
 
 

D E L I B E R A Ç Ã O  Nº  870/09 
 
 

Aprova, porque regulares, porém com 
ressalvas, as contas da SMT – 
Superintendência Municipal de Trânsito, da 
Prefeitura de FEIRA DE SANTANA,    
relativas   ao exercício financeiro de 2008.  

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

 
 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 
 
As Contas relativas ao exercício financeiro de 2008 da Superintendência 
Municipal de Transito – SMT do Município de Feira de Santana, que 
tiveram como Gestor o Sr. Antonio Carlos Machado, foram enviadas a este 
Tribunal dentro do prazo legal, sendo autuadas no protocolo sob nº 4.239/09, 
cumprindo-se, assim, ao prescrito no art. 53, parágrafo único, da Lei 
Complementar nº 06/91. 
 
Encontra-se às fls. 05, comprovação de que as segundas vias dos documentos 
que constituem a  Prestação de  Contas da SMT foram encaminhadas ao 
Prefeito, para que acompanhassem as Contas do Executivo, com fins à 
disponibilidade pública, conforme preceitua o  § 3º do art. 31, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, o § 2º, do art. 95, da 
Constituição   Estadual, bem como os arts. 53 e 54 e seus parágrafos, da 
Lei Complementar nº 006/91. 
 
 
Após o seu ingresso na sede deste Tribunal, foram os autos acrescidos do 
Relatório Anual, que elenca as irregularidades remanescentes nos Relatórios 
Mensais Complementados – RMCs, emitidos pela Inspetoria Regional a que o 
Município encontra-se jurisdicionado, e de alguns documentos para lá 
encaminhados, necessários à composição das contas anuais.  
 
As citadas contas foram submetidas a exame das unidades competentes, que 
emitiram o Relatório e Pronunciamento Técnicos, de fls. 192 a 193  e 204 a 
210, o que motivou a conversão do processo em diligência externa, com o 
objetivo de conferir ao Gestor a oportunidade de defesa, consubstanciado pelo 
art. 5º, inciso LV, da CRFB, o que foi realizado através do Edital nº 135, 
publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 10/07/2009. 
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Atendendo ao chamado desta Corte, o Gestor, representado pelo seu 
Preposto, autorizado mediante Procuração de fls. 213, declarou às fls. 214 que 
teve vistas aos autos do processo para apresentação da defesa final e recebeu 
as cópias que solicitou. 
 
Tempestivamente, através do expediente protocolado sob nº 10.279/09, fls. 
216 a 219, apresentou as justificativas que julga necessárias para 
esclarecimentos dos fatos, acompanhadas de documentos de fls. 220 a 274. 
 
 
DO ORÇAMENTO 
 
O Orçamento da Superintendência Municipal de Trânsito – SMT, integra a Lei 
Orçamentária do Município de nº 2.856, de 17/12/2007, com sua receita 
estimada em R$ 4.808.000,00 (quatro milhões, oitocentos e oito mil reais) e a 
despesa fixada em igual valor, observando-se, assim, os princípios da unidade 
e universalidade. 
 
Em seu art. 6º, incisos I, II, III, IV e V, autoriza o Executivo a efetuar a abertura 
de créditos adicionais suplementares  até o limite de 80% (oitenta por cento) 
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar 
valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização 
de recursos provenientes de: anulação parcial ou total de dotações; 
incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, 
efetivamente apurados em balanços; excesso de arrecadação em bases 
constantes; operação de crédito; reserva de contingência; observando o 
disposto no art. 43, seus parágrafos  e incisos, da Lei Federal nº 4.320/64. 
 
 
DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
Foram abertos, através de Decretos do Executivo de fls. 26 a 36, e 
contabilizados, créditos adicionais suplementares, sendo destinado ao SMT, o 
montante de R$ 1.911.000,00, sendo R$ 1.711.000,00 com recursos 
decorrentes de anulação parcial ou total de dotações e R$ 200.000,00 
resultante de superávit financeiro. 
 
 
DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
A Inspetoria Regional de Controle Externo, deste Tribunal, sediada em Feira de 
Santana, acompanhou os atos e fatos contábeis registrados no citado exercício 
financeiro, apontando as irregularidades verificadas, mês a mês, através de 
notificações, as quais foram respondidas pelo Gestor. O resultado dos exames 
realizados  pela Regional encontra-se refletido às fls. 184 a 186 do Relatório 
Anual. 
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Acham-se apontadas nos autos algumas falhas concernentes ao 
processamento das despesas. Em que pese a baixa incidência, recomenda-se 
uma melhor observação às normas contidas na Lei Federal nº 4.320/64. 
 
 
DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - LEI FEDERAL Nº 
4.320/64  
 
Preliminarmente, cumpre referir que não foi apresentado o selo da Declaração 
de Habilitação Profissional – DHP (etiqueta) do contador,  conforme estatui a 
Resolução CFC nº 871/00, art. 1º, parágrafo único.  
 
Na oportunidade da diligência final foi colacionado aos autos uma etiqueta, com 
o fito de comprovar a regularidade funcional do profissional. 
 
 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
 
O Balanço Orçamentário é o instrumento que registra as receitas e despesas 
orçamentárias previstas, em confronto com as realizadas, demonstrando o 
controle das determinações e especificações constantes da Lei de Orçamento. 
No exercício financeiro de 2008, o Anexo 12 apresentou uma Receita 
Arrecadada de R$ 4.983.431,42 e uma Despesa Realizada de R$ 
5.230.716,29. O quociente do Resultado Orçamentário verificado no exercício é 
de R$ 0,95 de Receita Arrecadada para cada R$1,00 de Despesa Realizada, 
demonstrando um Déficit Orçamentário de execução de R$ 247.284,87. 
 
Do total arrecadado, R$ 8.210,00, correspondente a 0,16%, referem-se a 
Receita Tributárias, R$ 8.433,67, equivalente a 0,17%, à Receita Patrimonial, 
R$ 4.158.787,75, igual 83,45% à Outras Receitas Correntes e R$ 808.000,00 
proporcional a 16,22% à Receita Intraorçamentária Corrente. 
 
 

BALANÇO FINANCEIRO 
 
O Balanço Financeiro tem por objetivo demonstrar os ingressos e dispêndios 
de recursos de naturezas orçamentária e extra-orçamentária no período, 
conjugados com o saldo de caixa proveniente do exercício anterior, para, ao 
final, indicar o montante das disponibilidades para o ano seguinte. 
 

                                                                                                                                       Em R$ 

Descrição Receita Despesa 
Orçamentária 4.983.431,42 5.230.716,29 
Extra-orçamentária    581.407,85   996.343,12 
Saldo do Exercício anterior    695.126,64 - 
Saldo para o exercício seguinte -      32.906,50 
TOTAL 6.259.965,91 6.259.965,91 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
 
O Balanço Patrimonial demonstra o Ativo com os saldos das contas relativas 
aos bens e direitos e o Passivo com os saldos das obrigações das entidades 
públicas, evidenciando também o Saldo Patrimonial do Exercício. O Anexo 14, 
no exercício de 2007, demonstrou um Saldo Patrimonial – ATIVO REAL 
LÍQUIDO - de R$ 830.216,58. Em 2008 reduziu a R$ 631.447,51, em virtude de 
apresentar um Ativo Real de R$ 652.379,30 e um Passivo Real de R$ 
20.931,79. 
 
Acrescente-se, ainda, que o Ativo Financeiro Disponível, no montante de R$ 
32.906,50, é maior que o Passivo Financeiro de R$ 20.931,79, demonstrando 
que as disponibilidades são suficientes para cobrir as obrigações financeiras 
de curto prazo como: os Depósitos no total de R$ 3.326,68 e Restos a Pagar  
inscritos no exercício no valor de R$ 17.605,11. 
 

 

ATIVO/PASSIVO COMPENSADO 
 
Chama-se atenção para o grupo do Ativo Compensado em que se verificam os 
valores dos direitos registrados, lembrando que o Passivo Compensado 
demonstram as obrigações registradas que, direta ou indiretamente, possam vir 
a afetar o patrimônio. 
 
 Composição:        
                                                                                                               Em R$   

Descrição Valor Descrição Valor 
Ativo Compensado 
 

CARTA FIANÇA - GCT 
 

 
 

429.640,38 

Passivo Compensado 
 

CARTA FIANÇA  

 
 

  429.640,38 

 
Questionado sobre o assunto, informa o Gestor que o citado registro trata-se 
de fiança Bancária referente a contrato firmado para fiscalização do trânsito por 
meio de Radar, contudo, não apresenta qualquer documento para sustentar o 
alegado.  
 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

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

Variações Ativas Variações Passivas Resultado Patrimonial - 
Déficit 

4.906.733,06 5.105.502,13 198.769,07 

 
 
Sobre os demais questionamentos acerca de dúvidas quanto a alguns 
lançamentos nos Demonstrativos Contábeis, foram todos devidamente 
justificados, bem como cumpridas as formalidades devidas. 
 
 
DO INVENTÁRIO  
 
Registra o Pronunciamento Técnico que a peça de fls. 66 a 80, atende às 
exigências do art. 7º, item 17, da Resolução TCM nº 1.061/05.  
 
 
DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
Encontra-se às fls. 131 a 134, Relatório de Atividades da entidade 
encaminhado ao Prefeito, em atendimento ao disposto no item 24, do art. 
7º, da Resolução TCM nº 1.061/05. 
 
 
DAS DESPESAS COM PESSOAL 
 
O Relatório Técnico de fls. 192 a 193 demonstra que o total da Despesa de 
Pessoal da Entidade alcançou R$ 1.958.171,75. 
 
 
DAS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL 
 

 
CONTROLE INTERNO - RESOLUÇÃO TCM nº 1.120/05  
 
A Resolução TCM nº 1.120/06 dispõe sobre a criação, implementação e a 
manutenção de Sistema de Controle Interno. 
 
Conforme art. 2º, da mencionada Resolução, entende-se por Sistema de 
Controle Interno Municipal o conjunto de normas, regras, princípios, planos, 
métodos e procedimentos que, coordenados entre si, têm por objetivo efetivar a 
avaliação da gestão pública e o acompanhamento dos programas e políticas 
públicas, bem como evidenciando sua legalidade e razoabilidade, avaliar os 
seus resultados no que concerne à economia, eficiência e eficácia da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades 
municipais. 
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O art. 4º dispõe que as atividades inerentes ao controle interno serão exercidas 
em todos os níveis hierárquicos dos Poderes Executivo e Legislativo 
municipais, bem como das entidades da administração indireta do 
município, por servidores municipais, ocupantes de cargos públicos do quadro 
permanente do órgão ou entidade, não sendo passíveis de delegação por se 
tratar de atividades  próprias do Município. 

 
Registra o Pronunciamento Técnico que o Relatório de Controle Interno de fls. 
141 a 151, deixou de atender às exigências da Resolução TCM nº 1.120/05. 
Chama-se atenção da Administração da Entidade para que sejam 
adotadas providências imediatas objetivando um funcionamento eficaz do 
controle interno, em observância ao disposto na mencionada Resolução, 
evitando a manutenção da atual situação que poderá vir a repercutir no 
mérito de contas futuras.  
 
 
SICOB - RESOLUÇÃO TCM nº 1.123/05  
 
De acordo com os registros do Sistema de Cadastramento de Obras – SICOB, 
a entidade da administração indireta remeteu as informações, mensalmente, 
até o trigésimo dia subseqüente ao mês de referência, concernentes aos 
processos licitatórios homologados relativos a obras e serviços de engenharia, 
inclusive aquelas objeto de dispensa/inexigibilidade; e trimestralmente, até o 
trigésimo dia subseqüente ao trimestre de referência, atinentes a obras e 
serviços de engenharia em execução, inclusive aquelas diretamente 
executadas pelos próprios meios, cumprindo o que determina o art. 2º, 
incisos I e II, da Resolução TCM nº 1.123/05. 
 
 
SAPPE - RESOLUÇÃO TCM Nº 1.253/07  
 
Conforme informações obtidas no Sistema de Acompanhamento de Pessoal – 
SAPPE, a Entidade encaminhou, por meio eletrônico, os dados contendo as 
indicações sobre o número total de servidores públicos e empregados, 
nomeados e contratados, assim como a despesa total com pessoal, como 
determina o art. 1º, incisos I e II, da Resolução TCM nº 1.253/07.   
 
 
SIP - RESOLUÇÃO TCM Nº 1.254/07  
 
Tendo acesso às informações do SIP – Sistema de Informação de 
Publicidade, verificou-se que a Entidade encaminhou, até o último dia do mês 
seguinte a cada trimestre, por meio eletrônico, dados relativos a despesas com 
publicidade nele realizadas, qualquer que tenha sido o veículo de 
comunicação, independentemente da remessa mensal dos correspondentes 
processos licitatórios ou de formalização de dispensa e de inexigibilidade, e 
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contratos à Inspetoria Regional a que estejam jurisdicionados, os 
demonstrativos das despesas com publicidade, correspondentes ao 1º, 2º, 3º e 
4º trimestres, em cumprimento ao art. 2º, da  Resolução TCM nº 1.254/07.   
 
 
CONCLUSÃO 
 
Face ao exposto,  
 
R E S O L V E: 
 
Aprovar, porque regulares, porém com ressalvas, as contas da SMT – 
Superintendência Municipal de Trânsito, da Prefeitura de FEIRA DE 
SANTANA, exercício financeiro de 2008, Processo TCM nº 4239/09, com base 
no inciso II, do artigo 40 e art. 42 da Lei Complementar nº 06/91, da 
responsabilidade do Sr. Antonio Carlos Machado - Gestor, tendo em vista as 
irregularidades praticadas e registradas nos autos, especialmente: 
 

 as consignadas no Relatório Anual; 
 

 relatório de Controle Interno não atende  às exigências legalmente 
dispostas no art. 74,  da Constituição Federal e art. 90, da Constituição 
Estadual e da Resolução TCM nº 1.120/05. 

 
 
Cópia deste decisório às Contas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, 
exercício de 2008, bem como ao titular do Executivo para conhecimento. 
 
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, EM 13 DE AGOSTO DE 2009. 
 
 
 
Cons. FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO – Presidente 
 
 
 
Cons. FERNANDO VITA – Relator 
 
 
Dag 

 


