próprias, diminuindo paulatinamente a 
dependência de outras fontes de recursos. 

Balanço Financeiro

Esta peça contábil tem o objetivo de evidenciar o fluxo financeiro da 
entidade, ilustrando a receita e despesa compreendidas na execução 
orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza 
extraorçamentária,  conjugados  com  os  saldos  em  espécie 
provenientes do exercício anterior, e os que são transferidos para o 
exercício seguinte.

O resultado do Balanço Financeiro foi o seguinte:

RECEITA (R$) DESPESA (R$)
Orçamentária  519.448.324,07Orçamentária 514.800.411,53
Extra orçamentária 85.350.991,05Extra orçamentária 72.433.392,67
Saldo exerc. Anterior 45.447.807,25Saldo exerc. Seguinte 63.013.318,17

Total 650.247.122,37 Total 650.247.122,37

Do total de ingressos de  R$ 650.247.122,37,  são orçamentários  R$ 
519.448.324,07,  além  de  R$  85.350.991,05 de  origem 
extraorçamentária e R$ 45.447.807,25 oriundos do exercício anterior.

À  luz  do  princípio  da  prudência,  alertamos  para  a  escrituração  do 
saldo para o exercício seguinte de R$ 63.013.318,17, pois foi incluída 
as  contas  do  ativo  realizável  (R$  1.426.921,97),  que  conforme  o 
Balanço Patrimonial não são disponibilidades financeiras imediata, e 
sim futura. 

De acordo com o art. 103 da Lei Federal n°4.320/64, a escrituração no 
balanço financeiro nesse contexto são para os saldos em espécie que 
são transferidos  para o exercício seguinte, devendo a administração 
municipal adotar providências, objetivando a correção de tal fato, cujo 
reflexo  deverá ficar  evidenciado  no balanço  financeiro  do exercício 
subsequente.
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cont. do P.P. Nº 1011/11

A título  ilustrativo,  as  Normas  e  Procedimentos  de  Contabilidade, 
especificamente a NPC – 1,  em seu item 12,  alínea “a”,  define as 
disponibilidades como:

As disponibilidades compreendem apenas o numerário  em 
mãos, em trânsito e  os depósitos em conta corrente que 
possam  ser  livremente  utilizados.  Os  numerários  cuja 
utilização  regular  seja  obstada  por  restrições  de  qualquer 
natureza devem ser excluídos deste item.

Balanço Patrimonial

Apresenta o estado patrimonial ao final do exercício, através de seus 
investimentos  e  de  sua  origem,  representando  os  bens,  direitos  e 
obrigações.  Conjugado  com  a  Demonstração  das  Variações 
Patrimoniais  as alterações verificadas no patrimônio,  resultantes ou 
independentes da execução orçamentária,  indicando o resultado do 
exercício.

A  situação  patrimonial  ao  final  do  exercício  sob  análise  está 
demonstrada abaixo:

ATIVO PASSIVO

Financeiro
Disponível 61.586.396,20 Financeiro 51.545.021,61
Realizável 1.426.921,97

Permanente 262.760.962,57
Permanente 121.223.129,30

Ativo Real Liq. 153.006.129,83

Ativo Compensado 468.625,38 Pas Compensado 468.625,38

Total Ativo 326.242.906,12 Total Passivo 326.242.906,12

O Balanço Patrimonial do exercício de 2009 apresentou um Ativo Real 
Líquido de  R$ 119.752.552,46,  que adicionado do superávit  de  R$ 
33.253.577,37,  constante  das  Variações  Patrimoniais  de  2010, 
resultou em um Ativo Real Líquido atual de R$ 153.006.129,83.

Ativo
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cont. do P.P. Nº 1011/11

Disponibilidade de recursos

Embora figurem no Balanço Patrimonial  disponibilidades financeiras 
de  R$ 63.1013.318,17,  constata-se que somente  R$ 36.883.464,43, 
tem esta característica (excluídas as contas “cartas fiança” “cauções”, 
“entidades  devedoras saúde” e “multas de trânsito a receber”), valor 
este 17,36% inferior ao apresentado no exercício anterior.

Deve  o  Gestor  na  elaboração  das  próximas  contábeis  levar  em 
consideração  o  grau  de  liquidez  dos  recursos  na  escrituração  das 
contas do ativo disponível.

Ativo Realizável

Este  grupo  do  ativo  evidenciou  diversas  contas  totalizando  R$ 
1.426.921,97,  que  representam  valores  relevantes  pendentes  para 
ingressar  no  Tesouro  Municipal,  oriundos  de 
consignações/antecipações e das receitas arrecadadas pela COELBA 
referente  à  Contribuição  de  Iluminação  Pública  -  CIP,  devendo  a 
Administração  evitar  que  estas  pendências  perdurem  nas  contas 
subsequentes. 

Ativo Permanente

Adverte-se a Administração para que observe a Resolução CFC nº 
1.136/08 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
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cont. do P.P. Nº 1011/11

Público – NBC T 16.9, apropriando a depreciação dos bens tangíveis 
pelo desgaste ou perda de utilidade por  uso,  ação da natureza ou 
obsolescência. Inicia-se a Depreciação com a colocação do uso do 
bem,  e  deve  ser  obrigatoriamente  reconhecida  pela  Entidade, 
adotando o método que seja compatível com a vida útil econômica do 
ativo.

Passivo
                                                

Quanto  ao  grupo  do  Passivo,  integrante  também  do  Balanço 
Patrimonial, estão registradas as dívidas de curto e longo prazos do 
Município a seguir representadas:

PASSIVO VALOR
Passivo Financeiro 51.545.021,61
Passivo Permanente 121.223.129,30
Total Passivo Real 172.768.150,91

Passivo Financeiro

Foram identificadas no Passivo Financeiro obrigações a pagar perante 
o  INSS  de  R$  594.880,48,  oriundas  de  retenções  de  servidores, 
representando um aumento de  92,14% em relação ao exercício  de 
2009, quando o saldo era de R$ 309.609,95. 

Determina-se  ao  Gestor  que  faça  imediatamente  os  recolhimentos 
devidos, porquanto deixar de repassar à Previdência Social, no prazo 
legal,  as contribuições recolhidas dos servidores caracterizam ilícito 
penal  tipificado  como “apropriação  indébita  previdenciária”,  com as 
cominações previstas na Lei Federal nº 9.983, de 14 de julho de 2000.

Além disso,  evidencia-se no Passivo Financeiro as contas “IRRF – 
Folha FMS” e “IRRF – Folha”, com saldos totais de R$ 5.791,24 e R$ 
83.055,33,  respectivamente.  Esses  valores  constituem  receitas 
orçamentárias do município,  conforme disposto no art.  158, inciso I 
(IRRF) da Constituição Federal, não podendo ser considerados como 
obrigações da Prefeitura.
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cont. do P.P. Nº 1011/11

É salutar mencionar que o repasse tempestivo para o Município de 
suas receitas tem impacto direto no valor mínimo a ser aplicado na 
manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  e  nas  ações  e  serviços 
públicos  de  saúde,  em  face  do  aumento  nas  receitas  tributárias, 
beneficiando assim a população.

Deve  o  Gestor  regularizar  essas  pendências  de  forma  a  evitar  a 
reincidência das irregularidades verificadas.

Dívida Fundada

A  análise  da  Dívida  Fundada  do  Município  demonstra  que  R$ 
121.223.129,30 correspondem  às  dívidas  com  o  INSS  (R$ 
64.181.724,88),   INSS  Parcelamento  IPFS  (R$  13.864.506,49), 
PASEP (R$ 7.232.286,36), EMBASA (R$ 7.925.843,54), Operação de 
Crédito Externo (R$  27.668.713,02),  e Precatórios (R$ 350.055,01), 
devidamente  comprovadas  através  das  certidões  emitidas  pelos 
órgãos  competentes,  em  cumprimento  ao  art.  9º,  item  39  da 
Resolução TCM nº 1.060/05 (fls. 519/538 e Pasta tipo “a-z” - doc. 14, 
15 e 16).
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cont. do P.P. Nº 1011/11

Obs: Existem contas que não alcançam 1% de representatividade no total da Dívida Fundada

Dívida Ativa

No  exercício  a  cobrança  da  Dívida  Ativa  Tributária  foi  de  R$ 
5.448.919,81, que representa  4,98% do saldo do exercício de 2009, 
que  foi  de  R$  109.432.879,43.  As  inscrições  e  os  cancelamentos 
foram de  R$ 16.546.916,40 e  R$ 303.479,62, totalizando ao final do 
exercício R$ 120.227.396,40.

Ano Dívida Ativa Tributária Cobrança Percentual de cobrança
2008* 93.955.393,87 7.188.505,04 7,65%
2009 109.432.879,43 3.079.366,95 2,81%
2010 120.227.396,40 5.448.919,81 4,53%

*gestão anterior
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cont. do P.P. Nº 1011/11

Percebe-se através da tabela acima que a partir do início desta gestão 
no ano de 2009 houve uma queda significativa na cobrança da Dívida 
Ativa Tributária, que mesmo tendo tido um incremento no exercício de 
2010, ainda está incipiente, e menor que o percentual de cobrança 
alcançado em 2008.

Quanto à Dívida Ativa não Tributária houve inscrição de R$ 39.087,28, 
sem que nenhum recurso tenha ingressado ao erário decorrente de 
sua cobrança, resultando num saldo de R$ 364.814,59 em 2010.

Ano Dívida Ativa não 
Tributária Cobrança Percentual de cobrança

2008* 325.991,31 1.584,00 0,49%
2009 325.727,31 264,00 0,08%
2010 364.814,59 0,00 -

*gestão anterior

A falta  de ação deixa patente a reincidente  omissão do Gestor  na 
cobrança da Dívida Ativa, demonstrando descaso na recuperação dos 
débitos inscritos, podendo caracterizar renúncia de receita, conforme 
previsto  na  Lei  Complementar  nº  101/00.  Compete  ao  Gestor 
promover medidas para o ingresso dessa receita à conta da Prefeitura 
Municipal,  como forma de  elevar  a  arrecadação  direta,  bem como 
instaurar  competente  processo  administrativo  para  as  respectivas 
baixas dos valores cuja cobrança se demonstrem inexequíveis, sob 
pena de responsabilidade. 

É salutar mencionar que por “renúncia de receita” deve se entender a 
desistência  do  direito  sobre  determinado  tributo,  por  abandono  ou 
desistência  expressa  do  ente  federativo  competente  por  sua 
instituição. A não cobrança da Dívida Ativa só é permitida quando o 
montante do débito for inferior aos respectivos custos de cobranças, 
conforme § 3º, art. 14 da LRF, entretanto, para se estabelecer quais 
os débitos que são inexequíveis se faz necessário manifestação da 
Procuradoria Jurídica do Município e da Secretaria de Administração e 
Finanças, estabelecendo os parâmetros e critérios para os débitos de 
pequeno valor, observando todos os ditames estabelecidos no Código 
Tributário Nacional, em seus arts. 175 a 182. 
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cont. do P.P. Nº 1011/11

Reitera-se  também  o  alerta  contido  no  exercício  anterior  e  não 
observado pelo Gestor, que o Manual da dívida ativa, instituído pela 
Portaria  n°  467  da  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,  indica  que  os 
créditos inscritos em dívida ativa são objeto de atualização monetária, 
juros e multas, previstos em contratos ou em normativos legais, que 
são incorporados ao valor  original  inscrito.  A atualização monetária 
deve ser lançada no mínimo mensalmente, de acordo com índice ou 
forma de cálculo pactuada ou legalmente incidente. Contudo não foi 
identificado  qualquer  lançamento  contábil  na  Demonstração  das 
Variações Patrimoniais  que demonstre que esse procedimento está 
sendo adotado pela Administração Pública Municipal.

Determina-se ao Gestor que faça a correção ou atualização do saldo 
da  Dívida  Ativa  na  Demonstração  das  Variações  Patrimoniais  – 
Variação Ativa – Independente da Execução Orçamentária, conforme 
disposto na Portaria STN nº 467, de 06/08/09.

Dívida Consolidada Líquida

O Pronunciamento Técnico indica que a Dívida Consolidada Líquida 
do Município obedeceu ao limite de 1,2 vezes da Receita Corrente 
Líquida,  em  cumprimento ao  disposto  no  art.  3º,  inciso  II,  da 
Resolução nº 40, de 20.12.2001, do Senado Federal.  

Restos a Pagar

A Entidade reincidentemente não dispôs de recursos suficientes para 
quitar  seus  compromissos  assumidos,  pois  as  disponibilidades 
financeiras  no final  do exercício  foram de  R$ 36.883.464,43,  e  em 
contrapartida  as  dívidas  de  curto  prazo,  especificamente  as 
consignações/retenções,  despesas  de  exercícios  anteriores  e 
inscrição de Restos a Pagar, totalizaram R$ 54.223.256,67.

Alerta-se à Administração que a permanência desta situação no último 
ano  de  mandato  ensejará  o  descumprimento  do  art.  42  da  Lei 
Complementar nº 101/00 – LRF.

Ressalte-se que no exame da Prestação de Contas anual referentes 
ao último ano de mandato, para fins da verificação do cumprimento do 
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art.  42  da  Lei  Complementar  nº  101/00  –  LRF,  a  disponibilidade 
financeira será apurada levando em consideração diversos aspectos, 
devendo o Gestor a observar a didática adotada pela Coordenadoria 
de  Controle  Externo,  conforme  Pronunciamento  -  item  4.7  (fls. 
799/801), amparada na Instrução Cameral nº 05/11 deste Tribunal.

Deve o Gestor também cumprir o quanto disposto na Resolução TCM 
1.060/05, art. 9º, itens 19 e 29, quanto à apresentação das relações 
analíticas dos elementos que compõem o Passivo Financeiro visando 
atender a todas as suas exigências, inclusive as que se referem aos 
Restos  a  Pagar,  indicando  ainda,  as  fontes  de  recursos, 
possibilitando, assim, verificar-se a vinculação da disponibilidade com 
a respectiva despesa.

Despesas de Exercícios Anteriores

No exercício financeiro de 2010 foram pagas Despesas de Exercícios 
Anteriores  –  DEA  de  R$  1.990.298,02,  demonstrando  por  esse 
montante  que  a  Administração  não  está  tendo  um planejamento  e 
acompanhamento das suas despesas,  visto que a ocorrência deste 
tipo de despesa deve ser evitada.

Demonstração Das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais registra Variações Ativas 
no total de  R$ 596.241.899,59  e Passivas de  R$ 562.988.322,22.  O 
Resultado Patrimonial apresentou superávit de R$ 33.253.577,37.

Reincidentemente  o  Gestor  promoveu  cancelamentos  de  restos  a 
pagar  no  total  de  R$  5.247.125,01,  entretanto  o  processo 
administrativo que os motivaram apenas informa que tratariam de não 
processados. 

Renova-se o alerta contido no Parecer  Prévio do exercício  anterior 
para que a Administração demonstre os critérios de apuração e as 
metodologias  aplicadas,  além  da  comprovação  através  da 
manifestação dos órgãos competentes de que os serviços/materiais 
não foram efetivamente realizados. 
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Com  relação  as  baixas  de  saldos  de  bens  patrimoniais  de  R$ 
575.968,90 esclareceu o Gestor que foram oriundos da realização de 
leilão, devidamente designado através da Portaria nº 121, de 04 de 
março de 2010 (Pasta tipo “a-z” - doc. 18), o qual gerou uma receita 
de R$ 176.100,00 e a consequente baixa dos bens.

Ativo/Passivo Compensado

Constam do Ativo e Passivo Compensado as contas “Carta Fiança – 
GCT SMT” e “Carta Fiança – Beth Sinalização”, nos valores de  R$ 
429.640,38  e  R$  38.985,00,  respectivamente,  referentes  as  cartas 
fiança  sob  responsabilidade  da  Superintendência  Municipal  de 
Trânsito. Chama-se atenção do Gestor, tendo em vista que este grupo 
contábil  remanesce  de  exercícios  anteriores  sem  qualquer 
movimentação, para que acione a Autarquia com intuito de verificar se 
estes  valores  escriturados  ainda  podem vir  afetar  o  patrimônio  do 
Município. 

Descrição Valor (R$) Descrição Valor (R$)

Ativo Compensado 468.625,38 Passivo 
Compensado 468.625,38

Inventário

Foi apresentada pelo Gestor  a Certidão atestando que o Inventário 
encontra-se na sede da Prefeitura.

Registre-se que o item 18, do art. 9º, da Resolução TCM nº 1.060, 
determina  que  os  Municípios  com  população  superior  a  200.000 
habitantes  mantenham  o  inventário  na  sede  da  Prefeitura,  à 
disposição  desta  Corte,  para  as  verificações  que  se  fizerem 
necessárias, sendo obrigatória apenas a remessa da Certidão.

DAS OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS

Educação - artigo 212 da Constituição Federal

O Município cumpriu o disposto pelo art. 212 da Constituição Federal, 
aplicando  em  educação  R$  104.900.395,79,  correspondentes  a 
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25,15% da  receita  resultante  de  impostos,  de  acordo  com  o 
Pronunciamento  Técnico  e  dos  exames  efetuados  pela  Inspetoria 
Regional  de  Controle  Externo,  na  documentação  de  despesa 
apresentada  aí  incluídos  os  “Restos  a  Pagar”,  quando  o  mínimo 
exigido é de 25%.

Registre-se que após exames realizados pela Inspetoria de Controle 
Interno foram identificados equívocos nos totais das despesas de R$ 
106.375.927,19  e  R$  65.402,96,33  apontados  no  Pronunciamento 
Técnico – fl. 803 para fins do cumprimento do art. 212 da Constituição 
Federal  e  art.  22  da  Lei  Federal  nº  11.494/07  (FUNDEB), 
respectivamente,  quando  o  correto  são  R$  104.900.395,79   e  R$ 
63.927.436,93, conforme CI nº 66/2011/ de 24/10/11, assinada pelo 
Diretor da 2ª DCTE Sr. José Carlos Castro Filho. 

FUNDEB – Lei Federal nº 11.494/07

O Município também cumpriu o art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/07, 
que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB, 
aplicando 84,41% dos recursos, correspondentes a R$ 63.927.436,93, 
na remuneração de profissionais em efetivo exercício do magistério, 
quando  o  mínimo  exigido  é  de  60%.  Conforme  informação  da 
Secretaria do Tesouro Nacional, a receita do Município proveniente do 
FUNDEB foi de R$ 75.717.550,48.

Em  obediência  ao  art.  31  da  Resolução  TCM  nº  1.276/08,  foi 
apresentado  o  Parecer  do  Conselho  Municipal  de  Educação, 
conforme documento anexado fl. 377.

Despesas do FUNDEB – art.  13º, parágrafo único da Resolução 
TCM nº 1.276/08

Conforme Pronunciamento Técnico foi observado o limite de 5% para 
aplicação dos recursos do FUNDEB no primeiro trimestre do exercício 
subsequente àquele em que se deu o crédito, mediante abertura de 
crédito adicional nos moldes do art. 13, § único da Resolução TCM nº 
1.276/08.
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Glosa deste exercício

Foram  glosadas  pela  Inspetoria  Regional  de  Controle  Externo 
despesas de R$ 7.038,87, por caracterizarem desvio de finalidade do 
FUNDEB, tendo o Gestor colacionado na defesa o comprovante de 
sua restituição à conta específica do Fundo, conforme Pasta tipo “a-z” 
- doc. 20.

Aplicação Mínima em Ações e Serviços Públicos de Saúde – art. 
77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Foi  cumprido  o  art.  77,  inciso  III,  §  1º,  do  Ato  das  Disposições 
Constitucionais Transitórias, pois as aplicações realizadas em ações e 
serviços  públicos  de  saúde  foram  de  R$  88.831.702,08, 
correspondentes a 37,64% do produto da arrecadação dos impostos a 
que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 
159, I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, com a exclusão de 1% 
(um por  cento)  do FPM,  de que trata  a  Emenda Constitucional  nº 
55/07, quando o mínimo exigido é de 15%.
 

O Parecer  do Conselho  Municipal  de Saúde foi  encaminhado pelo 
Gestor na diligência anual, cumprindo ao art. 13, da Resolução TCM 
nº 1.277/08 (Pasta tipo “a-z” - doc. 21).

Transferência de Recursos ao Poder Legislativo – art. 29-A da C.F.

Embora o valor fixado no Orçamento para a Câmara Municipal tenha 
sido de  R$ 11.000.000,00, o valor efetivamente repassado foi de  R$ 
9.293.078,76, de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 29-
A, da Constituição Federal.

SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

A  Lei  Municipal  nº  2.882  fixou  os  subsídios  do  Prefeito  em  R$ 
16.512,09, os do Vice-Prefeito em R$ 9.288,05 e os dos Secretários 
Municipais  em  R$  9.288,05,  depreendendo-se  das  informações 
contidas no Pronunciamento Técnico neste particular que os valores 
por eles percebidos obedeceram aos parâmetros legais estabelecidos.
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CONTROLE INTERNO

Conforme  Pronunciamento  Técnico  o  Relatório  Anual  de  Controle 
Interno  apresenta os resultados das ações de controle, bem como 
identifica  sugestões  resultantes  do  acompanhamento  da  execução 
orçamentária,  demonstrando o efetivo exercício  de suas atividades, 
em  atendimento  as  preconizações  do  art.  74,  incisos  I  a  IV,  da 
Constituição Federal e art. 90, incisos I a IV da Constituição Estadual.

DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Pessoal

A despesa realizada com pessoal obedeceu ao limite de 54% definido 
pelo  art.  20,  inciso  III,  alínea “b”,  da Lei  Complementar  nº  101/00, 
aplicando R$ 173.872.484,34, correspondentes a  33,57% da Receita 
Corrente Líquida de R$ 517.868.567,20, conforme quadro abaixo.

Registre-se  que  no  exercício  de  2009,  o  percentual  aplicado 
correspondeu a 40,01% da Receita Corrente Líquida.

D E S P E S A   C O M   P E S S O A L
 Receita Corrente Líquida R$ 517.868.567,20
 Limite máximo – 54% (art. 20 LRF) R$ 279.649.026,28
 Limite Prudencial – 95% do limite máximo (art. 22) R$ 265.666.574,97
 Limite para alerta – 90% do limite máximo (art. 59) R$ 251.684.123,65
 Despesa realizada com pessoal R$ 173.872.484,34

Percentual da Despesa na Receita Corrente 
Líquida

33,57%

Relatórios  Resumidos  da  Execução Orçamentária  e  de  Gestão 
Fiscal

Publicidade - arts. 6º e 7º, da Resolução TCM nº 1.065/05
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Foi  apresentada   pelo   Gestor   a   comprovação  de  publicidade 
dos Relatórios  Resumidos da Execução Orçamentária  e de Gestão 
Fiscal, correspondentes aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres e 1º, 2º e 
3º quadrimestres (Pasta tipo “a-z” - doc. 22),  em cumprimento aos 
arts.  52 e 55,  § 2º,  da Lei  Complementar  nº  101/00 e 6º  e 7º,  da 
Resolução TCM nº 1.065/05.

Remessa dos Dados  – arts. 1º e 2º, da Resolução TCM nº 1.065/05

O Sistema LRF-Net registra o cumprimento do art.1º, da Resolução 
TCM nº 1.065/05,  que institui  a obrigatoriedade da remessa a este 
Tribunal, por meio eletrônico, dos demonstrativos com os dados dos 
Relatórios de Gestão Fiscal e Resumidos da Execução Orçamentária, 
de que trata a Lei Complementar nº 101/00 – LRF.

Audiências Públicas

Foi cumprido o § 4º, do art. 9º, da Lei Complementar nº 101/00, que 
dispõe que “até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o 
Poder  Executivo  demonstrará  e  avaliará  o  cumprimento  das  metas 
fiscais  de  cada  quadrimestre,  em  audiência  pública  na  comissão 
referida no § 1º, do art. 166, da Constituição ou equivalente nas Casas 
Legislativas estaduais e municipais”. Encontra-se às fls.  358/371 as 
cópias das atas das audiências públicas.

DAS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL

ROYALTIES  -  Resolução  TCM  nº  931/04  e  CONTRIBUIÇÃO  DE 
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE – Resolução 
TCM nº 1.222/05

Conforme  Pronunciamento  Técnico  o  Município  recebeu  recursos 
oriundos do Royalties/Fundo Especial e da CIDE no montante de R$ 
969.124,18  e  R$ 734.077,70,  respectivamente,  não  tendo  sido  no 
exercício glosadas despesas desta natureza.

Repasse  de  Recursos  a  Entidades  Civis   -  Resolução  TCM  nº 
1.121/05 
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Conforme  Pronunciamento  Técnico  a  Prefeitura  Municipal  teria 
repassado R$ 1.363.108,11 para entidades civis a título de subvenção 
social, sem constar nos autos as respectivas prestações de contas, 
bem como a autorização por lei específica,  em descumprimento aos 
arts.  26,  da Lei  Complementar n.º  101/00 e 4º e 5º,  da Resolução 
TCM nº 1121/05.

Na  diligência  anual  o  Gestor  apresentou  cópias  dos  Ofícios  de 
encaminhamento ao TCM em 17/10/11 de 41 Prestações de Contas 
de entidades civis através dos Processos TCM nº 13.332-11, 13.333-
11, 13.334-11, 13.335-11, 13.336-11, 13.353-11, 13.354-11, 13.355-11, 
13.356-11,  13.357-11,  13.358-11,  13.359-11,  13.360-11,  13.361-11, 
13.362-11,  13.363-11,  13.364-11,  13.365-11  13.366-11,  13.367-11, 
13.368-11,  13.369-11,  13.370-11,  13.371-11,  13.372-11,  13.373-11, 
13.374-11,  13.375-11,  13.376-11,  13.377-11,  13.378-11,  13.379-11, 
13.380-11,  13.381-11,  13.382-11,  13.383-11,  13.384-11,  13.385-11, 
13.386-11, 13.387-11, 13.388-11 (Orfanato evangélico, APAE – Assoc. 
de Pais e Amigos dos Excepcionais, Comunidade EV. Alabastro, Liga 
Feirense,  SINTRALP,  Sind.  dos  Produtores  Rurais,  Santa  Casa  de 
Misericórdia, Liga de Futsal, Assoc. dos Guardas Municipais, Assoc. 
C. Atletas Corredores, Assoc. C. Casa das C. E. Bahia, Assoc. C. do 
B. Capuchinhos, Assoc. B. do B. Queimadinha, Assoc. Pedra de Jacó, 
Assoc.  de M. N. Sra V.  Pq. Subaé, Assoc.  R. Desp.  Queimadinha, 
Inst. Caminho do Amor, Inst. Lar do Irmão Velho, Inst. Frat.    Sorriso 
de Criança,  Igreja   Evang.  M.  N.  Aliança,  Sociedade dos Cirineus, 
Assoc. dos Feirantes C. Nova, Assoc. dos M. Conj. Renascer, Assoc. 
dos  M.  Pq.  Res.  João  Paulo  II,  Fund.  Dr.  Balduino  L.  Azevedo, 
Estatuto  Social  C.  de  Mulheres,  Dispensário  Santana,  Assoc.  de 
Proteção a Infância, Assoc. Autista de Feira de Santana, Assoc. de 
Apoio a Pessoa com Câncer, Assoc. dos Feirantes Casa Nova, Assoc. 
Cultural  Conceição  II,  Assoc.  C.  M.  A.  Sa  Queimadinha,  Crescer 
Cidadão,  Assoc.  Comercial  de  Feira  de  Santana,  Assoc.  Cristã 
Nacional,  Assoc.  Prontos  pra  Servir,  Centro  de  Recuperação    E. 
Redentor, Assoc. Tia Berna, Centro C. Luz e Labor).     

Com  relação  as  entidades  Associação  Cristã  Nacional  e  a  Igreja 
Evangélica Alto Sinay (convênios nº 21247/09 e 206014/10) o Gestor 
informou que não foram prestadas suas contas ao Município, mas que 
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teria  adotado  as  medidas  administrativas  através  da  Controladoria 
para a sua regularização, conforme editais de convocação publicados 
em 05/03/11 e 14/10/11 (Pasta tipo “a-z” - doc. 24), e se mesmo assim 
não obtiver êxito, acionará a Procuradoria Jurídica para instauração 
desta demanda no Poder Judiciário.

Contestou  ainda  o  valor  de  R$  1.363.108,11  consignado  no 
Pronunciamento  Técnico  como  repasses  a  título  de  subsídio, 
alegando  que  o  correto  seria  de  R$  1.078.140,28,  indicando  que 
concernentes as entidades “Feira Tênis Clube”, “Associação Cultural 
Coleirinho da Bahia”, e “Conferência Nacional dos Municípios” não se 
tratariam  de  transferências  de  recursos  em  forma  de  convênio,  e 
quanto à Associação Centro de Educação Tecnológica da Bahia,  o 
convênio seria federal.  Informou também o Gestor neste ofício (nº 
135/11, de 14/10/11), através de seu Controlador Sr. Paulo Roberto 
Costa  Nunes,  que  estaria  encaminhando  à  Coordenadoria  de 
Controle Externo os processos de pagamento para comprovação 
(Pasta tipo “a-z”, doc. 24).

Desta forma, deve a Coordenadoria de Controle Externo realizar um 
levantamento em seus arquivos de quais  prestações  de contas de 
repasses  de  recursos  a  entidade  civis  foram  efetivamente 
encaminhadas pelo Município de Feira de Santana a esta Corte,  e 
caso seja identificado documentos ausentes, que se faça as devidas 
diligências, possibilitando a análise da regularidade nos repasses de 
subsídios a título de subvenção social feitos no exercício de 2010. 

RESOLUÇÃO TCM nº 1.060/05

Demonstrativo dos Resultados Alcançados

Foi  apresentado o Demonstrativo dos Resultados alcançados pelas 
medidas adotadas na forma do art. 13 da Lei Complementar nº101/00, 
contemplando  as  medidas  de  combate  a  evasão  no  exercício,  em 
atendimento ao item 30, do art. 9º da Resolução TCM nº 1.060/05.
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Relatório de Projetos e Atividades

Consta às fls. 372/374 o Relatório firmado pelo Prefeito quanto aos 
projetos e atividades concluídos e em conclusão, em cumprimento ao 
item 32, do art. 9º, da Resolução TCM nº 1.060/05 e parágrafo único, 
do art. 45,  da Lei Complementar nº 101/00 – LRF.

RESOLUÇÃO TCM nº 1.282/09 

Como o Pronunciamento Técnico não faz qualquer registro dos dados 
informados pelo Ente jurisdicionado no Sistema Integrado de Gestão e 
Auditoria - SIGA, e de seus respectivos relatórios, relativos aos gastos 
do Poder Executivo Municipal com obras e serviços de engenharia, 
servidores nomeados e contratados, bem como o total de despesa de 
pessoal  confrontado  com  o  valor  das  receitas  no  semestre  e  no 
período vencido do ano, além dos gastos com noticiário, propaganda 
ou promoção, no exercício 2010, conforme disposto nos inc. I, II e III, 
do §2º, combinado com o §3º, ambos do art. 6º da Resolução TCM nº 
1.282/09, de 22/12/2009, deixa esta Relatoria de se manifestar sobre 
estas questões, sem prejuízo de exame e julgamento em eventuais 
questionamentos.

MULTAS E RESSARCIMENTOS PENDENTES

O  Sistema  de  Informações  sobre  Multas  e  Ressarcimentos  deste 
Tribunal registra as seguintes pendências, sendo o Processo TCM nº 
08475-10,  de  titularidade  do  Sr.  Tarcízio  Suzart  Pimenta  Júnior, 
conforme tabela abaixo:

MULTAS

Processo Multado Cargo Venc. Valor R$ Divida 
Ativa

Execução 
Fiscal

08475-10 TARCIZIO  SUZART 
PIMENTA JÚNIOR

PREFEITO 26/12/2010 R$ 1.000,00 N N

07981-01 CLAYLTON  COSTA 
MASCARENHAS

EX-PREFEITO 16/06/2008 R$ 10.000,00 N N

RESSARCIMENTOS
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Processo Responsável(eis) Cargo Venc Valor R$ Divida 
Ativa

Execução 
Fiscal

05126-97 JOSE  FLANTILDES 
RIBEIRO OLIVEIRA

PRESIDENTE 
DA CAMARA

04/11/1997 R$ 19.800,00 N S

04541-96 JOSE  FLANTILDES 
RIBEIRO  DE 
OLIVEIRA

EX-
PRESIDENTE

10/12/1996 R$ 14.294,86 N S

04541-96 MAIS  22 
VEREADORES

 10/12/1996 R$ 10.774,62 N S

07721-00 CLAILTON  COSTA 
MASCARENHAS

EX-PREFEITO 28/04/2001 R$ 13.624,19 N N

Na  defesa,  o  Gestor  apresentou  a  Guia  de  Arrecadação  e  o 
comprovante de depósito relativo ao pagamento da multa - Processo 
TCM nº 08475-10, de sua responsabilidade, anexados em Pasta tipo 
“a-z”,  Volume  01,  doc.  29.  Assim,  estes  documentos  devem  ser 
desentranhados  dos  autos  e  encaminhados  à  Coordenadoria  de 
Controle Externo para que realize os registros devidos.  

Quanto  aos  processos  nº  7891-01,  5126-97,  e  4541-96,  o  Gestor 
esclareceu que tramitam no Judiciário as devidas Ações de Execução 
Fiscal,  mas  ainda  sem  julgamento  do  mérito,  conforme  cópia  da 
“consulta processual” anexada em Pasta tipo “a-z”, doc. 30 e 31.

DAS DENÚNCIAS/TERMOS DE OCORRÊNCIA/PROCESSOS

Decisões Anexadas Aos Autos

Encontra-se às fls. 574/617 ofício emitido pela 2ª Vara do Trabalho de 
Feira de Santana, comunicando a esta Corte da decisão em caráter 
liminar,  prolatada nos autos 0000521-31-2010.5.05.0192 – ACP, em 
razão  da  conduta  omissiva  do  Município  de  Feira  de  Santana, 
inclusive com o descumprimento da determinação judicial.
Esta demanda foi impetrada pelo Ministério Público do Trabalho em 
função de denúncias formuladas pela Associação dos Servidores dos 
Guardas  Municipais  e  Agentes  de  Trânsitos,  a  qual  alega  que  o 
Município  não  tem  oferecido  um  ambiente  de  trabalho  salubre  e 
seguro  para  estes  servidores,  e  que  teriam  inclusive  estas 
irregularidades  sido  identificadas  anteriormente  pelo  Ministério  do 
Trabalho e Emprego e pelo Centro Regional de Atenção à Saúde do 
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Trabalhador  de  Feira  de  Santana,  tendo  o  magistrado  acatado  a 
segurança da medida.

Em sua sentença o Dr. Juiz de Direito Murilo C. S. Oliveira acolhe as 
irregularidades levantadas na exordial, e conclui que o Município de 
Feira  de  Santana  não  tem  observado  as  medidas  de  saúde  e 
segurança do trabalho. 

Alerta  ainda  o  magistrado  que  estes  descumprimentos  foram 
identificados a mais de sete anos, demonstrando que o Município 
reiteradamente incorre em omissão em relação às disposições da 
Lei.

Dentre  as  determinações  contidas  na  decisão,  foram  consignadas 
diversas obrigações de fazer ao Município em relação aos agentes de 
trânsito  e  guardas  municipais,  notadamente  no  que  concerne  ao 
cumprimento  de  normas  de  segurança  do  trabalho,  e  que  o  ente 
municipal realizasse um projeto de implementação destas obrigações, 
com cronograma detalhado e justificado até o dia 15/07/10, sob pena 
de multa no valor de R$ 30.000,00, o qual não foi cumprido, e esta 
multa aplicada e direcionada em favor do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador.

Entretanto, a multa não foi executada pelo Poder Judiciário, estando o 
Processo,  desde  o  dia  06/04/11  em  fase  de  cálculo  do  montante 
atualizado para sua posterior execução. 

Na  diligência  anual,  argumentou  o  Gestor  que  o  Município  teria 
adotado medidas para minimizar e excluir os riscos advindos com o 
exercício das atividades desempenhadas pelos agentes de trânsito e 
guardas municipais, tais como treinamentos e qualificação de pessoal, 
aquisição de equipamentos, fardamentos, dentre outras. Comprovou 
ainda  o  Gestor  que  foi  realizada  uma  Audiência  junto  com  o 
representante  do  Ministério  Público  do  Trabalho  em  21/11/11 
(processo  administrativo  nº  000271.2010.05.006/3),  suspendendo  a 
multa anteriormente imputada, além de ser concedida a dilatação do 
prazo até o dia 30/06/2012 para que o Município cumpra com todas 
obrigações contidas na liminar judicial.
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Por  fim,  ficou  acordado  que  o  descumprimento  das  obrigações 
contidas na liminar importará na multa de R$ 30.000,00 por obrigação 
descumprida,  além do pagamento  da multa  de  R$ 60.000,00,  pelo 
descumprimento anterior,  dobrada em razão da concessão de novo 
prazo.

O  Tribunal  julgou  parcialmente  procedente  a  denúncia  objeto  do 
processo TCM nº 10.416/11 em razão de falhas e irregularidades em 
procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação (dispensa nº 
494/2010/DLC,  e  inexigibilidades  nº  182/2011/DLC  e  nº 
348/2010/DLC), além do pagamento de R$ 58.120,00 além do valor 
pactuado  no  Contrato  nº  030/2009.  Em  consequência  dessas 
irregularidades, foram  aplicadas ao Gestor, com arrimo no art. 71, inc. 
III, da Lei Complementar nº 06/91, multa de  R$ 15.000,00, além do 
ressarcimento  de  R$ 58.120,00,  pelo  pagamento  de  despesas  em 
favor da empresa Freire Informática Ltda. sem respaldo no Contrato 
nº 030/2009 e respectivo Termo Aditivo.

Em face do exposto,

R E S O L V E:

Emitir Parecer Prévio pela  aprovação, porque regulares, porém com 
ressalvas, das contas da Prefeitura Municipal de  Feira de Santana, 
exercício financeiro de 2010, constantes do ptocesso TCM-7541/11, 
com fundamento no art. 40, inc. II, combinado com o art. 42, da Lei 
Complementar  06/91,  de  responsabilidade  do  Sr.  Tarcízio  Suzart 
Pimenta Júnior.

As  conclusões  consignadas  nos  Relatórios  e  Pronunciamentos 
técnicos submetidos à  análise  desta  Relatoria  levam a registrar  as 
seguintes ressalvas:

• reincidência na  indisponibilidade  financeira  para 
adimplemento das obrigações pactuadas constantes no Passivo 
Financeiro;

• reincidência na tímida cobrança da Dívida Ativa;
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• outras ocorrências consignadas no Relatório Anual expedido 
pela CCE, a exemplo do pagamento de R$ 638,47 com multas 
de trânsito - pp. nº 8070, 8073, 11267 e 11268. 

Em  razão  das  ressalvas  acima,  aplica-se  ao  Sr.  Tarcízio  Suzart 
Pimenta Júnior, com arrimo no art. 73 da Lei Complementar nº 06/91, 
multa de R$  2.000,00 (dois mil reais), além do ressarcimento de R$ 
638,47, com recursos pessoais, com fundamento no inc. III, do art. 76 
do mesmo diploma legal, pelo pagamento de multas de trânsito, com 
prejuízo  ao  erário  municipal,  lavrando-se  para  tanto  a  competente 
Deliberação de Imputação de Débito, nos termos regimentais, quantia 
esta que deverá ser  quitada no prazo e condições estipulados nos 
seus arts. 72, 74 e 75.

Determinações ao Gestor:

• Adotar  medidas  urgentes  concernente  aos  recolhimentos 
realizados  e  não  repassados  ao  INSS  de  R$  594.880,48, 
porquanto  deixar  de  repassar  à  Previdência  Social,  no  prazo 
legal, as contribuições  recolhidas dos contribuintes, caracteriza 
ilícito penal tipificado como “apropriação indébita previdenciária”,  
com as cominações previstas na Lei Federal nº 9.983, de 14 de 
julho de 2000.

Determinações à CCE

• Como o Gestor apresentou 41 cópias de ofícios autuados nesta 
Corte indicando o encaminhamento de Prestações de Contas de 
repasses de recursos à entidade civis, deve a Coordenadoria de 
Controle Externo realizar um levantamento em seus arquivos de 
quais foram efetivamente encaminhadas pelo Município de Feira 
de Santana,  e caso sejam identificados documentos ausentes 
que se façam as devidas diligências, possibilitando a análise da 
regularidade  nos  repasses  de  subvenção  social  feitos  no 
exercício de 2010.

Determinações à SGE:
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• Extrair os documentos anexados em Pasta tipo “a-z”, Volume 
01,  doc.  29 e substituir  por  cópia,  relativos ao pagamento da 
multa  –  Processo  TCM  nº  08475-10  e  encaminhar  para  a 
Diretoria de Controle Externo competente para fins de registro.

SALA  DAS  SESSÕES  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DOS 
MUNICÍPIOS, em 28 de dezembro de 2011.

Cons. PAULO MARACAJÁ PEREIRA – Presidente

Cons. PAOLO MARCONI – Relator

Este  documento  foi  assinado  digitalmente  conforme  orienta  a  resolução  TCM 
nº01300-11.  Para  verificar  a  autenticidade  deste,  vá  na  página  do  TCM  em 
www.tcm.ba.gov.br e acesse o formato digital assinado eletronicamente.

dag
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