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PARECER PRÉVIO
 
Opina  pela  aprovação,  porque  regulares, 
porém com ressalvas, das contas da Prefeitura 
Municipal  de  SÃO  DESIDÉRIO,  relativas  ao 
exercício financeiro de 2017.

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:

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação  de  contas  da  Prefeitura  Municipal de  São  Desidério, 
exercício  de  2017,  de  responsabilidade  do  Sr.  José  Carlos  de 
Carvalho,  foi enviada  eletronicamente  a este Tribunal em 02/04/2018, 
através do e-TCM, autuada sob o nº 03588e18,  no prazo estipulado no 
art. 7º da Resolução TCM nº 1060/05 (e suas alterações).

Para garantir  maior agilidade,  segurança e transparência à sua ação 
institucional,  este  Tribunal  estabeleceu  através  das  Resoluções  ns. 
1338/2015 e 1337/2015 normas sobre o processo eletrônico no âmbito 
desta  Corte,  assim  como  a  obrigatoriedade  do  encaminhamento 
eletrônico  da  documentação  mensal  da  receita  e  da  despesa  e  da 
prestação  de  contas  anual  dos  jurisdicionados,  razão  por  que,  em 
cumprimento  a  essas  normas,  todos  os  documentos,  assinados 
digitalmente,  que  compõem  estas  contas  anuais  foram  enviados, 
exclusivamente, por meio eletrônico.

As contas foram colocadas em disponibilidade pública no sítio oficial do 
e-TCM,  no  endereço  eletrônico 
“http://e.tcm.ba.gov.br/epp/  ConsultaPublica/list  View.seam  .”,  em 
obediência às Constituições Federal (art. 31, § 3º) e Estadual (art. 63, § 
1º, e art. 95, §2º) e a Lei Complementar nº 06/91 (arts. 53 e 54). 

A  Cientificação/Relatório  Anual,  expedida com base nos Relatórios 
Mensais  Complementares  elaborados  pela  27ª  Inspetoria  Regional  a 
que o Município está jurisdicionado e resultante do acompanhamento da 
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execução  orçamentária  e  patrimonial,  bem  como  o 
Pronunciamento  Técnico  emitido  após  a  análise  técnica  das 
Unidades  da  Diretoria  de  Controle  Externo,  encontram-se 
disponíveis no Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA.

Distribuído  o processo  por  sorteio  a esta  Relatoria,  o  Gestor  foi 
notificado  (Edital  nº  565/2018,  publicado  no  DOETCM  de 
18/10/2018, e via eletrônica, através do e-TCM), manifestando-se, 
tempestivamente, com a anexação das suas justificativas na pasta 
intitulada “Defesa à Notificação da UJ” do processo eletrônico e-
TCM, acompanhadas da documentação probatória  que entendeu 
pertinentes.

DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

A prestação de contas do exercício de 2016, de responsabilidade 
de outro Gestor, Sr. Ademilton Barbosa dos Santos, foi rejeitada, 
com  aplicação  de  multa  de  R$  6.000,00,  pelas  irregularidades 
remanescentes.

DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

O Plano Plurianual do quadriênio 2014/2017 foi instituído pela Lei 
nº 13/13, e as Diretrizes Orçamentárias pela Lei nº 03/16.

A Lei Orçamentária Anual nº 10/16, aprovou o orçamento para o 
exercício de 2017, estimando a receita e fixando a despesa em R$ 
163.363.693,00,  sendo  R$  130.006.147,28  referentes  ao 
Orçamento  Fiscal  e  R$  33.357.545,72  ao  Orçamento  da 
Seguridade Social.  Nela, constam autorizações para a abertura de 
créditos suplementares nos limites de (i) 100% da anulação parcial 
ou total das dotações; (ii) 100% do superávit financeiro; e (iii) 100% 
do excesso de arrecadação.

Foi apresentada na defesa a comprovação da publicação da LDO e 
LOA (doc. 02 e 03). 

Recomenda-se que as próximas leis orçamentárias fixem limites e 
parâmetros  mais  razoáveis  de  autorizações  para  abertura  de 
créditos adicionais por anulação de dotação orçamentária, visto que 
o  percentual  de  100%  distorce  por  completo  o  controle  do 
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legislativo sobre a execução orçamentária.

Registra o Pronunciamento Técnico o descumprimento do art. 48, 
Parágrafo  Único,  inciso  I,  da  LRF,  pela  não  comprovação  de 
incentivo à participação popular e realização de audiências públicas 
durante a fase de elaboração dos instrumentos de planejamento. 

Em que pese o período em questão seja de responsabilidade do 
antigo Gestor,  deve ser  mantido o  achado auditorial  para que o 
atual Prefeito seja alertado e adote medidas efetivas à inclusão da 
população  nesta  fase  de  formulação  das  políticas  públicas  no 
âmbito municipal, em atendimento às normas da LRF.

Consta  nos  autos  o  Cronograma  de  Execução  Mensal  de 
Desembolso para o exercício de 2017, e foi apresentado na defesa 
o  decreto  n.  02/17,  referente  à  aprovação  do  Quadro  de 
Detalhamento de Despesa (doc. 04).

No exercício,  o  orçamento  foi  alterado  por  meio  de abertura  de 
créditos  adicionais  suplementares  de  R$  61.486.804,56,  por 
anulação  de  dotações,  devidamente  contabilizados  no 
Demonstrativo Consolidado ad Despesa Orçamentária. 

DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os  Demonstrativos  Contábeis  foram  assinados  pela  contabilista 
Avila Izadora Queiroz Santos, CRC/Ba n. 039059/O-8, tendo sido 
apresentada  na  defesa  a  Certidão  de  Regularidade  Profissional 
(doc. 05), em cumprimento à Resolução n. 1.402/12, do Conselho 
Federal de Contabilidade.

Balanço Orçamentário

O  Balanço  Orçamentário  da  entidade  demonstra  que  a  receita 
arrecadada,    totalizou  R$  143.844.569,63 correspondendo  a 
88,05% do valor previsto (R$ 163.363.693,00).  Já com relação as 
despesas fixadas, foram gastos efetivamente R$ 129.262.225,55, 
equivalente a 79,13% das autorizações orçamentárias. 

A  Associação  Brasileira  de  Orçamento  Público  (ABOP) 
desenvolveu  índices  de  acompanhamento  da  realização 
orçamentária,  com  base  na  comparação  entre  as  receitas  e 
despesas orçadas e as efetivamente realizadas. Nesse sentido, a 
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execução orçamentária do exercício de 2017 pode ser conceituada 
como  “deficiente”,  para  as  receitas,  e  “altamente  deficiente”, 
para as despesas, que tiveram desvios negativos de  “11,95%” e 
“20,87%”, respectivamente.

ÍNDICES DA ABOP
CONCEITO CRITÉRIOS

ÓTIMO Diferença < 2,5%
BOM Diferença entre 2,5% e 5%

REGULAR Diferença entre 5% e 10%
DEFICIENTE Diferença entre 10% e 15%

ALTAMENTE DEFICIENTE Diferença > 15%

Como a Lei Orçamentária já tinha sido aprovada pelo Legislativo, 
quando  da  data  da  assunção  ao  cargo  do  Sr.  José  Carlos  de 
Carvalho, afasta-se a responsabilidade neste item. Recomenda-se 
que  a  Administração  tome medidas  no  sentido  de  promover  um 
melhor planejamento quanto às estimativas de receita e despesa 
no Balanço Orçamentário, no intuito de atender às normas da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

Em relação ao exercício de 2016, enquanto as receitas crescerem 
0,16%,   as  despesas  diminuíram  10,15%. Como  as  receitas 
realizadas foram superiores às despesas empenhadas, o Município 
apresentou superavit de R$ 14.582.344,08.

DESCRIÇÃO 2016 (R$) 2017 (R$) %
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 143.606.270,62 143.844.569,63 0,16%
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 143.849.155,93 129.262.225,55 -10,15%

RESULTADO -242.885,31 14.582.344,08 -

Foram  apresentados  os  quadros  demonstrativos  dos  Restos  a 
Pagar  processados  e  não  processados,  em  cumprimento  às 
normas do MCASP (Manual  de Contabilidade  Aplicada  ao Setor 
Público).

Balanço Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações 
Patrimoniais

                                                                                                                                                               4



Houve  uma  baixa  cobrança  da  Dívida  Ativa  de  R$  669.236,12, 
correspondente  a 6,16% do  saldo  do  exercício  anterior  (R$ 
10.847.708,90).  A  defesa  reconheceu  o  baixo  desempenho  da 
Administração, informando que “devido ao primeiro ano de gestão  
houveram dificuldades na cobrança dos valores inscritos em dívida  
ativa,  mas que estamos objetivando a regularização dos valores  
pendentes  de  recolhimentos,  promovendo  a  cobrança  
administrativa,  bem  como  atualização  do  código  tributário  para  
alcançarmos uma cobrança mais efetiva”.

Determina-se ao Gestor que promova ações para o ingresso dessa 
receita  à conta  da Prefeitura  Municipal,  como forma de elevar a 
arrecadação direta, sob pena de responsabilidade.

A Dívida Fundada Interna apresentou saldo de  R$ 13.797.332,49, 
mas  que  não  foi  ratificado  por  meio  de  certidões  emitidas  por 
órgãos oficiais.  Em defesa,  o Prefeito  alegou que teria solicitado 
informações junto ao INSS e CEF, sem ter obtido êxito. Como ele 
nada  trouxe  de  porte  a  dar  suporte  às  suas  alegações,  a 
impropriedade deve ser mantida e, por conseguinte, caracteriza-se 
o descumprimento ao item 39, do art.  9º,  da Resolução TCM nº 
1060/05.  

Quanto ao grau de endividamento do Município numa perspectiva 
de  longo  prazo,  o  Pronunciamento  indicou  que  inexiste  dívida 
consolidada  líquida  em  2017 (item  4.7.6  do  Pronunciamento 
Técnico).

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais registrou superávit de 
R$ 39.200.739,94, e o Balanço Patrimonial um Patrimônio Líquido 
de R$ 132.404.249,16.

Da análise dessas peças contábeis constatou-se ainda:

• divergência  entre  saldos  do  Balanço  Financeiro  e  o 
escriturado no Demonstrativo de Contas do Razão (item 
4.6  do  Pronunciamento  Técnico):  Em  defesa,  o  Gestor 
ratificou  os  valores  constantes  no  Balanço  Financeiro, 
atribuindo  a  falha  na  exportação  de  dados  no  Sistema 
SIGA. Mesma situação se aplica aos saldos das Variações 
Patrimoniais  Aumentativas  e  Diminutivas  (item  4.7.7  do 
Pronunciamento Técnico).
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Embora esclarecido o fato,  tem-se que a falha é grave, 
pois  distorce  por  completo  a  análise  realizada  pela 
Unidade  Técnica,  prejudicando  o  controle  sobre  a  real 
situação patrimonial da entidade. Na prática, isso faz com 
que  o  Pronunciamento  Técnico  aponte  uma  série  de 
divergências contábeis, as quais poderiam ser facilmente 
evitadas  pela  gestão  se  houvesse  maior  atenção  no 
lançamento das informações contidas no Sistema SIGA;

• a conta do subgrupo  “créditos e valores a receber de  
curto  prazo”, no total  de  R$ 791.108,37,  em especial,  a 
conta do Salário Família/Maternidade de  R$ 754.006,39, 
que  merecem  ressalvas  e  exigem  por  parte  do  gestor 
medidas para que se proceda as devidas compensações, 
com  fito  a  regularizar  os  valores  a  que  tem  direito  de 
reaver junto com o Ministério da Previdência;

• ausência  de  depreciação  dos  bens  patrimoniais.  A 
defesa  alegou  de  que  o  Município  ainda  não  estaria 
obrigado a realizar o cálculo por força da Portaria STN n. 
548/15, a qual estabeleceu um cronograma até 2020 para 
a sua aplicação. Chama atenção esta Relatoria que este 
mesmo regulamento em seu art.  5º  preservou eventuais 
antecipações  de  prazos   quando  houver  normativo  ou 
decisões dos Tribunais de Contas. A Resolução TCM nº 
1308/12, de 05 de julho de 2012, trouxe um cronograma 
de  ações  para  que  os  Municípios  do  Estado  da  Bahia 
adotassem os procedimentos contábeis específicos até o 
exercício  de  2014.  Não  há  dúvidas,  portanto,  da 
irregularidade em tela, que deve ser objeto de ressalva;

• o  Gestor  não  fez  os  lançamentos  da  cota-parte  do 
Município no Consórcio Público Intermunicipal  de Saúde 
dos Municípios do Oeste da Bahia. Deve a Administração 
proceder  os ajustes no exercício  subsequente,  de modo 
que  a  peça  contábil  do  Município  evidencie  a  sua 
participação patrimonial em outras entidades;  

• valores  relativos  ao  ISS  (R$  1.434,16)  e  IRRF  (R$ 
88.086,47), pendentes de repasses ao Tesouro Municipal: 
Adverte-se ao Gestor para que adote medidas efetiva para 
cobrança;
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• divergência no saldo da dívida ativa de  R$ 65.656,33: 
De acordo com Pronunciamento Técnico, o Demonstrativo 
da  Dívida  Ativa  registra  movimentações  de  baixas  no 
exercício  de  R$  669.236,13,  ao  tempo  que  o  Anexo  II 
registra movimentações de receita de R$ 603.579,79.

Em defesa,  o Gestor  ratificou o valor  cobrado da dívida 
ativa de R$ 669.236,13, sendo R$ 65.656,33, referentes a 
contabilização  das  receitas  de  multas  e  juros  da  dívida 
ativa do IPTU e ISS; 

Questionou-se,  ainda,  movimentação  independentes  de 
execução  orçamentária  de  R$  1.178.072,52,  tendo  o 
Gestor  demonstrado  que  trata-se  de  reclassificação  do 
ativo,  levando em consideração a temporalidade de sua 
liquidez.

Por outro, não foi esclarecida a diferença identificada no 
demonstrativo da dívida ativa, que apresentou como saldo 
anterior  o  valor  de  R$ 11.672.094,32,  quando o correto 
segundo  a  DCE,  é  de  R$  10.847.708,90.  A  defesa  foi 
silente neste particular. 

• com relação  aos  lançamentos  de  R$ 28.456,53  e  R$ 
944.508,49 em  conta  genérica  de  “diversas  variações 
patrimoniais aumentativas e diminutivas” e desprovidas de 
notas  explicativas,  o  Gestor  em  defesa  individualizou 
apenas  os  lançamentos  com  impacto  patrimonial 
aumentativo, mantendo informações genéricas no que diz 
respeito  às  variações  diminutivas,  o  que  prejudica  a 
análise. Deve, pois, o Gestor no prazo de 60 dias prestar 
novos  esclarecimentos  a  DCE,  devidamente 
acompanhados de documentação probatória, a fim de que 
se  proceda  a  devida  análise  e,  se  constatada  alguma 
irregularidade, lavrar Termo de Ocorrência;

• a)  não atualização da dívida ativa;  b) inconsistência da 
relação dos bens patrimoniais do período e na ausência 
da  certidão  correlata  firmada  pelo  Prefeito;  c) 
impropriedades  na  relação  de  restos  a  pagar;  d) 
temporalidade dos créditos a receber e passivo circulante: 
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Achados descaracterizados após esclarecimentos da peça 
defensiva  principal  e/ou  anexação  de  documentação 
probatória (doc. 06, 07, 08);

Restos a pagar x Disponibilidade Financeira

O  Pronunciamento  Técnico  apurou  que  as  disponibilidades 
financeiras  de  R$  17.899.485,95,  são  suficientes  para  cobrir  os 
Restos a Pagar,  consignações e despesas de exercícios anteriores 
de  R$  6.767.357,01,  resultando  num  saldo  positivo  de  R$ 
11.132.128,94, conforme tabela abaixo:

DISCRIMINAÇÃO VALOR NOTAS
Caixa e Bancos 18.653.492,32 1
(+) Haveres Financeiros 754.006,37 2
(=) Disponibilidade Financeira 17.899.485,95 3
(-) Consignações e Retenções 2.454.051,09 4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores 282.462,80 5
(=) Disponibilidade de Caixa 15.162.972,06 6
(-) Restos a Pagar do Exercício 3.260.658,27 7
(-) Restos a Pagar Cancelados 0,00 8
(-) Despesas de Exercícios Anteriores 10.184,85 9
(-) Baixas Indevidas de Dívidas de Curto Prazo 760.000,00 10
(=) Total 11.132.128,94 11

DOS REGISTROS DA CIENTIFICAÇÃO/RELATÓRIO ANUAL

No exercício  da  fiscalização  prevista  no  art.  70  da  Constituição 
Federal,  a   Inspetoria  Regional  de  Controle  Externo  notificou 
mensalmente o Gestor sobre as falhas e irregularidades detectadas 
no exame da documentação mensal. 

 não  comprovação  da  publicação  do  aviso  de  licitação 
referente  à  Tomada  de  Preços  nº  001/2017  em  jornal  de 
grande circulação, conforme inc. III do art. 21 da Lei Federal 
nº 8.666/93 – achado CS.LIC.GM.000737;

Alega a defesa que não há no Município jornal de grande circulação 
e por isso,  no entendimento dele,  estaria  desobrigado de fazê-lo 
nesse  particular,  apesar  da  publicação  no  imprensa  oficial, 
conforme doc. 01.

Entretanto, a própria Lei de Licitações (inc. III, art. 21) prevê para 
essa  hipótese,  alternativamente,  a  possibilidade  de  fazê-lo  em 
periódico de circulação regional. Logo, estando distante apenas 27 
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km de Barreiras, cidade de referência na região norte do Estado da 
Bahia, teria ele que providenciar o cumprimento dessa obrigação 
legal.

Desta  forma,  fica  mantido  o  apontamento  da  irregularidade, 
passível  de  ressalva ao  final  deste  Relatório/Voto,  sobretudo 
porque,  além  de  se  constituir  uma  obrigação  legal,  seu 
descumprimento constitui uma ofensa ao princípio da publicidade e, 
por  consequência,  uma  restrição  à  participação  de  potenciais 
interessados no objeto do certame.

 falta de justificativa da escolha do prestador para contratação 
do serviço objeto da Inexigibilidade nº 002/2017 (serviços de 
assessoria contábil),  bem como a justificativa do preço (R$ 
660.000,00), de acordo com o inc. III do parágrafo único do 
art.  26  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  –  achado 
CS.LIC.GM.000738; 

Aduz o Gestor que:

“A  razão  da  escolha,  bem  como  justificativa  de  preço  do 
contratado e comprovação de notória especialização, todos os 
itens  são  encontrados  no  processo  e  faço  os  seguintes  
esclarecimento:  O  Processo  utilizado  foi  a  inexigibilidade  de 
licitação, utilizando o Art. 25, Inciso II, combinado com Art. 13.  
Inciso III sistematizando o art. 25, II, da Lei 8.666/93, vemos que  
a inexigibilidade é possível na contratação de serviços técnicos  
enumerados no art.  13 da Lei 8.666/93,  de natureza singular,  
com profissionais ou empresas de notória especialização.”  

Ele alega ainda que a justificativa de escolha do prestador teria se 
dado em virtude da notória especialização, associada ao elemento 
subjetivo confiança, enquanto que com relação ao preço, teria sido 
“realizada  uma  apuração  de  preços,  através  de  contratos  já  
prestados por outras empresas realizadas em outras Prefeituras e  
visto que o preço é o mesmo praticado no mercado [...]” 

Todavia, o aludido processo administrativo de contratação direta da 
prestação de serviços de assessoria contábil não foi encaminhado 
na  defesa,  prejudicando,  nesta  oportunidade,  a  certificação  do 
cumprimento  dos  requisitos  legais  exigidos,  inclusive  no  que  se 
refere  à  justificativa  de  preço,  aspecto  este  que,  apesar  de 
enfrentado pelo Gestor, dos documentos enviados, a exemplo do 
“doc. 002 – 2” , também não se pode inferir que tenham integrado a 
instrução  do  procedimento  administrativo  de  Inexigibilidade  nº 
002/2017, pelos motivos já expostos.
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Ante  o  exposto,  considera-se  que  a  irregularidade  não  foi 
descaracterizada, sendo passível de ressalva neste Relatório/Voto, 
com a consequente sanção ao Gestor.

 apresentação  do  processo  administrativo  relativo  à 
Inexigibilidade  nº  030/2017  (R$  100.000,00)  –  achado 
CS.LIC.GM.000736;

A defesa  afirma que teria  “realizado procedimento  administrativo  
previsto na Lei de Licitações e Contratos, atendendo também a Lei  
Municipal  que  tem  tal  previsão.”  ,  para  o  que  encaminhou  a 
documentação  correspondente  aos  docs.  003-01 e  003-02, 
arquivos 189 e 190. 

Do  exame  perfunctório  da  documentação,  depreende-se  a 
Prefeitura  de São Desidério  firmou um Convênio com o Instituto 
Avançado  de  Ensino  Superior  de  Barreiras  –  IAESB (CNPJ  nº 
42.752.675/0001-37),  tendo  por  objeto  a  celebração  de  parceria 
para:

“viabilizar  o  acesso  de servidores  efetivos,  concursados,  
contratados  e  comissionados  e  aos  munícipes  
economicamente carentes de São Desidério – Bahia, aos  
mantidos pelo Instituto  (faculdade)  Convenente mediante  
agamento  pelo  e  PRIMEIRO  CONVENTNE de  parte  do  
valor  da  mensalidade  escolar  de  estudantes  de  baixa  
renda  selecionados,  a  título  de  “bolsa  auxílio  educação”  
junto ao curso em que esteja regularmente matriculado.”

Considerando  que  somente  neste  momento  o  referido 
procedimento administrativo foi submetido  a esta Corte de Contas, 
determina-se à Diretoria de Controle Externo – DCE a lavratura de 
Termo de Ocorrência para apuração da regularidade, legalidade e 
cumprimento  dos  princípios  constitucionais  aplicáveis  à 
Administração  Pública  na  realização  do  respectivo  ato 
administrativo  que  ensejou  o  Convênio    nº  003/2017, 
determinando-se desde já  a realização de inspeção in loco para 
verificação,  ainda  que  de  forma  amostral,  a  efetividade  da 
prestação  dos  serviços  ante  evidências  documentais,  tais  como, 
lista  de  presença  de  alunos,  matrículas  escolares,  trabalhos 
acadêmicos produzidos e histórico escolar, sem prejuízo de outros 
porventura  necessários;  a  legitimidade  dos  beneficiários 
contemplados e o cumprimento dos requisitos legais e conveniais 
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para  concessão  da  “bolsa  auxílio  educação”,  inclusive  à  luz  da 
respectiva lei autorizativa que a instituiu; além dos dispêndios de 
recursos  públicos  realizados  de  acordo  com  a  dotação 
orçamentária  indicada  na  cláusula  segunda  do  Convênio  e  dos 
registros  lançados  nos  Demonstrativos  Contábeis  e  no  Sistema 
Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA.  

 comprovação da publicação, na imprensa oficial,  do resumo 
referente  aos  Contratos administrativos  nº  001/2017 (R$ 
180.000,00);  002/2017 (R$  660.000,00);  034/2017 (R$ 
56.000,00);  011/2017 (R$  25.920,00);  PP  042/2017 (R$ 
190.000,00)  e  PP  046/2017 (R$  358.999,60)  -  achado 
CA.CNT.GV.001226.

O Gestor apresentou, conforme doc. 04 (arquivos 191/193) cópia 
da publicação dos respectivos extratos de contratos, firmados em 
janeiro/2017, no diário oficial do Município, edição nº 765, caderno 
I, segunda-feira, 13 de março de 2017, o que evidencia que não foi 
observado o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 61 da 
Lei Federal nº 8.666/93, o que é,  portanto,  passível de ressalva 
neste Relatório/Voto. 

• outras  falhas  na  inserção  de  dados  no  SIGA,  em 
desatendimento à Resolução TCM nº 1.282/09, a exemplo de 
empenho inserido no SIGA com declaração de que não houve 
procedimento  da  licitação  iniciado  com  a  abertura  de 
processo administrativo; divergência na informação da fonte 
de  recurso  utilizada  para  o  pagamento  da  despesa  e  a 
registrada no SIGA; registro de arrecadação decorrentes de 
transferências  de impostos  sem a correspondente  dedução 
para a constituição do Fundeb; falta de informações acerca 
das  certidões  de  regularidade  fiscal  e  trabalhista  para  o 
contrato/aditivo de contrato; ausência de remessa mensal dos 
dados e informações da gestão pública.

DAS OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

• Manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino:   foram 
aplicados 28,34% (R$ 37.097.922,58) da receita resultante de 
impostos, compreendida a proveniente de transferências, em 
cumprimento ao art. 212 da Constituição Federal, que exige o 
mínimo de 25%.
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• FUNDEB:   o índice aplicado foi de 82,60% (R$ 17.693.012,68) 
dos recursos originários do Fundo, em cumprimento ao art. 22 
da Lei Federal nº 11.494/07, que exige o mínimo de 60%. 

Registre-se,  ainda,  que,  consoante  o  Pronunciamento 
Técnico, as despesas do FUNDEB corresponderam a mais de 
95%  de  suas  receitas,  no  exercício  em  exame,  em 
atendimento ao art. 21, § 2º da Lei Federal nº 11.494/07.

Não houve glosas de despesas em desvio de finalidade no 
exercício,  tampouco  pendências  de  ressarcimento  fruto  de 
determinações do TCM de exercícios pretéritos.

• Ações  e  serviços  públicos  de  saúde:   foram  aplicados 
23,74%  (R$ 30.620.410,06) do produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que 
tratam os arts. 158 e 159, I, alínea b e § 3º da Constituição 
Federal, com a devida exclusão de 1% do FPM, de que trata 
a Emenda Constitucional nº 55,  em cumprimento ao disposto 
no  art.  77,  III,  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais 
Transitórias, que exige o mínimo de 15%. 

• Transferência de recursos para o Legislativo:    Embora o 
valor  fixado no Orçamento para a Câmara Municipal  tenha 
sido de R$ 9.025.000,00, o valor efetivamente repassado foi 
de  R$ 8.542.304,45,  em conformidade  com os  parâmetros 
fixados no art. 29-A da Constituição Federal.

SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Conforme  informações  dos  autos,  através  da  Lei  Municipal  nº 
13/16,  foram  fixados  os  subsídios  do  Prefeito,  Vice-Prefeito  e 
Secretários Municipais, nos valores de R$ 19.600,00,  R$ 9.800,00 
e R$ 9.800,00, respectivamente.

Da  análise  dos  dados  do  SIGA,  foram  apontadas  as  seguintes 
inconsistências:

a) ausência de informações dos pagamentos de subsídios do Vice-
Prefeito;

b) Quanto aos Secretários Municipais, identificou-se (i) pagamento 
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abaixo do valor fixado na legislação; (ii) ausência de informação do 
subsídio  da  Secretaria  Ileia  de  Oliveira  Almeida,  nos  meses  de 
janeiro, fevereiro e março.

Na  diligência  anual,  o  Gestor  esclareceu  que  o  Vice-Prefeito 
recebeu seus vencimentos como Secretário  Municipal  de Saúde, 
como faz prova Portaria de nomeação n. 01/2017 (doc. 10). 

Também foram esclarecidos os dois questionamentos relativos aos 
Secretários Municipais. O primeiro, verifica-se que, os pagamentos 
realizados  abaixo  do  valor  fixado  na  legislação  levaram  em 
consideração os subsídios correspondentes a 29 dias trabalhados 
no  mês  de  janeiro,  ao  tempo  que,  para  o  segundo  (relativo  à 
Secretária  Ileia de Oliveira Almeida),  somente se processaram a 
partir  do mês de abril,  visto  que ela  foi  nomeada a partir  deste 
período.  

Restam,  pois,  descaracterizados  os  achados  auditoriais 
constantes no Pronunciamento Técnico neste particular. 

DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Despesas com Pessoal

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu como limite para o 
total  das  despesas  com  pessoal  o  percentual  de  até  54%  da 
Receita Corrente Líquida (art. 19, inciso II c/c o art. 20, inciso III,  
alínea  “b”).  Tal  análise,  por  sua  vez,  é  realizada  a  cada 
quadrimestre, período de apuração estabelecido no artigo 22 da Lei 
Complementar  101/00.  Descumprida  esta  exigência,  o  art.  23 
determina  que  o  percentual  excedente  seja  eliminado  nos  dois 
quadrimestres  seguintes,  com  pelo  menos  1/3  no  primeiro 
quadrimestre.

A DCE, em sua análise, registrou os seguintes percentuais para as 
despesas com pessoal do Município:

EXERCICIO 1º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE

2012 ------ ------ 41,62

2013 43,37 44,72 45,96

2014 46,73 46,20 46,62

2015 47,03 46,69 46,57

2016 45,53 44,12 41,00
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2017 37,65 38,35 41,28

Consoante o Pronunciamento Técnico – item 6.0, a Prefeitura, nos 
três quadrimestres de 2017, observou o limite definido no art. 20, 
inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/00 – LRF, tendo 
ao  final  do  exercício  aplicado  com  pessoal  R$  58.387.064,37, 
correspondendo  a  41,28% da  Receita  Corrente  Líquida  de  R$ 
141.432.255,37. 

Considerando a edição na Resolução TCM nº 03/2018, que trata da 
exclusão  de  dispêndios  de  pessoal  custeados  com  recursos 
federais,  decorrentes  de  programas  bipartite,  através  de 
transferências voluntárias da união,  para fins do cumprimento do 
art. 18 da LRF, a matéria foi objeto de análise complementar pela 
Superintendência  de  Controle  Externo,  cujo  resultado  está 
espelhado  na  planilha  encaminhada  a  este  Gabinete  em 
31/10/2018, que ora passa-se a adotar para efeitos do índice das 
despesas com pessoal. 

Na situação em apreço, à luz dos dados do Sistema SIGA, foram 
identificados gastos com pessoal custeados com recursos federais 
decorrentes de programas bipartite, especificamente nas fontes 14 
e 29, no total de R$ 619.545,28, que devem ser retirados do cálculo 
das  despesas  de  pessoal.  Encontra-se  na  pasta 
"notificação/notificação complementar" o rol de programas federais 
retirados no exame da DCE.

Assim,  com a exclusão de gastos  com recursos  federais  de R$ 
619.545,28,  o  total  de  despesas  com  pessoal  apurado  no 
Pronunciamento Técnico de R$ 58.387.064,37 foi alterado para R$ 
57.767.519,09,  e  o  percentual  de  aplicação  do  3º  quadrimestre 
passou de 41,28% para 40,84%.

Outros aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal

Foi cumprido o art. 9º, § 4º da LRF, com a realização de todas as 
audiências públicas ali exigidas, e comprovada  a publicação dos 
Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e dos Resumidos de Execução 
Orçamentária (RREO), exigidos nos arts. 52 e 54 da LRF.

Quanto  à  transparência  pública,  a  área  técnica  deste  Tribunal 
desenvolveu  um  procedimento  para  acompanhamento  do 
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cumprimento  da  Lei  Complementar  n.  131/2009,  atinente  à 
publicação  da  informações  relativas  à  execução  orçamentária  e 
financeira  do  Município.  Nesse  sentido,  após  análise  dos  dados 
divulgados no Portal de Transparência da Prefeitura, foi atribuído 
índice de transparência de 7,44, de uma escala de 0 a 10, sendo 
classificado como “suficiente”.

ENQUADRAMENTO DO ÍNDICE
CONCEITO ESCALA

INEXISTENTE 0
CRÍTICA 0,1 a 1,99

PRECÁRIA 2 a 2,99
INSUFICIENTE 3 a 4,99

MODERADA 5 a 6,99
SUFICIENTE 7 a 8,99
DESEJADA 9 a 10

RESOLUÇÕES TCM

Consta nos autos o Relatório Anual de Controle Interno de 2017, 
nos moldes do art. 9º, item 33, da Resolução TCM nº 1060/05 (e 
suas  alterações),  e  foi  apresentada  a  Declaração  de  bens  do 
Gestor, em cumprimento ao art. 11 do mesmo normativo. 

O  Gestor  também  cumpriu  ao  disposto  na  Resolução  TCM  nº 
1344/2016,  tendo  sido  apresentado  o  questionário  relativo  ao 
Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM.

No exercício,  foram recebidos  R$ 421.573,25 e  R$ 66.481,14 a 
título  de  Royalties/Fundo  Especial  e  de  CIDE,  sem registros  de 
despesas glosadas. 

O Pronunciamento Técnico não registra pendência de prestação de 
contas de repasse a título de subvenção. 

Deixa esta Relatoria de se manifestar sobre os gastos com obras e 
serviços  de  engenharia  e  noticiário,  propaganda  ou  promoção, 
assim como sobre  sua  conformidade com a  Resolução  TCM nº 
1.282/09,  visto  que o  Pronunciamento  Técnico  não  faz  qualquer 
registro dos dados informados pelo Município no Sistema Integrado 
de  Gestão  e  Auditoria  (SIGA),  o  que  não  prejudica  futuras 
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apurações.

Foram atendidos os art. 31 da Resolução TCM nº 1276/08 e art. 13, 
da Resolução TCM 1277/08, com apresentação dos pareceres do 
Conselho Municipal do FUNDEB e da Saúde.

MULTAS E RESSARCIMENTOS

O Sistema de Informações sobre Multas e Ressarcimentos deste 
Tribunal registra as seguintes pendências:
Multas

Processo Multado Cargo Vencimento Valor R$ Observação 
09349-14 ADEMILTON BARBOSA DOS SANTOS Prefeito 23/12/2014 R$ 1.000,00 PAGO 

R$1000,00 CI 
904/2015 SGE. 
DOCS A IRCE 
EM 02/02/16

09149-15 ADEMILTON BARBOSA DOS SANTOS Prefeito 21/12/2015 R$ 1.500,00

02484e16 ADEMILTON BARBOSA DOS SANTOS Prefeito 28/01/2017 R$ 2.000,00

07586e17 ADEMILTON BARBOSA DOS SANTOS Prefeito 27/01/2018 R$ 6.000,00

07692e17 ANTENOR BARBOSA FILHO Presidente da Camara 12/05/2018 R$ 600,00

Informação extraída do SICCO em 25/09/2018.
Ressarcimentos

Processo Responsável Cargo Vencimento Valor R$ Observação

03784-95 ANTONIO HELIONES DE OLIVEIRA VEREADOR 09/10/1995 R$ 445,62 LAVRADO T. 
OCORRENCIA 
VALOR DE 
R$897,20 
ATUALIZADO ATÉ 
ABRIL/02

03784-95 JOAO DE SOUZA ALMEIDA FILHO VEREADOR 09/10/1995 R$ 445,62 LAVRADO T. 
OCORRENCIA 
VALOR DE 
R$897,20 
ATUALIZADO ATE 
ABRIL/02

08957-09 JOSÉ TEIXEIRA DE ALMEIDA PRESIDENTE 11/01/2010 R$ 24.255,00 APRES. CERT. 
QUIT. NO VLR DE 
R$25.999,57 E 
CONH. RECEITA 
NO VLR DE 
R$25.955,91. 
DOCS À IRCE EM 
26/02/13 PG. 
R$25.999,57. 
DOCS À IRCE EM 
22/04/14. DOCS 
REENV. EM 
25/08/15 proc 
12843-15 - PROC. 
05398-17 
ENCAMINHAD

Informação extraída do SICCO em 25/09/2018.

Na defesa, o gestor apresentou as guias de pagamento das multas 
de R$ 1.000,00, R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00 (Processos ns. 09349-
14,  09149-15,  e  02484e15),  devendo a  DCE proceder  à  análise 
desses  documentos  para  fins  de  registro  (pasta  “Defesa  à 
Notificação da UJ” - doc n. 13, 14, 15, 16).
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Quanto aos processos n.  07586e17 e 07692e17, como eles têm 
vencimento no exercício  de 2018,  afasta-se a sua repercussão 
nas Contas de 2017;

Sobre as restrições de mressarcimentos,  a defesa do Gestor  foi 
silente.  Como  não  foram  demonstradas  medidas 
administrativas e/ou judiciais para cobrança daqueles débitos, 
a  conclusão  que  se  chega  é  que  houve  omissão  da 
Administração neste particular. 

Ressalte-se  que,  em relação  às  multas,  a  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”. 

A omissão do Gestor que der causa à sua prescrição resultará em 
lavratura de Termo de Ocorrência para ressarcimento do dano 
causado ao Município. Caso não concretizado, importará em ato de 
improbidade  administrativa,  pelo  que  este  Tribunal  formulará 
Representação à Procuradoria Geral da Justiça.

Como não poderia deixar de ser, a análise desta prestação de 
contas em relação às irregularidades acima apontadas, levou 
em  consideração   os  achados  da  Inspetoria  Regional  de 
Controle  Externo  constantes  do  Relatório  Anual,  além   dos 
pontos  do  exame  contábil  constantes  no  Pronunciamento 
Técnico.

O  alcance  deste  exame  está  restrito  aos  Relatório  Anual  e 
Pronunciamento  Técnico,  sobre  os  quais  o  Gestor  foi 
notificado para apresentar defesa, o que, por outro lado, não 
lhe assegura quitação plena de outras irregularidades que, no 
exercício  contínuo  da  fiscalização  a  cargo  deste  Tribunal, 
venham a ser detectadas.

VOTO

Em face do exposto, com base no art. 40, inciso II, c/c o art. 42, da 
Lei  Complementar  nº  06/91,  vota-se  pela  aprovação  com 
ressalvas das contas da Prefeitura Municipal de São Desidério, 
exercício financeiro de 2017, constantes do presente processo, de 
responsabilidade do Sr. José Carlos de Carvalho.
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As  conclusões  consignadas  nos  Relatórios  e  Pronunciamentos 
Técnicos submetidos à análise desta Relatoria levam a registrar as 
seguintes ressalvas:

• irregular  inexigibilidade  de  licitação  para  a  contratação  da 
prestação de serviços contábeis, em descumprimento da Lei 
Federal nº 8.666/93;

• baixa cobrança da dívida ativa;

• impropriedades  nas  peças  técnicas,  conforme  relatado  no 
bojo  deste  decisório,  a  exemplo  inconsistência  na 
escrituração  de  saldos  do  Balanço  Financeiro  e  da 
Demonstração  das  Variações  Patrimoniais;  ausência  de 
depreciação  dos  bens  patrimoniais;  não  evidenciação  em 
conta  de  investimento  da  cota-parte  do  Município  no 
Consórcio Público, dentre outras;

• não  comprovação  dos  saldos  escriturados  no  passivo 
permanente,  em  inobservância  ao  item  39,  do  art.  9º,  da 
Resolução TCM nº 1060/05; 

• falta de publicação de aviso de lciitação em jornal de grande 
circulação,  assim  como  intempestividade  na  publicação  de 
extrato de contratos na imprensa oficial;

• outras  falhas  na  inserção  de  dados  no  SIGA,  em 
desatendimento à Resolução TCM nº 1.282/09, a exemplo de 
empenho inserido no SIGA com declaração de que não houve 
procedimento  da  licitação  iniciado  com  a  abertura  de 
processo administrativo; divergência na informação da fonte 
de  recurso  utilizada  para  o  pagamento  da  despesa  e  a 
registrada no SIGA; registro de arrecadação decorrentes de 
transferências  de impostos  sem a correspondente  dedução 
para a constituição do Fundeb; falta de informações acerca 
das  certidões  de  regularidade  fiscal  e  trabalhista  para  o 
contrato/aditivo de contrato; ausência de remessa mensal dos 
dados e informações da gestão pública.

Por essas irregularidades, aplica-se ao Gestor, com arrimo no art. 
73, c/c o art. 76, inciso III, da mesma Lei Complementar, multa de 
R$ 3.000,00 (três mil reais), lavrando-se para tanto a competente 
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Deliberação  de  Imputação  de  Débito,  nos  termos  regimentais, 
quantia  esta  que  deverá  ser  quitada  no  prazo  e  condições 
estipulados nos seus arts. 72, 74 e 75.

Determinações ao Gestor:

• promover medidas para o ingresso da receita da Dívida Ativa 
à  conta  da  Prefeitura  Municipal,  como  forma  de  elevar  a 
arrecadação direta;

• promover  a  correta  inserção  de  dados  e  informações  da 
gestão  municipal  no  SIGA,  em  conformidade  com  a 
Resolução TCM nº 1. 282/09;

• apresentar  no  prazo  de  60  dias  novos  esclarecimentos, 
demonstrando  a  origem  e  composição  dos  lançamentos 
genéricos nas Demonstrações das Variações Patrimoniais  a 
título de “diversas variações patrimoniais diminutivas”.

Determinações à DCE:

• acompanhar  o  prazo  de  esclarecimentos  do Gestor  acerca 
dos  lançamentos  genéricos  e  desprovidos  de  notas 
explicativas  no  Demonstrativo  das  Variações  Patrimoniais 
(item  4.7.7),  e  em  seguida,  proceder  a  análise  da 
regularidade;

• registrar  os  pagamentos  das  multas  listadas  pelo 
Pronunciamento  Técnico,  nos  moldes  relatado  neste 
decisório;

• lavrar Termo de Ocorrência  para apuração da regularidade, 
legalidade  e  cumprimento  dos  princípios  constitucionais 
aplicáveis  à  Administração  Pública  na  realização  do 
respectivo ato administrativo que ensejou o  Convênio   nº 
003/2017,   a  ser  instruída  com os elementos  de apuração 
decorrentes de inspeção  in loco que deverá verificar,  ainda 
que  de  forma  amostral,  a  efetividade  da  prestação  dos 
serviços ante as evidências documentais, tais como, lista de 
presença  de  alunos,  matrículas  escolares,  trabalhos 
acadêmicos produzidos e histórico escolar,  sem prejuízo de 
outros  porventura  necessários;  a  legitimidade  dos 
beneficiários  contemplados  e  o  cumprimento  dos requisitos 
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legais  e  conveniais  para  concessão  da  “bolsa  auxílio 
educação”, inclusive à luz da respectiva lei autorizativa que a 
instituiu; além dos dispêndios de recursos públicos realizados 
de acordo com a dotação orçamentária indicada na cláusula 
segunda  do  Convênio  e  dos  registros  lançados  nos 
Demonstrativos Contábeis e no Sistema Integrado de Gestão 
e Auditoria – SIGA.  

Ciência ao interessado.
 
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 22 de novembro de 2018.

Cons. Fernando Vita                           
Presidente em Exercício

Cons. Subst. Antonio Emanuel                         
Relator 

Foi presente o Ministério Público de Contas
Procurador Geral do MPEC           

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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