
DELIBERAÇÃO Nº 999/11

Aprova,  porque  regulares,  porém  com 
ressalvas,  as  contas  do  ISSM-INST.DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, 
da  Prefeitura  Municipal  de  CAMAÇARI, 
relativas ao exercício financeiro de 2010.

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

1. INTRODUÇÃO

A prestação  de  contas  do  ISSM –  Instituto  de  Seguridade  do  Servidor  Municipal  de 
Camaçari, correspondente ao exercício financeiro de 2010, de 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), foi encaminhada a este Tribunal de Contas 
dos Municípios dentro do prazo estabelecido pela legislação em vigor, havendo nos autos 
documento indicando o encaminhamento da 2ª via da prestação de contas à Prefeitura 
(fls. 281), para colocação em disponibilidade pública, em atenção ao estabelecido pelo 
parágrafo único do artigo 6º da Resolução TCM  nº 1.061/05.

Esteve sob a responsabilidade da 1ª Inspetoria Regional de Controle Externo, sediada na 
capital  do  Estado  da  Bahia, o  acompanhamento  do  exame  mensal  das  contas,  cujo 
resultado encontra-se reunido no relatório anual (fls. 239 a 248), tendo os Gestores sido 
cientificados das conclusões dos exames efetuados após a análise  das respostas  às 
notificações  mensais  expedidas  pela  IRCE  através  do  SIGA  (Sistema  Integrado  de 
Gestão  e  Auditoria),  que  registra  pendências  não  esclarecidas  na  oportunidade. 
Posteriormente, na sede deste TCM, as contas foram examinadas pela Coordenadoria de 
Controle  Externo,  que  expediu  o  relatório  técnico  anual  (fls.  250  a  253)  e  o 
pronunciamento  técnico  (fls.  255  a  260),  havendo  neste  último  questionamentos 
merecedores de esclarecimentos. Diante de tais situações, os Gestores foram notificados 
através do edital de nº 141/2011, publicado no Diário Oficial do Estado, em 01/07/2011, 
para,  querendo,  no  prazo  regimental  de  20  dias,  contestarem  as  impropriedades 
constantes  nos  autos,  tendo  somente  o   responsável  pelas  contas  no  período  de 
09/11/2010 a 31/12/2010, Sr.  Edmilson Souza Santos, apresentado sua defesa (fls. 266 
a 279), acompanhada de documentos (fls.280 a 710), enquanto o Gestor no período de 
01/01/10 a 08/11/10, Sr.  Natanael Fernandes de Almeida, deixou o processo tramitar à 
revelia, cabendo a esta Relatoria a avaliação dos fatos.
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2. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A Lei  Municipal  de  nº  1048/09  -  Lei  Orçamentária  Anual,  estabeleceu  para  o  ISSM, 
orçamento  na  ordem  de  R$32.086.665,00,  e  autorizou  a  abertura  de  créditos 
suplementares  até  o  limite  de  70%  do  citado  valor,  por  anulações  de  dotações, 
equivalente a R$22.460.665,50; e até o limite de 100%, por excesso de arrecadação e 
superávit financeiro do exercício anterior.

Mediante Lei de nº 1.104 (de 13/09/10) e 1.121 (de 30/11/10), foi autorizada a abertura 
de  crédito  especial  no  valor  de  R$14.200,00,  e  R$550.000,00,  respectivamente,  por 
anulações de dotações orçamentárias.

Durante  o  exercício,  conforme  decretos  acostados  aos  autos,  ocorreram abertura  de 
créditos adicionais no montante de R$1.984,022,76, por anulações de dotações, sendo 
que  R$1.419.822,76,  referente  a  créditos  suplementares;  e  R$564.200,00,  a  créditos 
especiais.  Também  ocorreram  alterações  no  QDD  –  quadro  de  detalhamento  das 
despesas  na  importância  de  R$564.200,00,  estando  os  referidos  procedimentos 
devidamente registrados nos demonstrativos contábeis da Descentralizada.

3. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Dos exames mensais realizados pela Inspetoria Regional, realizados através da análise 
das  documentações  apresentadas  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/2010, remanesceram registros de impropriedades 
constantes  no  relatório  anual,  que  foram  analisadas  por  esta  Relatoria,  levando  em 
consideração  a  defesa  apresentada  pelo  responsável  pelas  contas.  Contudo,  os 
argumentos e documentos apresentados não foram suficientes para a descaracterização 
das impropriedades envolvendo a:

• não apresentação tempestiva dos extratos bancários originais, e das conciliações 
bancárias, em desatenção ao estabelecido pelo art. 3º, I, alínea “j”, da Resolução 
TCM  1061/05,  devendo  a  Administração  adotar  medidas  de  forma  a  evitar  a 
reincidência em tal procedimento, de modo a não prejudicar o desenvolvimento da 
analise mensal  das contas (ocorrido em abril,  maio,  julho,  agosto,   setembro e 
dezembro/10).

• realização de despesa sem a apresentação de nota  de empenho (ocorrido em 
maio/10).

• inobservância a preceitos estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93, e posteriores 
alterações, devido a ocorrência de falhas em procedimento de inexigibilidade de 
licitação,  em  função  da  não  apresentação  de  certidões  de  INSS  e  FGTS  da 
empresa contratada; da não apresentação de orçamento estimado em planilhas de 
quantitativos de preços unitários junto ao edital;  comissão permanente de licitação 
designada para um período superior a 01 (um) ano; ausência de publicação de ato 
de inexigibilidade de licitação e dos contrato decorrente (ocorrido em junho, julho, 
agosto,  setembro/10).
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4. DA ANÁLISE DE BALANÇO

A Lei  Orçamentária  registra  uma previsão de receita  na  ordem de  R$32.086.665,00, 
tendo a Autarquia obtido efetivamente uma arrecadação de  R$51.459.946,76, estando 
incluso  neste  valor  a  receita  intraorçamentária  de  R$29.963.238,98.  A  receita 
efetivamente auferida pelo ISSM ultrapassa em  60,38% o valor previsto na  LOA, de 
R$32.086.665,00.

As despesas alcançaram R$29.178.508,87, equivalente a 90,94% do valor fixado na Lei 
dos  Meios,  considerando  as  alterações  realizadas  nas  dotações,  resultando  numa 
economia orçamentária de R$2.908.156,13. Da comparação entre a receita auferida com 
a despesa realizada,  verifica-se a  ocorrência  de  superavit orçamentário  na ordem de 
R$22.281.437,89.

De acordo com o balanço financeiro (fls. 61), nas movimentações extraorçamentárias as 
receitas alcançaram a importância de R$4.649.496,26, enquanto as despesa atingiram 
R$4.766.841,90, sendo este valor superior àquele em R$117.345,64, em decorrência do 
saldo de restos a pagar de exercícios anteriores.

Ocorreram receitas na ordem ordem de R$8.811.783,64, de recursos provenientes da 
divida  ativa,  correspondente  a  6,48%  do  saldo  remanescente  do  ano  anterior,  de 
R$135.892.075,49,  tendo  no  exercício  “sub  examen”  ocorrido  a  inscrição  de 
R$31.124.989,07,  incluindo  as  atualização  de  créditos,  resultando  num  saldo  de 
R$158.205.280,92, a ser cobrado no exercício seguinte, devendo a Prefeitura e Câmara 
de  Vereadores  adotar  medidas  necessárias  para  efetivação  do  pagamento  das 
obrigações para com o ISSM, visando preservar o equilíbrio financeiro da previdência dos 
servidores  públicos  do  município,  cabendo  a  SGE  anexar  cópia  deste  decisório  as 
prestações de contas do Chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal, para ciência 
do Relator sobre tal situação.

Conforme balanço patrimonial, a Descentralizada encerrou o exercício/2010 com saldo 
financeiro  de  R$68.883.286,82,  suficiente  para  honrar  o  passivo  de  curto  prazo  na 
importância de R$51.052,51.

O saldo patrimonial  do exercício anterior,  de R$179.333.047,44,  somado ao superávit 
patrimonial  verificado no exercício em tela,  de R$48.021.199,18,  produz um ativo real 
liquido  de  R$227.354.246,62,  devidamente  registrado  no  balanço  patrimonial  da 
Descentralizada.

5. DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS

Foram atendidas as regras estabelecidas pelo item 17 e 24 do artigo 7º da  Resolução 
TCM  1.061/05,  em  função  do  encaminhamento  do  relatório  de  inventário  dos  bens 
móveis, acompanhado de certidão, atestando que os ativos estão registrados em livro 
tombo e submetido a controle apropriado, identificados com plaquetas; assim como do 
relatório de atividades da Descentralizada.

Foi apresentado o relatório de controle interno em atenção ao estabelecido pelo inciso IV 
do art. 74 da Constituição Federal, entretanto, o citado documento não foi encaminhado a 
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Inspetoria Regional tempestivamente,  dificultando o desenvolvimento dos trabalhos do 
controle  externo,  devendo  a  Administração  adotar  medidas  para  evitar  tal  falha  nos 
próximos exercícios.

Encontra-se nos autos o relatório de avaliação atuarial do plano de benefícios do Fundo 
de Previdência, em observância ao estabelecido pela  Resolução TCM 1.061/05, em seu 
artigo 7º, item 29. No referido documento há questionamentos acerca das medidas que 
porventura  estejam  sendo  adotadas  para  redução  do  deficit  atuarial,  cujo  saldo  em 
31/12/09,  atingiu  o  montante  de  R$612.551.727,00;  assim como das recomendações 
propostas  com  relação  a  manutenção  da  alíquota  de  20%  e  repasse  de  recursos 
adicionais para o custeio do benefício de auxílio-doença e custeio administrativo; repasse 
integral  dos  valores  referentes  ao  parcelamento  da  divida  ativa  e  outros  valores  não 
repassados em 2009, além de outros recursos orçamentários do ISSM não repassados; e 
da  alteração  da  lei  municipal  que  implantou  o  plano  de  equacionamento  do  déficit 
atuarial. Em sua justificativa o Gestor informa que adotou medidas recomendadas pelo 
Relatório Anual, passando a partir do ano de 2011 a aplicar alíquotas de contribuição de 
11% para o servidor e 22% para o município.

Diante do exposto,

R E S O L V E : 

Aprovar,  porque  regulares,  porém  com  ressalvas, as  contas  do  INSTITUTO  DE 
SEGURIDADE  DO  SERVIDORES  -  ISSM,  da  Prefeitura  Municipal  de  CAMAÇARI, 
exercício financeiro de 2010, constantes do processo nº  03611/11, com fundamento no 
inciso II do art. 40, combinado com o art. 42, da Lei Complementar Estadual n° 06/91, 
determinando-se  com amparo  nos incisos II  e  VIII,  do  art.  71,  da  Lei  Complementar 
Estadual n° 06/91, a aplicação de multa no importe de R$1.000,00 (hum mil reais),  ao 
Sr. Natanael Fernandes de Almeida (Gestor no período de 01/01/2010 a 30/10/2010), 
devido  às  irregularidades  consignadas  nos  relatórios  elaborados  pela  equipe  técnica 
deste  TCM  durante  o  seu  período  de  Gestão,  e  não  descaracterizadas  nesta 
oportunidade, mormente as relacionadas a  realização de despesa sem a apresentação 
de nota de empenho; e descumprimentos a preceitos estabelecidos pela Lei Federal nº 
8.666/93,  e  posteriores  alterações,  devido  a  ocorrência  de  falhas  formais  em 
procedimento  de  inexigibilidade  de  licitação,   dando-se,  entretanto,  quitação  de 
responsabilidade ao Sr. Edmilson Souza Santos (Gestor no período de 09/11/2010 a 
31/12/2010), devido a irrelevância das falhas formais apontadas nos autos.

O  recolhimento  aos  cofres  públicos  municipais  da  penalidade  pecuniária 
supramencionada  deverá ocorrer  no prazo máximo de 30 (trinta)  dias  do  trânsito  em 
julgado  deste  decisório,  através  de  cheque  do  próprio  devedor,  nominal  à  Prefeitura 
Municipal  de  Camaçari,  sob  pena  de  adoção  das  medidas  previstas  no  art.  49, 
combinado  com o  art.  74,  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  06/91,  com a  cobrança 
judicial dos débitos, considerando que as decisões dos Tribunais de Contas que imputam 
débito  possuem  eficácia  de  título  executivo,  nos  termos  do  §  3°,  do  art.  71,  da 
Constituição Federal, e do § 1°, do art. 91, da Constituição do Estado da Bahia.
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Enviar cópia deste decisório ao Chefe do Executivo e Legislativo de Camaçari, com a 
recomendação para adotar medidas para o pagamento da divida da Prefeitura e Câmara 
de Vereadores respectivamente, para com a Previdência dos servidores municipais, de 
forma a assegurar os direitos do funcionalismo público, haja vista que as demandas por 
benefícios aumentarão com o decorrer do tempo.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em 23 de agosto 
de 2011.

Cons. PAULO MARACAJÁ PEREIRA – Presidente

Cons. RAIMUNDO MOREIRA – Relator

aas
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