
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
Processo TCM nº 04165-12
Exercício Financeiro de 2011
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR-ISSM
Município de CAMAÇARI                           
Gestor: Edmilson Sousa Santos 
Relator Cons. José Alfredo Rocha Dias                 

DELIBERAÇÃO

Opina pela aprovação, porque regulares, 
porém com ressalvas, das contas da ISSM 
-  INSTITUTO  DE  SEGURIDADE  DO 
SERVIDOR  do  município  de  CAMAÇARI, 
relativas ao exercício financeiro de 2011.

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  

As  contas  do  Instituto  de  Seguridade  do  Servidor  Municipal  –  ISSM  – 
referentes  ao  exercício  financeiro  de  2011,  da  responsabilidade  do  Sr. 
Edmilson Souza Santos, foram autuadas tempestivamente nesta Corte  sob 
nº 4.165/12, observado o instituto da disponibilidade pública - artigos 31, § 
3º, da Carta Federal, 95, § 2º, da Constituição Estadual, em conformidade com 
as regras contidas nos de números 53 e 54 da Lei Complementar Estadual nº 
06/91, na forma do disciplinado na Resolução TCM nº 1.061/05 - comprovante 
encaminhado quando da defesa final, anexado em pasta tipo “AZ”.

Na sede deste Tribunal, após formalização processual, procedeu-se a juntada 
da  consolidação  dos  trabalhos  da  Regional  às  peças  contábeis  anuais, 
efetivando-se novos exames e cotejamentos, através de técnicos lotados na 4ª 
Divisão de Controle Externo, em exercício na sede deste Tribunal.
Após  o  sorteio  efetivado,  determinou-se  a  notificação  da  Responsável,  em 
respeito ao disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, o 
que  veio  a  ocorrer  na  forma  do  Edital  n°  080/2012,  publicado  no  Diário 
Oficial do Estado, edição de 07/06/2012. Destarte, nova oportunidade lhe foi 
oferecida para, conhecendo todas as peças processuais – comprovante de fls. 
416, apresentar esclarecimentos finais que entendesse pertinentes, inclusive 
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quanto aos questionamentos registrados no  Pronunciamento Técnicos – fls. 
405 a 412.
Em atendimento aos termos da citada publicação, o Gestor protocolou nesta 
Corte  documentação  e  esclarecimentos  finais  contidos  nos  autos TCM  nº 
8.845/12.  Com base nos elementos probatórios desta última fase processual, 
toda a documentação referente à prestação de contas foi objeto de acurada 
análise pela assessoria técnica do Gabinete da Relatoria, em procedimento de 
revisão de tudo quanto dela consta. 

2.0   –   DO EXERCÍCIO PRECEDENTE  

As  contas  do  exercício  imediatamente  antecedente  -  2010  -  da 
responsabilidade  dos  Srs.  Natanael  Fernandes  de  Almeida  (período  de 
01/01/2010 a 30/10/2010) e Edmilson Souza Santos (período de 09/11/2010 a 
31/12/2010), este responsável pelas presentes, foram objeto da Deliberação nº 
999/11, emitida em 23/08/11, aprovando-as com ressalvas,  com aplicação de 
multa,  ao  Sr.    Natanael  Fernandes  de  Almeida  (período  de  01/01/2010  a   
30/10/2010,    no  valor  de  R$1.000,00  (mil  reais),  inscrita  na  dívida  ativa   
municipal,  conforme  informação  do  sistema  de  controle  de  multas  e 
ressarcimentos desta Corte.

3.0 - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dentro do exercício das atividades de controle externo, este Tribunal,  visando 
o  julgamento  oportuno  de  contas  de  entidades  descentralizadas,  efetivou  o 
acompanhamento  das  respectivas  execução  orçamentária  e  gestões 
econômico-financeira e patrimonial, por intermédio da 1ª Inspetoria Regional de 
Controle  Externo  desta  Corte,  sediada  no  município  de  Salvador.  Foram 
expedidas  notificações  quanto  às  falhas  e  irregularidades  constatadas  ao 
Gestor, a cada período mensal, havendo o mesmo apresentado as justificativas 
julgadas pertinentes ao saneamento processual, estando a consolidação desta 
fase registrada às fls. 392 a 402 dos autos. 

Da  análise  do  referido  documento  técnico  decorre  a  necessidade  de 
ressaltar as principais faltas e ilegalidades constatadas:

- inobservância a normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, a repercutir nas 
conclusões deste pronunciamento;

-  transgressões  a  normas  contidas  na  Resolução  TCM  nº  1.282/09,  que 
normatiza a inserção dos dados no sistema informatizado “SIGA”,  devendo a 
Administração  adotar  providências  de  treinamento  e  qualificação  dos 
servidores,  inclusive  dos  que  atuam  no  controle  interno.   Não  basta  a 
contratação  de  qualificadas  consultorias  sem  que  essa  providência  seja 
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implementada. São os servidores do quadro que executam as atividades do dia 
a dia.

Adverte-se, por oportuno, que a reincidência no cometimento de irregularidades 
é motivo legalmente previsto para a rejeição de contas – parágrafo único do 
artigo 40 da Lei Complementar  Estadual  nº 006/91. Destarte,  deve o Gestor 
atentar  para  o  texto  da  Deliberação  emitida  acerca  das  contas  de  2010  e 
destas, de modo a evitar sua ocorrência.

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

O Instituto contou com recursos orçamentários da ordem de R$49.425.717,73 
(quarenta  e  nove  milhões,  quatrocentos  e  vinte  e  cinco  mil  setecentos  e 
dezessete  reais  e  setenta  e  três  centavos),  conforme  disposições  da  Lei 
Municipal nº de 1127 de 16 de dezembro de 2010 - que aprovou o orçamento 
de 2010 da Prefeitura Municipal de Camaçari. 

No  decorrer  da  execução  orçamentária  o  valor  orçado  foi  regularmente 
suplementado  em  R$674.000,00 (seiscentos  e  setenta  e  quatro  mil  reais), 
conforme  Decretos  do  Executivo,  devidamente  acostados  e  contabilizados, 
sem alteração do valor do orçamento final, tendo em vista a utilização como 
suporte  de  recursos  decorrentes  da  anulação  de  dotações  em  igual  valor. 
Também de  forma  regular,  foram efetivadas  alterações  do  “QDD”,  através 
Portarias, no importe de  R$157.145,12  (cento e cinquenta e sete mil cento e 
quarenta  e  cinco  reais  e  doze  centavos),  procedendo-se  paralelamente,  a 
anulação de dotações orçamentárias, em igual valor. 

5.0 - DA ANÁLISE  DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Com vistas ao atendimento à Resolução do CFC nº 871/00, consta dos autos o 
selo  correspondente  à  Declaração  de  Habilitação  Profissional  –  DHP  do 
profissional que firma as peças contábeis, com validade até 22/06/2012.

5.1   -    Gestão Orçamentária  

A arrecadação,  no importe de  R$64.443.842,20 (sessenta e quatro milhões, 
quatrocentos e quarenta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte 
centavos),  é  composta  pelas  receitas  Correntes,  compreendidas  as  de 
contribuições  -  (R$26.844.878,82),  a  patrimonial  -  (R$6.845.290,62),  outras 
receitas  correntes  -  (R$54.375,42)  e  receitas  intraorçamentárias  correntes  - 
(R$26.488.957,24)  e  receitas  de  Capital,  representadas  pelas 
intraorçamentárias de Capital - (R$4.210.340,10).  

As  despesas, compreendendo  as  Correntes  -  (R$38.175.824,06)  e  as  de 
Capital - (R$9.376,00) somaram a quantia de R$38.185.200,06 (trinta e oito 
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milhões, cento e oitenta e cinco mil e duzentos reais e seis centavos).

5.1.1 Resultado da Execução Orçamentária

Os dados  revelam a  ocorrência  de  superávit  orçamentário  da  ordem de 
R$26.258.642,14 (vinte  e  seis  milhões,  duzentos  e  cinquenta  e  oito  mil 
seiscentos  e  quarenta  e  dois  reais  e  quatorze  centavos),  representando  a 
existência  de  R$1,69  (um  real  e  sessenta  e  nove  centavos)  de  receita 
arrecadada para cada R$1,00 (um real)  de  despesa realizada.  O quadro a 
seguir traduz os dados respectivos:

             Descrição           Valor (R$)
Receita Arrecadada          64.443.842,20
Despesa Realizada          38.185.200,06
Superávit    Orçamentário         26.258.642,14 

5.2 - Gestão Financeira

Consoante dados contidos no Balanço Financeiro, a situação da Autarquia, no 
aspecto financeiro, é demonstrada, sumariamente, na forma a seguir:
                    

                                                                   Em R$
RECEITA DESPESA
 Receita
 Orçamentária         64.443.842,20

Despesa 
Orçamentária       38.185200,06

Interferências Ativas           4.526.407,14
Interferências 
Passivas                -

 Receita Extra
 Orçamentária                   6.024.168,31

Despesa  Extra 
Orçamentária        9.041.845,92

Saldo  Disponível  Ex. 
Anterior         68.883.286,82 Saldo Disponível p/

Ex. Seguinte      96.650.658,49
TOTAL       143.877.704,47 TOTAL    143.877.704,47

           
5.3   -   Gestão Patrimonial  

Os  bens  e  direitos  da  Autarquia   -  Ativo   -  somaram  R$303.094.389,30 
(trezentos e três milhões, noventa e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais 
e trinta centavos). Compõem esse grupo o Ativo Financeiro, representado pelo 
Disponível e Realizável, e o Ativo Permanente, composto, pelos Bens Móveis, 
Almoxarifado,  Créditos  e  Dívida  Ativa.  Os  compromissos  e  obrigações  - 
Passivo  – representado  pelo  Passivo  Financeiro  e  Permanente,  somou 
R$68.968.495,45 (sessenta e oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil 
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quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos). A situação 
registrada ao final do exercício sob análise é demonstrada abaixo:

                                   
ATIVO PASSIVO
Descrição R$ Descrição R$

Ativo Financeiro Disponível 96.650.658,49Passivo 
Financeiro          85.208,63Realizável 1.427.304,94

Ativo Permanente 205.016.425,87
Passivo 
Permanente   68.883,286,82

Soma Ativo Real 303.094.389,30
Soma  Passivo 
Real   68.968.495,45

Saldo Patrimonial - Passivo 
Real Descoberto            -

Saldo 
Patrimonial 
Ativo  Real 
Líquido 234.125.893,85 

TOTAL 303.094.389,30 TOTAL 303.094.389,30
                     

O  Saldo Patrimonial  do exercício, representado pelo  Ativo Real Líquido de 
R$234.125.893,85 (duzentos e trinta e quatro milhões, cento e vinte e cinco mil 
oitocentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), favorece a gestão 
do exercício seguinte.

Da análise do Balanço Patrimonial destaca-se: 

a) o montante  de R$201.773.299,45 (duzentos e um milhões,  setecentos  e 
setenta  e  três  mil  duzentos  e  noventa  e  nove  reais  e  quarenta  e  cinco 
centavos),  consignado  no  Ativo  Permanente,  proveniente  de  contribuições 
previdenciárias não repassadas regularmente ao Instituto, pela Prefeitura 
e Câmara, registra acréscimo de 27,54%    (vinte e sete vírgula cinquenta e   
quatro  por cento),    em relação ao saldo existente no exercício anterior -   
(R$158.205.280,92)  .    Tal  situação  exige  a  adoção  de  providências  de   
equacionamento,  com  vistas  à  eliminação  dos  débitos  por  parte  da 
Comuna,  tendo  em  vista  as  disposições  que  regem  a  matéria  e  a 
gravidade  das  penalidades  instituídas  para  a  retenção  de  recursos 
previdenciários. Atente, ademais, o Gestor do ISSM, para a necessidade 
da adoção de providências eficazes de cobrança, de sorte a que sejam 
preservados os equilíbrios econômico – financeiro da entidade e direitos 
dos filiados e dependentes.    Dê-se conhecimento do fato ao Sr. Prefeito   
Municipal e ao Dirigente do Instituto referido;

b) no Realizável,   figura o valor de R$1.427.295,58 (um milhão, quatrocentos e 
vinte e sete mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), 
sob  o  título  “Contribuições  Previdenciárias  a  Receber  da  Prefeitura  - 
Empregador”.  Deve,  portanto,  a  Entidade  intensificar  as  providências,  que 
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informa estar adotando para a regularização, a ser objeto de nova verificação 
quando da análise das contas do exercício subsequente;

c)  o registro no Ativo Permanente - Créditos Diversos, sob o título - Créditos 
Quirográficos - ATRIUM S/A , correspondente ao valor de R$3.060.984,23 (três 
milhões,  sessenta  mil  novecentos  e  oitenta  e  quatro  reais  e  vinte  e  três 
centavos),  referente ao saldo credor do cupom de juros não repassados ao 
Instituto, pela ATRIUM S/A  - Em Liquidação Extra Judicial, matéria atinente a 
exercício de Administração anterior,  objeto de Deliberação desta Corte,  que 
aplicou  penalidades  e  formulou  representação,  com  remessa  dos  autos 
respectivos, ao douto Ministério Público Estadual;  
  
d)  no Disponível, destaca-se a existência de aplicações em títulos públicos 
e  fundos  de  investimentos  totalizando  R$92.462.566,67 (noventa  e  dois 
milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais 
e sessenta e sete centavos), a seguir discriminados:

CORRETORAS VALOR (R$)
Caixa Econômica Federal 46.209.911,14
Banco do Brasil 10.563.440,74
Bradesco S/A 11.403.421,18
Itaú Unibanco 11.318.872,59
Security Investimentos   2.601.162,07
Quatá Investimentos 10.365.758,95

Total 92.462.566,67
    
Recomenda-se, enfaticamente, absoluto cuidado com tais apiicações, que 
devem  observar,  rigorosamente,  as  normas  legais  e  regulamentares  
pertinentes,  inclusive  do Banco Central,  de  sorte  a  evitar-se  prejuízos  
para o Instituto. Não se trata, no caso, de aplicação de recursos privados,  
e sim do patrimônio dos Associados ao Instituto de Previdência.

5.4   -   Variações Patrimoniais  

São resultantes da execução orçamentária  e estão 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
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Resultante   da 
Execução 
Orçamentária         64.443.842,20

Resultante   da 
Execução 
Orçamentária      38.185.200,06 

Repasses Recebidos          4.526.407,14          -            -
Mutações 
Patrimoniais              43.188,39

Mutações 
Patrimoniais

   
    44.859.288,33 

Independente  da 
Execução 
Orçamentária 92.844.915,84

Independente 
da  Execução 
Orçamentária     72.042.217,95

Total das 
Variações Ativas      161.858.353,57

Total  das 
Varações 
Passivas   155.086.706,34 

Déficit  Patr.  do 
Exercício                          - Superávit  Patr. 

do Exercício        6.771.647,23

TOTAL      161.858.353,57 TOTAL 161.858.353,57
            

6.0 – DO INVENTÁRIO
Atendendo ao artigo 7º, inciso 17, da Resolução TCM nº 1.061/05, foi acostado 
aos autos o Inventário dos Bens constantes do Ativo Permanente da Autarquia 
- Pasta Anexa.

7.0 – DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Dando  cumprimento  à  Resolução  TCM  nº  1.120/05,  encontra-se  às  fls. 
128/155 o Relatório Anual firmado pela responsável pelo sistema em epígrafe, 
Sra.  Nélia  Pimentel  de  Souza,  registrando  as  ações  desenvolvidas  pela 
Autarquia no exercício financeiro de 2011.  

O  Instituto  de  Previdência  deve  merecer  contínua  atuação  do  sistema  de 
controle interno da Comuna, no acompanhamento das ações desenvolvidas e 
gastos realizados. Cabe ao mesmo indicar, em caráter opinativo, preventivo ou 
corretivo, ações a serem desempenhadas em benefício da eficiência da gestão 
e do cumprimento das normas de regência quanto a aplicação de recursos 
públicos, em atendimento ao disposto na Constituição Federal – art.  74 – e 
Constituição Estadual - art. 90 - bem assim na Resolução TCM n º 1120/05, 
que trata da matéria.  No caso presente, deve o controle interno comunicar 
ao externo eventual não adoção de providências objetivando regularizar a 
situação refletida no débito da Prefeitura e Câmara para com o Instituto, 
para que esta Corte atue coercitivamente, no particular. 

8.0 – DA AVALIAÇÃO ATUARIAL DA ENTIDADE
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Em atendimento ao disposto no inciso 29 do art.  7º,  da Resolução TCM nº 
1.061/05,  o  Gestor  apresenta  Relatório  de  Avaliação  Atuarial  –  data  base 
31/12/2010 - subscrito pelo  Sr. Thiago Soares Marques – MIBA 1.507, em 
face de estudos efetivados com base nos critérios estabelecidos e aprovados 
pela Reforma da Previdência, com objetivo de analisar o volume de recursos 
contributivos  necessários  para  que o  instituto  possa dar  cobertura  às  suas 
obrigações previdenciárias.

O  parecer  referido,  acostado  em  classificador  anexo,  deve  ser 
cuidadosamente  analisado pela administração do município de Camaçari 
e  da  Entidade,  de  sorte  a  que  sejam  adotadas  as  providências  nele 
recomendadas,  indispensáveis  à  manutenção  da  saúde  financeira  do 
Instituto e dos direitos dos associados e dependentes. Releva destacar a 
qualidade  dos  trabalhos  realizados,  incluídas  as  projeções  e  conclusões 
apresentadas, na medida em que traduzem a real situação atuarial do Instituto, 
constituindo-se  em  precioso  instrumento  de  avaliação  e  lastro  para  o 
planejamento indispensável à preservação do órgão previdenciário, patrimônio 
dos servidores municipais daquela Comuna.  Destaque-se que a verificação 
do cumprimento do quanto recomendado ocorrerá quando da análise das 
contas do exercício  subsequente,  quando será  confrontada a  situação 
refletida no documento em apreço e a que se verificará no ano de 2012.

   
9.0  –  RELATÓRIO  DE ATIVIDADES  DA ENTIDADE ENCAMINHADO  AO 
PREFEITO

Devidamente apresentado ao Sr.  Prefeito  Municipal,  o relatório referenciado 
encontra-se acostado às fls. 96 a 126, em atendimento ao disposto no item 24, 
do artigo 7º, da Resolução TCM nº 1.061/05. 

10.0 -  DECISÃO  ANEXADA  AOS AUTOS

Consta nos autos, fls.  224 a 280, o processo nº 67/11, que diz respeito ao 
Relatório Financeiro sobre o Processo de Compra dos Títulos Públicos - NTN - 
F - ATRIUM - DTVM S/A.

11.0 – CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto  exposto,  vistos,  detidamente  analisados e relatados, 
com fundamento nos artigos 40, inciso II, e 42, ambos da Lei Complementar 
Estadual nº 006/91, votamos pela aprovação, porque regulares, porém com 
ressalvas, das contas do Instituto de de Seguridade do Servidor Municipal 
ISSM -  do Município de Camaçari, exercício financeiro de 2010, constantes 
do  processo TCM nº 4.165/12, da responsabilidade do Sr. Edmilson Souza 
Santos,  com  expressa  recomendação  de  que  devem  ser  adotas  as 
providências   decorrentes  do  estudo  atuarial  existente  nos  presentes 
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autos, para verificações quando da apreciação das contas do exercício 
seguinte, bem assim no que concerne ao quanto contido nos no itens 5.3 
- a e b  deste pronunciamento.  Aplica-se ao referido Gestor, com lastro no 
inciso  II  do  art.  71  da  Complementar  citada,  em  face  das  irregularidades 
destacadas, multa no valor de R$2.000,00 ( dois mil reais), a ser recolhida ao 
erário municipal com recursos pessoais, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da emissão deste pronunciamento, na forma estabelecida em Resolução da 
Corte. 

Remeta-se cópia da Deliberação respectiva ao Responsável destas contas, ao 
Prefeito Municipal de Camaçari Sr. Luiz Carlos Caetano, especificamente em 
face das advertências contidas nos itens 5.3 e 8.0 e às prestações de contas 
dos exercícios de 2011 e de 2012 do Poder Executivo  Municipal  e do 
Instituto,  com  vistas  à  verificação  da  adoção  das  providências  aqui 
postas,  além  dos  cotejamentos  e  repercussões  considerados  pertinentes 
pelos respectivos Conselheiros Relatores.  Adverte-se o Prefeito de Camaçari 
quanto  a  imediata  cobrança  judicial  da  multa  imputada  ao  Sr.  Natanael 
Fernandes de Almeida, inscrita na dívida ativa municipal  .  
  
Cópia deve ser remetida, igualmente, ao Ministério da Previdência Social, com 
vistas  ao  Departamento  de  Acompanhamento  pertinente,  em  face 
essencialmente do contido nos Itens 5.3 - a e b e 8.0 deste pronunciamento.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS,
em 26 de Julho de 2012

Cons. Paulo Maracajá Pereira
Presidente 

Cons. José Alfredo Rocha Dias                 
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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