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DELIBERAÇÃO
 
Decide pela aprovação, porque regulares, 
porém com ressalvas, das contas da ISSM 
-  INSTITUTO  DE  SEGURIDADE  DO 
SERVIDOR  MUNICIPAL  do  município  de 
CAMAÇARI, relativas ao exercício financeiro 
de 2014.

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. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

As Contas  do  INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL-
ISSM, do município de Camaçari, relativas ao exercício financeiro de 2014, 
que tiveram como Gestores o Sr. Ademar Lopes Fernandes nos períodos de 
01/01 a 31/08/2014 e de 01/10 a 31/12/2014, e o  Sr.  Renato Reis Brito no 
período de 01/09 a 30/09/2014, foram enviadas a este Tribunal dentro do prazo 
legal,  e  autuadas  no  protocolo  sob  nº  03896-15,  cumprindo-se,  assim,  o 
prescrito no art. 53, parágrafo único, da Lei Complementar nº 06/91.

Encontra-se  às  fls.  284,  comprovação  de  que  as  segundas  vias  dos 
documentos  que  constituem  a  presente  Prestação  de  Contas  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 emitido pela Inspetoria Regional a que o Município encontra-se 
jurisdicionado,  que  elenca  as  irregularidades  remanescentes  do 
acompanhamento  da  execução  orçamentária  e  financeira,  e  de  alguns 
documentos necessários à composição das contas anuais. 

As citadas contas  foram submetidas a exame da unidade competente,  que 
emitiu  o  Pronunciamento  Técnicos,  de  fls.  301  a  313,  o  que  motivou  a 
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conversão do processo em diligência externa, com o objetivo de conferir aos 
Gestores a oportunidade  de defesa, consubstanciado pelo art. 5º, inciso LV, 
da CRFB, o que foi  realizado através do Edital  nº 141, publicado no  Diário 
Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, 
edição de 13/05/2015.

Atendendo ao chamado desta Corte, o Sr. Ademar Lopes Fernandes Gestor 
nos períodos de 01/01 a 31/08/2014 e de 01/10 a 31/12/2014, representado 
pelo seu preposto, autorizado mediante Procuração de fls. 316, declarou às fls.  
317 que teve vistas aos autos do processo para apresentação da defesa final e 
que recebeu as cópias que solicitou.

Tempestivamente, através dos expedientes protocolados sob nºs 07401-15 e 
07402-15, fls. 319 a 357,  apresentaram os Srs. Gestores as justificativas que 
julgaram  necessárias  para  esclarecimentos  dos  fatos,  acompanhadas  de 
documentos acondicionados em uma pasta tipo AZ e de fls. 367 a 456.  

Após análise desta Relatoria, necessário se faz os seguintes registros:

2. DO ORÇAMENTO

O orçamento do INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL-
ISSM, integra a Lei Orçamentária do Município de nº 1315,  de 30/12/2013, 
com sua  receita  estimada  em  R$  68.413.614,00  (sessenta  e  oito  milhões, 
quatrocentos e treze mil e seiscentos e quatorze reais) e a despesa fixada em 
igual valor, observando-se, assim, os princípios da unidade e universalidade.

3. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para  ajustar  as  dotações  previstas  na  Lei  Orçamentária  Anual  às  novas 
necessidades  sobrevindas  no  decorrer  do  exercício  financeiro,  os  gestores 
públicos fazem uso das alterações orçamentárias.

3.1 CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES 

Através de Decretos  do Poder  Executivo,  foram abertos  créditos  adicionais 
suplementares  no  total  de  R$  7.640.000,00,  utilizando-se  como  fonte  de 
recursos 
anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, tendo sido contabilizados 
em igual valor. 

3.2  ALTERAÇÕES  DO  QUADRO DE DETALHAMENTO  DA DESPESA – 
QDD
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Mediante Atos do Chefe do poder Executivo, ocorreram alterações do Quadro 
de  Detalhamento  da  Despesa  –  QDD  no  montante  de  R$  1.460.000,00, 
devidamente contabilizados nos Demonstrativos de Despesa.

Registre-se  que  os  créditos  adicionais  mencionados,  bem  como  as 
alterações  do  quadro  de  detalhamento  de  despesa,  serão  objeto  de 
análise no exame anual da Prestação de Contas do Poder Executivo.

4. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia instituiu através da 
Resolução TCM nº 1255/07, uma nova estratégia de Controle Externo, com a 
implantação do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA, desenvolvido 
em modelo WEB,  para recepcionar, por meio da internet, dados e informações 
mensais e anuais sobre a execução orçamentária e financeira das Entidades 
fiscalizadas.

Esta ferramenta está proporcionando ao Tribunal aprimorar o desempenho de 
sua função de orientar, fiscalizar, controlar a aplicação dos recursos públicos e 
de acompanhar o cumprimento dos dispositivos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

A Resolução TCM nº 1282/09, dispõe sobre a obrigatoriedade de os órgãos e 
entidades da administração direta e indireta municipal,  remeterem ao Tribunal, 
pelo SIGA, os dados e informações da gestão pública municipal, na forma e 
prazos  exigidos,  a partir do exercício de 2010.

A  Inspetoria Regional de Controle Externo – IRCE deste Tribunal, sediada em 
Salvador,  acompanhou,  por  via  documental  e  pelo  Sistema  Integrado  de 
Gestão e Auditoria – SIGA, a execução orçamentária e financeira das contas  
ora em apreciação, oportunidade em que irregularidades foram apontadas e 
levadas  ao  conhecimento  do  Gestor,  mediante  notificações,  que  após 
justificadas  remanesceram  algumas  delas,  registradas  no  sistema  SIGA, 
módulo “Analisador”. Da sua análise, destacam-se os seguintes achados:  

 Da análise efetuada na execução orçamentária, verifica-se a necessidade 
de uma melhor observância aos dispositivos da  Lei Federal nº 8.666/93. 
Tais regras devem ser rigorosamente observadas pela Administração.

5. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional de nº 437 e a Conjunta nº 02 
(STN/SOF),  de  2012,  aprovaram  a  5ª  edição  do  Manual  de  Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público - MCASP, para vigência no exercício de 2013. 

Esse Manual estabelece que as Demonstrações Contábeis têm como objetivo 
padronizar  os  conceitos,  as  regras  e  os  procedimentos  relativos  às 
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demonstrações  contábeis  do  setor  público  a  serem  observados  pelos 
Municípios, permitindo a evidenciação e a consolidação das contas públicas no 
âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público (PCASP). 
 
Na esfera deste Tribunal de Contas, as alterações inerentes ao PCASP foram 
recepcionadas nos termos da Resolução TCM nº 1316/12, que  disciplina a 
obrigatoriedade da sua adoção pelos órgãos e entidades públicas municipais, 
inclusive as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista instituídas 
e mantidas pelo poder público, a partir do exercício de 2013, para a efetivação  
dos registros de seus atos e fatos contábeis. 

5.1. DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL – DHP  

Cumpre  referir  que  os  Demonstrativos  Contábeis  foram  assinados  pelos 
Contabilistas,  Sra. LUCIENE  UMBELINO  BRITO, Sr.  ESAU  FAGUNDES 
SIMÕES,  e  o  Sr.  SÉRGIO  NOLASCO  OLIVEIRA  GAROTTI, devidamente 
registrados no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, sob nºs. 020399/O, 
021713/O  e  028751/O sendo  apresentado  as  Certidões  de  Regularidade 
Profissional  às  fls.  03,  285  e  286,  respectivamente,  conforme  estatui  a 
Resolução CFC nº 1.402/12.

5.2 CONFRONTO DOS GRUPOS DO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO 
RAZÃO (DCR) DE DEZEMBRO/2014 COM O BALANÇO PATRIMONIAL/2014 

Verifica-se  que  os  saldos  registrados  no  Balanço  Patrimonial  do  exercício 
correspondem aos valores escriturados no Demonstrativo de Contas do Razão 
de dezembro de 2014. 

5.3. 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  2014,  o  Anexo  12  apresentou  uma  Receita 
Arrecadada  de  R$  105.947.201,62  e  uma  Despesa  Realizada  de  R$ 
72.218.649,48. O quociente do Resultado Orçamentário verificado no exercício 
é de R$ 1,47 de Receita Arrecadada para cada R$1,00 de Despesa Realizada, 
demonstrando  um  Superávit  Orçamentário  de  execução  de  R$ 
33.728.552,14.

A Receita Arrecadada superou o valor previsto em 54,86%,  evidenciando a 
ausência de critérios ou de parâmetros definidos, no tocante à sua elaboração. 
Deve, portanto, a Administração Municipal obedecer às normas constitucionais 
regedoras da matéria, assim como as dispostas na Lei Federal nº 4.320/64 e 
na Lei Complementar nº 101/00 (LRF).
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5.3.1 Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar 

Adicionalmente ao Balanço Orçamentário,  devem ser incluídos dois quadros 
demonstrativos:  um relativo aos restos a pagar  não processados (Anexo I), 
outro  alusivo  aos  restos  a  pagar  processados (Anexo  II),  com  o  mesmo 
detalhamento das despesas orçamentárias do balanço. 

Isto posto, verifica-se que constam nos autos os Anexos referentes aos restos 
a pagar processados e não processados, em  cumprimento ao estabelecido 
no MCASP (Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público). 

5.4. 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.

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO Valor ESPECIFICAÇÃO Valor

Receita Orçamentária 105.947.201,62 Despesa Orçamentária 72.218.649,48

Transferências Financ 
Recebidas 2.073.973,75 Transferências 

Financeiras Concedidas 4.048.222,16

Recebimentos 
Extraorçamentários 13.665.780,82 Pagamentos 

Extraorçamentários 13.206.458,62

Saldo do Período Anterior 124.984.918,43 Saldo para o exercício 
seguinte 157.198.544,36

TOTAL 246.671.874,62 TOTAL 246.671.874,62

5.5. 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. 

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO Valor ESPECIFICAÇÃO Valor

ATIVO CIRCULANTE 159.597.644,29 PASSIVO CIRCULANTE       507.003,14

ATIVO NÃO-
CIRCULANTE  3.406.959,04 PASSIVO NÃO-

CIRCULANTE 627.320.634,87
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TOTAL DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO -464.823.034,68

TOTAL 163.004.603,33 TOTAL 163.004.603,33

Da análise do Balanço Patrimonial/ 2014, observa-se que o somatório do Ativo 
Financeiro  e  Ativo  Permanente  (visão  Lei  4.320/64)  corresponde  com  o 
somatório  do  Ativo  Circulante  e  Ativo  Não  Circulante  (conforme  MCASP), 
evidenciando consistência na peça contábil:

Grupos Valores (R$)
Ativo Financeiro + Ativo Permanente 163.004.603,33
Ativo Circulante + Ativo Não-Circulante 163.004.603,33
Diferença                 0,00

Constata-se, também, que a diferença entre o somatório do Passivo Financeiro 
e  Passivo  Permanente  (visão  Lei  4.320/64)  e  o  somatório  do  Passivo 
Circulante  e  Passivo  Não  Circulante  (conforme  MCASP),  no  valor  de  R$ 
41.229,23, corresponde ao montante dos Restos a Pagar  Não Processados 
(conforme Anexo XVII, fl. 145), evidenciando consistência na peça contábil. 

Grupos Valores (R$)
Passivo Financeiro + Passivo Permanente 627.868.867,24
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 627.827.638,01

Diferença          41.229,23

5.5.1 Ativo Circulante 

5.5.1.1 Saldo em Caixa 

O Termo de Conferência de Caixa, às fls. 179/180, demonstra que o saldo em 
espécie corresponde ao montante de R$ 0,00, conforme registrado no Balanço 
Patrimonial de 2014. 

O  referido  Termo  foi  lavrado  no  último  dia  útil  do  mês  de  dezembro,  do 
exercício  em  referência,  por  Comissão  designada  pelo  Gestor,  através  da 
Portaria nº 433/141, de 18/12/2014, às fls.178, cumprindo o disposto no art. 
7 º , item 20, da Resolução TCM nº 1.061/05. 

5.5.1.2 Saldo em Bancos 

O saldo constante em bancos, no valor de R$ 157.198.544,36, está compatível 
com aquele registrado no Balanço Patrimonial de 2014, às fls. 125. 
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Encontra-se  em  volume  anexo  aos  autos  os  extratos  bancários,  em 
cumprimento ao item 21, art. 7°, da Resolução TCM n.° 1.061/05, alterada 
pela Resolução TCM nº 1332/14.

5.5.1.2 Estoques 

Esse subgrupo registra saldo de R$22.937,99,  que corresponde ao total  do 
inventário do almoxarifado constante às fls. 167 a 172 dos autos

5.5.2  ATIVO NÃO-CIRCULANTE 

Encontra-se  às  fl.  173,  o  Demonstrativo  dos  Bens  Móveis  e  Imóveis,  de 
acordo com o disposto no item 37, art. 7º, da Resolução TCM nº 1061/05,  
alterada pela Resolução TCM nº 1332/14.

5.5.2.1 Imobilizado 

Os Bens Patrimoniais do exercício anterior totalizam R$ 330.630,39 (fl. 140). 
As  variações  qualitativas  apresentadas  na  Demonstração  das  Variações 
Patrimoniais,  fl.  142,  evidenciam  incorporação  de  bens  no  valor de  R$ 
15.570,79, resultando  no saldo final de R$ 346.201,18, que corresponde ao 
saldo verificado no BP 2014.

5.5.2.2 Depreciação, amortização e exaustão 

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
- NBC T 16.9, a “Depreciação” reduz o valor dos bens tangíveis pelo desgaste 
ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. 

Conforme  Balanço  patrimonial  do  exercício  sob exame,  a  Depreciação 
Acumulada foi no valor de R$ 226,37 (fl. 125).

Conforme  Notas  Explicativas  (fl.  139),  somente  foi  efetuada  a  depreciação 
referente aos bens adquiridos em 2014, sendo que o cálculo da depreciação 
dos demais bens será realizada posteriormente.

Essa situação desvirtua a informação relativa aos bens móveis, uma vez que o 
registros dos itens relativos a exercícios anteriores não são fidedignos, pois 
não refletem o natural desgaste relativo à depreciação dos mesmos. 
Recomenda-se  à  Administração  que,  conforme  descrito  na  Nota 
Explicativa, realize o reconhecimento da depreciação de todos os bens da 
entidade, conforme determina a NBCT 16.9. 

5.5.2.3  Dívida Ativa 
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Encontra-se às fls. 206, o Demonstrativo da Dívida Ativa,  de acordo com o 
disposto no item 36, art. 7º, da Resolução TCM nº 1061/05, alterada pela  
Resolução TCM nº 1332/14.

Registra o Pronunciamento Técnico que da análise da referida peça, verifica-
se que o saldo da Dívida Ativa Previdenciária, no ano de 2014 corresponde a 
R$ 120.557.008,96. No exercício em exame, houve Baixa por recebimentos de 
R$ 14.476.722,59, representando,  apenas,  12,57% do saldo anterior de R$ 
115.193.147,84. Deste modo, questiona-se à Administração sobre as medidas 
que estão  sendo adotadas  para  sua regular  cobrança,  em atendimento  ao 
disposto no art. 11 da LC nº 101/00. 

Apesar  das  justificativas  apresentadas,  a  baixa  cobrança  da  Dívida  Ativa, 
considerando o percentual cobrado de, apenas, 12,57%, demonstra ter havido 
pouco empenho  do Gestor. Recomenda-se a  Administração da Entidade 
adoção de providências  junto ao Chefe do Poder  Executivo  visando a 
recuperação dos créditos assinalados indispensáveis à manutenção da 
saúde  financeira  do  Instituto  e  dos  direitos  dos  associados  e 
dependentes.

5.5.3  PASSIVO CIRCULANTE 

A Dívida Flutuante apresentava saldo anterior de R$ 88.800,17, havendo, no 
exercício,  inscrição  de  R$  13.665.758,96  e  baixa  de  R$  13.206.326,76, 
remanescendo  saldo  no  valor  de  R$  548.232,37,  que  corresponde  ao 
registrado no Balanço Patrimonial. 

5.5.3.1  Restos a Pagar x Disponibilidade Financeira 

Da análise do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado no quadro abaixo, 
ficou evidenciado que  há saldo suficiente para cobrir os Restos a Pagar 
inscritos no exercício financeiro em exame , contribuindo para o equilíbrio 
fiscal da Entidade.

DISCRIMINAÇÃO VALOR
(+) Caixa e Bancos 157.198.544,36
(+) Haveres Financeiros 0,00
(=) Disponibilidade Financeira 157.198.544,36
(-) Consignações e Retenções 0,00
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores 0,00
(=) Disponibilidade de Caixa 157.198.544,36
(-) Restos a Pagar de Exercício 154.752,68
(=) Saldo 157.043.791,68
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Consta dos autos, fl. 177, a relação dos Restos a Pagar, de acordo com o 
disposto no item 26, art. 7º, da Resolução TCM nº 1061/05, alterada pela  
Resolução TCM nº 1332/14.

5.5.4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

Registra  o  pronunciamento  técnico  que  o  Balanço  Patrimonial  da  Entidade 
evidenciou  “Previsões  Matemáticas  a  longo  Prazo”  no  valor  de  R$ 
627.320.634,87. 

5.5.5 RESULTADOS ACUMULADOS 

O  Balanço  Patrimonial  do  exercício  anterior,  fl.  140,  registra  o  Patrimônio 
Líquido no valor de R$ -511.390.221,50 que, acrescido do Superávit verificado 
no exercício de 2014, no valor de R$ 46.567.186,82, evidenciado na DVP, fls. 
142,  resulta  num  Patrimônio  Líquido acumulado  de  R$  -464.823.034,68, 
conforme Balanço Patrimonial/2014, fl. 125. 

5.5.6 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

Conforme  as  Instruções  de  Procedimentos  Contábeis  nº  00  (IPC),  da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em relação aos ajustes de exercícios 
anteriores, estabelecem que: 

“17.  De  acordo  com  a  parte  II  do  MCASP,  todos  os  ajustes 
decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos 
anteriores  ou  de  mudanças  de  critérios  contábeis  deverão  ser 
realizados  à  conta  de  ajuste  dos  exercícios  anteriores, 
pertencente  ao  patrimônio  líquido,  e  evidenciado  em  notas 
explicativas, de modo a não impactar o resultado do período a 
que se referem tais ajustes iniciais.

18. Assim, é importante destacar que, primeiramente, o órgão ou 
a  entidade,  deve  realizar  os  ajustes  necessários  para  que  o 
balanço  patrimonial  reflita  a  realidade  dos  seus  elementos 
patrimoniais. Além disso, todos esses ajustes efetuados deverão 
ser devidamente evidenciados em notas explicativas.”

Aponta  o Pronunciamento  Técnico que o Balanço Patrimonial  de 2014 não 
registra a conta “Ajuste de Exercícios Anteriores”.

5.5.7 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

De acordo com o art.  104 da Lei 4.320/64,  a Demonstração das Variações 
Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 
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independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do 
exercício.

As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas 
e qualitativas.  As variações quantitativas  são decorrentes de transações no 
setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações 
qualitativas  são  decorrentes  de  transações  no  setor  público  que  alteram  a 
composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

                                                                                                                   Em R$
Variações 

Patrimoniais Aumentativas
Variações

 Patrimoniais Diminutivas
Resultado Patrimonial 

Superávit
122.786.911,69 76.219.724,87 46.567.186,82

6. INVENTÁRIO 

Aponta  o  Pronunciamento  Técnico  que  encontra-se  às  fls.  147  a  165  dos 
autos,  o  Inventário  contendo  relação  com  respectivos  valores  de  bens 
constantes  do ATIVO PERMANENTE,  indicando-se a alocação dos bens e 
números dos respectivos tombamentos e às fls.  174,  Certidão firmada pelo 
Gestor,  Diretor  Administrativo  Financeiro  e  Encarregado  do  Controle  do 
Patrimônio,  atestando  que  todos  os  bens  da  entidade  encontram-se 
registrados no Livro de Tombo e submetidos a controle apropriado, estando, 
ainda,  identificados  por  plaquetas,  em cumprimento  ao que  determina  o 
item 17, do art. 7º da Resolução TCM nº 1061/05, alterada pela Resolução 
TCM nº 1332/14.

7. DAS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL

7.1. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO - RESOLUÇÃO TCM nº 1120/05 

A Resolução  TCM nº  1120/06  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, da análise do Relatório de Controle 
Interno da Entidade constante às fls. 182 a 204, não foram apresentados os 
resultados das ações de controle interno, bem como as respostas decorrentes 
do acompanhamento das atividades realizadas, descumprindo o que dispõe 
a Resolução TCM nº 1120/05.

7.2  DECLARAÇÃO DE BENS 

Encontra-se às fls. 210 e 382 as declarações dos bens dos Srs. Gestores em 
atendimento ao disposto no art. 8º da Resolução TCM nº 1.061/05, alterada 
pela Resolução TCM nº 1332/14.

8. DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 

Encontra-se em caderno anexo aos autos a Avaliação Atuarial  da Entidade 
para  o  exercício  de  2014,  realizada  pelo  Escritório  Técnico  da  Assessoria 
Atuarial S/S Ltda, e assinada pelo Atuário responsável Sr Richard Dutzman,  
cadastrado sob o MIBA nº 935,  observando o disposto no art. 7º, item 29, 
da Resolução TCM nº 1.061/05, alterada pela Resolução TCM nº 1332/14.

9. MULTAS PENDENTES

Aponta o Pronunciamento Técnico a existência de pendências atinentes ao 
não recolhimento de multa imputada ao Gestor destas Contas. 

Processo Multado Vencimento Valor
03528-14  Ademar Lopes Fernandes 18.10.2014 800,00

Na resposta à diligência final o Gestor encaminha documentos de fls. 164 a 
187, do DOC 11 da pasta AZ (R.D.) no intuito de comprovar o pagamento da 
multa imputada mediante Processo TCM nº 03528-14, peças que devem ser 
retiradas dos autos e substituídas por cópias com fins à 1ª DCE para exame.

10. DOS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO

Tramitam  neste  Tribunal  a  Denúncia  autuada  sob  o  nº  10979-14.  Ficam 
ressalvadas as conclusões futuras,  sendo este Voto emitido sem prejuízo do 
que vier a ser apurado no citado processos.
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11. CONCLUSÃO

Face ao exposto, vota-se com base no inciso II, do artigo 40 e art. 42 da Lei 
Complementar  nº  06/91,  pela  APROVAÇÃO,  porque  regulares,  PORÉM 
COM  RESSALVAS, das  Contas  do  INSTITUTO  DE  SEGURIDADE  DO 
SERVIDOR MUNICIPAL  -  ISSM,  do  município  de  Camaçari,  relativas  ao 
exercício financeiro de 2014, que tiveram como Gestores o Sr. Ademar Lopes 
Fernandes nos períodos de 01/01 a 31/08/2014 e de 01/10 a 31/12/2014, e o 
Sr.  Renato Reis Brito no período de 01/09 a 30/09/2014, tendo em vista as 
irregularidades praticadas e registradas nos autos.

Determina-se  a  retirada  dos  autos  e  substituição  por  cópias,  pelas 
unidades  competentes  deste  Tribunal,  para  encaminhamento  à  1ª 
Diretoria  de  Controle  Externo  –  DCE  para  análise,  os  seguintes 
documentos:

• de fls. 164 a 187, do DOC 11 da pasta AZ (R.D.), atinentes à multa, relativa 
ao Processo TCM nº 03528-14;

Cópia  deste  decisório  às  Contas  da  Prefeitura  Municipal  de  Camaçari, 
exercício  de  2014,  aos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  e  da 
Entidade, para ciência e adoção das providências aqui recomendadas

Ciência à 1ª Diretoria de Controle Externo - DCE para acompanhamento.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 16 de junho de 2015.

Cons. Francisco de Souza Andrade Netto
Presidente 

Cons. Fernando Vita                           
Relator

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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