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PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
Processo TCM nº 08461e21
Exercício Financeiro de 2020
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL-ISSM
Município de CAMAÇARI                           
Gestor: Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimaraes
Relator: Cons. Nelson Pellegrino                       

ACÓRDÃO
 
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 2020.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no
uso  de  suas  atribuições  legais,  com fundamento  no  artigo  71  inciso  II,  da
Constituição Federal, art. 91, inciso II, da Constituição Estadual e art. 1º inciso
II   da  Lei  Complementar  nº  06/91,  e  levando  em consideração,  ainda,  as
colocações seguintes:

I. RELATÓRIO

A prestação de contas do  Instituto de Seguridade do Servidor
Municipal - ISSM, do Município de  Camaçari,  exercício de 2020,
de  responsabilidade  de  Pedro  Jorge  Villas  Boas  Alfredo
Guimarães, ingressou eletronicamente neste Tribunal em 30/04/21,
através do e-TCM, autuada sob o nº 08.461e21, na forma prevista
na Resolução TCM n. 1379/18. 

As contas devem compor as do Poder Executivo correspondente,
exercício  de  2020,  conforme  o  art.  54,  §  único,  da  Lei
Complementar  nº  006/91,  cabendo ao  Presidente  da  Câmara
oferecer  à  comunidade  meios  de  consulta  às  informações
disponíveis  no  e-TCM,  durante  o  prazo  legalmente  deferido  à
disponibilidade pública, sem prejuízo de outras formas de acesso
as mesmas, entre as quais,  obrigatoriamente, o site do Tribunal
de Contas dos Municípios.

A  Cientificação/Relatório  Anual,  expedida  com  base  nos
Relatórios  Mensais  Complementares  elaborados  pela  Inspetoria
Regional  a  que  a  Autarquia  está  jurisdicionada  e  resultante  do
acompanhamento  da  execução  orçamentária  e  patrimonial,  bem
como o  Relatório de Contas de Gestão  emitido após a análise
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técnica das Unidades da Diretoria de Controle Externo, encontram-
se disponíveis no Sistema e-TCM deste Tribunal.

Distribuído  o  processo  por  sorteio  a  esta  Relatoria,  o  Gestor  foi
notificado (Edital nº 535/21, publicado no DOETCM de 06/07/21, e
via  eletrônica,  através  do  e-TCM),  manifestando-se,
tempestivamente, com a anexação das suas justificativas na pasta
intitulada “Defesa à Notificação da UJ” do processo eletrônico e-
TCM, acompanhadas da documentação probatória  que entendeu
pertinente.

O  Procurador  de  Contas  Danilo  Diamantino  Gomes  da  Silva
opinou pela aprovação com ressalvas das contas do Instituto de
Seguridade  do  Servidor  Municipal  -  ISSM,  com  aplicação  de
multa ao Gestor  Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães,
com  fundamento  no  art.  71,  II,  da  Lei  Orgânica  do  TCM-BA
(Manifestação MPC n. 1.320/2021)1.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

A Prestação de Contas de 20192, de responsabilidade deste Gestor,
foi aprovada com ressalvas, sem aplicação de multa.

2. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

2.1. Lei Orçamentária

A Lei Orçamentária Anual nº 1.607/19  estimou a receita e fixou a
despesa desta Autarquia em R$ 175.638.510,00, para o exercício
financeiro de 2020.

2.2. Alterações Orçamentárias

2.2.1. Créditos Adicionais Suplementares

Consoante  documentos  apresentados  nos  autos,  foram  abertos
créditos adicionais suplementares de R$ 58.279.374,98, sendo R$
20.000,00 por  anulação  de  dotações,  e  R$  58.259.374,98 por

1 Doc. 102 da pasta Parecer do Ministério Público.
2 Processo TCM n. 07.336e20 – Contas relatadas pelo Cons. Mário Negromonte.
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superávit financeiro, contabilizados em igual valor no Demonstrativo
de Despesa de Dezembro.

Tais  alterações  serão  objeto  de  análise  consolidada  quando  do
exame da prestação de contas do Poder Executivo Municipal.

3. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os Demonstrativos Contábeis foram assinados pelo Contabilista Sr.
Lessyvaldo  Dias  da  Silva,  CRC  BA  n.  023298/O-6,  sendo
apresentada  a  Certidão  de  Regularidade  Profissional,  em
cumprimento  à  Resolução  n.  1.402/12  do  Conselho  Federal  de
Contabilidade. 

3.1. Balanço Orçamentário

O  Balanço  Orçamentário  aponta  receita  arrecadada  de  R$
101.537.808,32, correspondente  a 57,81% do  valor  previsto  (R$
175.638.510,00),  e  despesa  realizada  de R$  117.255.748,72,
equivalente  a 66,76%  das  autorizações  orçamentárias  (R$
175.638.510,00). Assim, o resultado da execução orçamentária foi
deficitário de R$ 15.717.940,40.

Quanto  ao  déficit  apurado,  o  Gestor  aponta  que,  por  conta  da
ocorrência da pandemia do COVID19, no Município foram adotadas
medidas transitórias para enfrentamento da situação, dentre elas, a
suspensão  do  pagamento  dos  refinanciamentos  de  dívidas  do
Poder Executivo com o regime próprio de previdência, bem como
do recolhimento das contribuições previdenciárias, autorizada por
meio da Lei Complementar n. 173/20 e da Lei Municipal n. 1.629/20
(doc. 09), afetando o resultado dos ingressos previstos no exercício
em exame.

Em  acréscimo,  pondera  que  a  Autarquia  buscou  equilibrar  a
execução orçamentária com a utilização de recursos disponíveis do
superávit  financeiro  do  exercício  anterior,  no  total  de  R$
58.259.374,98,  necessários  para  cobertura  dos  efeitos  das
referidas leis.

Por oportuno, vale transcrever os esclarecimentos constantes nas
Notas  Explicativas  que  acompanharam  as  Demonstrações
Contábeis, especificamente no item N.3 Resultado Orçamentário
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(doc. 57): 

“N.3. Resultado Orçamentário

- Resultado do Balanço Orçamentário do ISSM – Demonstra um déficit no
valor  de  R$  15.717.940,40,  representando  uma  variação  nominal  de
125,16% em relação ao exercício financeiro de 2019.

- Não obstante o Balanço Orçamentário registrar um déficit de execução de
R$  15.717.940,40,  deve-se  considerar  que  durante  a  execução
orçamentária  houve  a  incorporação  de  saldos  de  exercícios  anteriores
(superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior),
mediante  regular  abertura  de  créditos  adicionais  suplementares  de  R$
58.259.374,98,  de  modo  que,  em  verdade,  apura-se  um  superávit  de
execução orçamentária-financeira ajustado da ordem de R$ 42.541.434,58.

Assim,  considerando  que  fatores  transitórios  e  alheios  à
administração  resultaram  no  déficit  pontual  ocorrido  neste
exercício,  frustrando  as  expectativas  das  receitas  quando  da
elaboração do orçamento, leva esta Relatoria a relevar o achado de
auditoria, afastando  a  responsabilidade  do  Gestor  neste
particular. 

3.2. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro de 2020 apresentou os seguintes saldos:

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual
(M) ESPECIFICAÇÃO

Exercício

Atual
(M)

Receita Orçamentária R$ 101.537.808,32 Despesa Orçamentária R$ 117.255.748,72

Transferências Financeiras Recebidas R$ 0,00 Transferências Financeiras Concedidas R$ 0,00

Recebimentos Extraorçamentários R$ 22.367.190,09 Pagamentos Extraorçamentários R$ 23.242.876,11

   Inscrição de Restos a Pagar 
Processados 

R$ 170.391,59 
   Pagamentos de Restos a Pagar 
Processados 

R$ 274.914,47 

   Inscrição de Restos a Pagar Não 
Processados 

R$ 1.885,65
   Pagamento de Restos a Pagar Não 
Processados 

R$ 1.390,27

   Depósitos Restituíveis e Valores 
Vinculados 

R$ 22.194.912,85
   Depósitos Restituíveis e Valores 
Vinculados 

R$ 22.966.571,37

Saldo do Período Anterior R$ 370.524.451,79 Saldo para o exercício seguinte R$ 353.930.825,37
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TOTAL R$ 494.429.450,20 TOTAL R$ 494.429.450,20

Foi apresentado o Termo de Conferência de Caixa em atendimento
ao Anexo II da Resolução TCM  n. 1.379/18, indicando saldo em
bancos  de  R$  353.930.825,37,  que  corresponde  ao  respectivo
registro no Balanço Patrimonial.

Também foram entregues os extratos bancários de dezembro de
2020 e respectivas conciliações, bem como os de janeiro de 2021,
em atendimento ao Anexo II da Resolução TCM  n. 1.379/18. 

3.3.  Balanço  Patrimonial  e  Demonstração  das  Variações
Patrimoniais

O Balanço Patrimonial de 2020 apresentou os seguintes saldos:

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual
(M) ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual

(M)

ATIVO CIRCULANTE R$ 351.874.490,13 PASSIVO CIRCULANTE R$ 238.791,87

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 143.763.111,67
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 447.143.377,08

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 48.255.432,85

TOTAL R$ 495.637.601,80 TOTAL R$ 495.637.601,80

3.3.1. Dívida Ativa

Houve  arrecadação  da  Dívida  Ativa de  R$  3.125.997,97,
correspondente  a 3,88%  do  saldo  do  exercício  anterior  (R$
80.477.226,36),  considerado  baixo  pela  Diretoria  de  Controle
Externo,  que  destacou  ainda  um  aumento  do  estoque  de  R$
67.054.292,84 no exercício de 2020.

Sobre o tema, o Gestor alegou que: 

“Importa assinalar que a Dívida Ativa Previdenciária do RPPS já se
encontra totalmente em regime de parcelamento, conforme Termo de
Parcelamento de 2012 (Doc. 07 – Parcelamento Especial de 240 – Parte
Empregador)  e  Termo  de  Parcelamento  de  2021  (Doc.  08  –
Parcelamento  Ordinário  de  60  meses  –  Parte  Empregador),  cujas
parcelas  vêm  sendo  pagas  de  forma  regular  pelo  Poder  Executivo
Municipal. 

Portanto, os créditos previdenciários do Município em relação ao RPPS
estão  todos  sob  regime  de  contratos  de  parcelamento,  tendo  suas
parcelas regularmente quitadas, inexistindo qualquer parcela vencida e
não paga. Vale ressaltar que as parcelas do Termo de Parcelamento

                                                                                                                                                               5



de 2012 das competências de julho a dezembro de 2020, publicado
no DOM n.  496 – de 29 de dezembro de 2012 a 04 de janeiro de
2013, com fundamento na Lei Municipal n. 1.261/2012, tiveram sua
suspensão autorizada pelo art. 2º da Lei Municipal n. 1.629/2020, e
foram incluídas  no  Termo de  Parcelamento  de  2020 (DOC.  08  –
Anexo I  /  Tabela 02),  nos termos do art.  9º  da Lei  Complementar n.
173/2020,  regulamentado pela Portaria n.  14.816,  de 19 de junho de
2020, da Secretaria Especial de previdência e Trabalho do Ministério da
Economia, e a Lei Municipal Específica n. 1.629/2020 (doc. 09).”

Ao  menos  para  o  exercício  de  2020,  tem-se  justificada  a  baixa
arrecadação  da  dívida  ativa,  impactada  sobretudo  pelos  efeitos
econômicos  da  pandemia  do  COVID-19  e  que  resultaram  na
suspensão temporária do Termo de Parcelamento, autorizada por
meio da Lei Específica 1.629/2020 (doc. 09), razão porque releva-
se o achado de auditoria. 

Ainda  sobre  as  contribuições  previdenciárias  que  tiveram  sua
exigibilidade suspensa em função da pandemia do COVID-19, vale
registrar  que  o  Gestor  encartou  aos  autos  o  recente  Termo de
Parcelamento firmado com a Prefeitura em janeiro de 2021 (doc.
08), repactuando o saldo devedor de R$ 71.756.881,04, sendo R$
68.524.408,75 correspondentes  às  contribuições  previdenciárias
patronais devidas pela Administração Direta entre 1º março e 31 de
dezembro de 2020 e, o valor de R$ 3.232.472,29 correspondentes
às prestações que venceram entre 10 de julho de 2020 e 31 de
dezembro  de  2020  decorrentes  do  Termo  de  Acordo  de
Parcelamento de 2012. 

Como destacado pelo Ministério  Público  de Contas,  “o ISSM de
Camaçari  deve  promover  o  acompanhamento  do  referido
parcelamento,  e,  na  hipótese  de  descumprimento,  adotar  as
medidas necessárias para recuperação dos ativos”.

3.3.2. Resultado Patrimonial

O Demonstrativo  das Variações  Patrimoniais  registrou  déficit de
R$ 35.735.840,08, e o Balanço Patrimonial um Patrimônio Líquido
acumulado de R$ 48.255.432,85.

3.3.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa

Foi apresentada a Demonstração dos Fluxos de Caixa, observando
o disposto no Anexo II da Resolução TCM n. 1.379/18.
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3.4. Da análise das peças contábeis constatou-se ainda:

3.4.1.  Valor  não  reconhecido  pela  Contabilidade  de  R$
2.862,52,  registrado como “pagamento incorreto a Gerson
Mendes dos Santos em 04/05/18”:

Em  resposta,  o  Gestor  encartou  aos  autos  o  processo
administrativo acompanhado da Portaria n. 107/19 (doc. 01
–  eventos  80/87),  que  constituiu  Comissão  Especial  de
Sindicância  para  apurar  responsabilidades,  porém  ainda
não concluindo, tendo a defesa atribuído o fato às diversas
suspensões  de  atividades  presenciais,  inclusive  de
processos administrativos (Portaria n. 17/20 e 20/20 – doc.
02), somente retomadas em 2021 (doc. 03). 

Esta Relatoria alerta ao Diretor do ISSM Camaçari para que
finalize  o  referido  processo  e,  em  seguida,  proceda  as
ações  necessárias  para  recuperação  do  valor  pago
indevidamente.  Estes  documentos  devem  integrar  a
prestação de contas de 2021 para análise conclusiva deste
TCM, sob pena de caracterizar omissão do gestor, passível
de  imputação  de  ressarcimento,  ainda  que  de  forma
solidária. 

3.4.2. Ausência do extrato bancário da conta Investimentos
“FIC  DE FI  LP  RF  PREV  CP”  (n.  9586955),  sanada  na
diligência anual (doc. 04).

3.4.3. Ausência de certidões ratificando a falta de saldo da
Dívida  Fundada:  Falha  regularizada  na  diligência  anual,
com  apresentação  das  certidões  negativas  de  débitos
previdenciários e do FGTS (doc. 11). Sobre as contas da
Coelba e EMBASA, o Gestor esclarece que “tais despesas
são  efetuadas  pela  Prefeitura,  em  razão  do  Instituto
funcionar no Centro Administrativo de Camaçari”.

4. DOS REGISTROS DA CIENTIFICAÇÃO/RELATÓRIO ANUAL

No exercício  da  fiscalização  prevista  no  art.  70  da  Constituição
Federal,  a  Inspetoria  Regional  de  Controle  Externo  notificou
mensalmente o Gestor sobre as falhas e irregularidades detectadas
no exame amostral da documentação mensal. 
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As ocorrências não sanadas ou não satisfatoriamente esclarecidas
estão  consolidadas  na  Cientificação/Relatório  Anual,  onde  se
encontram  apenas  dois  achados de  auditorias  (AUD.GERA.01 e
AUD.PGTO.GV.000755), o primeiro, relativo a falha na inserção de
dados no Sistema SIGA (nota fiscal de empenho), e o segundo, em
que  a  IRCE  identificou  despesas  de  R$  502.300,00 com
“contratação de pessoa física ou terceirização de mão de obra” e
fez  a  apropriação  em  “outras  despesas  com pessoal”,  para  que
fossem computadas no total da despesa com pessoal para fins de
avaliação  do  cumprimento  dos  artigos  20  e  23  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal, que será objeto de exame específico na
Prestação de Contas Anual do Poder Executivo, exercício de 2020.

Na diligência anual, o Gestor contestou o achado de auditoria do
SIGA  (ausência  de  remessa  mensal  relativa  à  nota  fiscal  de
empenho), alegando que “no mês de janeiro não houve liquidação
de  notas  fiscais  emitidas  por  fornecedores,  razão  pela  qual  o
arquivo nota fiscal não foi gerado”,  o que não procede, pois nesta
competência constam contabilizadas liquidações de despesas que
exigem  a  emissão  de  nota  fiscal,  a  exemplo  dos  gastos  com
passagens aéreas (R$ 9.930,02) e outros serviços de terceiros –
Pessoa Jurídica (R$ 1.080,00)3.

5. CONTROLE INTERNO

Foi apresentado o Relatório Anual de Controle Interno do exercício
de 2020 com um resumo das atividades do exercício, dando ênfase
aos principais  resultados,  observando o disposto no Anexo II  da
Resolução TCM n. 1.379/18.

6. DECLARAÇÃO DE BENS

O Gestor entregou sua Declaração de Bens referente ao exercício
de  2020,  em  observância  ao  Anexo  II  da  Resolução  TCM  n.
1.379/18.

7. AVALIAÇÃO ATUARIAL

O  Gestor  instruiu  os  autos  com  um  Relatório  de  Avaliação

3 Conforme  Demonstrativo  da  Despesa  Orçamentária  de  01/2020,  disponível  no  Sistema
SIGA. 
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Atuarial defasado, com data base em  31/12/19,  descumprindo o
art. 3º, 1º, da Portaria MF 464/18, que determina que a data focal
seja em 31/12/20. 

O documento tem como objetivo principal dimensionar o valor das
reservas  matemáticas,  dos  fundos  previdenciários  e  de  outros
compromissos do plano de benefícios,  de forma a estabelecer  o
adequado  plano  de  custeio,  tornando-se,  por  consequência,  um
importante  instrumento  de  auxílio  para  o  planejamento  de  longo
prazo.

Em apertada síntese, o Gestor alegou que “a base focal ou base de
dados dos segurados ativos, aposentados e pensionistas utilizada,
refere-se  à  posição  de  31  de  dezembro  (Ano-Calendário,  Data-
Base  ou  Data  Focal)  que  antecede  o  ano  de  elaboração  e
encaminhamento do RAA, ano-exercício”. 

A questão  fora  objeto  de  análise  na  manifestação  do  Ministério
Público de Contas, ora acompanhada por esta Relatoria, in verbis:

“Sobre o tema, cabe trazer a colação a portaria n. 464/2018, que dispõe
sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de
previdência social – RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e estabelece parâmetros para definição do plano de custeio e o
equacionamento do déficit atuarial:

DAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS ANUAIS

Art. 3º Deverão ser realizadas avaliações atuariais anuais com data focal
em 31 de dezembro de cada exercício, coincidente com o ano civil, que se
refiram ao cálculo dos custos e compromissos com o plano de benefícios
do  RPPS,  cujas  obrigações  iniciar-se-ão  no  primeiro  dia  do  exercício
seguinte.

§1º  A  avaliação  atuarial  com  data  focal  em  31  de  dezembro  de  cada
exercício deverá […].

I – ser elaborada por atuário habilitado;
II  –  atender  aos  parâmetros  gerais  estabelecidos  nesta  Portaria  e  nas
instruções normativas editadas pela Secretaria de Previdência;
III – ser realizada em consonância com a Nota Técnica Atuarial (NTA) do
plano de benefícios do RPPS;
IV  –  atestar  a  situação do  RPPS em relação ao equilíbrio  financeiro  e
atuarial nessa data; […] 
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Assim,  para  aferição  da  viabilidade  de  uma  entidade  previdenciária  é
necessário que anualmente se realize avaliação atuarial com data focal em
31 de dezembro de cada exercício, no caso, 31 de dezembro de 2020.

O gestor acostou avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro de
2019, em desrespeito ao comando.

Sobre  a  discussão  apresentada,  salvo  entendimento  diverso  da  Área
Técnica  desse  Tribunal  –  órgão  competente  para  realizar  a  análise
aprofundada de documentos deste jaez – entende este Parquet de Contas
pela manutenção do achado”

Importante ressaltar que essa matéria já foi objeto de consulta à
Assessoria Jurídica4 deste TCM em outra prestação de contas, da
Caixa de Previdência  dos Servidores Municipais  de Ourolândia -
OUROPREV (Processo n. 09.230e21), cuja conclusão foi de que a
data focal das informações para Base Cadastral a serem utilizadas
para a Avaliação atuarial anual é de 31 de dezembro do mesmo
exercício:

“Informa  a  peça técnica  que  o  relatório  em tela,  emitido  pela  empresa
BRPREV Atuários e subscrito pelos Srs. Pablo B. M. Pinto – MIBA 2.454 e
Sr.  Mauricio  Zorzi  –  MIBA  2.458,  foi  realizado  com  data  focal  em
31/12/2019,  descumprido o disposto no art.  3º,  §1º,  da Portaria MF nº
464/2018.

Considerando a relevância da matéria, esta Relatoria submeteu o assunto a
análise da   douta Assessoria Jurídica desta Corte, que emitiu o Parecer de  
nº    01387-21  ,  devidamente  anexado  aos  autos.  Cumpre  reproduzir  as  
conclusões alcançadas, verbis:

“[…] Respondendo ao que nos foi solicitado, considerando o
quanto  previsto  no  art.  38,  §1º,  II, da  Portaria  MF  nº
464/2018, a data focal das informações para Base Cadas-
tral a serem utilizadas para a Avaliação atuarial “anual” é
31 de dezembro do mesmo exercício, o que não foi ob-
servado na presente Avaliação Atuarial do Regime Pró-
prio de Previdência Social de Ourolândia.”

Por oportuno, ainda assim cabe registrar que a Avaliação Atuarial
apresentada  pelo  Gestor  (data  focal  31/12/19)  apurou  déficit
atuarial  de  R$  1.299.890.772,94,  destacando  que,  apesar  do
Município  de Camaçari  já  possuir  um Plano de Amortização por
alíquotas para equacionamento do Déficit  Técnico, instituído pela
Lei Municipal n. 997/09 (alterado pela Lei n. 1396/15), devem ser

4 Parecer da Assessoria Jurídica n. 01387-21, constante da prestação de contas anual da
Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Ourolândia – OUROPREV (Processo n.
09230e21).
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revistas anualmente as alíquotas praticadas, bem como adotadas
medidas  “tais  como o  levantamento  da  informação  referente  ao
Tempo  de  Contribuições  a  outros  regimes  previdenciários
anteriormente à admissão de servidores, bem como a viabilidade
de aporte de recursos ao fundo, para que o Custo Suplementar não
atinja o patamar final calculado (seja de 43,15% e de 31,24%)”.

Essas  premissas  devem  ser  cuidadosamente  analisadas  pela
Administração no sentido de se adotar as providências necessárias
com vistas  à manutenção da saúde financeira  da Autarquia  e à
preservação  dos  direitos  e  garantias,  atuais  e  futuros,  dos
associados e dependentes.

8. MULTAS E RESSARCIMENTOS PENDENTES

O Sistema de Informações sobre Multas e Ressarcimentos deste
Tribunal  registra  apenas  uma  multa  pendente  do  Gestor  destas
contas: 

PROCESSO RESPONSÁVEL VALOR VENCIMENTO
07.336e20 Pedro Jorge Villas Boas Alfredo

Guimarães
1.500,00 03/10/20

Em resposta, o Gestor argumentou que “o processo 07336e20, que
originou a multa no valor de R$ 1.500,00, encontra-se em sede de
Recurso  de  Pedido  de  Reconsideração  perante  esse  Douto
Tribunal  e,  portanto,  em  fase  de  apreciação,  de  modo  que  a
execução da multa se encontra suspensa até o julgamento...”. O
recurso somente foi julgado em 09/09/21, razão pela qual afasta-se
a repercussão nas presentes contas.

9. DAS DENÚNCIAS/TERMOS DE OCORRÊNCIA/PROCESSOS

Tramita  nesta  Corte  de  Contas  o  processo  de  auditoria  n.
16.477e18,  contra  o  Sr.  Pedro  Jorge  Villas  Boas  Alfredo
Guimarães, Gestor destas contas, ressalvando-se que o presente
pronunciamento  é  emitido  sem  prejuízo  das  decisões  que
posteriormente vierem a ser emitidas por este Tribunal.

Registre-se que a análise desta prestação de contas levou em
consideração as impropriedades ou irregularidades apontadas
pela Inspetoria Regional de Controle Externo na Cientificação/
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Relatório  Anual  e  do  exame  contábil  feito  no  Relatório  de
Contas de Gestão.

O alcance deste exame está, portanto, restrito às informações
constantes da Cientificação/Relatório Anual e do  Relatório de
Contas de Gestão, sobre os quais o Gestor foi notificado para
apresentar  defesa,  o  que,  por  outro  lado,  não  lhe  assegura
quitação  plena  de  outras  irregularidades  que,  no  exercício
contínuo da fiscalização a cargo deste Tribunal, venham a ser
detectadas.

III. VOTO

Em face do exposto, com base no art. 40, inciso II, c/c o art. 42, da
Lei  Complementar  nº  06/91,  vota-se  pela  APROVAÇÃO,  COM
RESSALVAS, das contas do Instituto de Seguridade do Servidor
Municipal - ISSM, do Município de Camaçari, exercício financeiro
de 2020, de responsabilidade de Pedro Jorge Villas Boas Alfredo
Guimarães.

As conclusões consignadas nos Relatórios Anual e de Contas de
Gestão submetidos à análise desta Relatoria levam a registrar as
seguintes ressalvas:

• Relatório Atuarial defasado, com data base 31/12/19;

• Falha na inserção de dados no Sistema SIGA.

Tendo em vista que as falhas remanescentes não repercutem no
mérito destas contas, deixa-se de imputar multa ao Gestor, ficando
a  Administração  advertida  a  adotar  providências  no  sentido  de
evitar a reincidência.

Determinação ao Gestor:

• Adotar medidas para regularização do valor não reconhecido
pela Contabilidade, em fase de processo administrativo, por
indevido pagamento ao Sr. Gerson Mendes dos Santos, sob
pena de responsabilidade.
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Ciência ao gestor, Sr. Alfredo Braga de Castro, ao chefe do Poder
Executivo de Camaçari, Sr. Antônio Elinaldo Araújo da Silva, e à
Diretoria de Controle Externo – DCE para acompanhamento.

SESSÃO ELETRÔNICA DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, em 01 de dezembro de 2021.

Cons. José Alfredo Rocha Dias                 
Presidente 

Cons. Nelson Pellegrino                       
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/acórdão, 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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