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PARECER PRÉVIO
 
Opina pela aprovação, porque regulares, 
porém  com  ressalvas,  das  contas  da 
Prefeitura  Municipal  de  FEIRA  DE 
SANTANA, relativas  ao exercício  financeiro 
de 2013.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso 
de  suas  atribuições  legais,  com  fundamento  no  artigo  75,  da  Constituição 
Federal, art.  91, inciso I,  da Constituição Estadual e art.  1º, inciso I  da Lei 
Complementar  nº  06/91,  e  levando em consideração,  ainda,  as  colocações 
seguintes:

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A  prestação  de  contas  da  Prefeitura  Municipal  de  Feira  de  Santana, 
correspondente ao exercício financeiro de 2013,  de responsabilidade do Sr. 
José  Ronaldo  de  Carvalho,  teve  ingresso  neste  Tribunal  de  Contas  dos 
Municípios em 11 de junho de 2014, em atendimento ao prazo estabelecido no 
art.  8º,  da  Resolução  TCM  nº  1.060/05,  sendo  protocolada  sob  TCM  nº 
8.026/14.

O Ofício nº 76/2014CONTROL, o documento de fls. 06 e o comprovante de 
publicação do Ato nº 02/2014 indicam o encaminhamento das contas à sede do 
Poder Legislativo Municipal, visando à sua disponibilização pública, no prazo 
regulamentado no “caput”, do art. 7º, da Resolução TCM nº 1.060/05.

2. NOTIFICAÇÃO E RESPOSTA DE DILIGÊNCIA ANUAL

Na sede deste Tribunal de Contas dos Municípios, as contas foram submetidas 
ao crivo dos setores técnicos, que expediram a Cientificação/Relatório Anual e 
o  Pronunciamento  Técnico  correspondentes,  resultando  na  notificação  do 
gestor, realizada através do Edital nº 245/2014, publicado no Diário Oficial do 
Estado em 16 de outubro de 2014, para, respeitado o prazo regimental de 20 
(vinte) dias, trazer à colação os esclarecimentos e documentos que entendesse 
necessários, sob pena da aplicação de revelia e suas consequências.

A  notificação  sobredita  resultou  no  arrazoado  protocolado  sob  TCM  nº 
14.806/14,  acompanhado  de  01  (uma)  pasta  A/Z,  complementado  pelos 
arrazoados protocolados sob TCM nºs 14.807/14, acompanhado de 04 (quatro) 
pastas A/Z e 01 (hum) caderno, 15.076/14, acompanhado de 02 (duas) pastas 
A/Z, 15.475/14, acompanhado dos documentos de fls. 779 a 832, e 16.256/14, 
acompanhado de 01 (uma) pasta A/Z, através do qual o gestor exerceu os seus 
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direitos constitucionais ao contraditório e ampla defesa, preconizados no inciso 
LV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Concluída a instrução processual, foram os autos encaminhados ao Ministério 
Público Especial de Contas, para fins de cumprimento do disposto no inciso II, 
do  art.  5º,  da  Lei  Estadual  nº  12.207/11,  resultando  no  Parecer  MPC  nº 
261/2014, sugerindo a “rejeição, porque irregulares, das contas do exercício de  
2013 da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, de responsabilidade do Sr.  
José Ronaldo de Carvalho, aplicando-se multa, com fundamento no art. 71, II e  
VIII, da Lei Complementar nº 06/91, recomendando-se ainda:
a)  a  representação  ao  Ministério  Público  Comum  Estadual,  devidamente  
instruída com fotocópias dos necessários procedimentos administrativos, haja  
vista  a  prática,  em tese,  de atos  de improbidade administrativa  e de ilícito  
penal;

b) a análise pela área técnica, especialmente quanto à justificativa de preço e à  
razão da escolha do fornecedor  (art.  26 parágrafo único,  II  e III,  da Lei  nº  
8.666/93), dos procedimentos administrativos que ensejaram a contratação da  
Jotagê  Engenharia,  Comércio  e  Incorporações  Ltda.  e  da  Sustentare  
Engenharia Ambiental S/A;

c) a realização de AUDITORIA OPERACIONAL nos serviços de limpeza urbana  
e de tratamento de resíduos no município de Feira de Santana.”.

Após a expedição do Parecer MPC nº 261/2014, houve nova manifestação do 
gestor, consubstanciada no arrazoado protocolado sob TCM nº 16.256/14 (fls. 
857 a 868), acompanhado de 01 (uma) pasta A/Z azul.

Analisado o processo, cumpre à relatoria as observações seguintes:

3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Esteve sob a responsabilidade da 2ª IRCE o acompanhamento da execução 
orçamentária e da gestão financeira,  operacional  e patrimonial  da Prefeitura 
Municipal de Feira de Santana, cujo resultado se encontra consubstanciado na 
Cientificação/Relatório Anual, cumprindo registrar as irregularidades seguintes:

a) inobservância de preceitos das leis federais nºs 4.320/64 e 8.666/93, sendo 
registradas  pela  IRCE,  ainda,  impropriedades  na  Dispensa  de  Licitação  nº 
395/2013/1111,  na  Inexigibilidade  nº  029/PGM/2013I  e  na  Dispensa  nº 
135/2013/1111, tendo o gestor esclarecido o seguinte:

Dispensa de Licitação nº 395/2013/1111

O  processo  corresponde  à  aquisição  de  03  (três)  caixas  do  medicamento 
ZYTIGA 250 mg para o paciente José Gonçalo Filho, portador de câncer de 
próstata, e foi motivado por ordem judicial relacionada ao Processo nº 7140-
48.2013.4.01.3304, oriundo da 2ª Vara da Justiça Federal.
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Inexigibilidade nº 029/PGM/2013I

O periódico “Folha do Estado” é o único que promove publicações diárias dos 
atos oficiais, sendo o único que poderia atender ao que estabelece o inciso III,  
do art. 21, da Lei Federal nº 8.666/93, o que é reconhecido pela Federação das 
Associações Comerciais do Estado da Bahia;

Dispensa nº 135/2013/1111

Ao contrário do que foi sugerido pelo Ministério Público de Contas, não teria 
havido “emergência fabricada” para a contratação da Coopersaúde. Segundo o 
gestor,  “fomos informados que corria um processo investigatório no Ministério  
Público questionando a modalidade de contratação por meio de cooperativa de  
trabalho,  onde  constavam  diversos  profissionais  a  exemplo,  médico,  
engenheiro, contador etc.

Diante  desse  fato  e  após  receber  a  Portaria  nº  08/2013  PIP  nº  
596.0.66657/2013  (DOC 05)  da  21ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  
Feira de Santana onde instaura procedimento de investigação preliminar sobre  
a  licitação  001/2013  citada,  foi  adotado  na  mesma  data  a  providência  de  
revogar o Edital de Licitação para que se procedesse a sua adequação. Esse  
foi  o verdadeiro motivo para a contratação por dispensa, pois se tratava de  
serviços essenciais para a secretaria de saúde do município.”.

Por fim, o Pregão Presencial  nº 018/2013 foi  realizado, tendo seu resultado 
homologado em 02 de dezembro de 2013.

As impropriedades sobreditas foram, portanto, esclarecidas à contento,  com 
exceção da contratação direta do periódico “Folha do Estado”, que deveria ser 
contratado  mediante  licitação,  pelo  que  se  determina  ao  gestor  a  imediata 
realização  de  processo  licitatório  visando  ao  cumprimento  da  exigência 
constante do inciso III, do art. 21, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) ausência de remessa, pelo Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA, 
de  dados e  informações  da gestão pública  municipal,  em contrariedade ao 
estabelecido no art. 2º, da Resolução TCM nº 1.282/09;

c) realização  de  gastos  excessivos  com  a  contratação  de  serviços  de 
tecnologia da informação, em contrariedade aos princípios constitucionais da 
razoabilidade e economicidade;

d) ausência de licitação para a aquisição de bens e/ou serviços, tendo o gestor 
esclarecido o seguinte:

SOEM Soluções Empresariais Ltda.

“O aditivo nº 515174/2012 corresponde a alteração de valor com um acréscimo  
de 14,18%. Já o aditivo 515001/2013 de 10/01/2013 corresponde a aditivo de  
prorrogação  de  prazo  de  execução  por  se  tratar  de  serviço  contínuo,  que  
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poderia  ir  até  60  meses”,  asseverando  que  a  dispensa  não  se  deu  por 
emergência e sim por licitação fracassada em 2012.

KS Souza

“Corresponde  a  licitação  nº  197/2011  homologada  em  08/09/2011  já  
encaminhada a inspetoria regional no primeiro processo de pagamento...”.

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

“Corresponde a processo de dispensa do exercício de 2011, por tanto anterior  
a minha gestão”.

Construtora Otamerca

“Trata-se de um convênio com a União nº CT 0165502-46/2004, tendo sido  
contratada em 2011 a Technologias de Serviços Ltda., onde a mesma em 19  
de março de 2013 assinou com a prefeitura o termo de rescisão amigável de  
desistência da obra licitada.

Por se tratar de um convênio com a União e tendo seu prazo de vigência em  
setembro  de  2013,  procedeu  a  contratação  emergencial  da  Construtora  
Otamerca  Ltda.  em  agosto  de  2013,  visando  não  perder  os  recursos  do  
convênio  citado  que  tinha  como  objeto  a  construção  de  99  unidades  
habitacionais  do  conjunto  habitacional  popular  pedra  do  descanso.  Esse  
processo obteve um parecer favorável da Caixa Econômica Federal.

Estamos encaminhando uma ata de reunião realizada na justiça entre a CEF e  
a prefeitura, onde ficou determinado a contratação emergencial (DOC. 09).”.

Analisados  os  argumentos  apresentados,  é  de  se  reconhecer  a 
descaracterização das impropriedades sobreditas, extraídas de “processos de 
pagamento por amostragem”;

e) contratação  de  servidores  sem  concurso  público,  em  infringência  ao 
preconizado  no  inciso  II,  do  art.  37,  da  Constituição  Federal,  pelo  que  se 
determina  a  imediata  regularização  da  situação  funcional  dos  servidores 
contratados, sob pena da responsabilização pessoal do gestor em relação aos 
valores pagos em contrariedade ao disposto nos incisos II, V e IX, do art. 37, 
da Constituição Federal;

f) realização  de  despesas  ilegítimas  com  juros  e  multas  por  atraso  de 
pagamentos, pelo que se imputa ao gestor o ressarcimento aos cofres públicos 
municipais da importância de R$2.833,90, a ser atualizada e acrescida de juros 
de mora de 1% ao mês a partir da saída dos numerários dos cofres públicos 
municipais;

g) realização de despesas imoderadas com a publicação de atos oficiais, em 
inobservância aos princípios constitucionais da razoabilidade e economicidade;
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h) realização de gastos excessivos com a locação do veículo pick up cabine 
dupla, para servir  ao gabinete do Prefeito, ao custo de R$90.600,00 por 24 
(vinte  e  quatro)  meses,  que  seria  suficiente  para  a  aquisição  do  veículo, 
contrariando os princípios constitucionais da razoabilidade e economicidade;

i) ausência de licitação para a contratação das empresas Sustentare Serviços 
Ambientais, ao custo de R$3.788.652,00, para a gestão de aterro sanitário por 
180 (cento e oitenta)  dias,  e Jotagê Engenharia,  Comércio e Incorporações 
Ltda., ao custo de R$8.255.364,00, para a limpeza pública por 180 (cento e 
oitenta) dias, tendo o Ministério Público Especial de Contas reconhecido como 
“razoável  a contratação com fundamento na dispensa por emergência, uma  
vez  que  a  população  não  poderia  ficar  sem  esses  serviços  essenciais”, 
recomendando,  outrossim,  “que  a  área  técnica  analise  se  houve  devida  
justificativa de preço e da escolha do fornecedor”.

Nos  esclarecimentos  complementares  protocolados  sob  TCM  nº  16.256/14, 
aduz o gestor que a contratação da empresa Jotagê Engenharia, Comércio e 
Incorporações Ltda. foi precedida de coleta de preços realizada entre empresas 
do ramo, o que é corroborado por documentos (Doc. I – pasta A/Z azul), e que 
“o município contratou com a empresa que apresentou menor preço para os  
serviços, e para que fique bem claro, o preço apresentado foi R$1.522.038,96  
a menos do que vinha sendo praticado no município”.

Em relação à contratação da empresa Sustentare Serviços Ambientais, aduz o 
gestor  que  “no  momento  da  contratação,  era  o  único  que  estava  em 
funcionamento  no  município,  pois  o  aterro  municipal  estava  com  a  sua  
capacidade esgotada e interditado pelo INEMA”, ao tempo em que apresenta 
“comparativo  de preços praticados por  esses serviços,  comprovando que o  
valor contratado é inferior aos preços de mercado”, demonstrando que “outros 
municípios de outros estados estão pagando valores de R$73,80 a R$152,44  
por tonelada de resíduos sólidos em aterro sanitário, Feira de Santana está  
pagando o valor de R$47,40 por tonelada”.

Não se vislumbra, pois, irregularidades relevantes na contratação direta das 
empresas Sustentare Serviços Ambientais e Jotagê Engenharia,  Comércio e 
Incorporações Ltda.;

j) acréscimo em obras, serviços ou compras acima de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, tendo o gestor esclarecido, em 
relação aos termos aditivos celebrados com a empresa Ghia Engenharia Ltda., 
que “houve apenas um aditivo de valor que foi o nº 515191/2012 de 25%, no  
valor de R$628.424,07. Os demais aditivos são referentes à prorrogação do  
contrato somado ao reajuste do IPCA”.

No  que  se  refere  aos  termos  aditivos  celebrados  com  a  empresa  Cidade 
Propaganda e Marketing Ltda., aduz o gestor o seguinte:

“Esclarecemos que conforme Parecer da PGM, o suporte aos diversos aditivos,  
que  tiveram  como  base  o  edital  nº  014/2010,  Concorrência  Pública  nº  
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230/2009, consta no seu objeto a informação que os gastos com propaganda e  
publicidade se nortearam pelo total da dotação prevista e atualizada específica  
do orçamento do município, limitado a 2% conforme lei municipal. O contrato  
celebrado com a empresa citada, assim como as outras 03 (três) agências de  
publicidade contratada, tem a flexibilidade de ter esta variação de valores para  
atender a necessidade do município, dentro do Limite da Dotação, assegurada  
a  partir  do  dia  01  de  outubro  de  2012,  observando-se,  para  tanto,  que  o  
referido valor não ultrapassa o limite  de 2% (dois por cento)  do orçamento  
anual para publicidade, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 048,  
de 12 de novembro de 2010, que alterou a Lei Municipal nº 3.024/2009”.

Conquanto se reconheça, em relação aos termos aditivos celebrados com a 
empresa Ghia Engenharia Ltda., que a impropriedade anotada pela IRCE foi 
esclarecida  à  contento,  cumpre  registrar  a  insuficiência  de  informações 
relacionadas  aos  termos  aditivos  celebrados  com  a  empresa  Cidade 
Propaganda e Marketing Ltda., pelo que se determina à CCE a apuração de 
possíveis  irregularidades,  lavrando,  se  necessário,  o  competente  termo  de 
ocorrência.

4. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

4.1 PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual referente ao quadriênio 2010/2013, 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.

4.2 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 3.327, de 11/06/2012,  aprovou as Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o exercício financeiro de 2013, e publicada,  em atendimento ao 
disposto no art. 48 da LC nº 101/00.

Acompanham a LDO o Anexo II de Metas Fiscais e Anexo III de Riscos Fiscais, 
em atendimento ao art. 4º, §§ 1º e 3º, da Lei Complementar nº 101/00.
    
4.3 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

A Lei Orçamentária Anual (LOA), nº 3.350, de 11/12/2012, estimou a receita e 
fixou  a  despesa  para  o  exercício  financeiro  de  2013,  no  montante  de 
R$751.967.206,00,  compreendendo  os  Orçamentos  fiscal  e  da  Seguridade 
Social  nos  valores  de  R$434.186.765,00  e  R$317.780.441,00, 
respectivamente, e publicada na edição de 13/12/2012 no período local “Folha 
do Estado”, em atendimento ao disposto no art. 48 da LC nº 101/00.

A Lei  Orçamentária  autorizou abertura de créditos adicionais suplementares 
nos limites e com a utilização dos recursos a seguir indicados:
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a) 80% da anulação parcial ou total das dotações;
b) 100% do superávit financeiro;
c) 100% do excesso de arrecadação.

Ressalta-se ainda, que houve autorização para abertura de créditos adicionais 
suplementares da forma seguinte :

a) provenientes de excesso de arrecadação oriundo de recursos adicionais de 
transferências  recebidas,  com  destinação  específica,  não  previstos  ou 
insuficientemente  estimados  na  LOA,  até  o  limite  dos  valores  adicionais 
efetivamente recebidos;

b)  provenientes  de  operação  de  crédito  ou  saldo  de  operações  de  crédito 
autorizadas em exercícios anteriores e não incluídas na estimativa de receita 
deste exercício, até o limite da mesma;

c) provenientes da reserva de contingência até o limite da reserva.

Questiona  o  Pronunciamento  Técnico  quanto  às  disposições  contidas  no 
parágrafo 7º,  do artigo 6º,  que determina que as suplementações podem ser 
feitas  através  de  transposição,  remanejamento  ou  transferência   de  uma 
categoria para outra ou de um órgão para outro. Salientando  que tal dispositivo 
se configura em matéria estranha ao texto Constitucional, determinado em seu 
§ 8º, art. 165. 

Ressalta que a Assessoria Jurídica dessa Corte, adotou o seu entendimento na 
forma consignada nos Pareceres de números 1.416/06, 234/07 e 1583/07, don-
de se extraem os seguintes excertos:

                                    “(...)
Registre-se, por sua pertinência,  que a transposição, o remaneja-
mento e a transferência, VEDADOS PELO ART. 167, VI DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL, devem ser aceitos, unicamente, como uma 
CONTINGÊNCIA da Administração, face à variabilidade dos fatos 
e da modificação das condições que atuaram na elaboração do 
orçamento, e, por isso mesmo, são admitidos dentro de determi-
nados critérios técnicos e legais.
Havendo necessidade de transposição total ou parcial de dotação de 
um elemento para outro, dentro ou fora da mesma unidade orçamen-
tária, será indispensável que, POR LEI ESPECÍFICA, se anule a ver-
ba inútil ou a sua parte excedente e se transfira o crédito resultante 
dessa anulação para a dotação que se mostrou insuficiente.

Isto posto, concluímos este nosso opinativo salientando que, concer-
nentemente  à  transposição,  remanejamento e transferência  de 
recursos,  a  AUTORIZAÇÃO  GENÉRICA,  consoante  lecionam 
HELLY LOPES MEIRELLES e  JOSÉ AFONSO  DA SILVA,  É  IN-
CONSTITUCIONAL, isso porque a prévia autorização legal a que 
alude o inciso VI do art. 167 da Constituição federal terá de ser 
postulada e concedida EM CADA CASO EM QUE SE MOSTRE 
NECESSÁRIA A TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS.”
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Em sua defesa o Gestor informa que as observações constantes do Pronuncia-
mento Técnico quanto a constatação de matéria estranha ao texto constitucio-
nal no que diz respeito à autorização para realização de operações de transpo-
sição, remanejamento e a transferência de recursos no âmbito de cada unidade 
orçamentária, esclarece que não ocorreu em nenhum momento, sendo efetua-
do apenas abertura de créditos adicionais suplementares e especiais devida-
mente autorizados pelo legislativo. 

    Analisada a matéria, cabe salientar que embora a Lei Orçamentária contenha 
autorização para realização de operações de transposição, remanejamento e a 
transferência de recursos de uma categoria de programação para outra do mu-
nicípio, há de se reconhecer que foram utilizados, apenas, créditos oriundos da 
anulação de dotações e excesso de arrecadação, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos, e condizentes com a Lei Orçamentária, acatando, portanto, a 
Relatoria a defesa apresentada.

O artigo 7º, determinou que o limite autorizado no parágrafo 1º, do artigo 6º, 
não seria onerado quando o crédito se destinar a:

I – atender insuficiências de dotações de grupo de pessoal e encargos sociais,  
mediante  a  utilização  de  recursos  oriundos  da  anulação  de  despesas 
consignadas ao mesmo grupo de até 100% do grupo;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, 
amortizações e juros da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes 
da anulação de dotações até o limite de 100% dos precatórios, amortizações e 
juros  da dívida;

III – atender a despesas financiadas com recursos vinculados a operações de 
crédito e convênios até 100% dos mesmos;

IV  –  atender  insuficiências  de  outras  despesas  de  custeio  e  de  capital 
consignadas em programas de trabalho das funções de Saúde, Assistência, 
Previdência  e  em  programas  de  trabalho  relacionados  à  Manutenção  e 
Desenvolvimento  do  Ensino,  mediante  o  cancelamento  de  dotações  das 
respectivas funções, até 100% dos programas das respectivas funções;

V – atender insuficiências de dotações em elementos de despesa mediante 
utilização recursos provenientes da anulação em elementos pertencentes ao 
mesmo grupo de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade até o limite de 
100%.

Com  referência  ao  item  retro,  esta  Corte  de  Contas  tem  manifestado 
entendimento no sentido do seu acolhimento reconhecendo, no particular,  a 
existência de limites impostos à possibilidade de abertura de créditos, de sorte 
a  não  transgredir  as  vedações  de  que  trata  o  inciso  VII  do  art.  167  da 
Constituição da República.
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Na diligência final  foi  encaminhado o Decreto  nº  8.799,  de  26/12/2012 que 
aprovou a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de 
Desembolso para o exercício de 2013, conforme exige o art. 8º da LRF. 

Na defesa foi encaminhado o  Decreto nº 8.793, 18/12/2012, que aprovou o 
Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) do Poder  Executivo Municipal 
para o exercício de 2013. 

5. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

De  acordo  com  os  Decretos  encaminhados,  o  Orçamento  foi  alterado  em 
R$332.280.841,88  (sendo  R$302.923.579,84  em  créditos  adicionais 
suplementares,  R$3.251.704,00  em  créditos  adicionais  especiais  e 
R$26.105.558,04  em  alterações  no  QDD),  mesmo  valor  contabilizado  no 
Demonstrativo da Despesa de dezembro/13.

5.1 LIMITES ESTABELECIDOS

A Lei  Municipal  nº  3.350,  de  11/12/2012  (caderno anexo),    estabeleceu a 
autorização  para  abertura  de  créditos  adicionais   nos  limites  e  mediante 
utilização dos  seguintes recursos: 

I - anulação parcial ou total das dotações até 80% do Orçamento;
II -  superávit financeiro até 100% do apurado;
III - excesso de arrecadação até 100% do apurado.

5.1.1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

Considerando-se  que,  no  exercício  financeiro  de  2013,  o  limite  monetário 
estabelecido   para  se  alterar  o  Orçamento  contando  com  a  anulação  de 
dotações  foi  de  R$601.573.764,80  e  que,  de  acordo  com  os  Decretos 
anexados a esta Prestação de Contas,  foram abertos R$280.145.344,84  em 
créditos adicionais suplementares  contando com essa fonte,  conclui-se que 
foi  respeitado  o  limite  estabelecido  e,  por  consequência,  cumpriu-se  o  que 
determina o artigo 167, inciso V da Constituição da República.

5.1.2 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

De acordo com os Decretos  anexados a  esta  Prestação de Contas,  foram 
abertos R$22.778.235,00 em créditos adicionais suplementares contando com 
o   excesso  de  arrecadação  na  fonte  00  –  Recursos  Próprios,  os  quais 
totalizaram R$37.918.550,34 devidamente comprovados.

5.1.3 ALTERAÇÕES DE QDD

Foram realizadas, através de decretos anexos, alterações no Quadro de Deta-
lhamento da Despesa – QDD, no valor de R$R$26.105.558,04, sendo contabili-
zadas no Demonstrativo de Despesas de dezembro/13.
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Ressalte-se que os créditos abertos estão dentro dos limites estabelecidos pela 
LOA.

6. A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional de nº 437 e a Conjunta nº 02 
(STN/SOF),  de  2012,  aprovaram  a  5ª  edição  do  Manual  de  Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público - MCASP, para vigência no exercício de 2013. 

Esse Manual estabelece que as Demonstrações Contábeis têm como objetivo 
padronizar  os  conceitos,  as  regras  e  os  procedimentos  relativos  às 
demonstrações  contábeis  do  setor  público  a  serem  observados  pelos 
Municípios, permitindo a evidenciação e a consolidação das contas públicas no 
âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público (PCASP). 
 
Na esfera deste Tribunal de Contas, as alterações inerentes ao PCASP foram 
recepcionadas nos termos da Resolução TCM nº  1316/12,  que disciplina  a 
obrigatoriedade da sua adoção pelos órgãos e entidades públicas municipais, 
inclusive as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista instituídas 
e mantidas pelo poder público, a partir do exercício de 2013, para a efetivação 
dos registros de seus atos e fatos contábeis. 

6.1  DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Os Demonstrativos Contábeis foram assinados por  Contabilista devidamente 
habilitado, com inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, sendo na dili-
gência final apensada a Certidão de Regularidade Profissional - CRP, emitida 
por via eletrônica, cumprindo ao disposto na Resolução n° 1.402/12, do Conse-
lho Federal de Contabilidade.

6.2.  CONFRONTO COM AS CONTAS DA CÂMARA

Confrontando  os  valores  registrados  nos  Demonstrativos  de  Despesa  de 
dezembro  de  2012  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo,  não  foram 
identificadas quaisquer irregularidades.

6.3  CONSOLIDAÇÃO  DAS  CONTAS  –  CENTRALIZADA  E 
DESCENTRALIZADA

Verifica-se nos Anexos da Lei Federal nº  4.320/64, atualizados pelo MCASP, 
movimentações  de  contas  pertinentes  as  entidades  das  administrações 
centralizada e descentralizada.

6.4 CONFRONTO DOS GRUPOS DO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO 
RAZÃO   (DCR)  DE  DEZEMBRO/2013  COM  O  BALANÇO 
PATRIMONIAL/2013 
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Da comparação entre as inscrições dispostas no Demonstrativo das Contas do 
Razão  -  DCR  de  dezembro/2013  (volume  anexo)  em  relação  aos 
correspondentes  registros  do  Balanço  Patrimonial/2013  (fls.  188/189),  não 
foram encontradas divergências.

6.5  BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (fl. 181 a 183)

Conforme Balanço Orçamentário, apura-se que do total de R$751.967.206,00 
estimado para a receita, foi arrecadado R$727.117.980,28, correspondendo a 
96,70%  do valor  previsto no Orçamento. 

A  despesa  orçamentária  foi  fixada  em  R$751.967.206,00,  ascendendo  a 
R$777.447.441,00 em função da abertura de créditos adicionais por excesso 
de  arrecadação  (sendo  R$22.778.235,00  suplementares  e  R$2.702.000,00 
especiais)  enquanto  a  despesa  efetivamente  realizada  foi  de 
R$727.846.830,41,  equivalente  a  93,62%  da  autorização  orçamentária  e 
posteriores  alterações,  resultando  em  uma  economia  na  execução  de 
R$49.600.610,59. 

Com  esses  resultados,  o  Balanço  Orçamentário  registra  um  déficit de 
R$728.850,13.

6.5.1 Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar 

Adicionalmente ao Balanço Orçamentário,  devem ser incluídos dois quadros 
demonstrativos:  um relativo aos restos a pagar  não processados (Anexo I), 
outro  alusivo  aos  restos  a  pagar  processados  (Anexo  II),  com  o  mesmo 
detalhamento das despesas orçamentárias do balanço. 

Verifica-se que  constam  nos autos os Anexos referentes aos restos a pagar 
processados e não processados, cumprindo o estabelecido no MCASP (Manual 
de  Contabilidade  Aplicado  ao  Setor  Público).   Observa-se  que  os  valores 
constantes  desses  anexos  não  correspondem  aos  registrados  nos 
Demonstrativos Contábeis.

Observa-se que os valores constantes desses anexos não correspondem aos 
registrados nos Demonstrativos Contábeis conforme se discrimina a seguir:

Descrição Anexos do Balanço 
Orçamentário

Balanço 
Financeiro

Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 5.163.140,26 14.345.524,34
Pagamento de Restos a Pagar Processados 7.751.928,36 11.895.426,52

Em sua defesa o Gestor alega “que os valores dos restos a pagar processados 
e não  processados registrados no Balanço Orçamentário não se encontram 
consolidados com os Fundos e entidades da Administração indireta, por conta 
de  uma  falha  no  sistema  contábil  que  não  consolidou  esses  valores”. 
Acrescentando que encaminha a relação dos restos a pagar  processados e 
não  processados,  da Prefeitura, dos  Fundos e entidades da Administração 
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indireta, bem como o DCR totalizando o valor de R$26.240.950,86, conforme 
documentos anexos.

Analisa a matéria, verifica-se que a relação encaminhada apresenta os restos a 
pagar  da  Prefeitura,  dos   Fundos  e  entidades  da  Administração  indireta 
totalizando R$26.240.950,86. Cabe registro o DCR apresenta para pagamento 
de  restos  a  pagar  não  processados  e  processados  os  valores  de 
R$14.345.524,34 e R$11.895.426,52, respectivamente, em consonância com 
os valores lançados no Balanço Financeiro.

6.6 BALANÇO FINANCEIRO (fl. 186/187) 

As receitas e as despesas foram compostas conforme demonstrados a seguir.

6.7 BALANÇO PATRIMONIAL  (fl. 188/189)

Da análise do Balanço Patrimonial/2013, observa-se que o somatório do Ativo 
Financeiro  e  Ativo  Permanente  (visão  Lei  4.320/64)  corresponde  a  mesma 
operação  do  Ativo  Circulante  e  Ativo  Não  Circulante  (conforme  MCASP), 
evidenciando consistência na peça contábil.

Constata-se, também, que a diferença entre o somatório do Passivo Financeiro 
e  Passivo  Permanente  (visão  Lei  nº  4.320/64)  e  o  somatório  do  Passivo 
Circulante  e  Passivo  Não  Circulante  (conforme  MCASP),  no  valor  de 
R$51.532.643,56  não  corresponde  ao  montante  dos  Restos  a  Pagar  Não 
Processados,  de  R$50.841.997,50, evidenciando  inconsistência  na  peça 
contábil, devendo ser esclarecida a divergência. 
 

Grupos Valores (R$)
Passivo Financeiro + Passivo Permanente 974.390.754,00
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 922.858.110,44
Diferença 51.532.643,56
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BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS DISPÊNDIOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 727.117.980,28 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 727.846.830,41
TRANSF. FIN. RECEBIDAS 143.827.794,78 TRANSF. FIN. CONCEDIDAS 143.807.969,29
RECEBIMENTOS EXTRAS 88.536.107,31 PAGAMENTOS EXTRAS 81.400.936,92
INSCRIÇÃO DE RP 65.303.446,18 PAGAMENTOS DE RP 26.240.950,86
SALDO EXERC. ANTERIOR 63.728.254,50 SALDO P/ EXERC. SEGUINTE 109.216.895,57
TOTAL 1.088.513.583,05 TOTAL 1.088.513.583,05

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO CIRCULANTE 111.997.878,46 PASSIVO CIRCULANTE 37.262.323,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE 334.661.944,67 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 885.595.786,80

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -476.198.287,31
TOTAL 446.659.823,13 TOTAL 446.659.823,13



Em  sua  defesa  o  Gestor  informa  que  a  diferença  apresentada  está  em 
conformidade com os restos a pagar não processados, sendo R$44.716.149,60 
pertence ao exercício de 2013 e R$6.816.493,96 ao exercício anterior.
Analisada  a  matéria,  verifica-se  que  os  documentos  contábeis  anexos  aos 
autos confirmam a justificativa apresentada, sanando, assim a irregularidade.   

6.7.1 Ativo Circulante 

6.7.1.1 Saldo em Caixa e Equivalentes 

O referido  Termo foi  lavrado  em 31/12/2013  por  Comissão  designada  pelo 
Gestor através do Decreto nº 9.111, de 18/12/2013,  o qual não foi encontrado 
juntamente a esta Prestação de Contas, descumprindo o disposto no art. 9 º , 
item 20,  da  Resolução  TCM nº  1.060/05 (alterada pela  Resolução TCM nº 
1.323/13). 

Na diligência final  o Gestor  encaminhou o Decreto nº 9.111,  de 1812/2013, 
publicada  no  Jornal  Folha  do  Norte,  em  20/12/2013,  cumprindo,  assim, o 
disposto no art. 9 º , item 20, da Resolução TCM nº 1.060/05 (alterada pela 
Resolução TCM nº 1.323/13). 

Os  extratos  e  conciliações  bancárias  encaminhados  em  volumes   anexos 
demonstram   saldo  de  R$57.663.029,48,  o  qual  não  coincide  com  o 
correspondente  registro  do  Balanço  Patrimonial  (fls.  188/189).  Além  disso, 
foram encaminhados em fotocópias sem  autenticação, em descumprimento ao 
item 21, art. 9°, da Resolução TCM n.° 1.060/05 (alterada pela Resolução TCM 
nº 1.323/13). 

Os  extratos  bancários   de  janeiro/2014  também  foram  encaminhados  em 
fotocópias  sem  autenticação,  em descumprimento ao  item 21,  art.  9°,  da 
Resolução TCM n.° 1.060/05 (alterada pela Resolução TCM nº 1.323/13). 

Na diligência final foram encaminhados os originais dos extratos e conciliações 
bancárias referente aos meses  de dezembro/13 e janeiro de 2014. 

Após levantamento efetuado nos extratos e conciliações bancárias verifica-se 
o saldo de R$99.149.051,89, estando em consonância com o valor registrado 
no Balanço Patrimonial. 

6.7.1.2 Créditos a Receber 

Verifica-se  a  ausência  de  contabilização  no  Ativo  Circulante  do  direito  aos 
valores a recolher registrados nas contas de ISS, no valor de R$138,00 e IRRF, 
no montante de  R$3.957,48, registradas no Anexo 17 da Lei 4.320/64, 262, 
pois se tratam de receitas orçamentárias do Município, conforme estabelecem 
o art.  156, III  e art.158, I,  da Constituição Federal, considerando que o não 
reconhecimento ensejará um desequilíbrio patrimonial no exercício. 
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Recomenda-se que a Administração adote medidas de estruturação dos 
setores  de   arrecadação,  tesouraria  e  contabilidade,  possibilitando  a 
identificação, registro e controle dos créditos tributários e demais valores 
a receber de forma que os demonstrativos  contábeis possam evidenciá-
los,  cumprindo  as  determinações  normativas  e  garantindo  a 
transparência das informações contábeis. 

6.7.1.3 Demais Créditos a Curto Prazo 

O  subgrupo  “Demais  Créditos  e  Valores  a  Curto  Prazo”  registra  saldo  de 
R$10.075.862,95, porém sem a composição analítica.

Na diligência  final  o  Gestor  encaminha a  relação analítica,  discriminada da 
seguinte forma:

Depósitos e Cauções R$3.048.810,39

Cartas Fianças R$7.019.033,29

Responsabilidades - Adiantamentos R$8.000,00

Tributos a recuperar/compensar R$12,27

Total R$10.075.862,95

Registre-se que os valores desses créditos, que equivale a 8,99%  em  relação 
ao total do Ativo Circulante.

Em que pese a justificativa  apresenta,  entretanto  verifica-se  a ausência  do 
detalhamento  dos  créditos  referentes  Depósitos/Cauções  e  Cartas  Fianças, 
nos valores de R$3.048.810,39 e R$7.019.033,29, respectivamente.

6.7.1.4 Estoques

Ressalta-se  que  esse  subgrupo  registra  saldo  de  R$2.751.962,24. 
Considerando-se que Feira  de Santana possui  mais de 200.000 habitantes, 
não  é  necessário  o  encaminhamento  do  inventário  analítico  dos  materiais 
existentes em 31.12.2013, embora a Resolução TCM nº 1.060/05 determine 
que tal relação deve ficar na sede da Prefeitura para as verificações que se 
fizerem necessárias.

6.7.2  ATIVO NÃO-CIRCULANTE /PERMANENTE

6.7.2.1 Imobilizado 

Os  Bens  Patrimoniais  do  exercício  anterior  totalizam  R$132.877.673,01, 
desdobrados  em  R$48.176.822,80  –  Móveis  e  R$84.700.850,21  -  Imóveis. 
Com  a  movimentação  patrimonial  do  exercício,  o  saldo  final  resultou  em 
R$171.153.707,32, que corresponde a variação positiva de 28,81%, em relação 
ao exercício anterior. 

6.7.2.2 Inventário dos Bens Patrimoniais 
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Considerando-se que Feira  de Santana possui  542.476 habitantes,  torna-se 
desnecessário o encaminhamento do Inventário, contudo a Legislação deste 
Tribunal, em seu item 18, parágrafo 9º, exige o encaminhamento de Certidão 
declarando que os bens do Município encontram-se devidamente registrados e 
identificados por plaquetas,  a qual foi anexada à fl. 270 dos autos, observando 
o disposto no art. 9º, item 18 da Resolução TCM nº 1.060/05 (alterada pela 
Resolução TCM nº 1.323/13). 

6.7.2.3 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 
NBC T 16.9, a “Depreciação” reduz o valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou 
perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. 

Conforme  Balanço  patrimonial  do  exercício  sob exame,  verifica-se  que  a 
entidade não procedeu ao registro da depreciação dos bens móveis e imóveis 
pertencentes à Entidade, o que compromete sua real situação patrimonial. 

Recomenda-se à Administração que adote ações para estruturação do Setor de 
Patrimônio,  objetivando  um criterioso  controle  dos  bens  patrimoniais  da 
entidade de forma analítica, nos termos art. 94 da Lei 4.302/64, e que o Setor 
de Contabilidade  faça constar no Balanço Patrimonial os registros sintéticos 
correspondentes,  inclusive  com  o  reconhecimento  da 
depreciação/amortização/exaustão,  em  conformidade  com  as  práticas 
contábeis estabelecidas pela NBCT 16.9. 

6.7.3 ATIVO PERMANENTE

6.7.3.1 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

De acordo com o Demonstrativo  das Contas do Razão (caderno anexo),  o 
saldo  da  Dívida  Ativa  no  ano de  2013  corresponde  a  R$163.508.237,35, 
desdobrada  em  R$163.024.853,57  –  Tributária  e  R$483.383,78  –  Não 
Tributária.

No exercício em exame, houve cobrança de R$5.657.951,54, representando, 
apenas, 3,79% do saldo anterior de R$149.254.211,89. 

Ano Dívida Ativa Tributária Cobrança Percentual de 
cobrança

2010 120.227.396,40 5.448.919,81 4,53%
2011 120.227.396,40 4.923.592,46 4,60%
2012 133.297.961,01 4.748.911,14 3,56%
2013 163.508.237,35 5.657.951,54 3,79%
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Através da tabela acima percebe-se que os gestores do Município do porte de 
Feira de Santana, a segunda maior cidade do Estado da Bahia,   constata-se 
uma insignificante cobrança da Dívida Ativa Tributária, que mesmo tendo tido 
um ínfimo incremento no exercício de 2013, ainda está bastante incipiente.

Apesar  das  justificativas  apresentadas,  fica  evidenciado  que  a  baixa 
arrecadação dos valores inscritos na divida ativa, configura a omissão da 
administração publica municipal  no recebimento de seus créditos,  não 
sendo  admissível  o  descaso  demonstrado  em  tal  situação,  podendo 
inclusive caracterizar  a renúncia de receitas,  conforme previsto na Lei 
complementar nº 101/00, cumprindo à administração pública municipal a 
adoção das medidas necessárias visando o aumento da arrecadação. 

6.7.3.2 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Quanto à Dívida Ativa não Tributária houve inscrição de R$$483.383,78   sem 
que nenhum recurso tenha ingressado ao erário decorrente de sua cobrança.

Questiona-se as medidas que estão sendo adotadas para a sua regular co-
brança.
Em que pese às  justificativas  apresentadas,  recomenda-se ao Gestor  mais 
empenho  na  cobrança  dos  referidos  créditos,  devendo  ser  observada  a 
advertência contida no item Multas e Ressarcimentos.

6.7.4 PASSIVO FINANCEIRO/ DÍVIDA FLUTUANTE
Consoante  Balanço  Patrimonial  do  exercício  de  2012  (fl.  218),  a  Dívida 
Flutuante  apresentava  saldo   de  R$42.128.676,11.  Conforme  Balanço 
Financeiro (fls. 186/187), consubstanciado pelos Demonstrativos da Receita e 
da  Despesa  Extraorçamentárias  (caderno  anexo)  ocorreu  inscrição  de 
R$153.839.553,49  e  baixa  de  R$107.641.887,78,  resultando  em  saldo  de 
R$88.326.341,82,  que  não   corresponde  ao  saldo  de  R$88.794.967,20 
registrado no Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial.

Em sua defesa o Gestor  informa “que a diferença entre a Dívida Flutuante 
apresentada no saldo final do Balanço Patrimonial de 2012 e a Dívida flutuante 
apresentada no saldo inicial do Balanço Patrimonial do exercício de 2013, no 
valor de R$468.625,38, refere-se aos saldos registrados em Conta Caução da 
Superintendência Municipal de Trânsito, no Passivo Compensado do Balanço 
Patrimonial de 2012”. 

Analisada a matéria, essa Relatoria acata a justificativa apresentada em razão 
dos documentos apresentados estarem  em consonância com o DCR e do 
Balanço Patrimonial.

Compõem o passivo  Financeiro,  dentre  outras,  as  contas  ISS e IRRF com 
saldos de R$138,00, e R$3.957,48, respectivamente. Todavia, cabe ressaltar 
que  tais  valores  constituem  receitas  orçamentárias  do  município,  conforme 
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disposto nos arts. 156, inciso III (ISS) e 158, inciso I (IRRF) da Constituição 
Federal.

Adverte-se a Administração do Município para que adote as medidas cabíveis à 
regularização dessas pendências.

Cabe destacar que a entidade  não adotou a prática contábil de reclassificar, 
para o Passivo Circulante, as parcelas de dívidas fundadas vencíveis nos 12 
meses  subsequentes  ao  exercício  em  análise,  em  desacordo  ao  que 
estabelece o MCASP. 

6.7.5  RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Da  análise  do  Balanço  Patrimonial,  ficou  evidenciado  que   existe   saldo 
suficiente para cobrir os Restos a Pagar inscritos no exercício financeiro sob 
análise, no montante de R$1.042.320,21,  contribuindo para o equilíbrio fiscal 
da Entidade. 

6.7.6 PASSIVO NÃO CIRCULANTE/PERMANENTE 

Conforme  Demonstrativo  das  Contas  do  Razão,  volume  anexo,  a  Dívida 
Fundada Interna apresentava saldo anterior de R$120.388.703,12, havendo no 
exercício de 2013 inscrição de R$34.377.744,61 e baixa de R$13.535.921,37, 
remanescendo saldo no valor de R$141.230.526,36.

6.7.7 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Conforme valores demonstrados no Balanço Patrimonial do exercício, a Dívida 
Consolidada  Líquida  do  Município  correspondeu  a  R$807.034.031,49, 
representando  9,53% da  Receita  Corrente  Líquida  de  R$657.493.006,09, 
situando-se, assim, dentro do limite de 1,2 vezes a Receita Corrente Líquida, 
em cumprimento ao disposto no inciso II, do art. 3º da Resolução nº 40, de 
20/12/2001, do Senado Federal.

6.7.8 RESULTADOS ACUMULADOS

O Balanço Patrimonial do exercício anterior  registra Passivo Real Descoberto 
de  R$437.478.512,96  que  deduzido  do  RP  não  processado  no  valor  de 
R$21.162.018,30   tem-se  o  valor  de  R$416.316.494,66  referente  ao  déficit 
apresentado  em  2013,   que  acrescido  do  Superávit/Déficit  verificado  no 
exercício de 2013, no valor de R$ 54.309.947,69 e deduzido dos ajustes do 
exercício  anterior,   resulta  num  Déficit acumulado  de  R$476.198.287,31, 
estando em consonância com o valor apurado no Balanço Patrimonial/2013.

6.7.9 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

Quanto aos ajustes de exercícios anteriores, as Instruções de Procedimentos 
Contábeis nº 00 (IPC), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), estabelecem 
que: 
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17. De acordo com a parte II do MCASP, todos os ajustes decorrentes 
de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de 
mudanças de critérios contábeis deverão ser realizados à conta de 
ajuste dos exercícios anteriores, pertencente ao patrimônio líquido, e 
evidenciado  em  notas  explicativas,  de  modo  a  não  impactar  o 
resultado do período a que se referem tais ajustes iniciais.

18. Assim, é importante destacar que, primeiramente, o órgão ou a 
entidade, deve realizar  os ajustes necessários para que o balanço 
patrimonial reflita a realidade dos seus elementos patrimoniais. Além 
disso,  todos  esses  ajustes  efetuados  deverão  ser  devidamente 
evidenciados em notas explicativas.

O  Balanço  Patrimonial  de  2013  registra  a  conta  “Ajuste  de  Exercícios 
Anteriores”, no montante de R$5.571.844,96. Registre-se que na diligência final 
foram apresentadas as Notas Explicativas correspondentes.

6.7.10 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (fls.  230/234) 

Nos  termos  do  art.  104  da  Lei  4.320/64,  a  Demonstração  das  Variações 
Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do 
exercício.

As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e 
qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor 
público  que  aumentam ou  diminuem o  patrimônio  líquido.  Já  as  variações 
qualitativas  são  decorrentes  de  transações  no  setor  público  que  alteram a 
composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

Conforme  demonstração  (fls.  230  a  234),  as  Variações  Patrimoniais 
Aumentativas  (VPA)  importaram  em  R$1.515.987.830,34  e  as  Diminutivas 
(VPD) em  R$1.570.297.778,03, resultando num déficit de R$54.309.947,69.

Observou-se  no  Demonstrativo  das  Variações  Patrimoniais  a  inscrição  de 
“Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas” (R$11.077.204,13) e “Diversas 
Variações Patrimoniais  Diminutivas”  (R$32.436.556,27),  sem que se tenham 
sido encontradas  informações sobre suas origens e composições.

Na diligência final foram encaminhadas as origens e composições das Diversas 
Variações  Patrimoniais  Aumentativas  e  Diversas  Variações  Patrimoniais 
Diminutivas, sanando a irregularidade apresentada.

6.7.11 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

As Despesas de Exercícios  Anteriores  (DEA),  pagas em 2013,  no valor  de 
R$5.527.024,10 representam 0,76% das Despesas Orçamentárias realizadas 
no montante de R$727.846.830,41. 

Adverte-se a Administração que o artigo 37 da Lei n. 4.320/64, ainda que per-
mita que sejam realizadas tais despesas, deve-se entender essa prática como 
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uma exceção, pois a regra é o Planejamento, conforme determina o § 1º, art. 1º 
da LRF.

6.8 PRODEDIMENTOS CONTABEIS

Chama-se  atenção  que  as  devidas  alterações  a  serem  procedidas  no 
exercício  financeiro  subsequente,  deveram  ser  apresentadas  e 
demonstradas  por  meio  de  documentos  hábeis  que  comprovem  a 
fidelidade das informações e que possam assegurar  a veracidade dos 
atos  e  fatos  contábeis,    adotando  as  medidas  necessárias  para   
cumprimento do    Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público no   
exercício  subsequente,   sob pena de repercutir no mérito das contas nos   
exercícios futuros.

7. OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS

7.1 EDUCAÇÃO

Foram  aplicados  R$173.504.125,39,  equivalentes  a  27,61% da  receita 
resultante  de  impostos,  compreendida  a  proveniente  de  transferências,  na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, em atendimento ao estabelecido no 
art. 212, da Constituição Federal, que exige a aplicação mínima de 25%.

7.2 FUNDEB

Foram  aplicados  R$92.265.215,17,  equivalentes  a  85,26% dos  recursos 
originários do FUNDEB, que totalizaram R$108.211.467,14, na remuneração de 
profissionais  em  efetivo  exercício  do  magistério,  em  atendimento  ao 
estabelecido no art.  22, da Lei Federal nº 11.494/07, que exige a aplicação 
mínima de 60%.

7.3  PARECER  DO  CONSELHO  DE  ACOMPANHAMENTO  E  CONTROLE 
SOCIAL DO FUNDEB

Consta  dos  autos  o  parecer  do  Conselho  de  Acompanhamento  e  Controle 
Social do FUNDEB, em atendimento ao disposto no art. 31, da Resolução TCM 
nº 1.276/08.

7.4 DESPESAS GLOSADAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO “SUB EXAMEN”

Foram  realizadas  despesas  no  importe  de  R$33.946,26  com  recursos 
provenientes do FUNDEB em atividades estranhas à educação básica, sendo 
colacionado  aos  autos  na  resposta  de  diligência  anual  o  comprovante  da 
restituição à conta específica do FUNDEB da importância sobredita, pelo que 
se  determina à SGE o desentranhamento do Doc.  14  – pasta  A/Z I  e  seu 
posterior encaminhamento à CCE para análise.

7.5  DESPESAS  GLOSADAS  EM  EXERCÍCIO(S)  FINANCEIRO(S) 
ANTERIOR(ES)
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Não  foram  identificadas  pendências  relacionadas  a  despesas  glosadas  em 
exercícios financeiros anteriores.

7.6 APLICAÇÃO MÍNIMA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Foram aplicados  R$100.597.547,33,  equivalentes  a 25,54% dos impostos  e 
transferências,  que  totalizaram  R$393.861.363,68,  em  ações  e  serviços 
públicos de saúde, em cumprimento ao estabelecido no inciso III, do art. 77, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

7.7 PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Consta dos autos o parecer do Conselho Municipal de Saúde, em atendimento 
ao estabelecido no art. 13, da Resolução TCM nº 1.277/08.

8. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

Os  duodécimos  repassados  ao  Poder  Legislativo  Municipal  alcançaram  a 
importância de R$15.145.800,84, em atendimento ao limite estabelecido no art. 
29-A, da Constituição Federal.

9. REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

A Lei  Municipal  nº  3.335/2012  fixou  os  subsídios  mensais  do  Prefeito  em 
R$26.723,13, do Vice-Prefeito em R$15.031,76 e dos Secretários Municipais 
em R$15.031,76, tendo o Pronunciamento Técnico registrado que “os valores 
pagos se encontram dentro dos limites estabelecidos pela Lei”.

10. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

10.1 DESPESAS COM PESSOAL

10.1.1 LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

As  despesas  com  pessoal  alcançaram  o  montante  de  R$350.546.531,00, 
equivalente a 52,48% da receita corrente líquida de  R$667.906.937,84, não 
ultrapassando, consequentemente, o limite definido na alínea “b”, do inciso III, 
do art. 20, da Lei Complementar nº 101/00, restando evidenciada, entretanto, a 
extrapolação do limite prudencial de 95% (noventa e cinco por cento), ficando o 
Município de Feira de Santana sujeito às disposições previstas nos arts. 22 e 
23, da LRF.

10.1.2 DESPESA TOTAL COM PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 
2012

No exercício de 2012, a Prefeitura não ultrapassou o limite definido no art. 20,  
III, 'b', da Lei Complementar nº 101/00 – LRF. 
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10.1.3  DESPESA TOTAL COM PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 
2013

10.1.3.1 Despesa total com Pessoal referente ao 1º quadrimestre de 2013 

No 1º quadrimestre de 2013, a Prefeitura não ultrapassou o limite definido no 
art. 20, III, 'b', da Lei Complementar nº 101/00 – LRF. 

10.1.3.2 Despesa total com Pessoal referente ao 2º quadrimestre de 2013

No 2º quadrimestre de 2013, a Prefeitura não ultrapassou o limite definido no 
art. 20, III, 'b', da Lei Complementar nº 101/00 – LRF. 

10.2  RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE 
GESTÃO FISCAL

10.2.1 PUBLICIDADE

Constam  dos  autos  os  relatórios  resumidos  da  execução  orçamentária 
correspondentes ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres e os relatórios de gestão 
fiscal correspondentes ao 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2013, acompanhados 
dos demonstrativos com os comprovantes de sua divulgação, em cumprimento 
ao estabelecido nos arts. 6° e 7°, da Resolução TCM n° 1.065/05, no art. 52, da 
Lei Complementar n° 101/00 e no § 2°, do art. 55, da Lei Complementar n°  
101/00.

10.3 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Constam dos autos as atas das audiências públicas relativas ao 1º, 2º e 3º 
quadrimestres de 2013, realizadas nos prazos estabelecidos, em atendimento 
ao disposto no § 4º, do art. 9º, da Lei Complementar nº 101/00.

10.4 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009

Conforme  estabelece  o  art.  48-A  da  LRF,  incluído  pelo  art.  2º  da  Lei 
Complementar nº 131 de 27/05/2009, os municípios disponibilizarão a qualquer 
pessoa física ou jurídica o acesso as informações referentes a: 

I  – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no 
decorrer  da  execução  da  despesa,  no  momento  de  sua  realização,  com a 
disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente 
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica 
beneficiária do pagamento e,  quando for  o caso, ao procedimento licitatório 
realizado; 

II  – quanto à receita:  o lançamento e o recebimento de toda a receita das 
unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.
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Analisando o sítio oficial da Prefeitura (www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br), verifica-
se que estas informações foram divulgadas,  em cumprimento ao dispositivo 
supracitado. 

11. RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

O relatório anual de controle interno não atende às exigências constantes dos 
incisos I a IV, do art. 74, da Constituição Federal, dos incisos I a IV, do art. 90, 
da Constituição do Estado da Bahia e da Resolução TCM nº 1.120/05, pelo que 
se determina ao gestor a imediata capacitação do responsável pelo controle 
interno,  para  que  sejam  atendidas,  em  sua  totalidade,  as  exigências  das 
normas regentes do sistema de controle interno municipal, sob pena da sua 
incursão nas sanções legais previstas.

12. RESOLUÇÕES DO TCM/BA

12.1  ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL/COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE 
RECUROS MINERAIS E HÍDRICOS – RESOLUÇÃO TCM nº 931/04

Foram  recebidos  recursos  provenientes  de  Royalties/FEP/CFRM/CFRH  no 
montante de R$1.341.839,70, não sendo identificadas despesas incompatíveis 
com a legislação vigente.

12.1.1 DESPESAS GLOSADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 

Não  existem  pendências  relacionadas  a  despesas  glosadas  em  exercícios 
anteriores.

12.2 CIDE – RESOLUÇÃO TCM nº 1.122/05

Foram  recebidos  recursos  provenientes  da  Contribuição  de  Intervenção  no 
Domínio  Econômico  -  CIDE  no  montante  de  R$23.602,77,  não  sendo 
identificadas despesas incompatíveis com a legislação vigente.

12.2.1 DESPESAS GLOSADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 

Não  existem  pendências  relacionadas  a  despesas  glosadas  em  exercícios 
anteriores.

12.3 REPASSE DE RECURSOS ÀS ENTIDADES CIVIS

Não foram identificadas pendências  relacionadas a  repasses de recursos a 
entidades civis sem fins lucrativos ou OSCIP's, a título de subvenção social ou 
auxílio, mediante convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, nos 
termos da Resolução TCM nº 1.121/05 e do art. 26, da Lei Complementar nº 
101/00.

12.4 RESOLUÇÃO TCM Nº 1.060/05
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12.4.1 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

O Demonstrativo dos Resultados Alcançados não atende ao disposto no item 
30, do art. 9º, da Resolução TCM nº 1.060/05.

12.4.2 RELATÓRIO DE PROJETOS E ATIVIDADES

O Relatório de Projetos e Atividades atende ao disposto no item 32, do art. 9º, 
da  Resolução  TCM  nº  1.060/05,  e  no  §  único,  do  art.  45,  da  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal.

12.5 DECLARAÇÃO DE BENS

Foi  apresentada  a  Declaração  de  Bens  Patrimoniais  do  gestor,  em 
cumprimento ao estabelecido no art. 11, da Resolução TCM nº 1.060/05.

13. MULTAS E RESSARCIMENTOS

Assinale-se,  por  pertinente,  que  o  Município  tem obrigação  de  promover  a 
cobrança, inclusive judicialmente, dos débitos impostos pelo TCM, aos seus 
gestores, ressaltando que respeitantemente às MULTAS dita cobrança TEM de 
ser efetuada ANTES DE VENCIDO O PRAZO PRESCRICIONAL, “SOB PENA 
DE  VIOLAÇÃO  DO  DEVER  DE  EFICIÊNCIA  E  DEMAIS  NORMAS  QUE 
DISCIPLINAM A RESPONSABILIDADE FISCAL”.

Tendo  em  vista  que  as  decisões  dos  Tribunais  de  Contas  impositivas  de 
apenação de multas, ou de ressarcimentos, aos agentes públicos, têm eficácia 
de título  executivo extrajudicial,  na forma constitucionalmente prevista,  caso 
não  adimplidas  voluntariamente,  geram  créditos  públicos  executáveis 
judicialmente, denominados DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.

Assim,  é  dever  da  administração  a  cobrança  do  débito,  SOB  PENA DE 
RESPONSABILIDADE DO AGENTE QUE SE OMITIU AO CUMPRIMENTO DE 
SUA OBRIGAÇÃO.

No que concerne, especificamente, às MULTAS, a omissão do gestor que der 
causa à sua prescrição resultará em lavratura de TERMO DE OCORRÊNCIA 
para  a  fim  de  ser  ressarcido  o  prejuízo  causado  ao  Município,  cujo 
ressarcimento, caso não concretizado, importará em ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA,  pelo  que  este  TCM  formulará  Representação  junto  à 
Procuradoria Geral da Justiça.

Na conformidade do Pronunciamento Técnico, existem pendências relativas ao 
não recolhimento de multas e/ou ressarcimentos impostos a agentes políticos 
municipais. 

13.1 MULTAS 
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Processo Multado Cargo Pago Cont Venc. Valor R$ Divida 
Ativa 

Execução 
Fiscal 

05126-97 JOSE FLANTILDES RIBEIRO OLIVEIRA ex-Presidente 
da Camara

Não - 00/01 Não - 00/01 03/11/1997 R$ 1.000,00 N S 

O MULTADO NAO COMPARECEU A IRCE PARA OBTER A GUIA.CONF.P.P.Nº850/04, DÉBITO SE ECONTRA AÇÃO EXEC. FISCAL, ARQUIVAMENTO 
AUTOMATICO PROC. 10664-97 ENVIADO UMIC

07721-00 CLAILTON COSTA MASCARENHAS Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 18/05/2001 R$ 3.000,00 N S 

MULTADO NAO COMPARCEU A IRCE PARA RETIRAR GUIA Nº398/01.CONF.P.P.Nº850/04, DÉBITO SE ENCONTRA AÇÃO EXEC. FISCAL, ARQUIVAMENTO 
AUTOMÁTICO PROC. 08609/01 ENVIADO UMIC

01570-99 CLAILTON COSTA MASCARENHAS ex-Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 24/11/2001 R$ 10.000,00 N S 

MULTADO NÃO COMPARECEU A IRCE PARA RETIRAR A GUIA Nº963/01.CONF.P.P.Nº850/04, DÉBITO ENCONTRA-SE EM AÇÃO EXEC. FISCAL, 
ARQUIVAMENTO AUTOMATICO PROC. 17608/01 ENVIADO UMIC

09294-01 CLAYLTON COSTA MASCARENHAS Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 23/08/2002 R$ 3.000,00 N S 

MULTADO NÃO COMPARECEU A IRCE PARA OBTER A GUIA.CONF.P.P.Nº850/04, DÉBITO SE ENCONTRA AÇÃO EXEC. FISCAL, ARQUIVAMENTO 
AUTOMATICO PROC. 10930/02

07981-01 CLAYLTON COSTA MASCARENHAS ex-Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 16/06/2008 R$ 10.000,00 S S 

07483-12 Tarcizio Suzart Pimenta Júnior Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 15/12/2012 R$ 1.000,00 N N 

30452-10 ANTONIO ALCIONE DA SILVA CEDRAZ Ex-Presidente Não - 00/01 Não - 00/01 11/03/2013 R$ 800,00 N N 

DELIBERACAO REVISTA PARA ALTERAR O NOME DO MULTADO PARA OYA-MA FIGUEIREDO FICANDO SEM EFEITO ESTAS ANOTACOES.

30452-10 OYAMA FIGUEIREDO ex-Presidente 
da Camara

Não - 00/01 Não - 00/01 12/05/2013 R$ 800,00 N N 

09898-11 TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 21/07/2013 R$ 800,00 N N 

03909-12 TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 27/07/2013 R$ 400,00 N N 

04043-12 Antonio Carlos Machado Presidente Não - 00/01 Não - 00/01 08/09/2012 R$ 15.000,00 N N 

04085-12 JOSÉ RONALDO DE CARVALHO Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 06/07/2013 R$ 1.500,00 N N 

13355-11 TARCIZIO SUZART PIMENTA JUNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 13/07/2013 R$ 400,00 N N 

09890-11 TARCIZIO SUZART PIMENTA JUNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 15/09/2013 R$ 300,00 N N 

13362-11 TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 21/09/2013 R$ 300,00 N N 

03920-12 TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 23/09/2013 R$ 400,00 N N 

13357-11 TARCÍZIO SUZART PIMENTA JUNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 14/10/2013 R$ 400,00 N N 

08898-13 Tarcizio Suzart Pimenta Júnior Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 01/02/2014 R$ 10.000,00 N N 

10172-09 TARCIZO SUZART PIMENTA Não - 00/01 Não - 00/01 01/02/2014 R$ 800,00 N N 

03998-13 MARIA DE FÁTIMA FREITAS OLIVEIRA 
DE JESUS

Diretora da 
FHFS

Não - 00/01 Não - 00/01 03/02/2014 R$ 600,00 N N 

04001-13 Denilson Santiago Santos Presidente Não - 00/01 Não - 00/01 07/04/2014 R$ 5.000,00 N N 

03999-13 JORGE LUIZ RIBEIRO MARQUES Diretor do 
Procon

Não - 00/01 Não - 00/01 14/04/2014 R$ 1.500,00 N N 

08080-13 AUGUSTO CÉZAR PEREIRA ORRICO Diretor da FECT Não - 00/01 Não - 00/01 30/06/2014 R$ 700,00 N N 

04000-13 Antonio Carlos Machado Presidente Não - 00/01 Não - 00/01 05/07/2014 R$ 5.000,00 N N 
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04052-11 TARCIZIO SUZART PIMENTA JUNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 12/07/2014 R$ 1.500,00 N N 

04637-12 TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 19/07/2014 R$ 800,00 N N 

07509-13 TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 28/07/2014 R$ 500,00 N N 

09905-11 TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 28/07/2014 R$ 300,00 N N 

12275-12 TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 03/08/2014 R$ 800,00 N N 

13563-12 TARCIZIO SUZART PIMENTA JUNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 11/08/2014 R$ 1.000,00 N N 

02930-13 TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 30/08/2014 R$ 800,00 N N 

04003-13 Augusto Cezar Pereira Orrico Presidente Não - 00/01 Não - 00/01 13/09/2014 R$ 1.000,00 N N 

03998-13 JAIR SILVA DE JESUS Diretor da FHFS Não - 00/01 Não - 00/01 13/09/2014 R$ 1.000,00 N N 

03998-13 JOSÉ LUIZ GUIMARÃES ELPÍDIO Diretor da FHFS Não - 00/01 Não - 00/01 13/09/2014 R$ 600,00 N N 

13376-11 TARCIZIO SUZART PIMENTA JUNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 20/09/2014 R$ 500,00 N N 

14082-12 TARCIZIO SUZART PIMENTA JUNIOR Prefeito Não - 00/01 Não - 00/01 15/06/2014 R$ 500,00 N N 

03781-14 Antonio Daltro Coelho Presidente Não - 00/01 Não - 00/01 29/09/2014 R$ 1.500,00 N N 

30555-14 Antônio Alcione da Silva Cedraz Presidente Não - 00/01 Não - 00/01 25/10/2014 R$ 500,00 N N 

13.2 RESSARCIMENTOS 

Processo Responsável(eis) Cargo Public Venc Valor R$ Divida Ativa Execucao 
Fiscal 

05126-97 JOSE FLANTILDES RIBEIRO OLIVEIRA PRESIDENTE DA 
CAMARA

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

CONF. P. PREVIO 850/04 FOI IMPETRADA AÇÃO EXEC. FISCAL

04541-96 JOSE FLANTILDES RIBEIRO DE 
OLIVEIRA

EX-PRESIDENTE 10/12/1996 R$ 14.294,86 N S 

CONF. PARECERPRÉVIO Nº850/04, O DÉBITO SE ENCONTRA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

04541-96 MAIS 22 VEREADORES 10/12/1996 R$ 10.774,62 N S 

CONF. PARECER PRÉVIO Nº850/04, OS DÉBITOS SE ENCONTRAM EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL.

07721-00 CLAILTON COSTA MASCARENHAS EX-PREFEITO 28/03/2001 28/04/2001 R$ 13.624,19 N N 

CONF. PARECER PRÉVIO Nº850/04, O DÉBITO SE ENCONTRA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL.

07483-12 TARCIZIO SUZART PIMENTA JUNIOR PREFEITO 15/12/2012 R$ 17.987,67 N N 

04043-12 ANTÔNIO CARLOS MACHADO GESTOR 19/08/2012 R$ 32.333,39 N N 

08898-13 TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR PREFEITO 01/02/2014 R$ 81.849,66 N N 

03999-13 JORGE LUIZ RIBEIRO MARQUES DIRETOR DO 
PROCON

14/04/2014 R$ 267,65 N N 

04003-13 AUGUSTO CÉZAR PEREIRA ORRICO DIRETOR DA 
FETC

13/09/2014 R$ 5.234,59 N N 
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VOTO

Diante do exposto, com fundamento no inciso II, do art. 40, combinado com o 
art. 42, da Lei Complementar Estadual nº 06/91, é de se opinar pela aprovação, 
porque regulares, porém com ressalvas, das contas da Prefeitura Municipal de 
Feira  de  Santana,  correspondentes  ao  exercício  financeiro  de  2013, 
consubstanciadas no Processo TCM nº 8.026/14, de responsabilidade do  Sr. 
José Ronaldo de Carvalho, a quem se imputa, com respaldo na alínea “c”, do 
inciso III, do art. 76, da Lei Complementar Estadual nº 06/91, o ressarcimento 
aos  cofres  públicos  municipais  da  importância  de  R$2.833,90 (dois  mil, 
oitocentos e trinta e três reais e noventa centavos), a ser atualizada e acrescida 
de juros moratórios de 1% ao mês a partir da saída dos numerários dos cofres 
públicos municipais, e se aplica, com amparo nos incisos II e III, do art. 71, da 
Lei Complementar Estadual n° 06/91, multa no importe de R$15.000,00 (quinze 
mil  reais),  consoante  Deliberação  de  Imputação  de  Débito  (D.I.D.),  que  se 
constitui em parte integrante do parecer prévio expedido, cujos recolhimentos 
aos cofres públicos municipais deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias do trânsito em julgado da decisão, através de cheque do próprio devedor e 
nominal à Prefeitura Municipal, sob pena de adoção das medidas previstas no 
art. 49, combinado com o art. 74, da Lei Complementar Estadual nº 06/91, com 
a cobrança judicial dos débitos, considerando que as decisões dos tribunais de 
contas que imputam débito e/ou multa possuem eficácia de título executivo, 
nos termos do § 3°, do art. 71, da Constituição Federal, e do § 1°, do art. 91, da 
Constituição do Estado da Bahia.

Determina-se à SGE o desentranhamento do Doc. 14 – pasta A/Z I e seu pos-
terior encaminhamento à CCE para análise.

Determina-se  à  CCE  a  apuração  de  possíveis  irregularidades  nos  termos 
aditivos  celebrados  com a empresa  Cidade  Propaganda  e  Marketing  Ltda., 
lavrando, se necessário, o competente termo de ocorrência.

Encaminhar cópia do pronunciamento ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, para seu 
conhecimento e adoção das providências saneadoras cabíveis.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 17 de dezembro de 2014.

Cons. Francisco de Souza Andrade Netto
Presidente 

Cons. Mário Negromonte                        
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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