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PARECER PRÉVIO
 
Opina  pela  rejeição,  porque  irregulares, 
das contas da Prefeitura Municipal de FEIRA 
DE  SANTANA,  relativas  ao  exercício 
financeiro de 2012.

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:

Cuida  o  Processo TCM  nº  08898-13 da  prestação  de contas  da  Prefeitura 
Municipal  de  FEIRA  DE  SANTANA,  exercício  financeiro  de  2012,  da 
responsabilidade do Sr. TARCIZIO PIMENTA SUZART JÚNIOR, encaminhada 
no  prazo  legal  ao  Legislativo  Municipal,  onde,  depois  de  cumpridas  as 
formalidades de estilo, notadamente sua disponibilização pública pelo prazo de 
sessenta  dias  à  disposição  de  qualquer  contribuinte  em  cumprimento  do 
disposto no § 3º do art. 31 da Constituição Federal, conforme Ato nº 01/2013, 
(fl. 03 das contas do Legislativo), foi enviada à Corte com vistas ao exame e 
emissão  de  Parecer  Prévio  que,  constitucionalmente,  consubstanciará  os 
trabalhos do Legislativo no julgamento das contas do ente público.  

Esteve a cargo da 2ª Inspetoria Regional de Controle Externo, estabelecida na 
aludida  cidade  de  Feira  de  Santana,  o  acompanhamento  da  execução 
orçamentária,  da  gestão  financeira,  operacional  e  patrimonial  das  contas 
referenciadas,  tendo,  no  desempenho  de  suas  funções  regimentais, 
materializado nos relatórios mensais complementados e refletidos no anual de 
fls. 637/1116, falhas, impropriedades técnicas e irregularidades, sobre as quais 
o  ordenador  da  despesa  apresentou  justificativas  sanando  apenas  parte 
dessas questões,  de modo que as pendências remanescentes,  aliadas aos 
achados não descaracterizados na resposta à diligência das contas,  ante o 
que  restará  evidenciado  nos  passos  seguintes,  lamentavelmente, 
comprometem o mérito das contas.

Encaminhadas à Corte, as contas passaram pelo crivo da assessoria técnica, 
quando foram apontadas mais algumas questões reclamando esclarecimentos, 
a exemplo de divergência entre o valor dos créditos adicionais suplementares 
constantes nos decretos e o valor contabilizado no Demonstrativo de Despesa 
de  Dezembro;  ausências  de  decreto  que  estabeleceu  a  Programação 
Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso; divergências 
na consolidação das contas da descentralizada Fundação Cultural Municipal 
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Egberto Tavares Costa; baixa arrecadação da Dívida Ativa Tributária e Não 
Tributária; ausência de comprovação das medidas acaso adotadas com vistas 
à regularização da conta de responsabilidade no Ativo Realizável; insuficiência 
de saldo financeiro para cumprimento do art. 42 da LRF; falta do Parecer do 
Conselho de Acompanhamento e Controle Social  do FUNDEB; ausência de 
prestação de contas de recursos transferidos a título de subvenções entidades 
civis; ausências de folgas de pagamento dos agentes políticos;  Demonstrativo 
dos  Resultados  Alcançados  deficiente;  ausência  de  comprovação  das 
providências acaso adotadas com vistas à cobrança dos gravames imputados 
pelo TCM, inclusive, recolhimento dos gravames aplicados ao próprio gestor; 
deficiência  dos  relatórios  enviados  violando  as  exigências  legais;  anexos 
contábeis  com incorreções;  violação  das  Resoluções  oriundas  da  Corte  de 
Contas.

Convertido  o  processo  em  diligência  para  que  fosse,  em  homenagem  ao 
princípio  constitucional  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  possibilitado  ao 
gestor a oportunidade de apresentar suas justificativas, resultou no arrazoado 
de fls. 1159/1169 secundado pelos documentos contidos em 06 (seis) pastas 
do  tipo  “AZ”,  sem  numeração,  sanando  a  maioria  dos  questionamentos, 
sobejando alguns outros que, dado o grau de relevância, nível de incidência e 
frequência  com  que  ocorreram,  não  chegam  a  inviabilizar  as  contas, 
submetendo-as ao comando do inciso II do art. 40 combinado com o art. 42 da 
Lei Complementar nº 06/91, merecendo pontuar, dentre outras constatações, o 
seguinte:

Recebida a defesa, de pronto, a relatoria submeteu a prestação de contas à 
consideração do respeitável Ministério Público de Contas que, no exercício do 
seu desiderato,  emitiu  o Parecer nº 351/2013,  constante de fls.  1172/1194, 
retornando os autos ao Gabinete do Relator em 02.12.13.

Do Parecer Ministerial, não obstante ser acolhido sem maiores discrepâncias, 
passando a fazer parte integrante do decisório, merece especial relevo a parte 
conclusiva vazada nos seguintes termos: 

“Ante o exposto, opino pela rejeição das contas da Prefeitura 
Municipal  de Feira de Santana,  relativas ao exercício  de 
2012, de responsabilidade do senhor Tarcizio Suzart Pimenta 
Júnior, aplicando-se multa com fundamento no art. 71, inciso 
I, da Lei Complementar nº 06/91.

Deve  ainda  ser  imputado  ao  gestor  o  ressarcimento,  com 
recursos  próprios,  de  montante  a  ser  apurado  pelo  ilustre 
Conselheiro  Relator,  tendo  em vista  os  fatos  discutidos  nos  
itens II.b.4.5 e II.b.5.

Em tempo,  recomenda-se o envio de cópia destes autos ao 
Douto Ministério Público Estadual para apuração de eventuais  
ilícitos civis e criminais, em especial do delito previsto no art.  
359-C do Código Penal, tendo em vista o descumprimento do 
art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.” 
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O presente opinativo baseou-se na veracidade e completude 
das informações e relatórios contidos nos presentes autos.” –  
realces do original.

Pois  bem,  nessa  mesma  linha  de  intelecção,  observa-se  que  a  defesa 
apresentada,  tal  qual  observou  o  MPC,  sanou  apenas  parcialmente  os 
questionamentos apontados, de sorte que os remanescentes, dado o grau de 
relevância, nível de incidência e frequência com que ocorreram, inviabilizam as 
contas  submetendo-as  ao  comando  da  alínea  “a”  do  inciso  III  do  art.  40 
combinado com o parágrafo único do art. 43 da Lei Complementar nº 06/91, 
merecendo pontuar, dentre outras constatações, o seguinte:

LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Questionamentos  em  torno  de  procedimentos  licitatórios  em  relação  às 
formalidades de que trata a Lei Federal nº 8.666/93, sobretudo em relação à 
irregularidade de singular gravidade envolvendo os procedimentos licitatórios 
nºs 137/2012/1111 e 345/2012/1111, da COOPERSADE (SERVICECOOP), e 
27/PGM/2012,  da  Viva  Ambiental  e  Serviços  Ltda.,  totalizando 
R$22.536.394,20,  notadamente,  no que se refere  ao Contrato  nº  237/2006, 
pactuado  entre  o  Município  de  Feira  de  Santana  e  SERVICECOOP,  cuja 
pactuação  foi  subrogada  pela  COOPERSADE,  pelo  prazo  de  60  meses, 
acrescido, por mais 12 meses, totalizando, portanto, 72 meses.

Essa pactuação  teve  o seu início  em 01.04.2006 até  01.04.2011,  portanto, 
pelo prazo de 60 meses, sendo, em seguida, prorrogado, excepcionalmente, 
sem  as  devidas  justificativas,  pelo  período  de  mais  doze  meses  com 
vencimento em 01.04.2012.

Convém salientar que a dilatação excepcional, no que tange ao prazo de que 
trata o art. 57 § 4º da Lei nº 8666/93 – cuja norma foi recepcionada pela Lei 
Estadual  nº  9.433/2005  (art.  140,  parágrafo  único)  –  é  marcada  pela 
imprevisibilidade de fatos, visando alcançar situação inusitada, que deveria ser 
motivada, não tendo, portanto, o gestor apresentado as razões que levaram a 
essa dilatação por mais 12 meses.

Portanto,  não se desincumbiu o gestor de providenciar a  licitação antes de 
terminar o prazo de 60 meses. Mesmo assim, prorroga o contrato por mais 12 
meses, e nesse período também não instaura o devido processo de licitação.

Acresce, ainda, ao rosário de ilegalidades, o fato de que, uma vez vencido o 
aditivo celebrado de forma excepcional,  outro  pacto  foi  ajustado,  desta vez 
pelo  período  de  mais  cento  e  oitenta  dias,  sob  a  mesma  alegação  de 
emergencialidade.       

Segundo  consta  das  informações  presentes  no  processo,  a  Secretaria 
Municipal  de  Saúde  iniciou  a  preparação  do  processo  licitatório e  que 
necessitava de mais 180 dias para finalizá-lo, optando a Administração pela 
contratação direta emergencial, no valor de R$6.370.495,62, sob a alegação 
de  que  a  eventual  ausência  desses  serviços  poderia  causar  prejuízo  à 
população.
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No  exercício  de  2012,  desconsiderando  todo  o  rosário  de  irregularidades 
perpetrados no exercício anterior, a Administração Municipal promoveu, sem 
qualquer  justificativa,  nova  contratação  direta,  desta  vez,  no  importe  de 
R$6.379.495,62,  de  sorte  que  somando  a  avença  anterior,  pejada  de 
irregularidade,  à que se seguiu,  operada no exercício em apreço, totaliza o 
expressivo  montante  de  R$12.749.961,24,  circunstância  que, 
lamentavelmente, prejudica irremediavelmente o mérito das contas. 

Ora, a Administração falhou no planejamento desde o início, ao não instaurar o 
certame licitatório, desde antes do término dos 60 meses. Teve o gestor todas 
as oportunidades para instaurar a licitação que é a regra geral e não o fez, 
somente vindo a providenciá-la recentemente. 

Além disso constata-se na publicação a ausência do valor da contratação na 
imprensa oficial, sendo um dado importante que foi omitido para a sociedade.

Em relação à pactuação com a Viva Ambiental,  com vistas à prestação  “de 
serviços públicos essenciais de manutenção, conservação e limpeza urbana  
da Cidade de Feira de Santana,...”, pelo valor estimado de R$9.777.402,96, o 
gestor alega, todavia sem fazer qualquer comprovação, de que as renovações 
contratuais  se  deram  por  via  judicial,  circunstância  que  poderia  conferir 
legalidade  às  avenças  aditivadas  por  vários  períodos  em  distonia  com  a 
legislação de regência.

Nessa mesma linha de prorrogação ilegal de contratos é observada a avença 
que deu origem ao Contrato nº 056/2010, celebrada com a empresa Cidade 
Propaganda e Marketing Ltda., pelo valor de R$873.150,00, para a prestação 
de serviços publicitários sem que houvesse qualquer evidência de tratar-se de 
prestação de serviços de caráter continuado, nos termos do preconizado no 
art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e o art. 140 da Lei Estadual nº 9.433/2005.

Da mesma  forma,  revela-se  irregular  a  prorrogação envolvendo  a  empresa 
Ghia Engenharia Ltda., cujo contrato foi celebrado em agosto de 2010, pelo 
valor de R$2.352.106,33 enquanto o desembolso até agosto de 2012 já era de 
R$3.816.888,33, sem que houvesse qualquer previsão contratual autorizando 
qualquer dilatação de prazo, em que pese haver o gestor insistido na defesa 
apresentada  no  sentido  de  que  os  pagamentos  estão  “dentro  do  limite 
estabelecido  no  contrato  e  seus  aditivos”;  assim  como  é  manifestamente 
irregular a prorrogação da avença concertada em maio de 2006, pelo prazo de 
doze  meses,  com  a  empresa  Softwaredata  Soluções  Informática  Ltda.,  no 
importe  de  R$484.416,00,  cujos  aditivos  celebrados  terminaram  por 
ultrapassar  o  prazo máximo de vigência  admitido,  que é de setenta  e dois 
meses, de sorte que a prorrogação ocorrida em 02 de maio de 2012 operou de 
forma irregular, fato, aliás, admitido pelo gestor ao alegar que “a Administração 
já  tomou  as  devidas  providências  e  autorizou  a  abertura  de  um  novo 
procedimento licitatório.”
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Constata-se, também, o não encaminhamento de procedimentos licitatórios à 
2ª IRCE, não obstante grande parte ter sido lançado  no Sistema SIGA, tais 
como  os  relativos  aos  processos  nºs  52  e  162/2012-TP  totalizando 
R$142.835,08,  de  sorte  que  tal  pendência,  lamentavelmente,  impacta 
negativamente o mérito das contas em apreço; além de despesas realizadas 
de  forma  fracionada,  revelando  verdadeira  burla  ao  instituto  da  licitação 
pública, a exemplo dos gastos realizados com a locação de veículos e com 
cópias reprográficas.

Por  fim,  registre-se  a  ocorrência  de  despesas  realizadas  ao  arrepio  das 
exigências legais, porque foram contratadas diretamente mediante processos 
de dispensas e/ou inexigibilidades de licitação, a exemplo do Hotel Acalanto 
Ltda.,  com  vistas  à  prestação  de  serviços  de  hospedagem  e  alimentação, 
contratado mediante dispensa de licitação  pelo valor de R$154.790,00 sob 
alegação de certame licitatório deserto, todavia, o gestor não fez a prova do 
quanto  alegado.  O  mesmo  ocorreu  em  relação  à  contratação  direta  e 
emergencial  da Associação de Trios  Elétricos para a locação de trios para 
abrilhantar  a  Micareta  de  2012,  sob a  alegação de que houve apenas  um 
interessado  na  participação  da  Tomada  de  Preços  nº  009/2012,  que  foi 
desclassificado por não atender alguns itens do edital do certame mencionado, 
todavia, o gestor não fez prova satisfatória dessa ocorrência, na medida em 
que  juntou apenas extrato de publicação do indigitado procedimento.    

RESTOS A PAGAR/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Para os fins do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja aferição do seu 
cumprimento  dar-se-á  no  último  ano  de mandato  da  legislatura  2009/2012, 
observa-se  que  o  Pronunciamento  Técnico  registra  que  a  Disponibilidade 
Financeira do Município foi de R$21.839.672,50 que, uma vez deduzidas das 
Consignações e Retenções de R$7.622.089,04 e Restos a Pagar de exercícios 
anteriores  de  R$1.883.332,67,  resulta  numa  Disponibilidade  de  Caixa 
Negativa no montante de (R$12.334.250,79), enquanto os Restos a Pagar do 
exercício  de  que  se  trata  foram  inscritos  no  valor  de  R$32.623.254,40 e 
Despesas de Exercícios Anteriores – DEA no importe de  R$1.061.571,09, 
contribuindo para o desequilibro fiscal do Município.

Na resposta à diligência das contas o gestor pugna pela inclusão de saldo 
bancário  da  ordem  de  R$54.351.101,70,  devido  o  encaminhamento  dos 
extratos bancários e conciliações comprovando a disponibilidade em questão. 

Em seguida, os autos retornaram à consideração da área técnica que, após 
detido exame, apontou disponibilidade no valor de R$41.396.328,84, elevando, 
assim,  o  valor  antes  apontado,  que  era  de  R$21.839.672,50,  conforme 
informativo de fls. 1203/1206 dos autos. 

Com as melhorias ora introduzidas em relação à disponibilidade financeira, que 
foi elevado para o valor de R$41.396.328,84, malgrado os esforços do gestor, 
a  irregularidade  decorrente  do  descumprimento  do  art.  42  da  Lei  de 
Responsabilidade  continua  a  impactar  negativamente  o  mérito  das  contas 
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referenciadas,  como está a discriminar,  de forma clara e objetiva, o quadro 
abaixo:  

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$
Disponibilidade Financeira (Caixa/Bancos) 41.396.328,85
(-) Consignações e Retenções (7.622.089,04)
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (1.883.332,67)
(=) Disponibilidade de Caixa 31.890.907,14
(-) Restos a Pagar do Exercício (32.623.254,40)
(-) Despesas de Exercícios Anteriores (1.061.571,09)
(=) Saldo Negativo (1.793.918,35)

GASTOS IRRAZOÁVEIS E ANTIECONÔMICOS 
Registra  o  Relatório  Anual  a  realização  de  despesas  expressivas  pela 
Prefeitura  Municipal,  revelando  verdadeira  desconsideração  aos  princípios 
constitucionais  da razoabilidade e da economicidade,  a  exemplo da avença 
mantida com a empresa Cedro Editora Gráfica Ltda., no mês de agosto, para 
aquisição de 39.900 edições do jornal Folha do Estado, para o Projeto Jornal 
Escola,  com desembolso  mensal  de  R$65.800,00,  revelando  um custo  por 
unidade no valor de R$1,65, enquanto o exemplar do mesmo jornal é vendido 
nas bancas por R$1,00, com acréscimo de haver desconto de 20% para quem 
o  assinasse  por  seis  meses  ou  um ano.  Além disso,  o  periódico  somente 
circula de terça a domingo. No complemento de resposta à diligência, o gestor 
aduz,  todavia,  sem  fazer  a  devida  comprovação  de  “que  dentro  do  custo 
unitário  está  a  colocação  de  suporte  em mais  de  200  escolas  municipais,  
inclusive com distribuição diária para escolas localizadas nos distritos.”,  e que 
ao tomar conhecimento do questionamento, foi efetuado “aditivo de supressão,  
onde houve a retirada dos suportes de metal para expor os jornais, ficando 
estabelecido a redução do contrato de R$789.600,00 para R$414.960,00 em 
12 parcelas. Esse ajuste reduziu o jornal para R$1,00.”     

Observa-se,  ainda,  que o Relatório  Anual  consignou no mês de dezembro, 
gastos  imoderados  com  aluguel  de  software,  onde  é  observado  dois 
desembolsos  no  valor  de  R$87.352,26  cada  um,  conforme  processos  de 
pagamento nºs 14077 e 14775,  no valor total  de R$720.000,00,  de sorte a 
evidenciar,  à  míngua  de  esclarecimentos,  atentatórios  aos  princípios 
constitucionais da razoabilidade e da economicidade. 

Assim sendo, em atenção a sugestão do douto Ministério Público de Contas, 
deve a 1ª CCE lavrar Termo de Ocorrência com vistas à apuração dos fatos 
relacionados a gastos com aquisição de jornais impressos e com locação de 
softwares;  estendendo  aos  trabalhos  investigatórios  ao  questionamento 
envolvendo o pagamento de remuneração de diversos agentes políticos acima 
dos subsídios pagos ao Prefeito Municipal, conforme foi observado nos meses 
de setembro e novembro, diante da forte evidência de violação à regra de que 
trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal.
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TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES CIVIS
Aponta  o  Pronunciamento  Técnico  que  a  Prefeitura  Municipal  repassou 
recursos as entidades civis sem fins lucrativos, a seguir relacionadas, a título 
de subvenções sociais ou auxílios, mediante convênio, acordo, ajuste ou outro 
instrumento congênere, sem que tenha sido notado nos autos as respectivas 
prestações  de  contas,  em  desconformidade  com  as  determinações  da 
Resolução TCM nº 1.121/05 e o art. 26 da LRF. Foram descritas as seguintes 
entidades: 

Entidade Valor R$ 

ACOMAQ- ASS COM MARIA QUITERIA 1.000,00

ASCRAMAR- ASS COMU REC AD RUA 1.000,00

ASS COM MOR BAIRRO CAMPO GADO 2.000,00

ASS COM R FAZ CAJ ADJACENCIAS 3.000,00

ASS F CJ H J. D CARNEIRO -F X 2.500,00

ASS F MINHAS CRIANCAS DE FSA 1.000,00

ASS RUR.C.DE SAO CRISTOVAO ADJ 2.000,00

ASS. DAS ENT.CULT.AFROS F.SANT 162.000,00

ASS. DOS SEM TETO DE F.DE SANT 1.500,00

ASS.COM.DE T.DURA E ADJACENCIA 1.000,00

ASS.COM.DOS M.B.GAL.BARAUNAS 133.200,00

ASS.COM.OURICURI T.NOVA E ADJ. 20.000,00

ASS.CRISTA B.DE A.S.B.C DE FS 4.400,00

ASS.CULTURAL A.C.E D.F.SANTANA 5.250,00

ASS.DE MINISTROS EVANGELICOS 50.000,00

ASS.DE MOR.DO CJ,EXP.FEIRA IX 535,00

ASS.UNIAO DEF.MOR.DE HUMILDES 2.000,00

ASSOC C M E C DO AMENDOIM QUEI 15.200,00

ASSOC. DE APOIO P. COM CANCER 14.158,73

ASSOCIACAO ATLETICA FEIRENSE 9.000,00

ASSOCIACAO CRISTA FEMININA FS, 18.760,00

ASSOCIACAO CRISTA NACIONAL 143.270,00

ASSOCIACAO F. PRONTOS P SERVIR 27.700,00

CENTRO RECREATIVO 2 DE JULHO 6.667,00

CLUBE DE MAES PARQUE VIOLETA 9.000,00

CONVENTO N S DA PIEDADE 3.195,00

ESCOLA DE SAMBA UNID P.OVIDIO 3.000,00

ESPORTE CLUBE YPIRANGA 12.600,00

FUNDACAO GRUPO E.SEARA DE PAZ 1.000,00

GR.FRAT. ESPIRITA MAOS UNIDAS 16.000,00

GRUPO LIB I C HOMOSSEXUAL 9.500,00

IBAM INST B. DE ADM.MUNICIPAL 124.700,00

IGREJA BATISTA DAS NACOES 6.000,00
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PALACIO DE ACOL. MENOR DE FSA 36.750,00

PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO 1.000,00

TOTAL 849.885,73

Sobre o apontamento, respondeu o gestor na resposta à diligência das contas, 
que das entidades relacionadas, seis delas referem-se a contratos de alugueis 
de  imóveis  (ACOMAQ-  ASS  COM MARIA  QUITERIA;  ASS.CRISTA  B.  DE 
A.S.B.C  DE  FS;  ASS.DE  MOR.DO  CJ,EXP.FEIRA  IX;  ASS.UNIAO 
DEF.MOR.DE  HUMILDES;  FUNDACAO  GRUPO  E.SEARA  DE  PAZ  e 
PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO),  as  entidades  (ASS.CULTURAL A.C.E 
D.F.SANTANA; ASS F CJ H J. D CARNEIRO -F X, ASS. DOS SEM TETO DE 
F.DE  SANT,  ASS.COM.OURICURI  T.NOVA  E  ADJ.,  ASS.DE  MINISTROS 
EVANGELICOS,  ASSOCIACAO  ATLETICA  FEIRENSE,  ASSOCIACAO  F. 
PRONTOS P SERVIR, CENTRO RECREATIVO 2 DE JULHO, ESCOLA DE 
SAMBA UNID P.OVIDIO,  GRUPO LIB I  C HOMOSSEXUAL,  ASSOCIACAO 
CRISTA  NACIONAL,  CLUBE  DE  MAES  PARQUE  VIOLETA,  IGREJA 
BATISTA  DAS  NACOES,  GR.FRAT.  ESPIRITA  MAOS  UNIDAS, 
ASSOCIACAO  CRISTA FEMININA FS,  ASSOC C M E  C DO AMENDOIM 
QUEI, ASSOC. DE APOIO P. COM CANCER, ASS F MINHAS CRIANCAS DE 
FSA,  PALACIO  DE  ACOL.  MENOR  DE  FSA,  ASS.COM.DOS 
M.B.GAL.BARAUNAS, ASS RUR.C.DE SAO CRISTOVAO ADJ) as prestações 
de  contas  já  foram  enviadas  ao  TCM  conforme  processos  e  ofícios 
relacionados, às fls. 1167, dos autos; as associações ASS COM R FAZ CAJ 
ADJACENCIAS  e  ASS  COM  MOR  BAIRRO  CAMPO  GADO,  por  não 
apresentarem  as  contas  à  época  devida,  esta  sendo  providenciados  a 
devolução dos recursos e/ou encaminhamento para as medidas judiciais, por 
fim,  encaminha  a  documentação  atinentes  às  entidades  ASCRAMAR-  ASS 
COMU  REC  AD  RUA,  ESPORTE  CLUBE  YPIRANGA,  ASS.COM.DOS 
M.B.GAL.BARAUNAS, ASS.COM.DE T.DURA E ADJACENCIA (anexo 16 das 
pastas tipo “AZ” 04/05 anexas).

Deve a documentação referenciada ser desentranhada e enviada à 1ª CCE, 
para os fins da Resolução TCM nº 1.121/05, ficando facultada a lavratura de 
Termo de Ocorrência, se necessário. 

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
A  Câmara  Municipal,  através  da  Lei  nº  2.882/2008,  de  16.04.08,  fixou  os 
subsídios  do  Prefeito,  do  Vice-Prefeito  e  dos  Secretários  Municipais, 
estabelecendo para o gestor o valor mensal de R$16.512,09; para o Vice e 
Secretários  o  importe  de  R$9.288,05.  Devido  a  ausência  das  folhas  de 
pagamento  dos  meses  de  maio,  junho  e  de  outubro  a  dezembro,  não  foi 
possível a verificação quanto a regularidade dos pagamentos efetuados, aliado 
ao  apontamento  de  pagamento  a  maior  aos  Secretários  de  Planejamento, 
Turismo  e  Desenvolvimento  Econômico,  Extraordinário  de  Relações 
Institucionais e de Comunicação Social sem que tenha sido justificado extreme 
de dúvidas, de sorte que deve a 1ª CCE examinar a pendência e lavrar, se 
necessário, Termo de Ocorrência, como, aliás, sugeriu a ilustre representante 
do Parquet.    
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DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
Encontra-se nos autos, mais precisamente às fls. 390 a 392, o Demonstrativo 
dos  Resultados  Alcançados,  todavia,  essa  peça  como  apontou  o 
Pronunciamento Técnico,  “não contemplou a quantidade de ações ajuizadas 
para  cobrança  da  dívida  ativa,  os  resultados  alcançados  e  a  evolução  do 
montante  dos créditos  tributários  passíveis  de  cobrança administrativa,  não  
observando o disposto no item 30, do art. 9º da Resolução TCM nº 1060/05.”, 
não  obstante  haver  o  gestor  trazido  aos  autos  informações  acerca  dessas 
omissões  no  arrazoado  de  resposta  à  diligência  das  contas,  objetivando 
complementar as deficiências de que padece a Demonstrativo entranhado aos 
autos.

JUROS E MULTAS
Aponta o Relatório Anual (fls. 637/1116) o pagamento de juros e multas por 
atraso no adimplemento de obrigações favorecendo a COELBA, TELEMAR, 
EMBASA, EMBRATEL,  PASEP e Instituto  Previdência de Feira  de Santana 
nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, novembro e dezembro de 2012, 
no  importe  de  R$183.161,75.  Na  complementação  da  defesa,  classificador 
anexo, o gestor comprova que os Processos nºs 4143, 4909, 14413 e 14415, 
totalizando R$101.312,09 referem-se a encargos de parcelamentos realizados 
com  o  Instituto  de  Previdência  de  Feira  de  santana  e  a  Receita  Federal 
(PASEP), não se trata de multa ou juro de mora, restando pendente o valor de 
R$81.849,66,  oriundos de despesas em sua maioria de caráter  continuado. 
Assim  sendo,  deverá  o  alcaide  indenizar  ao  erário  desse  injustificável 
dispêndio, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RELATÓRIO ANUAL)
Constam ainda do Relatório Anual de fls. 637/1116, além dos questionamentos 
relativos a licitações e contratos administrativos, realização de despesas com 
juros e multas destacados em separado, gastos irrazoáveis e antieconômicos 
na realização de diversas despesas, inclusive o pagamento da remuneração 
de agentes políticos acima dos subsídios percebidos pelo Chefe do Executivo, 
algumas  pendências  apontadas  no  decurso  da execução  orçamentária,  a 
exemplo de classificação irregular da despesa; não foram informadas no SIGA 
as certidões dos participantes da licitação; ausência de autenticação bancária 
ou assinatura do servidor na folha de pagamento, de indicação no SIGA de no 
mínimo  3  (três)  convidados  escolhidos  pela  administração,  de  publicação 
resumida do aditamento ao instrumento  de contrato  na imprensa oficial,  de 
nota fiscal e/ou recibos, de publicação resumida do aditamento ao instrumento 
de contrato na imprensa oficial; não foram informadas no SIGA as certidões de 
prova  de  regularidade  fiscal  e  trabalhista  para  o  contrato;  conciliações 
bancárias não expressam corretamente os fatos; nota fiscal  e/ou recibo em 
cópia; Relatório de Controle Interno não atende as exigências de nº 1120/05; 
prorrogação de prazo de contrato sem justificava por escrito e sem autorização 
prévia  da  autoridade  competente  para  celebrá-lo;  acréscimos  nas  obras, 
serviços ou compras acima de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado  do  contrato;  divergência  entre  o  valor  informado  no  SIGA  e  o 
apresentado  em  documento  encaminhado  pela  entidade;  realização  de 
despesa com prazo contratual expirado; a merecer do gestor maior empenho 
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com  vistas  à  melhoria  da  máquina  administrativa  e  aperfeiçoamento  do 
sistema de controle interno da entidade.

Dando  continuidade  à  análise  das  contas  em  referência,  convém 
promover  o  registro  das  informações  a  seguir  descritas,  objetivando 
melhor evidenciar o comportamento da execução orçamentária.

1. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

1.1. PLANO PLURIANUAL – PPA
O  Plano  Plurianual  referente  ao  quadriênio  2010/2013,  caderno  anexo,  foi 
instituído  mediante  Lei  Municipal  nº  3.014/2009,  de  16.10.09,  publicado  no 
periódico local “Folha do Estado”, edição de 20.10.09, em cumprimento das 
exigências de que tratam o art. 165, § 1º da Constituição Federal, o art. 159, § 
1º da Constituição do Estado da Bahia e o art. 4º, V, da Resolução TCM nº 
1060/05.

1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO
Foram estabelecidas  as  diretrizes  para elaboração do Orçamento  de  2012, 
através da Lei Municipal nº 3.227/2011, de 01.07.11,  publicada na edição de 
05.07.2011 do periódico local “Folha do Estado”, observando o que determina 
o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1.3. ORÇAMENTO
A  Lei  Orçamentária  Anual  –  LOA  nº  3.299/11,  de  28.12.11,  constante  de 
caderno em anexo,  foi  promulgada na mesma data e publicada em 30  do 
mesmo ano, no periódico local “Folha do Estado, estimou a receita e fixou a 
despesa do Município  para o exercício  financeiro  de  2012 no montante  de 
R$659.795.267,00,  compreendendo  o  Orçamento  Fiscal  no  valor  de 
R$360.514.126,00 e o da Seguridade Social no importe de R$299.281.141,00.

Esse Estatuto autorizou, ainda, dentre outras ações, no art. 6º, a abertura de 
créditos  adicionais  suplementares  até  o  limite  de  80%  (oitenta)  dos 
Orçamentos Fiscal  e da Seguridade Social,  mediante utilização de recursos 
provenientes:

I – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;

II – da incorporação do superávit financeiro do exercício anterior;

III – do excesso de arrecadação em bases constantes;

1.4. PROGRAMAÇÃO
Através  do  Decreto  nº  8.490/11,  de  29.12.11,  publicado  no  periódico  local 
“Folha  do  Estado”,  que circulou  em 03.01.12,  foi  aprovada a Programação 
Financeira do Poder Executivo e o cronograma mensal de desembolso. Esse 
instrumento,  previsto  no  art.  8º  da  LRF,  possibilita  ao  Gestor  traçar  um 
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programa  de  utilização  dos  créditos  orçamentários  aprovados  no  exercício, 
bem  como  efetivar  análise  comparativa  entre  o  previsto  na  LOA  e  a  sua 
realização mensal, compatibilizando a execução das despesas com as receitas 
arrecadadas no período (anexo 2, pasta tipo “AZ” 01). 

1.5. QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD
O Decreto nº 8.483/20111, aprovou o Quadro de Detalhamento de Despesa – 
QDD, do Poder executivo Municipal para o exercício de 2011 (anexo 3, pasta 
tipo “AZ” 01). 

1.5. CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
Foram  abertos  e  contabilizados  créditos  suplementares  no  montante  de 
R$238.752.425,73,  sendo  o  valor  de  R$223.469.359,24  por  anulação  de 
dotações  orçamentárias,  e  o  importe  de  R$9.493.000,00  por  excesso  de 
arrecadação, em sintonia com autorização prevista no inciso I do art. 6º da Lei 
de Meios e de acordo com os Decretos trazidos aos autos.

Registre-se que a ausência de recursos para abertura de créditos por excesso 
de  arrecadação  apontada  no  Parecer  do  MPC  foi  satisfatoriamente 
esclarecida, na medida em que foram encaminhadas as planilhas explicativas 
da  pendência,  as  quais,  foram  devidamente  validadas  pela  área  técnica, 
conforme informativo de fls. 1203/1206, a quem o processo foi encaminhado 
para reexame por sugestão do Parquet.

1.6. CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS
Foram  abertos  e  contabilizados  créditos  especiais  no  montante  de 
R$4.710.344,20,  de conformidade conforme  autorização constante  das Leis 
nºs 3322, 3333, 3334, 3339 e 3340, de 2012 (caderno anexo).

1.7. ALTERAÇÕES DE QDD
Foram  realizadas  alterações  e  contabilização  através  de  Decretos  do 
Executivo (caderno anexo) no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD no 
valor de R$22.526.610,08.

2. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Os  Demonstrativos  Contábeis  foram  assinados  pelo  Sr.  Joaquim  Costra 
Galvão  –  Contador,  devidamente  inscrito  no  Conselho  Regional  de 
Contabilidade, sendo afixado o selo de Declaração de Habilitação Profissional 
– DHP, emitido eletronicamente, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 
871/00,  do  Conselho  Federal  de  Contabilidade,  e  Resolução nº  500/08,  do 
Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia.

2.2 CONFRONTO COM AS CONTAS DA CÂMARA
Verificando  os  valores  registrados  nos  Demonstrativos  de  Despesas  de 
Dezembro/2011 dos Poderes Executivo e Legislativo, não foram identificadas 
quaisquer irregularidades.
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2.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Segundo  o  Anexo  XII  de  fls.  169,  constata-se  que  do  total  de 
R$659.795.267,00, estimado  para  a  receita,  foi  efetivamente  arrecadado  o 
montante  de  R$644.578.955,21 correspondendo  a  97,69% do  que  foi 
originariamente  previsto  no  Orçamento.  Por  sua  vez,  do  total  da  despesa 
orçamentária  fixada  foi  executado  o  montante de  R$590.524.914,52, 
correspondente a 93,38% do autorizado, de sorte que o Balanço Orçamentário 
registrou um superávit orçamentário da ordem de R$18.581.292,80.

2.4. BALANÇO FINANCEIRO
O  Anexo  XIII,  de  fls.  171/,  apresenta  os  valores  das  receitas  e  despesas 
orçamentárias, os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, os saldos 
oriundos do exercício anterior e os a transferir para o seguinte, nos termos do 
art. 103 da Lei nº 4.320/64, da seguinte forma:

DESCRIÇÃO VALOR R$
Receita Orçamentária 644.578.955,21
Receita Extraorçamentária 102.087.572,10
Saldo do Exercício Anterior 58.639.726,21
TOTAL 805.306.253,52
Despesa Orçamentária 625.997.662,41
Despesa Extraorçamentária 113.403.221,17
Outros Valores Câmara 191.400,62
Saldo para o exercício seguinte 65.713.969,32
TOTAL 805.306.253,52

2.5.DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
O DVP fls. 270/275, apresenta no exercício em exame, as Variações Ativas 
somaram R$736.502.843,30 e, por sua vez, as Variações Passivas no importe 
de  R$1.234.983.958,78,  resultando  num  déficit da  ordem  de 
R$498.481.115,48.

2.6. BALANÇO PATRIMONIAL
O Anexo XIV do exercício anterior, consoante fls. 226  a 269, consignou Ativo 
Real  Líquido  de  R$61.002.602,52,  que  deduzido  do  déficit  verificado  no 
exercício  em  exame  no  valor  de  R$92.003.527,31, evidenciado  no 
Demonstrativo das Variações Patrimoniais – DVP de fls.  270/275, resultou no 
Passivo  Real  a  Descoberto  de  R$437.478.512,96,  conforme  registrado  no 
Balanço Patrimonial/2012 de fls. 186 a 225, nos seguintes termos:
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ATIVO PASSIVO
Financeiro/Realizável 65.713.969,32 Financeiro 42.128.676,11
Permanente 288.168.222,81 Permanente 749.232.028,98

Passivo  Real  a 
Descoberto

437.478.512,96 Ativo Real Líquido 0,00

Ativo Compensado 468.625,38 Passivo  Compensado 468.625,38

Total do Ativo 791.360.705,09 Total do Passivo 791.360.705,09

2.7. PASSIVO FINANCEIRO / DÍVIDA FLUTUANTE
O saldo da Dívida Flutuante do exercício pretérito era de R$74.855.472,77, 
tendo  havido  uma inscrição no exercício  da ordem de R$112.190.738,76 e 
baixa de R$144.917.535,42, remanescendo saldo de R$42.128.676,11.

2.8. DÍVIDA FUNDADA INTERNA
O Anexo XVI, que trata da Demonstração da Dívida Fundada Interna, registra 
saldo  anterior  de  R$116.919.210,82,  havendo  no  exercício  inscrição  de 
R$23.359.408,02 e baixa no valor de R$19.889.915,72, remanescendo saldo 
no montante de R$120.388.703,12, conforme demonstrado a seguir:

TÍTULOS SALDO 
EXERCÍCIO 
ANTERIOR

INSCRIÇÃO BAIXA SALDO PARA 
O EXERCÍCIO 

SEGUINTE
INSS Parcelamento 41.164.269,58 6.772.865,84 9.342.676,05 38.594.459,37

PASEP Parcelamento 8.325.646,93 12.609.882,53 1.878.325,70 19.057.203,76

EMBASA 6.134.083,53 0,00 1.803.843,24 4.330.240,29

IPFS Parcelamento 10.230.756,94 0,00 668.399,28 9.562.357,66

INSS sob decisão judicial 3.130.648,75 0,00 0,00 3.130.648,75

Precatórios 11.571,49 503.921,58 346.949,56 168.543,51

INSS Contrato 6.931.217,92 0,00 0,00 6.931.217,92

INSS Contrato 238.580,86 0,00 0,00 238.580,86

INSS Contrato 7.460.982,62 0,00 0,00 7.460.982,62

INSS Contrato 1.216.188,96 0,00 0,00 1.216.188,96

INSS Contrato 1.976.200,90 0,00 0,00 1.976.200,90

IPFS Parcelamento 0,00 3.472.738,07 0,00 3.472.738,07

Operação Crédito Externa 27.668.713,02 0,00 5.645.040,02 22.023.673,00

Parcelamento IPFS 721.171,67 0,00 62.331,15 658.840,52

Parcelamento FHFS 1.709.177,65 0,00 142.350,72 1.566.826,93

TOTAL 116.919.210,82 23.359.408,02 19.889.915,72 120.388.703,12

2.9. PRECATÓRIOS JUDICIAIS
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Constata-se  do  Balanço  Patrimonial  do  exercício  em  tela,  consoante  fls. 
217/258 registro de inscrição de precatórios no montante de R$168.543,51, de 
conformidade com o extrato  de comprovação da obrigação presente  às fls. 
504/509 dos autos, satisfazendo as exigências de que trata o art. 10 e inciso § 
7º do art. 30 da LRF, e art. 9º, item 39 da Resolução TCM nº 1060/05.

2.10. DÍVIDA ATIVA 
O  estoque  da  Dívida  Ativa  Tributária  do  exercício  pretérito  foi  de 
R$133.297.961,01,  para uma cobrança de  R$4.748.911,44 representando o 
percentual de 3,56% do saldo do exercício anterior, além de ter havido baixa 
da ordem de  R$353.783,42 e inscrição de  R$20.627.353,08, resultando num 
saldo do exercício no montante de R$148.822.619,23. Enquanto a Dívida Ativa 
Não Tributária do exercício anterior foi de R$396.726,76 para uma cobrança de 
R$11.376,17,  o  que  representa  2,86% do  saldo  do  exercício  pretérito  e 
inscrição de R$46.242,07, de sorte a evidenciar saldo do exercício no importe 
de R$431.592,66.

2.11. INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS
O Município de Feira de Santana, que conta com uma população da ordem de 
556.642 habitantes, como muito bem frisou o Pronunciamento Técnico, está 
desobrigado  de  apresentar  o  Inventário  dos  Bens  Patrimoniais,  todavia,  a 
legislação do TCM, ou seja, o item 18 do art. 9 da Resolução TCM nº 1060/05 
obriga o ente público a encaminhar certidão declaratória de que os bens do 
Município encontram-se registrados no Livro Tombo e submetidos a controle 
apropriado,  estando,  ainda,  identificados  por  plaquetas,  o  que  foi  satisfeito 
mediante encaminhamento do documento de fl. 298 da prestação de contas.

2.12. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Denotam-se nos autos satisfação às disposições de que trata o inciso II do art. 
3º  da  Resolução  n.º  40,  do  Senado  Federal,  uma  vez  que  a  Dívida 
Consolidada  Líquida  do  Município,  no  montante  de  R$110.010.266,71, 
representa  17,89% da  Receita  Corrente  Líquida  no  importe  de 
R$614.642.229,30, situando-se, portanto, dentro do limite de 1,2 vezes a RCL, 
conforme se pode notar do quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$
Passivo Permanente 120.388.703,12
(-) Disponibilidades 21.839.672,50
(-) Haveres Financeiros 0,00
(+) Restos a Pagar Processados do Exercício 11.461.236,09
(=) Dívida Consolidada Líquida 110.010.266,71
Receita Corrente Líquida 614.642.229,30
 Endividamento (%) 17,89
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Registre-se,  que  o  Pronunciamento  Técnico  aponta  terem  sido 
“desconsiderados  como  disponibilidades  os  valores  relativos  a  “cauções  –  
R$1.887.541,83”, “cartas fiança – R$2.470.251,27” e “entidades devedoras –  
R$2.448.289,15”  e  caução  FCMETC  R$1.309,69  de  forma  que  a 
disponibilidade real apurada foi de R$57.400.714,20.”

2.13. RESULTADO PATRIMONIAL
O Saldo Patrimonial  do exercício pretérito apresentou Ativo Real Líquido da 
ordem de R$61.002.602,52 que, deduzido do déficit  patrimonial do exercício 
em  tela  de  R$498.481.115,48,  resulta  num  Passivo  Real  a  Descoberto  de 
R$437.478.512,96,  que  se  acha  devidamente  consignado  no  Balanço 
Patrimonial de 2012.

2.14. CONTAS DE COMPENSAÇÃO
O  Ativo  e  Passivo  Compensados  revelam-se  compostos  pelos  saldos  de 
R$429.640,38 e R$38.985,00 originários de “Carta Fiança”, cujos registros já 
foram  notados  e  apontados  em  exercícios  pretéritos,  com  explicações 
prestadas  pelo  ente  público  naquelas  oportunidades.  Todavia,  diante  da 
continuidade  inalterada  dessas  contas,  o  Pronunciamento  Técnico  advertiu 
sobre a necessidade de a Prefeitura Municipal acionar a autarquia SMT “a fim 
de verificar se tais valores ainda podem vir a afetar o patrimônio do Município.”  
Por sua vez, a Administração Municipal, na resposta à diligência das contas, 
prestou  a  informação  de  que  “A  Carta  de  Fiança  contabilizada  no  SMT 
corresponde ao sistema de Radar Eletrônico e permanece em vigor, motivo  
pelo qual continua contabilizado.”

2.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
As  Despesas  de  Exercícios  Anteriores  –  DEA  comprometeu  recursos  do 
Orçamento  da  ordem  de  R$10.448.735,94,  representando  o  percentual  de 
1,66% da despesa orçamentária revelada no montante de R$625.997.662,41.

3. OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS

3.1. EDUCAÇÃO
A  Constituição  da  República  estabeleceu,  no  art.  212,  que  os  Municípios 
deverão  aplicar,  anualmente,  o  mínimo  de  25%  da  receita  resultante  de 
impostos,  compreendida  a proveniente  de transferências,  na  manutenção  e 
desenvolvimento  do  ensino,  tendo  a  Prefeitura,  em  cumprimento  do 
mandamento constitucional,  aplicado o percentual de  25,07%,  resultando no 
comprometimento da quantia de R$141.068.238,83.

3.2. FUNDEB
A  Lei  Federal  nº  11.494/07  determina  que  os  Municípios  apliquem,  pelo 
menos, 60% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
na  remuneração  dos  profissionais  do  magistério  da  educação  básica  em 
efetivo  exercício  na  rede  pública,  tendo  o  Município  aplicado  o  valor  de 
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R$75.631.882,62,  representando  o  comprometimento  do  percentual  de 
73,82%, satisfazendo o comando legal.

O parágrafo único do art. 13 da Resolução TCM nº 1276/08, em consonância 
ao art. 21, § 2º da Lei nº 11.494/07 (FUNDEB), estabelece que até 5% dos 
recursos  desse  Programa  poderão  ser  aplicados  no  primeiro  trimestre  do 
exercício subsequente àquele em que se deu o crédito, mediante abertura de 
crédito  adicional.  Desta  forma,  verifica-se  que  os  recursos  do  FUNDEB, 
inclusive  aqueles  originários  da  complementação  da  União,  somaram  o 
montante de  R$102.453.931,20, incluindo as despesas liquidadas até 31 de 
dezembro  do  exercício  em  exame,  está  dentro  do  limite  determinado  no 
mencionado dispositivo legal.

O Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 
de  que trata  o  art.  31  da  Resolução  TCM nº  1.376/08,  veio  aos  autos  na 
defesa, conforme Anexo 12 da pasta tipo “AZ” anexa, satisfazendo a exigência 
legal.

3.3. DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
As  despesas  realizadas  em  ações  e  serviços  públicos  de  saúde,  com  os 
impostos definidos no art. 156 e os recursos de que tratam os arts. 158 e 159, 
I, b e § 3º da Constituição Federal, de conformidade com o art. 77 do Ato das 
Disposições  Constitucionais  Transitórias,  alcançaram  o  montante  de 
R$99.476.909,94,  ou  seja,  o  percentual  de  30,60% quando  a  norma  de 
regência  para  a  aplicação  desses  recursos  exige  o  mínimo  15%,  devendo 
consignar que o Parecer do Conselho Municipal de Saúde de que trata o art. 
13 da Resolução TCM nº 1.277/08,  encontra-se nos autos,  caderno anexo, 
satisfazendo a regra de competência.

3.5. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
No exercício financeiro em exame, o valor fixado para o Executivo transferir à 
Câmara Municipal foi de R$13.200.000,00, superior, portanto, ao limite máximo 
de  R$13.063.034,06,  estabelecido  pelo  art.  29-A,  da  Constituição  Federal. 
Desse modo,  este  último será o numerário  a  ser  repassado ao Legislativo, 
observando  o  comportamento  da  receita  orçamentária.  Conforme 
Pronunciamento Técnico, o Executivo transferiu ao Poder Legislativo, ao longo 
do exercício financeiro, o montante de  R$13.029.141,44. Na defesa o gestor 
apresentou  o  Razão de Trabalho  (Anexo 13 da pasta  tipo  “AZ”  02 anexa), 
acrescido  do  Demonstrativo  de  Contas  do  Razão  demonstrando  de  forma 
satisfatória que a divergência no valor de R$33.829,60 resultou da devolução 
dos recursos em igual valor, pelo Legislativo no mês de janeiro de 2013. 

4. - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

4.1. - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao regulamentar o estabelecido no art. 169 
da  Carta  Magna,  estabeleceu  limites  para  a  despesa  total  com  pessoal, 
determinando expressamente no art. 19 que este dispêndio, de referência aos 
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Municípios, não poderá exceder a 60% da receita corrente líquida, destinando, 
no art. 20, inciso III, na alínea “b”, 54% ao Executivo. O comportamento dessa 
despesa está delineado no quadro abaixo.

DESPESA COM PESSOAL
Receita Corrente Líquida 614.642.229,30
Limite máximo – 54% (art. 20 LRF) 331.906.803,82
Limite Prudencial – 95% do limite máximo (art. 22) 315.311.463,63
Limite para alerta – 90% do limite máximo (art. 59) 298.716.123,44
Despesa realizada com pessoal no exercício 319.313.288,07
Percentual da Despesa no exercício 51,95%

Denota-se nos autos satisfação desses preceitos considerando que a receita 
corrente  líquida  totalizou  R$614.642.229,30,  e  a  despesa  com  pessoal 
ascendeu  a  R$319.313.288,07,  correspondente  a  51,95% da  RCL,  não 
obstante restar evidente que o Poder Executivo excedeu o limite prudencial de 
95% dessa despesa, submetendo a Administração Municipal às vedações de 
que trata o art. 22 da LRF.

A Prefeitura, no  exercício 2011, não ultrapassou o limite definido no art. 20, 
inciso III, alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00. 

4.2.  RELATÓRIOS  DE  GESTÃO  FISCAL  E  RESUMIDO  DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA – PUBLICIDADE
Cumpridas  as  formalidades  de  que  tratam  os  arts.  52  e  55  §  2º  da  LRF 
determinando  que  a  publicação  do  Relatório  Resumido  da  Execução 
Orçamentária se dê até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e, o 
de  Gestão  Fiscal,  até  trinta  dias  após  o  encerramento  do  período  a  que 
corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.

4.3. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Em atendimento às determinações contidas no item 31 do art. 9º da Resolução 
TCM nº 1060/05, e, bem assim, das exigências de que trata o § 4º do art. 9º da 
LRF verifica-se o encaminhamento à Corte de Contas de cópias das atas das 
audiências públicas realizadas em maio e setembro de 2012 e fevereiro de 
2013, possibilitando ao Poder Executivo demonstrar e avaliar o cumprimento 
das metas fiscais de cada quadrimestre.

5. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 
O Relatório de Controle Interno encaminhado à Corte, de acordo com o exame 
promovido pela assessoria técnica, considerando que o conteúdo apresentado, 
revela-se satisfatório, atendendo ao quanto preconizado nos incisos I a IV do 
art. 74 da Constituição Federal; incisos I a IV do art. 90 da Carta Estadual; e ao 
disposto na Resolução TCM nº 1120/05. 
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6. RESOLUÇÕES DO TCM/BA

6.1. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
De acordo  com informações  provenientes  do  Banco  do  Brasil,  o  Município 
recebeu  recursos  oriundos  do  Royalties/Fundo  Especial  no  total  de 
R$1.231.632,941. Registre-se que os gastos realizados estão compatíveis com 
as determinações da Resolução TCM nº 931/04.

6.2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO 
NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
No exercício em exame, o Município foi aquinhoado com recursos provenientes 
da  CIDE no montante  de  R$456.395,09,  não  sendo identificadas  despesas 
incompatíveis  com  a  legislação  vigente,  segundo  aponta  o  Relatório  de 
Prestação de Contas Mensal.

6.3. RELATÓRIO DE PROJETOS E ATIVIDADES
Observa-se nos autos (fls. 408 a 415) o Relatório de Projetos e Atividades da 
Prefeitura  Municipal  “acerca  dos  projetos  e  atividades  concluídos  e  em 
conclusão,  observando as diretrizes estabelecidas no item 32 do art.  9º  da  
Resolução TCM nº 1060/05 e parágrafo único do art. 45 da Lei Complementar  
nº 101/00.”

7. TRANSMISSÃO DE GOVERNO – RESOLUÇÃO TCM nº 1311/12
Encontra-se em caderno anexo e às fls. 542/560, Processo TCM nº 30.477-13, 
inerente  ao  encaminhamento  do  relatório  Conclusivo  de  Transmissão  de 
Governo, acompanhado da documentação pertinente.

8. MULTAS E RESSARCIMENTOS
Quanto  aos  gravames  relacionados  no  Pronunciamento  Técnico,  informa  o 
gestor  do  recolhimento  das  multas  que  lhe  foram  imputadas  nos  valores 
respectivos  de  R$1.000,00  (07483-12),  R$800,00  (09898-11),  R$1.500,00 
(04085-12),  R$400,00  (13355-11);  R$300,00  (09890-11),  R$300,00  (13362-
11),  R$400,00  (03920-12),  R$400,00  (13357-11),  R$1.500,00  (4003-13), 
R$400,00  (03920-12)  e  R$400,00  (03909-12),  inclusive  comprovação  de 
parcelamentos de ressarcimentos impostos nos autos dos Processos TCM nºs 
07541-11  e  04003-13.  Para  tanto,  o  gestor  trouxe  aos  autos  os  Anexos 
documentos constituídos dos anexos 18 e 19 da pasta tipo “AZ” 02, os quais 
deverão ser desentranhados e encaminhados à 1ª CCE, para os devidos fins. 

CONCLUSÃO
Após tudo visto e devidamente examinado o processo da Prestação de Contas 
da  Prefeitura  Municipal  de  FEIRA  DE  SANTANA,  referente  ao  exercício 
financeiro  de  2012,  sob  os  aspectos  da  fiscalização  contábil,  financeira, 
orçamentária,  operacional e patrimonial,  que é conferida à Corte pela Carta 
Federal,  denotam-se falhas,  impropriedades devidamente  descritas neste  in  
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folio,  inclusive  várias  irregularidades,  de  sorte  a  concluir  que  as  contas 
referenciadas submetem ao comando do contido no art. 40, inciso III, alínea “a” 
combinado com o parágrafo único do art. 43, da Lei Complementar nº 06/91, 
dentre as quais, merecem ser destacadas as seguintes:

• Descumprimento das exigências do art. 42 da LRF devido a insuficiente 
disponibilidade de caixa para cobertura das Restos a Pagar inscritos no 
exercício financeiro;

• Questionamentos  em  torno  de  procedimentos  licitatórios  e  contratos 
administrativos em relação às formalidades de que trata a Lei Federal nº 
8.666/93;

• Indícios  de  gastos  irrazoáveis  e  antieconômicos  na  realização  de 
diversas despesas, inclusive o pagamento da remuneração de agentes 
políticos acima dos subsídios percebidos pelo Chefe do Executivo;

• Ausência  de  providências  com  vistas  à  regularização  das  contas 
inscritas no Ativo Realizável;

• Indevido pagamento de juros e multas por atraso no adimplemento de 
obrigações favorecendo a Embasa,  Coelba,  Telemar no exercício em 
apreço;

• Execução  orçamentária  reveladora  de  irregularidades,  falhas  e 
impropriedades  técnicas  não  devidamente  esclarecidas,  conforme 
registros do Relatório Anual de fls. 637/1116 dos autos.

VOTO

Diante do exposto e tudo o mais que consta do processo, com arrimo no art. 
40, inciso III, alínea “a” combinado com o art. 43, todos da Lei Complementar 
nº  06/91,  vota-se  no  sentido  de  que,  no  cumprimento  de  sua  missão 
institucional, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia emita 
Parecer Prévio pela  rejeição das contas da  Prefeitura Municipal de FEIRA 
DE SANTANA,  Processo  TCM nº 8898/13,  exercício financeiro de 2012, da 
responsabilidade do Sr. TARCIZIO PIMENTA SUZART JÚNIOR, promovendo-
se-lhe,  ainda,  com  esteio  no  art.  73  da  Lei  Complementar  nº  101/00, 
representação ao Ministério Público Estadual. 

Aplicar ao gestor, nos termos do art. 71, inciso II combinado com o art. 76, 
inciso III, alínea “d” da mencionada Lei Complementar nº 06/91, multa no valor 
de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão das irregularidades remanescentes.

Imputar ainda ao gestor, com esteio no art. 71, inciso III combinado com o art. 
76,  inciso  III,  alíneas  “b”  e  “c”  da  multicitada  Lei  Complementar  nº  06/91, 
ressarcimento da quantia de  R$ 81.849,66 (oitenta e um mil,  oitocentos e 
quarenta e nove reais, sessenta e seis centavos), proveniente da realização de 
despesas com pagamento de juros e multas por atraso no adimplemento das 
obrigações  assumidas  junto  a  COELBA,  TELEMAR,  EMBASA,  EMBRATEL 
nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, novembro e dezembro de 2012, 
devidamente atualizada e acrescida de juros de mora.
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Para imputação dos gravames deverá ser emitida Deliberação de Imputação 
de Débito, devendo os recolhimentos aos cofres públicos se dar no prazo de 
trinta dias do trânsito em julgado do decisório, na forma das Resoluções TCM 
nºs 1.124/05 e 1.125/05, sob pena de ensejar a adoção das medidas previstas 
no art. 49, combinado com o art. 74 da aludida Lei Complementar nº 06/91, 
com  a  cobrança  judicial  dos  débitos,  considerando  que  esta  decisão  tem 
eficácia de título executivo, nos termos do estabelecido no art.  71, § 3º,  da 
Carta Federal e art. 91, § 1º, da Constituição do Estado da Bahia.

Conceder ao gestor o prazo de trinta dias para encaminhamento das folhas de 
pagamento  da  remuneração  dos  Secretários  de  Planejamento,  Turismo  e 
Desenvolvimento  Econômico,  Extraordinário  de  Relações Institucionais  e  de 
Comunicação Social, seguindo do seu exame por parte da 1ª CCE lavrando, se 
necessário, Termo de Ocorrência.

Determinar, em atenção a sugestão do douto Ministério Público de Contas, 
que a 1ª CCE lavre Termo de Ocorrência com vistas à apuração dos fatos 
relacionados a gastos com aquisição de jornais impressos e com locação de 
softwares;  estendendo  aos  trabalhos  investigatórios  ao  questionamento 
envolvendo o pagamento da remuneração de diversos agentes políticos acima 
dos subsídios pagos ao Prefeito Municipal, conforme foi observado nos meses 
de setembro e novembro, diante da forte evidência de violação à regra de que 
trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Desentranhar, ainda, os documentos referentes ao anexo 16 das pastas tipo 
“AZ”  04/05,  anexas,  para  os  fins  da  Resolução  TCM  nº  1.121/05,  ficando 
facultada a lavratura de Termo de Ocorrência, se necessário.

Determina, ainda, desanexação e encaminhamento à 1ª CCE, para os devidos 
fins, os documentos constituídos dos anexos 18 e 19 da pasta tipo “AZ” 02, 
alusivos a recolhimento de multas e ressarcimentos imputados ao gestor e a 
outros devedores determinados pelos Processos TCM nºs 07483-12, 09898-
11, 04085-12, 13355-11, 09890-11, 13362-11, 03920-12, 13357-11, 4003-13, 
03920-12, 03909-12 07541-11 e 04003-13, para os devidos fins. 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 12 de dezembro de 2013.

Cons. Paulo Maracajá Pereira
Presidente 

Cons. Plínio Carneiro Filho                   
Relator

Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM nº01300-11. Para verificar a autenticidade deste parecer, 
consulte o Sistema de Acompanhamento de Contas ou o site do TCM na Internet em www.tcm.ba.gov.br e acesse o formato digital 
assinado eletronicamente. 
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