
DELIBERAÇÃO Nº 932/11

Aprova, porque regulares, porém com ressalvas, 
as  contas  do  SMT  -  SUPERINTENDÊNCIA 
MUNICIPAL  DOS  TRANSPORTES,  da  Prefeitura 
de  FEIRA  DE  SANTANA,  relativas  ao  exercício 
financeiro de 2010.

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

Trata  o  presente  processo  -  TCM  nº  3.524/11  -  da prestação  de  contas  da 
Superintendência Municipal de Trânsito - SMT - do Município de Feira de Santana, 
relativa ao exercício financeiro de 2010, da responsabilidade do Sr. Vanderval Menezes 
Ramos. Ingressada oportunamente nesta Corte de Contas (fls.01), contém  registro de 
que foi encaminhada, também no devido prazo, ao Poder Executivo Municipal, para efeito 
de disponibilidade pública, em cumprimento ao disposto 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. 

Após  a  formalização  processual  com  a  juntada  da  consolidação  dos  trabalhos  da 
Regional às peças contábeis anuais, novos exames foram procedidos, agora por técnicos 
lotados na 2ª Divisão de Controle Externo, em exercício na sede deste Tribunal.  

Efetivado regular sorteio a 06/07/2011, seguiu-se notificação ao Gestor,  na forma  do 
Edital  n°  148/11,  publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado,  edição  de  06/07/11, 
respeitando-se, portanto, os direitos constitucionais ao contraditório e a ampla defesa - 
artigo  5º,  inciso  LV,  da  Constituição  da  República.  Destarte,  nova  oportunidade  foi 
oferecida para, conhecendo todas as peças processuais – comprovante de fls.  567 – 
prestar  os  esclarecimentos  que  entendesse  pertinentes,  inclusive  quanto  aos 
questionamentos registrados nos Relatório e Pronunciamento Técnicos – fls. 530 a 533 e 
555 a 563.

Em decorrência, fez o Gestor apresentar a defesa final – processo TCM nº 10.381/11, fls. 
570 e seguintes – acompanhada de documentação probatória. Considerados todos os 
elementos  contidos  nos  autos,  a  assessoria  do  Gabinete  da  Relatoria  efetivou  a 
apreciação final das contas, em procedimento de revisão de tudo quanto  constante do 
processo.
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2.0  –   DO EXERCÍCIO PRECEDENTE

A Deliberação nº 741/10, editada por este Tribunal em 27/07/10, aprovou, ainda que com 
ressalvas, as contas do exercício antecedente – 2009, da responsabilidade dos Srs.  José 
Marcone  Paulo  de  Souza  (01/01/2009  a  02/11/2009)  e  Vanderval  Menezes  Ramos 
(03/11/2009  a  31/12/2009),  aplicando-se  ao  primeiro  Gestor  multa  no  valor  de 
R$1.000,00 (mil reais), devidamente recolhida ao erário municipal e contabilizada. 

3.0 - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Consideradas as competências  deferidas  à  atividade de controle  externo,  esta  Corte, 
objetivando o julgamento oportuno de contas de entidades descentralizadas, promove o 
acompanhamento  das  respectivas  execução  orçamentária  e  das  gestões  econômico-
financeira e patrimonial. No caso das sob comento, coube à 2ª Inspetoria de Regional, 
sediada no município de Feira de Santana, a efetivação dos trabalhos supra referidos. 
Oportunamente  foram  expedidas  notificações  ao  responsável  quanto  às  falhas 
detectadas,  tendo  o  mesmo  procurado  corrigi-las  com  a  apresentação  de 
esclarecimentos e justificativas. A consolidação dos trabalhos dessa face da instrução 
processual  é  apresentada no  Relatório  Anual, acostado  às fls.  520 a 528,  que  não 
contem registros de faltas dignas de destaque ou comprometedoras do mérito das 
contas, mas sim de aposição de ressalvas, ainda que seja imperativo recomendar-se a 
adoção de providências que evitem a  reincidência, com o que se evitará a aplicação do 
disposto no parágrafo único do artigo 40 da Lei Complementar Estadual nº 006/91. 

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

A  Descentralizada  foi  contemplada  com  recursos  orçamentários da  ordem  de 
R$5.260.000,00 (cinco milhões duzentos e sessenta mil reais), conforme disposições da 
Lei Municipal nº 3.044, de 08/12/2009 – que aprovou o orçamento de 2010 da Prefeitura 
Municipal de Feira de Santana, e do Decreto Executivo nº 7.913, de 29/12/2009 .

4.1- No decorrer da execução orçamentária, ocorreram alterações em razão da regular 
abertura  de créditos  adicionais  suplementares, conforme  Decretos  do  Executivo, 
devidamente  contabilizados,  no  total  de  R$3.861.024,00 (três  milhões,  oitocentos  e 
sessenta e um mil e vinte e quatro reais), com a legal utilização de recursos decorrentes 
do  excesso  de  arrecadação  -  (R$2.624.024,00)  e  da  anulação  parcial  ou  total  de 
dotações orçamentárias - (R$1.237.000,00). Também de forma regular, foram efetivadas 
alterações do “QDD”, através Decreto, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), 
procedendo-se, paralelamente, a anulação de dotações orçamentárias, em igual valor. 
Com tais modificações, a  despesa autorizada atingiu o montante de R$7.884.024,00 
(sete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e vinte e quatro reais). 
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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 – DHD do Profissional que firma 
as peças contábeis, com validade até 31/03/2011.

5.1  -    Gestão Orçamentária  

A  Receita  Arrecadada  no  exercício  correspondeu  a  R$8.077.966,41 (oito  milhões, 
setenta  e  sete  mil  novecentos  e  sessenta  e  seis  reais  e  quarenta  e  um  centavos), 
superando no percentual de 53,58% (cinquenta e três vírgula cinquenta e oito por cento) 
a  prevista,  R$5.260.000,00 (cinco milhões duzentos  e sessenta  mil  reais).  Revela-se, 
destarte,  a  fragilidade  da  elaboração  orçamentária.  Em  consequência  dos  dados 
existentes nos autos, houve superávit de arrecadação de R$2.817.966,41 (dois milhões, 
oitocentos  e  dezessete  mil  novecentos  e  sessenta  e  seis  reais  e  quarenta  e  um 
centavos).  O  quantum  arrecadado  compõe-se  exclusivamente  de  receitas  Correntes, 
compreendendo a  tributária - (R$47.701,94), a patrimonial - (R$41.446,74),  a parcela de 
contribuições - (R$3.045,09), outras receitas correntes - (R$7.477.214,19) e as receitas 
intra orçamentárias correntes - (R$508.558,45). 

O  montante  das  despesas,  abrangendo  as  Correntes  –  (R$7.643.384,14)  e  as  de 
Capital – (R$92.35906), somaram a quantia de R$7.735.743,20 (sete milhões, setecentos 
e trinta e cinco mil setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos). 

5.1.1 - Resultado da Execução Orçamentária

Os dados revelam a ocorrência de superávit   orçamentário da ordem de   R$342.223,21   
(trezentos e quarenta e dois mil duzentos e vinte e três reais e vinte e um 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. A situação existente é resumida no 
quadro a seguir:seguir: 

             Descrição           Valor (R$)
Receita Arrecadada 8.077.966,41
Despesa Realizada 7.735.743,20
Deficit Orçamentário 342.223,21

5.2 - Gestão Financeira
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A situação  financeira  da  Autarquia,  consoante  dados  existentes  nos  autos,  pode  ser 
demonstrada sumariamente na forma a seguir:  

Em R$
RECEITA DESPESA

Receita Orçamentária 8.077.966,41 Despesa 
Orçamentária        7.735.743,20 

Receita Extra 
Orçamentária 3.398.160,44 Despesa Extra 

Orçamentária                  9.103,54

Saldo Disponível Ex. 
Anterior 1.330.697,68 Saldo Disponível p/ 

Ex. Seguinte           3.516.719,11

TOTAL 12.806.824,53 TOTAL         12.806.824,53
    
5  .3   -   Gestão Patrimonial   

Os bens e direitos da Autarquia  -  Ativo  - totalizaram R$4.287.808,54 (quatro milhões, 
duzentos e oitenta  e sete mil  oitocentos  e oito  reais  e cinquenta  e quatro  centavos). 
Compõem esse grupo o Ativo Financeiro, representado pelo Disponível e Realizável, e o 
Ativo Permanente, composto pelos Bens Móveis e Imóveis. Quanto aos compromissos e 
obrigações –  Passivo – representado pelo Passivo Financeiro, somou R$2.809.061,06 
(dois milhões, oitocentos e nove mil e sessenta e um reais e seis centavos). A situação 
apresentada ao final do exercício sob análise é demonstrada abaixo: 
                                                             

ATIVO PASSIVO
Descrição R$ Descrição R$

Ativo Financeiro Disponível 457.121,40Passivo Financeiro 2.809.061,06Realizável 3.059.597,71
Ativo Permanente 771.089,43Passivo Permanente -
Soma Ativo Real 4.287.808,54Soma Passivo Real 2.809.061,06

Ativo Compensado     468.625,38Passivo 
Compensado 468.625,38

Saldo  Patrimonial  -  Passivo  Real 
Descoberto - Saldo  Patrimonial 

- Ativo Real Líquido 1.478.747,48

TOTAL 4.756.433,92TOTAL 4.756.433,92
             
Como visto, o Saldo Patrimonial – Ativo Real Líquido – corresponde ao montante de 
R$1.478.747,48 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil setecentos e quarenta e 
sete reais e quarenta e oito centavos).
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Não consta no Balanço Patrimonial, o registro da depreciação dos bens consignados no 
Ativo Permanente, desatendidas as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – 
CFC de nºs 1.136 e 1.137, ambas de 2008. Deve a Administração da Entidade adotar 
essa providência, a ser verificada em contas de exercício posterior. 

Registre-se  que  o  saldo  financeiro  da  Entidade,  ao  final  de  2010,  da  ordem 
R$457.121,40 (quatrocentos e cinquenta e sete mil cento e vinte e um reais e quarenta 
centavos), é consideravelmente menor que o Passivo Financeiro, este no montante 
de R$2.809.061,06 (dois milhões, oitocentos e nove mil e sessenta e um reais e seis 
centavos).  Em  outras  palavras,  as  disponibilidades  existentes  não  são  suficientes  à 
cobertura  das  obrigações  de  curto  prazo,  compreendendo  os  Restos  a  Pagar  do 
exercício,  no  valor  de  (R$2.788.978,68)  e  os  Depósitos/Retenções  e  Consignações, 
correspondentes a (R$20.082,38). 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.   

Representando o expressivo percentual de 71,36% (setenta e um vírgula trinta e seis 
por cento) do Ativo da Autarquia, o saldo  da conta -  ''Créditos a Receber – Multas de 
Trânsito”  registrado  no  Ativo  Realizável,  ao  final  de  2010,  ascendeu  ao  valor  de 
R$3.059.597,71 (três milhões, cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e sete reais e 
setenta  e  um  centavos),  verificando-se  significante  acréscimo  de  193,55% (cento  e 
noventa e três vírgula cinquenta e cinco por cento), em relação ao saldo do exercício 
antecedente. Questionado sobre as providências adotadas no sentido de regularização, o 
Gestor, na defesa final, informa que, sendo o montante proveniente de multas de trânsito, 
devidamente registradas, teriam sido encaminhadas para cobrança, conforme previsão 
de convênio celebrado com o DETRAN - BA, por ocasião do licenciamento dos veículos 
objeto da aplicação das penalidades, de acordo com a terminação das placas, seguindo 
cronograma estabelecido pelo Estado da Bahia. As justificativas não elidem o Gestor da 
comprovação do quanto afirmado, bem assim da demonstração do acompanhamento, 
mensal, do cumprimento do acordo firmado.      

5.4   -   Variações Patrimoniais  

Estas Variações são resultantes da execução orçamentária – representadas por receitas 
e  despesas  orçamentárias,  mutações  patrimoniais  e  variações  independentes  da 
execução orçamentária, com indicação do resultado patrimonial do exercício (Superávit 
ou Déficit). A peça anexada revela os seguintes dados:     
                                  

          Em R$
VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇOES PASSIVAS

Resultante  da Execução 8.077.966,41 Resultante  da 7.735.743,20
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Orçamentária  Execução 
Orçamentária  

Mutações Patrimoniais 197.375,94 Mutações 
Patrimoniais    -            

Independente da 
Execução Orçamentária 7.485,26

Independente da 
Execução 
Orçamentária

114.767,14

Total das 
Variações Ativas  8.282.827,61 Total das Varações 

Passivas 7.850.510,34

Déficit Patr. do Exercício - Superávit Patr. do 
Exercício 432.317,27

TOTAL           8.282.827,61 TOTAL  8.282.827,61
          
O  Anexo  XV,  nas  Variações  Patrimoniais  Ativas  -  Independente  da  Execução 
Orçamentária, registra “Cancelamento  de Restos a Pagar” - (R$3.000,00), sobre o qual a 
defesa  final  apresenta  documentação  de  suporte,  demonstrada  a  regularidade  da 
matéria. 

8.0 - 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. 283/302, cuja certidão firmada pelo Diretor, Gerente Administrativo, Financeiro e pelo 
responsável do Controle Patrimonial, somente foi apresentada quando da defesa final. 
Atente a Administração para evitar a reincidência no retardamento.  

7.0 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Com base nas informações contidas no Relatório Técnico – fls. 530/533 as  despesas 
com pessoal e encargos sociais ascenderam,  em 2010, ao montante de R$2.179.901,53 
(dois  milhões,  cento  e  setenta  e nove mil  novecentos  e um reais  e  cinquenta  e três 
centavos), representando o percentual de 28,18% (vinte e oito vírgula dezoito por cento) 
do total das despesas realizadas. A sua composição é resumida no quadro abaixo:  

Exercício de 2010 Valor (R$)
Pessoal Ativo 1.880.225,73
Encargos Sociais 299.675,80
TOTAL 2.179.901,53
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8.0 - DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Dando cumprimento  à  Resolução TCM nº  1.120/05,  encontra-se  às  fls. 410 a  424 o 
Relatório  Anual  emitido  pelo  titular  do  sistema,  Sr.  Paulo  Roberto  Costa  Nunes, 
registrando as ações desenvolvidas pela Autarquia no exercício financeiro de 2010. Ainda 
assim, deve a  Entidade, por sua direção, continuamente, prestigiar e assegurar o eficaz 
funcionamento  do referido  controle,  consagrado pela Constituição da República como 
imprescindível  ao  funcionamento  da  Administração  Pública.  Atuando  de  forma 
independente,  é  o  sistema  indispensável  ao  acompanhamento  da  execução  de 
programas,  apontando  eventuais  falhas  e  desvios,  zelando  pela  boa  utilização, 
manutenção e guarda dos bens patrimoniais, desenvolvendo a eficiência nas operações, 
estimulando  o  cumprimento  das  políticas  administrativas  prescritas  e  verificando  a 
exatidão e a fidelidade dos dados da contabilidade. Que o seu titular tome ciência deste 
pronunciamento e das suas responsabilidades quanto ao cumprimento da legislação de 
regência, com destaque para o regramento existente na referida Carta  em seu art. 74, 
assim como no art. 90 da Constituição Estadual e na Resolução TCM nº 1.120/05,    que   
trata a matéria.

9.0   - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ENTIDADE ENCAMINHADO AO PREFEITO  

O Relatório referenciado encontra-se anexo aos autos - fls. 369 a 402, em atendimento 
ao disposto no item 24, do artigo 7º, da Resolução TCM nº 1.061/05. Saliente-se que o 
seu encaminhamento ao Poder Executivo, restou comprovado tão somente quando da 
defesa final, 

10.0 - CONCLUSÃO

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  de  FEIRA DE  SANTANA,  relativa  ao 
exercício financeiro de 2010, constantes do processo TCM nº 3.524/11, com fundamento 
nos  artigos  40,  inciso  II,  e  42,  ambos  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  006/91,  da 
responsabilidade do Sr. Vanderval Menezes Ramos, a quem é aplicada, com lastro no 
inciso II do artigo 71 da Complementar citada,  multa no valor de R$2.000,00 (dois mil 
reais ), a ser recolhida com recursos pessoais ao erário municipal, no prazo de 30 (trinta ) 
dias  a contar da emissão deste pronunciamento e na forma da Resolução pertinente 
deste Tribunal.
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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.  Fica  o  Sr.  Prefeito  advertido  de  que  a  não 
cobrança de cominações impostas pelo TCM pode ensejar o comprometimento de suas 
contas  anuais,  a  determinação de ressarcimento  com recursos pessoais  de prejuízos 
causados ao erário pela omissão, bem assim a formulação de representação ao douto 
Ministério Público Estadual.

Ciência aos interessados e à Coordenadoria de Controle Externo.

Cópia da Deliberação às contas do exercício de 2010 daquela Comuna.  

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em 10 de agosto 
de 2011.

Cons. FERNANDO VITA – Presidente em exercício

Cons. JOSÉ ALFREDO ROCHA DIAS – Relator

dag
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