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PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
Processo TCM nº 05167e19
Exercício Financeiro de 2018
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL-ISSM
Município de CAMAÇARI                           
Gestores: Mauricio Santos Costa
                  Nelson Henrique de Carvalho
Relator: Cons. Mário Negromonte                        

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 2018.

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. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A  prestação  de  contas  do  Instituto  de  Seguridade  do  Servidor  Municipal  de
Camaçari, correspondente ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade dos
Srs.  Maurício Santos Costa (02/01/2018 a 13/07/2018)  e Nelson Henrique de
Carvalho  (14/07/2018  a  31/12/2018), ingressou  eletronicamente  nesta  Corte  de
Contas  em 01/04/2019,  através  do  e-TCM,  sendo  autuada  sob  o  nº  05167e19,
observando, assim, o prazo estabelecido no art. 6º, da Resolução TCM nº 1.061/05.

As  contas  em  análise  foram  submetidas  ao  crivo  dos  setores  técnicos,  que
expediram o Relatório Técnico Anual e Pronunciamento Técnico, correspondentes,
resultando na notificação dos Gestores,  realizada através do Edital  nº 370/2019,
publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCM/BA, em 19/06/2019, e via eletrônica,
através  do  e-TCM  para,  no  prazo  regimental  de  20  dias,  trazer  à  colação  os
esclarecimentos  e  documentos  que  entendessem  necessários,  sob  pena  da
aplicação de revelia e suas consequências.

A  notificação  sobredita  resultou  nos  documentos  nºs  59  a  83  (pasta  Defesa  à
Notificação  da  UJ),  através  dos  quais  os  gestores  exerceram  os  seus  direitos
constitucionais ao contraditório e ampla defesa, preconizados no inciso LV, do art.
5º, da Constituição Federal.

Concluída a instrução, foram os autos encaminhados ao Ministério Público Especial
de Contas,  para fins de cumprimento  do disposto no inciso II,  do art.  5º  da Lei
Estadual nº 12.207/11, resultando no Parecer MPC nº 1171/19 (Doc. 124 - Parecer
do Ministério Público), com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, esta Procuradoria de Contas opina pela aprovação, com
ressalvas, das contas do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de
Camaçari, relativas ao exercício de 2018, com fulcro no disposto no art. 40,
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inciso II, c/c o art. 42, ambos da Lei Complementar Estadual nº 06/91,
aplicando-se multa proporcional às ilegalidades praticadas na gestão
exercida pelos Srs. Maurício Santos Costa (02/01/2018 – 13/07/2018)
e Nelson Henrique de Carvalho (14/07/2018 – 31/12/2018).”

Analisado o processo, cumpre à relatoria as observações seguintes:

1.1 DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

As Contas do exercício de 2017 de responsabilidade do  Sr.  Maurício Santos
Costa, foi  aprovada  com  ressalvas,  com  aplicação  de  multa  no  valor  de
R$1.000,00 (Hum mil reais). 

2. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

A Lei Orçamentária Anual (LOA), nº 1521, de 27/12/2017, estimou a receita e
fixou a despesa da Entidade para o exercício financeiro de 2018, no montante
de R$139.581.533,00.

3. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Não foram identificadas abertura de créditos adicionais suplementares.

Através  do  Decreto  nº  207,  de  28/06/2018,  foram realizadas  alterações  no
Quadro  de  Detalhamento  da  Despesa  –  QDD,  no  valor  de  R$178.369,36,
estando devidamente contabilizada no Demonstrativo de Despesa do mês de
dezembro/2018.

Ressalte-se que, as alterações orçamentárias serão objeto de análise, quando
do exame da prestação de contas do Poder Executivo.

4.  DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A 1ª Inspetoria Regional de Controle Externo – IRCE, sediada na cidade de
Salvador, acompanhou a execução orçamentária e financeira da entidade em
conformidade com as Resoluções TCM nºs 1061/05 e 1282/09, fase em que as
falhas  e  irregularidades  foram  notificadas  aos  Gestores  e,  após  suas
justificativas,  restaram algumas ocorrências não descaracterizadas,  a  seguir
discriminadas:

Maurício Santos Costa (02/01/2018 a 13/07/2018)

a) irregularidades encontradas nos processos de inexigibilidade de licitação nºs
001/2018(R$120.000,00  –  Aliança  Ass.  Consultoria  Atuarial  Ltda),
002/2018(R$60.000,00  –  MENSURAR  SERVIÇOS  DE  CONSULTORIA
ECONÔMICA  LTDA),  em  afronta  às  disposições  do  art.  37,  XXI  da
Constituição Federal e do art. 25 , II, da Lei nº 8.666/93;
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Nelson Henrique de Carvalho (14/07/2018 a 31/12/2018)

a)  irregularidade  na  contratação  de  serviços  de  consultoria  e  assessoria
financeira, visando assessorar este Instituto no processo de administração e
gestão da carteira de investimento, por meio da inexigibilidade de licitação nº
021/2018(SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA), uma vez
que o serviço contratado não atende à fundamentação descrita no art. 25, II,
da Lei nº 8.666/93; 

b)  Receitas  Financeiras  contabilizadas  incorretamente(Achados
CA.REC.GV.000617 e CA.CON.GV.000981):

Em sede de defesa, o gestor apresentou os esclarecimentos seguintes:

A.CON.GV.000981  -  Observações  e/ou  questionamentos  sobre
saldos em disponibilidade

Inicialmente,  necessário  se  faz  esclarecer  que a corretora Gradual
não  administra  mais  nenhum fundo  de  investimento  do  qual  esta
Autarquia é cotista. Diante da inércia e omissão da corretora Gradual
em enviar os demonstrativos de saldos em aplicações financeiras dos
fundos  de  investimento  nos  quais  figurava  como  Administrador,
violando assim, frontalmente, seu dever no exercício da função, esta
Autarquia não só cobrou o envio dos documentos à própria Gradual
como, em percebendo que medidas brandas não seriam suficientes,
protocolou diversas denúncias junto aos órgãos de controle, inclusive
a  Comissão  Mobiliária  de  Valores  (CVM),  órgão  responsável  por
fiscalizar e punir eventuais ações tomadas por prestadores de serviço
do  mercado  financeiro  em  dissonância  com  a  legislação  e
regulamentação  pertinentes,  bem assim como levou  a  questão  ao
Poder Judiciário, consoante se observa nos autos do  Processo n°
1039551-78.2018.8.26.0053,  em  trâmite  na  4ª  Vara  de  Fazenda
Pública  da  Comarca  de  São  Paulo,  em  que  solicita  o  resgate
integral e imediato dos valores investidos no Fundo de Investimento
SCULPTOR, à época sob administração da empresa Gradual. 
(…).  Todas  estas  medidas  estão  registradas  na  farta
documentação anexa,  dentre  e-mails,  ofícios,  respostas  e
protocolos (Doc.08). (...)”  

CA.REC.GV.000617  -  Receitas  financeiras  contabilizadas
incorretamente

Quanto ao enunciado do achado, esclarece que a questão observada
pelo analista no tópico descrição não procede, uma vez que o fato
reside  na  ausência  de  extratos  de  investimentos  temporários
administrados pela Corretora Gradual e não em sua contabilização de
ganhos e de perdas de rendimentos, dada à não apresentação por
parte  Administradora do respectivo fundo, cujos registros contábeis
cumpre  as  regras  estabelecidas  na  IPC  14  –  Procedimentos
Contábeis Relativos aos RPPS da Secretaria do Tesouro Nacional –
STN. 
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Sobre  o  tema,  o  Ministério  Público  de  Contas,  manifestou-se  nos  termos
seguintes:

Nota-se, portanto, que, em sede de defesa, os gestores apresentaram
esclarecimentos  acerca  das  irregularidades  acima  narradas,
acompanhados  de  diversos  documentos,  com  o  fim  de  sanar  os
apontamentos explicitados no Relatório Anual.

Desta forma, faz-se necessária nova apreciação da matéria pela área
técnica,  a quem compete realizar a instrução processual,  para que
esta verifique, através da análise dos documentos apresentados em
sede  de  defesa,  se  os  apontamentos  técnicos  destacados  foram
sanados, inclusive, quantificando eventual dano ao erário.

Diante da situação apresentada, determina-se à DCE competente, apurar
os fatos e, caso seja confirmada a existência de irregularidade lavrar o
competente Termo de Ocorrência para definição de responsabilidade.  

5.  DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

5.1. DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DHP

Foi apresentada a Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela
elaboração dos Demonstrativos  Contábeis,  em atendimento  à Resolução nº
1.402/12, do Conselho Federal de Contabilidade. 

5.2 CONFRONTO DOS GRUPOS DO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO
RAZÃO  (DCR)  DE  DEZEMBRO/2018  COM  O  BALANÇO
PATRIMONIAL/2018 

Os saldos das contas  dispostas  no Demonstrativo  das Contas  do Razão –
DCR,  sintético,  de  dezembro/2018,  gerado  pelo  SIGA,  convergem com os
respectivos saldos registrados no Balanço Patrimonial/2018.

5.3  BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

Consoante determina o art. 102 da Lei nº 4.320/64, o Balanço Orçamentário
tem por objetivo demonstrar as Receitas e Despesas previstas, comparadas às
realizadas, para se determinar o Resultado Orçamentário do exercício. 

Assim, o confronto da Despesa Realizada com a Receita Arrecadada indicará
déficit ou superávit orçamentário do período, enquanto a despesa fixada com a
realizada demonstrará se houve economia orçamentária.

Da análise do Balanço Orçamentário, verifica-se que no exercício em exame,
foi estimado uma receita de R$3.800.000,00, sendo arrecadada a importância
de  R$4.752.851,86,  que  correspondeu  a  125,08%  do  valor  previsto  no
Orçamento.
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Já  a  despesa  orçamentária  foi  autorizada  em  R$139.581.533,00,  sendo
efetivamente  realizada  no  montante  de  R$97.527.258,84,  equivalente  a
69,87% das autorizações orçamentárias.

Os valores consignados no Balanço Orçamentário, evidenciam um superávit de
R$29.604.887,49.

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.

Constam dos autos, os Anexos referentes aos restos a pagar processados e
não  processados,  cumprindo  ao  estabelecido  no  Manual  de  Contabilidade
Aplicado ao Setor  Público – MCASP,  evidenciando saldos para o  exercício
seguinte, nos valores de R$0,00 e R$10.859,55, respectivamente.

5.4  BALANÇO FINANCEIRO

O controle  dos recursos financeiros,  que tem base na análise  de todos os
ingressos  e  dispêndios,  arrecadação  da  receita  e  pagamento  da  despesa
orçamentária e  extraorçamentária, tem como subsídios o Balanço Financeiro e
a Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

As receitas e as despesas foram compostas conforme demonstrados a seguir:

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual

Receita Orçamentária 127.132.146,33 Despesa Orçamentária 97.527.258,84

Transferências Financeiras 
Recebidas

0,00
Transferências Financeiras 
Concedidas

0,00

Recebimentos Extraorçamentários 18.300.119,52 Pagamentos Extraorçamentários 18.201.711,84

    Inscrição de Restos a Pagar 
Processados 

103.855,82
     Pagamentos de Restos a Pagar 
Processados 

125.399,32

     Inscrição de Restos a Pagar Não 
Processados 671,70 

     Pagamento de Restos a Pagar 
Não Processados 

0,00

    Depósitos Restituíveis e Valores 
Vinculados

18.184.727,66  Depósitos Restituíveis e Valores 
Vinculados

18.067.017,94

Outros Valores Restituíveis 10.864,34 Outros Valores Restituíveis 9.294,58

Saldo do Exercício Anterior
278.035.465,93

Saldo para o exercício seguinte 307.738.761,10

TOTAL 423.467.731,78 TOTAL 423.467.731,78

5.5 BALANÇO PATRIMONIAL 
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O  Balanço  Patrimonial  demonstra  os  resultados  financeiros  da  execução
orçamentária,  os  bens  e  valores  patrimoniais  e  os  compromissos  que
constituem o Ativo,  bem como as dívidas e outras  obrigações em favor  de
terceiros, vinculadas ao Passivo. 

O Balanço Patrimonial da Entidade, referente ao exercício de 2018, apresentou
os seguintes valores: 

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO
EXERCÍCIO

ATUAL

ATIVO CIRCULANTE 332.966.338,62 PASSIVO CIRCULANTE 768.834,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE 70.325.072,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 157.906.969,28

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 244.615.606,74

TOTAL 403.291.410,82 TOTAL 403.291.410,82

ATIVO FINANCEIRO 307.738.761,10 PASSIVO FINANCEIRO 736.805,91

ATIVO PERMANENTE 95.552.649,72 PASSIVO PERMANENTE 157.950.529,42

SALDO PATRIMONIAL                                                                                                                          
244.604.075,49

5.5.1  ATIVO CIRCULANTE

5.5.1.1 SALDO EM CAIXA E BANCOS

O Pronunciamento Técnico consignou que o Termo de Conferência de Caixa e
Bancos,  lavrado  no  último  dia  útil  do  mês  de  dezembro,  do  exercício  em
referência,  por  Comissão  designada  pelo  Gestor,  através  da  Portaria  nº
305/2018,  registra  o  saldo  de  R$307.738.761,10,  que  diverge  do  saldo
contabilizado no Balanço Patrimonial, de R$276.444.672,61.

Em  suas  razões  de  defesa,  os  gestores  justificaram,  em  síntese,  que  a
diferença  questionada  de  R$31.294.088,49,  corresponde  a  “(…)  valores
escriturados no subgrupo “11400000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES
TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO – Fundo de Investimentos em Renda Fixa”
no montante de R$31.294.088,49”, totalizando assim R$ 307.738.761,10, não
havendo desta forma nenhuma inconsistência ou inconformidade.”

Analisada  a  matéria,  nota-se  que  o  valor  de  R$31.294.088,49  encontra-se
registrado  no  Balanço  Patrimonial/2018,  no  subgrupo  “Investimentos  e
Aplicações  Temporárias  a  Curto  Prazo”,  convergindo  com  a  informação
consignada no Termo de Conferência de Caixa e Bancos, razão pela qual, esta
Relatoria, considera esclarecida a divergência apontada pela área técnica. 

Foi apresentado em sede de defesa, o comprovante de publicação da Portaria
nº 305, de 28 de dezembro de 2018(Doc. 61 – Defesa à Notificação da UJ),
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que  designou  os  membros  da  Comissão  que  procedeu  ao  Inventário  dos
valores do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM e dos Fundos
existentes em Caixa e Bancos.

Ressalta-se, ainda, que foram apresentados os extratos bancários do mês de
dezembro/2018,  acompanhados  das  respectivas  conciliações,  bem como  o
extrato bancário do mês de janeiro do exercício de 2019, em cumprimento ao
quanto disposto no art. 7º, item 21, da Resolução TCM nº 1061/05.

5.5.1.2 CRÉDITOS A RECEBER

A  Entidade  adotou os  procedimentos  patrimoniais  de  reconhecimento  pelo
Regime  de  Competência  dos  valores  a  receber  decorrentes  das  variações
patrimoniais aumentativas oriundas das Receitas de Contribuição. 

Foi encaminhada a relação das contas registradas no ativo circulante referente
aos créditos e valores a receber no curto prazo, em cumprimento ao disposto
no art. 7º, item 18, da Resolução TCM nº 1061/05.

5.5.2  ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.5.2.2 IMOBILIZADO

Consta dos autos  o Demonstrativo  dos  Bens Móveis e Imóveis,  totalizando
R$153.228,57, em consonância ao saldo contabilizado no Balanço Patrimonial/
2018.

5.5.2.3 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.

Da análise do Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2018, verifica-se
que a entidade procedeu ao registro da depreciação dos seus bens móveis,
totalizando R$315.363,26.

5.5.2.4 DÍVIDA ATIVA

Foi apresentado o Demonstrativo da Dívida Ativa, de acordo com o disposto no
item 36, art. 7º, da Resolução TCM nº 1061/05, registrando no exercício em
exame, o saldo da Dívida Ativa de R$83.274.054,29.

No exercício em exame, houve cobrança de Dívida Ativa de R$5.841.805,11,
representando, apenas, 6,81% do saldo anterior de R$85.708.945,51.

Questionado sobre as medidas adotadas, com vistas a sua regular cobrança, a
defesa alegou que:
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“Importa assinalar que a Dívida Ativa Previdenciária do RPPS já se
encontra em regime de parcelamento especial desde 26 de dezembro
de  2012  (Doc.  03  –  Parcelamento  Especial  de  240  -  meses  R$
310.303,55 – Parte Empregador, cujas parcelas vêm sendo pagas de
forma regular pelo Poder Executivo Municipal.(…).”

Após  análise,  identificamos  nos  presentes  autos  o  Termo  de  Acordo  de
Parcelamento  de  Débitos  Previdenciários,  pactuado  entre  o  Município  de
Camaçari  e  o  Instituto  de  Seguridade  do  Servidor  Municipal  de  Camaçari
(ISSM),  onde  consta  o  parcelamento  da  dívida  previdenciária  no  valor  de
R$74.472.852,41, relativas à parte Empregador.

Sendo assim, compete ao Gestor da Entidade, acompanhar o cumprimento do
quanto  previsto  no  termo  de  Acordo  de  Parcelamento  de  Débitos
Previdenciários,  adotando,  em  caso  de  descumprimento,  as  medidas
necessárias  visando  a  arrecadação  de  seus  créditos,  sob  pena  de  sua
incursão nas sanções legais previstas.

5.5.3 PASSIVO 

Verifica-se o cumprimento do disposto no art. 7º, item 19, da Resolução TCM
nº 1061/05, haja vista, o encaminhamento da relação analítica dos elementos
que compõem os passivos circulante e não circulante.

5.5.3.1 PASSIVO CIRCULANTE

Foi apresentada a relação dos Restos a Pagar, em cumprimento ao disposto
no art. 7º, item 26, da Resolução TCM nº 1061/05. 

A Dívida Flutuante  do exercício  foi  de R$736.805,91,  estando  devidamente
registrada no  Balanço Patrimonial/2018.

5.5.3.2 RESTOS A PAGAR x DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Da análise do Balanço Patrimonial, verifica-se que a Disponibilidade de Caixa
no valor de R$275.812.394,21, é suficiente para cobrir os Restos a Pagar do
Exercício, de R$104.527,52, contribuindo para o equilíbrio fiscal da entidade. 

5.5.4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE  

A Dívida Fundada Interna não apresenta saldo no exercício de 2018. Consta
contabilizado  no  Balanço  Patrimonial/2018,  as  Provisões  Matemáticas
Previdenciárias  a  Longo  Prazo,  no  valor  de  R$157.906.969,28,  conforme
cálculo emitido pelo Relatório Atuarial/2018.

5.5.5 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
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O  Demonstrativo  das  Variações  Patrimoniais,  revela  que  as  Variações
Patrimoniais  Aumentativas  (VPA)  importaram  em  R$128.511.448,32  e  as
Variações  Patrimoniais  Diminutivas  (VPD)  a  quantia  de  R$255.441.679,10,
resultando num déficit de R$126.930.230,78.

De acordo  com o Pronunciamento  Técnico  a  Demonstração  das Variações
Patrimoniais registra as contas “diversas variações patrimoniais aumentativas e
diminutivas”,  nos  valores  respectivos  de  R$11.266.390,29  e  R$13.105,43,
constando dos autos as notas explicativas das suas composições.

5.5.6 RESULTADO PATRIMONIAL

O Patrimônio Líquido do exercício anterior correspondeu a R$371.568.206,88,
que deduzido do deficit verificado no exercício de 2018, de R$126.930.230,78,
e do “ajuste de exercícios anteriores” de R$-22.369,36, resulta num Patrimônio
Líquido acumulado  de  R$244.615.606,74,  que  converge  com  o  saldo
contabilizado no Balanço Patrimonial/2018. 

6. DO INVENTÁRIO 

Foi  apresentada  a  relação  dos  bens  adquiridos  no  exercício,  com  os
respectivos  valores  registrados  no  ativo  não  circulante,  indicando-se  a  sua
alocação e números dos respectivos tombamentos, acompanhada da certidão
emitida pelo Gestor, Gerente Administrativo Financeiro e pelo Encarregado do
Controle do Patrimônio,  atestando que todos os bens da Entidade (ativo não
circulante)  encontram-se registrados e submetidos ao controle  apropriado e
identificados por plaquetas.

De acordo com a relação apresentada, no exercício de 2018 foram adquiridos
bens no montante de R$7.660,00. 

7. DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Foi  apresentado  o relatório  do controle  interno dirigido  ao Gestor,  com um
resumo  das atividades do exercício, dando ênfase aos principais resultados,
observando o disposto no art. 7º, item 27 da Resolução TCM nº 1.061/05.

8. DECLARAÇÃO DE BENS 

Foi apresentada a declaração de bens do gestor, conforme previsto no art. 8º,
da Resolução TCM nº 1.061/05. 

9. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DA ENTIDADE 

Foi  apresentado o Relatório Atuarial  do Instituto  de Seguridade do Servidor
Municipal de Camaçari, correspondente ao exercício de 2018, elaborado em
31/12/2017, pela Empresa ALIANÇA ASSESSORIA, tomando como base as
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informações e  dados posicionados em 31 de dezembro de 2017,  subscrito
pelos Atuários Srs. Raphael  K. Cunha Silva,  MIBA nº 1.453 e Sr.  Henrique
Santos Santana, MIBA nº 2.800.

A  avaliação  atuarial  tem  como  objetivo  estabelecer  o  grau  de  solvência
econômico-financeira  necessário  à  manutenção  dos  benefícios  de  natureza
previdenciária devidos aos servidores públicos efetivos e seus dependentes. 

Desta  avaliação verificou-se  que o déficit  atuarial,  alcançou  o  montante  de
R$889.706.176,78, indicando que  os valores financeiros em poder do regime
previdenciário não são suficientes para arcar com as obrigações assumidas.
Ressalta-se que, o referido valor, converge com Déficit Atuarial consignado no
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA, constante no site
do Ministério da Previdência.

Diante  do  resultado  deficitário  do  Regime  de  Previdência,  o  Relatório  de
Avaliação Atuarial recomendou o seguinte:

a) Plano de Custeio para o equacionamento do Déficit Técnico do Plano. Este
plano prevê a contribuição suplementar com uma alíquota de 13,03% em 2018;

b) O Custo Normal vertido ao ISSM soma 23,27% (11,00% para o servidor e
12,27% para o Município), sendo o Custo Normal apurado nesta avaliação de
23,97%  (11,00%  para  o  servidor  e  12,97%  para  o  Município).  O  patamar
contributivo atual deverá ser alterado para 23,97%.

Cumpre  ratificar  que  a  Administração  Municipal  vem  efetivando  o
recolhimento das obrigações patronais junto ao RPPS conforme plano
de amortização para o equacionamento do Déficit  definido pela Lei
Municipal nº 1.396/2015, na qual resta estabelecida a progressão de
alíquota suplementar (Doc.04). Junta-se, nesta oportunidade, resumo
das  folhas  mensais  dos  servidores  efetivos  onde  comprova  a
utilização  da  alíquota  ordinária  de  12,27%  acrescida  da  alíquota
suplementar de 13,03%, totalizando uma alíquota parte-patronal para
RPPS de 25,30%, e da alíquota de 12% da parte-segurado, ambas
para o exercício fiscal de 2018 (Doc.05). 

Outrossim, impende anexar a Lei Municipal nº 1.524/2017 (Doc.06),
que estabelece, como medida adicional de equacionamento do Déficit
Atuarial,  a  progressão  da  alíquota  do  servidor:  em 2018,  de  12%
(doze por cento); em 2019, de 13% (treze por cento); e, em 2020, de
14% (quatorze por cento). 

Deve  o  gestor  do  Instituto  de  Previdência,  bem  como  o  Chefe  do  Poder
Executivo  Municipal,  adotar  às  medidas  necessárias  ao  cumprimento  das
recomendações assinaladas no Relatório  de Avaliação Atuarial,  de forma a
alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto, haja vista que a ausência
de  adoção  de  medidas  para  correção  do  expressivo  déficit  apresentado,
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poderá comprometer o funcionamento do Instituto e deixar diversos servidores
que contribuíram por anos, sem cobertura e proteção social.

10. MULTA

Aponta o Pronunciamento Técnico a existência de pendência atinente ao não
recolhimento  de  multa,  referente  ao  processo  nº  04181e18,  no  valor  de
R$5.000,00, de responsabilidade do Sr. Maurício Santos Costa.

Em relação ao tema, o Ministério Público de Contas manifestou-se nos termos
seguintes:

Em  sede  de  defesa,  em  um  primeiro  momento,  os  gestores
solicitaram  a  retificação  do  valor  da  multa  aplicada  a  partir  do
processo TCM nº 04181e18, que teria sido de R$ 1.000,00. Posto
isto, os responsáveis alegaram ter encaminhado “a comprovação de
recolhimento da multa referente ao Processo TCM 04181e18  (Doc.
07)”.

De logo, em consulta à Deliberação do processo TCM nº 04181e18,
que examinou a prestação de contas do ISSM Camaçari, relativas ao
exercício de 2017, esta Procuradoria observou que, em verdade, este
TCM/BA aplicou multa no valor de R$ 1.000,00 ao gestor, tal como
exposto em sede de defesa.

No  que  tange  à  multa  pertinente  ao  processo  nº  04181e18,  os
gestores  anexaram  aos  autos  o  Documento  de  Arrecadação
Municipal,  no  valor  de  R$1.110,00,  incluindo  o  valor  devido  (R$
1.000,00),  juros  (R$  10,00)  e  multa  (R$100,00),  tendo  como
contribuinte  o  Sr.  Mauricio  Santos  Costa,  bem como o  respectivo
comprovante de transação bancária, no valor de R$ 1.110,00.

Assim, considerando que foi possível identificar a sequência numérica
do DAM ( R$ 1.110,00) no comprovante de transação bancária ( R$
1.110,00) , opina-se pelo acolhimento da defesa neste item .

Analisada a matéria, esta Relatoria acompanha a manifestação do Ministério
Público de Contas, no sentido de considerar regular a matéria, haja vista a
comprovação do pagamento da multa do processo TCM 04181e18, no valor
de  R$1.000,00,  pelo  que  se  determina  à  SGE  o  desentranhamento  da
documentação apresentada(pasta Defesa à Notificação da UJ – Docs. nºs 76
e 77) e, seu posterior encaminhamento à 1ª Diretoria de Controle Externo -
DCE para análise.

VOTO

a) Face ao exposto, com fundamento no art. 40, inciso II, combinado com o art.
42,  da  Lei  complementar  nº  06/91,  votamos  pela  APROVAÇÃO,  porque
regulares, porém com Ressalvas, das contas do Instituto de Seguridade do
Servidor  Municipal  de  Camaçari,  exercício  financeiro  de  2018,  de
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responsabilidade do  Sr.  Maurício Santos Costa (02/01/2018 a 13/07/2018),
em virtude das irregularidades registradas nos autos, a seguir relacionadas:

• as consignadas no Relatório Anual;

• baixa cobrança da dívida ativa.

Em razão das irregularidades elencadas,  aplica-se ao  Sr.  Maurício Santos
Costa, com arrimo no art. 71, inciso II, da Lei Complementar nº 06/91, multa de
R$1.200,00  (hum  mil  e  duzentos  reais), quantia  essa  que  deverá  ser
recolhida ao erário  municipal,  na forma estabelecida na Resolução TCM nº
1.124/05, sob pena de adotar as medidas preconizadas nos art. 49 e 74 da
multicitada  Lei Complementar.

b) Face ao exposto, com fundamento no art. 40, inciso II, combinado com o art.
42,  da  Lei  complementar  nº  06/91,  votamos  pela  APROVAÇÃO,  porque
regulares, porém com Ressalvas, das contas do Instituto de Seguridade do
Servidor  Municipal  de  Camaçari,  exercício  financeiro  de  2018,  de
responsabilidade  do  Sr. Nelson  Henrique  de  Carvalho  (14/07/2018  a
31/12/2018),  em virtude  das irregularidades registradas nos autos,  a  seguir
relacionadas:

• as consignadas no Relatório Anual;

• baixa cobrança da dívida ativa;

Em  razão  das  irregularidades  elencadas,  aplica-se  ao  Gestor,  Sr. Nelson
Henrique de Carvalho, com arrimo no art. 71, inciso II, da Lei Complementar
nº 06/91, multa de R$1.000,00 (Hum mil reais),  quantia esta que deverá ser
recolhida ao erário  municipal,  na forma estabelecida na Resolução TCM nº
1.124/05, sob pena de adotar as medidas preconizadas nos art. 49 e 74 da
multicitada  Lei Complementar.

Notifique-se  o  Sr.  Prefeito  do  Município,  enviando-lhe  cópia  do presente,  a
quem compete,  na  hipótese  de  não  ser  efetivado,  no  prazo  assinalado,  o
recolhimento da quantia devida, adotar as providências pertinentes, inclusive
judiciais,  se  necessário,  no  sentido  de  cobrá-la,  já  que  as  decisões  dos
Tribunais de Contas, por força do estatuído no artigo 71, § 3º da Constituição
da República, das quais resulte imputação de débito ou multa, têm eficácia de
título executivo.

Encaminhar  Cópia  deste  decisório  às  contas  da  Prefeitura  Municipal  de
Camaçari,  exercício  de  2018,  bem  como  aos  titulares  do  Executivo  e  da
Entidade, para conhecimento. 

Determina-se:
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1) à SGE:

a)  extrair  os  documentos  anexados  em  sede  defesa  (pasta  Defesa  à
Notificação da UJ – docs. nºs 76/77), correspondente ao pagamento da multa
relativa  ao  processo  04181e18,  no  valor  de  R$1.000,00,  e  seu  posterior
encaminhamento  à  1ª  Diretoria  de  Controle  Externo-DCE  para  fins  de
apreciação e registro.

2) à 1ª DCE:

a)  a  apuração  de possível  irregularidade  relacionada  às  contabilização  das
Receitas  Financeiras(Achado  CA.REC.GV.000617),  bem  como  dos
questionamentos  sobre  saldos  em  disponibilidade(Achado
CA.CON.GV.000981),  lavrando,  se  necessário,  o  competente  termo  de
ocorrência, para definição de responsabilidade.
 
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 03 de outubro de 2019.

Cons. Plínio Carneiro Filho
Presidente 

Cons. Mário Negromonte                        
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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