
PUBLICADO EM RESUMO NO DOE TCM DE 26/07/2017
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
Processo TCM nº 03425e17
Exercício Financeiro de 2016
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL-ISSM
Município de CAMAÇARI                           
Gestor: Renato Reis Brito
Relator Cons. Raimundo Moreira                        

DELIBERAÇÃO
 
Decide pela aprovação, porque regulares, das 
contas da ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO  SERVIDOR  MUNICIPAL  do  município  de 
CAMAÇARI,  relativas  ao exercício  financeiro  de 
2016.

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. INTRODUÇÃO

A prestação de contas do ISSM - Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de 
Camaçari, correspondente ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade da 
Sr. Renato Reis Brito, foi encaminhada por via eletrônica a este Tribunal de Contas 
dos  Municípios  dentro  do  prazo estabelecido  pela  legislação  em vigor,  havendo 
indicação  da  disponibilidade  pública,  restando  caracterizada  a  observância  ao 
estabelecido pelo art. 54 da Lei Complementar de nº 06/91.

Registre-se que as contas do exercício anterior, sob a responsabilidade dos  Srs. 
Ademar  Lopes  Fernandes  (01/01/2015  a  13/01/2015)  e  Renato  Reis  Brito 
(14/01/2015 a 31/12/2015), tiveram parecer desta Corte de Contas pela aprovação, 
tendo sido naquela oportunidade dada quitação de responsabilidade a ambos os 
Gestores.

Esteve  sob  a  responsabilidade  da  1ª  Inspetoria  Regional  de  Controle  Externo, 
sediada  na  cidade  de  Salvador,  o  acompanhamento  dos  exames  mensais  das 
contas,  cujo  resultado  encontra-se  reunido  no  relatório  de  cientificação  anual,  
elaborado  após  a  análise  das  respostas  as  notificações  expedidas  pela  IRCE. 
Posteriormente, na sede deste TCM, as contas foram examinadas pela 1ª Diretoria 
de  Controle  Externo,  que  expediu  o  pronunciamento  técnico.  Nos  relatórios 
supracitados há questionamentos merecedores de esclarecimentos, razão pela qual,  
em respeito  aos  princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa  amparados  pela  
Constituição  Federal,  o  Gestor  foi  notificado  através  do  edital  de  nº  196/2017,  
publicado no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em 08/06/2017, para, querendo,  
no prazo regimental de 20 dias, contestar os registros constantes nos autos, tendo o 
responsável  pelas  contas  apresentado  seus  esclarecimentos  acompanhado  de 
documentos através do sistema e-TCM (Plataforma de Processos Eletrônicos). 

Na sequência, as contas foram submetidas a apreciação do Ministério Público de 
Contas, que emitiu parecer pela aprovação com ressalvas, com aplicação de multa 
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ao responsável pelas contas em função das impropriedades registradas nos autos, 
que serão abordadas no decorrer deste relatório/voto, tendo também recomendado 
a representação ao Ministério Público Estadual, para as providências quanto a burla 
ao dever de licitar nos processos de nº 001 e 007/2016, que trata da contratação de 
empresa especializada no assessoramento dos recursos financeiros, e de serviços 
técnicos  de  assessoria  e  consultoria  previdenciária  respectivamente,  cabendo, 
entretanto, a esta Relatoria a analise final quanto ao mérito.

2. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A Lei Municipal de nº 1429/15 (LOA), estabelece para a Instituto de Previdência um 
orçamento  de  R$120.911.483,00,  sendo  que  R$62.156.284,00  é  de  origem 
intraorçamentária,  não  tem  ocorrido  durante  o  exercício  abertura  de  créditos 
adicionais ou alterações no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas.

3. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Dos exames mensais  realizados pela  Inspetoria  Regional  através  da análise  de 
documentações  apresentadas  através  do  e-TCM  (Plataforma  de  Processos 
Eletrônicos) e das informações constantes no SIGA (Sistema Integrado de Gestão e 
Auditoria), concluídas após a análise das respostas as notificações até o mês de 
dezembro/2016, remanescem registros de impropriedades constantes no relatório 
anual, tendo o Gestor em sua defesa apresentado justificativas descaracterizando 
os apontamentos realizados pela IRCE.

Vale  registrar  que  no  bojo  dos  apontamentos  realizados  pela  IRCE  consta  as 
contratações  de  empresas  especializadas  para  prestações  de  serviços  de 
assessoramento dos recursos financeiros, e de serviços técnicos de assessoria e 
consultoria previdenciária, através de processo de inexigibilidade de nº 001/2016 e  
007/2016 respectivamente,  tendo o Ministério Publico de Contas opinado que tal  
contratação  deveria  ser  realizada  mediante  licitação,  corroborando  com 
apontamento  da  Inspetoria  Regional,  não  sendo  este  o  entendimento  desta 
Relatoria,  tendo  em  vista  que  as  contratações  de  serviços  de  assessoria  e  de 
consultoria contábil  e jurídica através de processos de inexigibilidade de licitação 
tem sido admitido por este Tribunal.

4. DA ANÁLISE DE BALANÇO

A  Previdência  Municipal  obteve  no  exercício  receitas  na  ordem  de 
R$133.496.035,81, ultrapassando em 10,41% do valor estimado na LOA, sendo que 
R$66.607.209,18,  são decorrentes  de receitas  correntes;  e  R$66.888.826,63,  de 
receitas intraorçamentárias. As despesas alcançaram o total de R$86.995.036,54, 
que comparada com as receitas auferidas resulta num superávit orçamentário no 
valor de R$46.500.999,27.

Do  total  das  despesas  empenhadas  e  liquidadas  de  R$86.995.036,54,  foram 
efetivados pagamentos na ordem de R$86.885.312,79, restando um saldo de restos 
a pagar processados de R$109.723,75.
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Foram encaminhados junto ao balanço orçamentário os Anexos I e II, indicando o 
saldo  de  restos  a  pagar  processados  e  não  processados,  em  atenção  ao 
estabelecido  pelo  MCASP (Manual  de Contabilidade Aplicado ao Setor  Público).  
Consta no Anexo I a indicação de cancelamento de restos a pagar não processados 
no valor de R$3.692,50, devidamente justificado através do Processo Administrativo 
de nº 1.488/2016.

Consoante  balanço  financeiro,  na  movimentação  extraorçamentária  ocorreram 
recebimentos  de  recursos  na  ordem  de  R$17.205.888,05,  e  pagamentos  no 
montante de R$17.611.686,31.

Foi  apontada  a  existência  de  divergência  entre  o  saldo  dos  dispêndios 
extraorçamentários  com  relação  ao  registro  constante  no  demonstrativo  de 
despesas, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Demonstrativo  de  Despesas 
Extraorçamentária – Dez/2016

Balanço Financeiro Divergência

17.501.742,18 17.611.686,31 109.944,13

Não obstante, o Gestor apresentou em sua defesa informações demonstrando que 
não  ocorreu tal  divergência,  mas  tão  somente  uma inconsistência  no  banco  de 
dados constante no sistema.

A  Autarquia  finalizou  o  exercício  anterior  com  saldo  patrimonial  negativo  de 
-R$791.446.006,95,  que foi  revertido no exercício em exame para um patrimônio 
liquido de R$561.290.755,09, em razão do superávit patrimonial apurado na ordem 
de R$1.352.736.762,04.

O termo de conferência de caixa indica a existência de saldo em banco no valor de  
R$232.921.836,11,  sendo  este  valor  formado  pelo  saldo  da  conta  caixa  e 
equivalente  de  caixa  de  R$208.486.012,62,  e  títulos  e  valores  mobiliários 
relacionados  as  aplicações  financeiras  no  valor  de  R$24.435.823,49,  conforme 
registrado no balanço patrimonial.

Consta  nos  autos  os extratos  e  as  respectivas  conciliações  bancárias,  em 
observância ao estabelecido pelo item 21 do art. 7º da Resolução TCM 1.061/05.

Vale salientar que o saldo financeiro registrado no balanço patrimonial é suficiente 
para  honrar  as  obrigações  descritas  no  passivo  financeiro  no  montante  de 
R$125.798,74.

O demonstrativo de bens móveis contempla saldo anterior de R$442.398,32, que 
deduzido  das  depreciações  calculadas  no  exercício  de  2016,  no  valor  de 
R$20.179,92,  resulta  num  saldo  de  R$422.218,40,  correspondente  ao  registro 
constante no balanço patrimonial.

Foram  arrecadados  recursos  provenientes  da  dívida  ativa  na  importância  de 
R$17.608.656,59, correspondente  a 16,60% do  saldo  anterior  de 
R$106.019.244,62. Ao final do exercício o saldo da divida ativa alcançou o montante 
de R$98.435.318,63, sendo que R$18.373.278,58 é para recebimento a curto prazo, 
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e R$80.062.040,05 a longo prazo, sendo recomendada a administração a adoção 
de medidas concretas a fim de otimizar o recebimento de tais recursos.

Consta  nos  autos  a  relação  analítica  dos  elementos  que  compõem  o  passivo 
circulante e não circulante, ficando configurado o cumprimento quanto ao disposto 
no item 19, art. 7º da Resolução TCM 1.061/05.

5. DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS

Consta  nos  autos  o  relatório  de  inventário  dos  bens  móveis,  acompanhado  da 
certidão,  atestando  que  todos  os  bens  estão  registrados  no  livro  tombo  e 
submetidos a controle apropriado, em desatenção ao estabelecido no item 17, artigo 
7º, da Resolução TCM 1.061/05.

O Relatório do Controle Interno foi encaminhado com as informações relacionadas 
as  atividades  desempenhadas  para  efetivação  das  operações  objeto  de 
acompanhamento e controle especifico,  atendendo,  portanto,  aos dispositivos da 
Resolução TCM nº 1.061/05.

Consta nos autos o relatório de avaliação atuarial do plano de benefícios do Fundo 
de Previdência, apresentado em cumprimento ao estabelecido pela Resolução TCM 
1.061/05, em seu artigo 7º, item 29. No citado relatório há o registro que o plano de 
benefícios previdenciários do ISSM apresentou no exercício em exame um déficit  
técnico atuarial  de R$727.917.913,02,  tendo diminuído com relação ao exercício 
anterior.

Consta no pronunciamento técnico a existência de pendência relacionada a multa  
imputada por este Tribunal ao Gestor das contas ora analisadas, Sr. Renato Reis 
Brito, no valor de R$500,00, decorrente do decisório relacionado ao Processo TCM 
01.457/16, tendo esta Corte de Contas suprimido a referida penalidade, conforme 
decisório  publicado  em  19/08/2016,  no  Diário  Oficial  Eletrônico  deste  Tribunal, 
cabendo a 1ª DCE atualizar as informações constantes no sistema.

VOTO

Diante do exposto, com fundamento no inciso I do art. 40, combinado com o art. 41,  
da Lei Complementar Estadual n° 06/91, é de se deliberar no sentido da aprovação 
das contas  do  ISSM - Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais  de 
Camaçari, correspondentes ao  exercício financeiro de 2016, dando-se quitação 
de responsabilidade ao Gestor, Sr.  Renato Reis Brito, em função de terem sido 
sanadas as impropriedades apontadas nos relatórios técnicos.

Recomenda-se  a  administração  a  adoção  de  medidas  a  fim  de  otimizar  o 
recebimento dos recursos inscritos na divida ativa, cujo maior devedor é o próprio 
Poder Executivo Municipal.

Determine-se a 1ª DCE a atualização do sistema relacionado ao acompanhamento 
de multas imputadas por esta Corte de Contas, tendo em vista que houve supressão 
da penalidade imputada ao Gestor das contas ora analisadas, Sr. Renato Reis Brito, 
no  valor  de  R$500,00,  decorrente  do  decisório  relacionado  ao  Processo  TCM 
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01.457/16, conforme decisório publicado em 19/08/2016, no Diário Oficial Eletrônico 
deste Tribunal.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 20 de julho de 2017.

Cons. Fernando Vita                           
Presidente em Exercício

Cons. Raimundo Moreira                        
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 desta  deliberação,  
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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