
DELIBERAÇÃO Nº 741/10

Aprova,  porque  regulares,  porém  com 
ressalvas,  as  contas  do  SMT- 
SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE 
TRÂNSITO, da Prefeitura Municipal de  FEIRA 
DE SANTANA, relativas ao exercício financeiro 
de 2009.

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:

1.0 - DA  PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cuidam  os  autos  –  TCM  nº  3.875/10  –  da  prestação  de  contas da 
Superintendência  Municipal  de  Trânsito   -  SMT  -  do  Município  de  Feira  de 
Santana,  relativa  ao  exercício  financeiro  de  2009,  da  responsabilidade  dos 
Gestores e períodos antes referenciados, ingressada tempestivamente na sede 
da Corte. 

Comprova-se,  através  ofício  nº  34/10  –  fls.  04/05,  que  ditas  contas  foram 
encaminhadas, também no prazo previsto, ao Chefe do Executivo Municipal, para 
efeito  da  disponibilidade  pública preceituada  nos artigos  31,  §  3º,  da  Carta 
Federal,  95,  §  2º,  da  Constituição  Estadual,  em conformidade  com as  regras 
contidas nos de números 53 e 54 da Lei Complementar Estadual nº 06/91. 
 
Na sede deste Tribunal, após formalização processual, procedeu-se a juntada da 
consolidação dos trabalhos da Regional às peças contábeis anuais, efetivando-se 
novos  exames  e  cotejamentos,  através  de  técnicos  lotados  na  2ª  Divisão  de 
Controle Externo, na sede deste Tribunal.

Efetivado  regular  sorteio  a  08/06/2010,  foram  os  Gestores  imediatamente 
notificados,   na  forma  do Edital  nº  109/10,  publicado  no  Diário  Oficial  do 
Estado, edição de 09.06.10,  respeitando-se, também, nesta fase da instrução 
processual, os direitos constitucionais ao contraditório e a ampla defesa -  artigo 
5º, inciso LV, da Constituição Federal. 

Conhecendo todas as peças processuais (comprovante de fls. 249), inclusive os 
questionamentos registrados nos Relatório e Pronunciamento Técnicos de fls. 
241  a  247,  os  Gestores  apresentaram  os  esclarecimentos  que  entenderam 
pertinentes, através da defesa final contida no processo TCM nº 9.663/10 – fls. 
252  e  seguintes.  Considerados  todos  os  elementos  contidos  nos  autos,  a 



        

cont. da Delib. Nº 741/10
            

assessoria  técnica  do  Gabinete  da  Relatoria  efetivou  a  apreciação  final  das 
contas, em procedimento de revisão de tudo quanto constante dos autos.

2.0 - DOS EXERCÍCIOS PRECEDENTES 

A Deliberação nº 870/09 editada por este Tribunal em 13/08/09,  aprovou, ainda 
que  com  ressalvas,  as  contas  do  exercício  antecedente  –  2008,  da 
responsabilidade  do  Sr.  Antônio  Carlos  Machado,  sem  aplicação  de  pena 
pecuniária. 

3.0 - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADO 
PELA 2ª INSPETORIA REGIONAL DE CONTROLE EXTERNO

Objetivando o julgamento  oportuno de contas  de entidades descentralizadas – 
atribuição deferida  à  atividade de controle  externo – este  Tribunal  promove o 
acompanhamento das respectivas execução orçamentária e gestões econômico-
financeira e patrimonial. Esta fase da instrução processual foi efetivada pela 2ª 
Inspetoria  Regional,  sediada  no município  de  Feira  de  Santana,  que notificou 
mensalmente  os  Gestores,  a  cada  período  mensal,  quanto  às  falhas  e 
irregularidades  constatadas.  Conquanto  tenham  recebido  as  manifestações 
devidas,  remanescem as apontadas  no  Relatório  Anual acostado  às  fls.  231 
usque  239.  A  sua  baixa  incidência  e  expressividade  revela  o  não 
comprometimento do mérito das contas. Ainda assim, forçosa é a oposição 
de ressalvas e a formalização de recomendação à atual Administração, com 
vistas ao melhor cumprimento das normas de regência. 
 

4.0  -  DO  ORÇAMENTO,  CRÉDITOS  ADICIONAIS  E  ALTERAÇÕES  DO 
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
 

A  Entidade  foi  contemplada  com  recursos  orçamentários  no  montante  de 
R$5.710.000,00 (cinco milhões e  setecentos e dez mil reais), conforme disposto 
na Lei Municipal nº 2.947, de 26 de novembro de 2008, que aprovou o orçamento 
de 2008 da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, e no Decreto Executivo nº 
7.654, de 23/12/2008. 

4.1  – Durante  o  exercício  financeiro,  ocorreram alterações  orçamentárias,  em 
razão da  regular  abertura  de créditos  adicionais  suplementares,  mediante 
Decretos do Executivo, devidamente contabilizados, no total de  R$1.984.934,50 
(um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos  e trinta e quatro reais 
e cinquenta centavos), utilizando-se como fonte de recursos a anulação parcial ou 
total  de dotações.   Também de forma regular,  foram efetivadas alterações do 
“QDD”, através Decretos, no importe de R$1.090.984,11(um milhão, noventa mil, 
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novecentos  e  oitenta  e  quatro  reais  e  onze  centavos),  procedendo-se, 
paralelamente, anulação de dotações  orçamentárias em igual valor.  

5.0 - DA ANÁLISE  DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 
Com vistas ao atendimento à Resolução do CFC nº 871/00, consta dos autos o 
selo  correspondente  à  Declaração  de  Habilitação  Profissional  –  DHP  do 
profissional que firma as peças contábeis , com validade até 31/03/2010. 

5.1 -    Gestão Orçamentária   

O Balanço Orçamentário - Anexo XII - demonstra, nos termos do artigo 102 da 

Lei  Federal  4.320/64,  as  receitas  e  despesas  previstas  em confronto  com as 
realizadas, indicando o Resultado Orçamentário. No exercício sub examen, pode 
ser apresentado, resumidamente, no quadro a seguir: 
 

Descrição R$
Receita Arrecadada 6.043.850,12
Despesa Realizada 5.705.296,23
Superávit  Orçamentário 338.553,89
Despesa Autorizada 5.710.000,00
Despesa Realizada 5.705.296,23
Economia Orçamentária         4.703,77

A  arrecadação  verificada,  no  montante de  R$6.043.850,12 (seis  milhões, 
quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais e doze centavos), compõe-se 
exclusivamente  de  receitas  Correntes,  compreendendo  a  tributária  – 
(R$29.502,16), receita patrimonial – (R$14.457,86), outras receitas correntes – 
(R$4.259.890,10) e as receitas intra orçamentárias correntes – (R$1.740.000,00). 

O montante das despesas,  compreendendo as Correntes - (R$5.640.773,66) e 
as  de  Capital  -  (R$64.522,57), alcançou  a  quantia  de R$5.705.296,23  (cinco 
milhões, setecentos e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e três 
centavos). 

 Resultado da Execução Orçamentária

Os  dados  revelam  a  ocorrência  de  superávit  orçamentário  da  ordem  de 
R$338.553,89 (trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e 
trinta e nove centavos), representando a existência de R$1,05 (um real e cinco 
centavos)  de  receita  arrecadada  para  cada  R$1,00  (um  real)  de  despesa 
realizada.

 5.2 - Gestão Financeira 
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A movimentação financeira está demonstrada no  Balanço Financeiro - Anexo 
XIII, que, na forma da Lei Federal 4.320/64, artigo 103, apresenta as receitas e 
despesas  orçamentárias,  bem  como  os  recebimentos  e  os  pagamentos  de 
natureza  extra-orçamentária,  conjugados  com  os  saldos  em  espécie, 
provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o seguinte.  Os 
dados existentes nos autos são a seguir sumariados:                       

                         
                                                                                   Em R$

Descrição Receita Despesa

Orçamentária               6.043.850,12                         5.705.296,23 

Extra-orçamentária               1.510.873,67                           551.636,38

Saldo do Exercício 
anterior

                   32.906,50                      -

Saldo para o exercício 
seguinte

     -                        1.330.697,68

TOTAL             7.587.630,29                        7.587.630,29

5.3 -   Gestão Patrimonial   

Os  componentes  patrimoniais  estão  evidenciados  no  Balanço  Patrimonial  - 
Anexo XIV. Conforme a Lei Federal 4.320/64, artigo 105, são constituídos pelos 
bens  e  direitos  –  Ativo,  compromissos  e  obrigações  –  Passivo,  o  Saldo 
Patrimonial  e  as Contas  de Compensação.   A  situação  registrada ao final  do 
exercício sob análise é demonstrada abaixo:

ATIVO PASSIVO
Descrição R$ Descrição R$

Ativo 
Financeiro

Disponível  288.407,42Passivo Financeiro 968.262,84 
Contas a Receber  1.042.290,26

Ativo Permanente 683.995,37Passivo Permanente      -

Soma - Ativo Real 2.014.693,05Soma  -  Passivo     968.262,84 
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Real 

Ativo Compensado 468.625,38Passivo 
Compensado 468.625,38

Saldo  Patrimonial-  Passivo 
Real Descoberto -  Saldo Patrimonial - 

Ativo Real Líquido 1.046.430,21

TOTAL 2.483.318,43TOTAL 2.483.318,43

Como  visto,  o Saldo  Patrimonial  –  Ativo  Real  Líquido  –  corresponde  ao 
montante de R$1.046.430,21 (um milhão, quarenta e seis mil,  quatrocentos e 
trinta reais e vinte e um centavos).

É  oportuno  destacar  que  o  Ativo  Financeiro  Disponível –  R$288.407,42 
(duzentos  e  oitenta  e  oito   mil,  quatrocentos  e  sete  reais  e  quarenta  e  dois 
centavos),  é  consideravelmente  menor  do  que  o  Passivo  Financeiro,  este  no 
importe de R$968.262,84 (novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta 
e dois reais e oitenta e quatro centavos). Em assim sendo, as disponibilidades 
existentes não são suficientes à cobertura das obrigações de curto prazo, que 
abrangem os Restos a Pagar do exercício, no valor de R$951.804,97 (novecentos 
e cinquenta  e um mil, oitocentos e quatro reais e noventa  e seto centavos), além 
dos  Depósitos  e  Retenções  –  (R$16.457,87).  A  situação  revelada  tem 
repercussão nas conclusões deste pronunciamento,  do qual deve ser anexada 
cópia ao processo de prestação de contas do Poder Executivo de Feira de 
Santana  ,  advertindo-se  o Sr.  Prefeito  quanto a  sua responsabilidade  no 
equacionamento  da  matéria,  em  face  das  disposições  da  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal, essencialmente o contido no artigo 42. 

O saldo registrado no Ativo Financeiro sob o título -“Créditos a Receber - SMT – 
Multas”– correspondente ao montante de R$1.042.290,26 (um milhão, quarenta 
e dois mil, duzentos e noventa reais e vinte e seis centavos), impõe advertência à 
Administração da SMT quanto a necessidade de intensificar  as ações de 
cobrança, de sorte a evitar-se o comprometimento da saúde financeira da 
entidade.

Ressalte-se que os registros relativos ao ISS e IRRF, no Passivo Financeiro, são 
irregulares e não devem ocorrer,  na medida em que dito imposto pertence ao 
Município, na forma estabelecida pelos artigos 156, III (ISS) e 158, inciso I (IRRF), 
da Carta Federal. Desta forma, devem ser adotadas providências em relação 
ao assunto, a ser objeto de nova verificação quando da análise das contas 
do exercício subsequente. 
 

5.4 -   Variações Patrimoniais  
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Nos  termos  da  Lei  Federal  nº  4.320/64,  artigo  104,  a Demonstração  das 
Variações  Patrimoniais  –  Anexo  XV  evidencia  as  alterações  verificadas  no 
patrimônio,  resultantes  ou  independentes  da  execução  orçamentária,  com 
indicação  do  resultado  patrimonial  do  exercício  (Superávit  ou  Déficit).  A  peça 
anexada revela os seguintes dados:

Variações Ativas Variações  Passivas
Descrição          R$ Descrição         R$
Resultante  da 
Execução 
Orçamentária

     6.043.850,12
Resultante da Execução 
Orçamentária 5.705.296,23

Mutações 
Patrimoniais        132.903,22 Mutações Patrimoniais -

Independente 
da  Execução 
Orçamentária 

          11.906,24
Independente  da  Execução 
Orçamentária 68.380,65

Total das 
Variações 
Ativas

6.188.659,58
Total  das  Variações 
Passivas 5.773.676,88

Déficit 
Patrimonial 
do Exercício 

  - Superávit  Patrimonial  do 
Exercício 414.982,70

TOTAL 6.188.659,58TOTAL 6.188.659,58

6.0 -  DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

A despesa  com  pessoal  e  encargos  sociais  atingiu  em  2009  o  montante  de 
R$2.122.922,43 (dois milhões, cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e dois 
reais e  quarenta e três centavos), representando o percentual de 37,20% (trinta e 
sete vírgula vinte por cento) do total das despesas realizadas.   A sua composição 
é resumida no quadro abaixo:  

Despesas de Pessoal

Exercício de 2009 Valor (R$)
Pessoal Ativo   1.670.286,34
Encargos Sociais      449.125,09 
Terceirização de Serviços          3.511,00 
Total   2.122.922,43 

7.0 - DO CUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES TCM Nºs 1.253/07, 1.123/05 e  
1.254/07.
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O Banco de dados desta Corte indica o  cumprimento  das Resoluções citadas, 
em que pese os atrasos ocorridos em relação aos dados atinentes aos meses de 
janeiro, fevereiro, julho agosto e novembro da Resolução TCM nº 1.123/05.

 8.0 - DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Acha-se às fls. 191 a 202, o Relatório Anual elaborado pelo titular do sistema , 
Sr.  Paulo  Roberto  Costa  Nunes,  registrando  as  ações  desenvolvidas  pela 
Autarquia no exercício financeiro de 2009. A atuação do sistema em epígrafe 
deve  ser  efetivada  de  modo  contínuo  no  acompanhamento  das  ações 
desenvolvidas  e  gastos  realizados.   Cabe  ao  mesmo  indicar,  em  caráter 
opinativo,  preventivo  ou  corretivo,  ações  a  serem  desenvolvidas  em 
benefício da eficiência da gestão e do cumprimento das normas de regência 
quanto à aplicação de recursos públicos, em atendimento ao disposto na 
Carta  Federal  em  seu  art.  74,  assim  como  no  art.  90  da  Constituição 
Estadual e na Resolução TCM nº 1.120/05.

9.0  –  RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  DA  ENTIDADE  ENCAMINHADO  AO 
PREFEITO.

O  Relatório  referenciado  encontra-se  às  fls.  fls.162/176,  em  atendimento  ao 
disposto no item 24, do artigo 7º, da Resolução TCM nº 1.061/05.

10.0 - DO INVENTÁRIO

Atendendo ao disposto no item 17 do artigo 7º, da Resolução TCM nº 1.061/05, 
foi acostado aos autos o Inventário dos Bens constantes do Ativo Permanente da 
Autarquia,  fls.  82  a 98,  indicando a relação dos bens,  locação e número  dos 
respectivos tombamentos.

Diante do exposto, vistos, detidamente analisados e relatados, 

R E S O L V E:

Aprovar,  porque  regulares,  porém  com  ressalvas,  as  contas  da 
Superintendência Municipal de Trânsito  - SMT - da Prefeitura Municipal de 
FEIRA DE SANTANA, relativa ao exercício  financeiro  de 2009,  constantes  do 
processo TCM nº 3.875/10, com fundamento nos artigos 40, inciso II, e 42, ambos 
da Lei  Complementar  Estadual  nº  006/91,  da  responsabilidade  dos  Srs.  José 
Marcone  Paulo   de  Souza  (período  de  01/01/09  a  02/11/09)   e  Vanderval 
Menezes Ramos (entre 03/11/09 a 31/12/09. Aplica-se, com respaldo no inciso 
II  do  artigo  71  da  Lei  Complementar  citada,  ao  primeiro  dos  Gestores 
citados, multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), a ser recolhida ao erário 
municipal com recursos pessoais, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito 
em  julgado  deste  decisório,  na  forma  prevista  em  Resolução  deste  Tribunal, 
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advertindo-se  o  Prefeito  Municipal  quanto  ao  seu  dever  de  cobrá-la,  após 
inscrição  na  Dívida  Ativa  Municipal,  a  nível  judicial,  na  hipótese  do  seu  não 
pagamento no prazo fixado.

Remeta-se cópia da Deliberação respectiva ao citado Gestor e ao Sr. Tarcízio 
Suzart  Pimenta Junior,  Prefeito Municipal de Feira de Santana, para ciência e 
implementação  das  providências  aqui  recomendadas,  com  destaque  para  o 
contido no item 5.3. 

Ciência aos interessados e à Coordenadoria de Controle Externo. 
 
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em 27 
de julho de 2009.

Cons. FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO – Presidente

Cons. JOSÉ ALFREDO ROCHA DIAS – Relator

dag
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