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PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
Processo TCM nº 08162-15
Exercício Financeiro de 2014
Prefeitura Municipal de AMARGOSA                           
Gestor: Karina Borges Silva
Relator Cons. Paolo Marconi                           

PARECER PRÉVIO
 
Opina  pela  aprovação,  porque  regulares, 
porém com ressalvas, das contas da Prefeitura 
Municipal de AMARGOSA, 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:

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A  prestação  de  contas  da  Prefeitura  Municipal  de  AMARGOSA, 
exercício de 2014,  de responsabilidade do  Sra.  Karina Borges Silva, 
foi encaminhada pelo Presidente do Poder Legislativo dentro do prazo 
do art. 55 da Lei Complementar n. 6/91 e autuada neste Tribunal sob o 
nº 08.162/15.

Foi apresentado o comprovante (Edital nº 02/2015) de que as contas 
foram  colocadas  em  disponibilidade  pública,  em  obediência  às 
Constituições Federal (art. 31, § 3º) e Estadual (art. 63, § 1º, e art. 95, 
§2º) e a Lei Complementar nº 06/91 (arts. 53 e 54).
 
O acompanhamento do exame mensal das contas foi feito pela 3ª IRCE. 
A  Cientificação/Relatório  Anual,  expedida  com  base  nos  Relatórios 
Mensais Complementares emitidos pela IRCE, em que se registram as 
falhas e irregularidades porventura remanescentes, está disponível no 
Sistema SIGA, módulo “Analisador”, no site deste Tribunal.

Este  processo  foi  submetido  à  análise  técnica  das  Unidades  da 
Coordenadoria  de  Controle  Externo que  emitiram  o  Pronunciamento 
Técnico de fls. 246/269.

Distribuído  o  processo  por  sorteio  a  esta  Relatoria,  a  Gestora  foi 
notificada  (Edital  nº  351/15,  DO  Eletrônico/TCM  de  09/10/15), 
manifestando-se nos termos do processo nº 15.132/15 (fls. 275/362).
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DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

A prestação de contas de 2013, de responsabilidade desta Gestora, 
foi aprovada com ressalvas, com multas de  R$ 7.000,00 e de  R$ 
50.400,00.
DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

O Plano Plurianual do quinquênio 2014/2017 foi instituído pela Lei 
nº 392/2013, e as Diretrizes Orçamentárias pela Lei nº 386/2013. 
Ressalta-se que não foi apresentado o comprovante de publicidade 
da LDO, em descumprimento ao art. 48 da LRF.

A Lei Orçamentária Anual nº 379/2013 aprovou o orçamento para o 
exercício  de  2014,  estimando  a  receita  em  R$ 56.000.000,00 e 
fixando  a  despesa  em  igual  valor,  sendo  R$  40.171.400,00 
referentes ao Orçamento Fiscal e R$ 15.828.600,00 ao Orçamento 
da Seguridade  Social.  Foi  autorizada  a  abertura  de  créditos 
suplementares de  50% do orçamento para anulação de dotação, 
100% para  superávit  financeiro  e  100% para  excesso  de 
arrecadação.

Foi apresentada a comprovação da publicação do PPA e LOA, em 
cumprimento ao art. 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal 
de Desembolso  para o  exercício  de 2014 foram aprovados pelo 
Decreto nº 185/2013, cumprindo o art. 8º da LRF.

Conforme decretos encaminhados originalmente nos autos e outros 
na defesa, foram abertos créditos adicionais suplementares de R$ 
24.290.600,00, decorrentes de anulação de dotações.

Foram  abertos  créditos  adicionais  especiais  por  anulação  de 
dotação de R$ 1.468.000,00, dentro do limite estabelecido nas leis 
municipais nº  399/14  e  nº  401/14 (encaminhadas  na  defesa). 
Embora a Lei 401/14 autorize a abertura de crédito especial, não o 
fez  de  forma  específica,  ficando  a  Gestora  advertida  para  que 
tome  as  medidas  necessárias  na  correta  elaboração  das  leis 
autorizativas desses créditos, sob pena de responsabilidade.
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O Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) do Poder Executivo 
Municipal para o exercício de 2014 foi aprovado através do Decreto 
nº 238/2013. Conforme decreto constantes originalmente nos autos 
e  outros  apresentados  na  defesa,   houve alteração  de  R$ 
333.000,00. 

Foram apresentadas diversas inconsistências na contabilização das 
alterações  orçamentárias  no  Demonstrativo  Consolidado  da 
Despesa  Orçamentária  (SIGA),  devendo  a  Gestora  adotar  as 
medidas necessárias para que os registros dos créditos adicionais 
sejam realizados de forma correta  nos exercícios  seguintes,  sob 
pena de responsabilidade. 

DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os Demonstrativos Contábeis foram assinados pelo Contador Sr. 
Marciano José de Oliveira, CRC nº BA-010523/O.

Consolidação das Contas

Os Demonstrativos Contábeis e Anexos desta prestação de contas 
foram apresentados de forma consolidada, atendendo o art. 50, III, 
da LRF. 

Balanço Orçamentário

A receita arrecadada, de acordo com o Balanço Orçamentário, foi 
de  R$ 51.939.247,55, correspondendo a 92,75% do valor previsto 
no Orçamento (R$ 56.000.000,00).

A  despesa  realizada foi  de  R$  53.977.391,90,  ante  uma 
autorização  de  R$  56.000.000,00,  evidenciando  uma  economia 
orçamentária  de  R$ 2.022.608,10,  equivalente  a  3,61% do  valor 
autorizado.
 
O  resultado  da  execução  orçamentária  foi déficit  de  R$ 
2.038.144,35.
 
A  Associação  Brasileira  de  Orçamento  Público  (ABOP) 
desenvolveu  índices  de  acompanhamento  da  realização 
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orçamentária,  com  base  na  comparação  entre  as  receitas  e 
despesas orçadas e as efetivamente realizadas. Nesse sentido, a 
execução orçamentária do exercício de 2014 da Prefeitura de pode 
ser conceituada como “regular” e “bom”, uma vez que as receitas 
e as despesas tiveram um desvio de 7,25% e de 3,61%.

ÍNDICES DA ABOP
CONCEITO CRITÉRIOS

ÓTIMO Diferença < 2,5%
BOM Diferença entre 2,5% e 5%

REGULAR Diferença entre 5% e 10%
DEFICIENTE Diferença entre 10% e 15%

ALTAMENTE DEFICIENTE Diferença > 15%

Em relação ao exercício  de 2013,  a receita  cresceu  5,64%,  e a 
despesa  10,24%. O resultado superavitário de  R$ 204.440,57 em 
2013 e passou a deficitário de R$ 2.038.144,35 em 2014.

DESCRIÇÃO 2013 (R$) 2014 (R$) %

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 49.166.033,97 51.939.247,55 5,64%

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 48.961.593,40 53.977.391,90 10,24%
RESULTADO 204.440,57 -2.038.144,35 -

Foram apresentados  os  dois  quadros  demonstrativos  relativos  a 
Restos  a  Pagar  não  processados  (Anexo  I)  e  Restos  a  Pagar 
processados (Anexo II).

Balanço Financeiro

O saldo em caixa e bancos foi de R$ 5.728.938,37, 29,13% inferior 
ao do exercício anterior, e o valor dos Restos a Pagar de 2014 (R$ 
3.296.479,85)  coincidiu  com  aquele  apontado  no  Balanço 
Orçamentário.

As  disponibilidades  registradas  conforme  o  Pronunciamento 
Técnico (R$ 5.457.720,26) são insuficientes para a cobertura das 
consignações/retenções  (R$  1.350.030,74),  Restos  a  Pagar  de 
exercícios anteriores (R$ 2.189.388,94), Restos a Pagar de 2014 
(R$ 3.296.479,85) e as Despesas de exercícios anteriores pagas 
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em 2015 (R$ 17.111,88),  apurados  no  Pronunciamento  Técnico. 
Alerta-se a Administração quanto ao cumprimento do art. 42 da Lei 
Complementar 101 – LRF no último ano de mandato.

Ressalte-se que a disponibilidade financeira será apurada levando 
em  consideração  a  forma  adotada  pela  Diretoria  de  Controle 
Externo, conforme Pronunciamento Técnico - item 4.7.3.2.

Balanço  Patrimonial  e  Demonstração  das  Variações 
Patrimoniais

No exercício em exame, houve cobrança da Dívida Ativa Tributária 
de R$ 477.792,60, correspondentes a 0,01% do saldo do exercício 
anterior (R$ 2.924.797,45), e não houve registro de atualização.

Apesar da Gestora alegar na defesa que tem se esforçado para 
efetuar  a  cobrança  dessa  dívida,  por  meio  de  providências 
administrativas e judiciais, a cobrança revela ter sido insignificante, 
o que pode caracterizar, por sua reincidência, renúncia de receita, 
conforme  previsto  na  Lei  Complementar  nº  101/00,  cabendo-lhe 
adotar  as  medidas  necessárias  para o  ingresso  dessa  receita  à 
conta da Prefeitura Municipal, como forma de elevar a arrecadação 
direta, sob pena de responsabilidade.

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais registrou déficit de R$ 
19.727.833,53, e  o  Balanço  Patrimonial  um  Patrimônio  Líquido 
negativo de R$20.426.666,23.

Foram  encaminhados  na  defesa  o  Demonstrativo  da  Dívida 
Fundada  Interna,  com  a  contabilização  de  precatórios  de  R$ 
285.140,11  e a relação analítica dos elementos que compõem os 
passivos circulante e não circulante, em cumprimento ao item 39 e 
19 do art. 9º da Resolução 1060/05.

Também  foi  apresentada  na  defesa  a  composição  das  contas 
“diversas variações aumentativas e diminutivas” do Demonstrativo 
das Variações Patrimoniais, mas desacompanhados dos processos 
administrativos  de  cancelamento  independentes  da  execução 
orçamentária,  devendo  apresentá-las  nas  contas  de  2015,  sob 
pena de responsabilidade.
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Não foram apresentados,  em descumprimento à Resolução TCM 
1060/05, art. 9º, os itens 18, 40 e 41: o inventário patrimonial (R$ 
24.156.390,09);  o  demonstrativo  da  dívida  ativa  tributária  e  não 
tributária, contendo saldo do exercício anterior, as movimentações 
de inscrições e baixas do exercício,  segregando as dependentes 
das independentes da execução do orçamento, e o saldo final; e o 
demonstrativo dos bens móveis e imóveis, por categoria, contendo 
os  saldos,  as  movimentações  de  incorporação  e  baixas  do 
exercício,  segregando  as  dependentes  das  independentes  da 
execução do orçamento.

Da análise dessas peças contábeis, constatou-se que a Gestora:

• apresentou  o  Demonstrativo  Consolidado  de  Contas  do 
Razão  (SIGA)  com  saldos  divergentes  do  Balanço 
Patrimonial;

• deixou  de  adotar  o  reconhecimento  pelo  Regime  de 
Competência dos valores a receber decorrentes de variações 
patrimoniais aumentativas oriundas de receitas e de adotar a 
reclassificação para o Passivo Circulante as dívidas fundadas 
vencíveis nos 12 meses subsequentes. Foi alegado na defesa 
que as devidas apropriações serão realizadas nas contas de 
2015. 

• não registrou corretamente, no Passivo Financeiro, os Restos 
a Pagar não processados;

• não registrou as receitas de ISS e IRRF no Ativo Circulante; e 
a depreciação de seus bens móveis e imóveis no Balanço 
Patrimonial.  Quanto  à  depreciação,  alegou  a  Gestora  na 
defesa  que  as  medidas  já  estão  sendo  tomadas  para  a 
realização do seu registro nas contas de 2015.

• deixou  de  apresentar  as  notas  explicativas  dos  ajustes  de 
exercícios  anteriores.  O documento  apresentado  na defesa 
não foi suficiente para descaracterizar a pendência;
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As falhas apontadas nos demonstrativos contábeis não retratam a 
realidade  patrimonial  do  Município  em  2014,  motivo  pelo  qual 
repercutirão  na  sanção  pecuniária  aplicada  ao  final  deste 
pronunciamento, ficando a Gestora advertido de que a reincidência 
comprometerá o mérito das futuras contas.

Não foram apontadas irregularidades nos itens relativos a Estoques 
e Dívida Consolidada Líquida.

DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No exercício  da  fiscalização  previsto  no  art.  70  da  Constituição 
Federal,  a  3ª  Inspetoria  Regional  de  Controle  Externo  notificou 
mensalmente  a  Gestora  sobre  as  falhas  e  irregularidades 
detectadas  no  exame da  documentação  mensal.  As  ocorrências 
não  sanadas  ou  não  satisfatoriamente  esclarecidas  estão 
consolidadas na Cientificação/Relatório Anual,  dentre as quais se 
destacam:

• gastos  de  R$  3.804.162,59 com  pessoal  contratado  sem 
concurso  público.  Na  defesa,  a  Gestora  explicou  que  eles 
foram  realizados  enquanto  se  adotavam  medidas  à 
regularização da situação funcional da Prefeitura, a qual não 
contava com uma quantidade suficiente  de cargos públicos 
para a prestação de serviços indispensáveis à população.

Segundo ela, no final de 2013, por ocasião da celebração de 
um  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  com  o  Ministério 
Público do Estado da Bahia (fls. 4747-4750, pasta AZ 11), “o 
Município  rescindiu  todos  os  contratos [temporários] e 
justificou  a  necessidade  de  manter  aqueles  referentes  aos  
serviços  essenciais  até  que  fossem  finalizados  todos  os  
levantamentos para deflagração de processo seletivo. Foram  
mantidos contratos precários cuja contratação de pessoal é  
necessária para manutenção de programa ou parceria com  
outras  esferas  de  governo,  como  o  'Brasil  Alfabetizado'  e  
'Mais  Educação',  e  ainda  as  contratações  de  médicos,  
relativas à histórica carência destes profissionais na região”.

Essas  alegações,  no  entanto,  não  vieram respaldadas  em 
provas  suficientes  a  elidir  a  irregularidade,  visto  que  não 
foram apresentados os processos seletivos simplificados 
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exigidos pela Lei Municipal  n.  394/2013 para a contratação 
temporária  de  pessoal  em  2014  (art.  3º).  Sem  eles,  fica 
prejudicada  a  comprovação  de  que  os  contratos 
efetivamente  se  destinaram  ao  atendimento  de 
necessidades  temporárias  de  excepcional  interesse 
público,  tal  como  exigido  no  art.  37,  IX,  da  Constituição, 
regulamentado  no  art.  2º  daquela  Lei.  Em  notificação 
complementar (fl.  272), a Gestora já havia sido requerida a 
apresentar  os  “instrumentos  legais  que  deram  suporte  à  
contratação”,  o  que,  diante  do  exposto,  não  foi 
satisfatoriamente atendido, permanecendo violados os incisos 
II e IX do art. 37 da Carta Magna;

• não  apresentação,  para  a  análise  da  3ª  IRCE,  do  Pregão 
Presencial  n.  7/2014  (R$  1.416.805,89),  do  Processo  de 
Dispensa n. FMS019/2014-D (R$ 9.000,00) e dos Processos 
de  Inexigibilidade  n.  FMS028/2014-I,  (R$  33.000,00),  FMS 
030/2014-I (R$ 12.000,00), FMS 031/2014-I (R$ 30.000,00) e 
008/2014-I (R$ 45.000,00). Na defesa, a Gestora comprovou 
que já os havia encaminhado àquela IRCE;

• ausência do decreto de desapropriação de imóvel adquirido 
pela Prefeitura por  R$ 450.000,00 na Rua Leobino Pimentel 
Na defesa,  a Gestora  o apresentou  (Decreto  n.  312/2014), 
sanando a pendência;

• impropriedades em processos de pagamento, como ausência 
de  certidões  de  regularidade  previdenciária  e  trabalhista, 
planilhas  com  detalhamento  das  quilometragens  e  da 
quantidade  de  combustível  por  veículo  abastecido  e 
autorização para emissão de notas de empenho;

• descumprimento da Resolução TCM n. 1.282/09 (ausência de 
inserção  de  dados  e  informações  no  SIGA,  relativos,  por 
exemplo,  a  contratos,  certidões  de  regularidade  fiscal  e 
trabalhista das empresas contratadas pela Prefeitura e fontes 
de recursos utilizados na realização de certas  despesas,  e 
divergência  entre  valores  informados  no  SIGA  e  os 
respectivos documentos apresentados à IRCE).
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DAS OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS

Educação

Art. 212 da Constituição Federal

O Município cumpriu o limite mínimo de 25% fixado no art. 212 da 
Constituição  Federal  ao  aplicar  em educação  R$ 17.252.265,70, 
correspondentes a 26,83% dos impostos e transferências, incluídos 
os “Restos a Pagar”.

Fundeb – Lei Federal nº 11.494/07

O Município também cumpriu o limite mínimo de 60% fixado no art.  
22 da Lei Federal nº 11.494/07, ao aplicar 62,14% da receita de R$ 
13.825.864,63,  proveniente  do  FUNDEB,  na  remuneração  de 
profissionais em efetivo exercício do magistério.

Não houve registro de despesas glosadas.

Foi  apresentado na defesa  o Parecer  do Conselho Municipal  do 
FUNDEB, cumprindo o art. 31 da Resolução TCM n. 1.276/2008.

Aplicação Mínima em Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

O Município cumpriu o art. 7º da Lei Complementar n. 141/12 ao 
aplicar em ações e serviços públicos de saúde 21,19% do produto 
da arrecadação  dos  impostos  a  que se  refere  o  art.  156 e  dos 
recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, alínea b e § 3º, todos 
da Constituição Federal, ou seja, R$ 27.210.823,71 com a exclusão 
de 1% do FPM de que trata  a Emenda Constitucional  n.  55/07, 
quando a aplicação mínima exigida é de 15%.

Foi  apresentado na defesa  o Parecer  do Conselho Municipal  de 
Saúde, cumprindo o art. 13 da Resolução TCM nº 1.277/08.

Transferência de Recursos ao Poder Legislativo – art. 29-A da 
C.F.
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Embora  o  valor  fixado  no  Orçamento  para  a  Câmara  Municipal 
tenha sido de R$ 1.737.000,00, o valor efetivamente repassado foi 
de  R$  1.752.044,53,  conforme  documentos  constantes 
originalmente  nos  autos  e  outros  apresentados  na  defesa, em 
conformidade  com  os  parâmetros  fixados  no  art.  29-A  da 
Constituição Federal.

SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Conforme documentos originalmente constantes dos autos e outros 
acostados à defesa, verifica-se que os subsídios da Prefeita, Vice-
Prefeito  e  Secretários  Municipais  obedeceram  aos  parâmetros 
legais estabelecidos na Lei Municipal nº  367/2012, fixados em R$ 
14.000,00, R$ 7.000,00 e R$ 4.800,00, respectivamente.

DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Em Sessão Plenária de 22/09/2015, esta Relatoria explicitou aos 
Conselheiros  e  Ministério  Público  de  Contas  presentes,  os 
parâmetros que adotaria na análise e julgamento de prestações de 
contas/exercício  2014,  quanto  à  apuração  do  limite  da  despesa 
com pessoal.

Estão consignados em Ata nos seguintes termos:

“A Lei Complementar 101, de 2000, mais conhecida como  
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), teve e tem objetivos  
bem concretos, como o controle das despesas para reduzir o  
déficit público, a contenção e delimitação da dívida pública, a  
prudência  na  gestão  financeira  e  patrimonial,  além  da  
transparência de todos os gastos públicos.

Estas ações são cobradas aos gestores para evitar desvios  
na política  de equilíbrio  das contas  públicas  e restringir  o  
endividamento público.

Tecnicamente  o  assunto  “apuração  do  limite  da  despesa  
com pessoal” foi este ano analisado à saciedade a partir de  
consulta  feita  à Assessoria  Jurídica pela Superintendência  
de  Controle  Externo  quanto  a  prazos  de  recondução  e  
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interpretação da norma jurídica, em especial a extrapolação  
do  limite  de  despesa  total  com  pessoal,  a  obrigação  de  
eliminação do percentual excedente e descumprimento dos  
arts.  21,   22,  23 e 66 da Lei  de Responsabilidade Fiscal,  
levando em conta a ocorrência de crescimento real baixo ou  
negativo do Produto Interno Bruto.

O alentado Parecer da Assessoria Jurídica, de nº 01461-15  
(AP  nº053/15),  no  Processo  08711-15,  na  minha  opinião  
praticamente  esgotou  o  assunto  e  foi  referendado não só  
pela  área  técnica  deste  TCM  como  também  pelos  
Auditores/Conselheiros Substitutos instados a se posicionar  
sobre o Parecer.

Como  cabe  ao  TCM  a  responsabilidade  de  guardião  da  
aplicação  dos  recursos  públicos,  deve  ele  impor  um 
julgamento  gerador  de  responsabilidades  à  gestora,  
reprimindo  toda  tentativa  –  a  qualquer  título  -  de  
afrouxamento  das  regras  estabelecidas  na  Lei  de  
Responsabilidade Fiscal.

Feitas estas curtas considerações, comunico que na análise  
dos  gastos  com pessoal  nos processos  de prestações  de  
contas  a  cargo  desta  Relatoria  seguirei  o  entendimento  
exposto  no  já  citado  Parecer  Jurídico,  por  considerá-lo  o  
mais  consentâneo  com  os  objetivos  da  Lei  de  
Responsabilidade  Fiscal,  inclusive  com  a  aplicação  da  
penalidade, quando for o caso, prevista na Resolução TCM  
222/92, alterada pela Resoluções 224/93 e posteriores”.

No exercício  sob  exame  a  Prefeitura  teria  ultrapassado  o  limite 
definido no art. 20, III,  “b”, da LRF, aplicando  58,12% da Receita 
Corrente Liquida em despesa com pessoal.

Na  defesa,  a  Gestora  alegou  que  foram  incluídas  no  SIGA 
despesas  que  não  se  enquadram  como  "outras  despesas  de 
pessoal" e  encaminhou  documentação  para  dar  suporte  à  sua 
argumentação. 
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Após análise, verificou-se que assiste razão a Gestora quanto ao 
valor de  R$ 2.423.162,20.  Assim, o total de despesas de pessoal 
apurado  no  Pronunciamento  Técnico  de  R$  29.992.864,69 foi 
reduzido  para  R$ 27.569.702,49,  e o percentual  referente  ao  3º 
quadrimestre de 2014 passa de 58,12% para 53,42%.

Desta  forma,  as  análises  resultaram  nos  seguintes  percentuais 
relativos a despesa com pessoal:

EXERCÍCIO 1º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º 
QUADRIMESTRE

2012 ------ ------ 63,14

2013 63,26 68,50 63,47

2014 65,89 59,23 53,42

Neste caso concreto, embora a Gestora tenha ultrapassado o limite 
legal  no  1º  quadrimestre  de  2014 (65,89%)  logrou  êxito  no  seu 
desiderato  de  eliminar  o  percentual  excedente  nos  dois 
quadrimestres seguintes, reconduzindo a despesa com pessoal aos 
limites legais no 3º quadrimestre de 2014 (53,42%), com base no 
artigo 23 da LRF, conforme quadro acima.

A despesa de pessoal no 3º quadrimestre de 2014 ultrapassou o 
limite  prudencial  (95%  do  limite  máximo),  estando  o  Município 
sujeito às vedações do Parágrafo Único do art. 22 da LRF.

Registre-se que, embora tenha esta Relatoria excluído do cômputo 
de pessoal o valor de  R$ 1.201.168,00, referentes ao Contrato nº 
072/2014,  celebrado  entre  o  Município  de  Amargosa  e  a 
Associação de Coleta Seletiva e Catadores de Materiais Recicláveis 
do  Estado  da  Bahia,  objetivando  a  "execução  de  serviço  de 
implantação,  gerenciamento,  execução  da  coleta  seletiva,  
processamento  e  comercialização  de  resíduos  sólidos  urbanos  
recicláveis  ou  reutilizáveis  descartados  como  lixo  doméstico  e  
comercial com o uso de equipamentos compatívies com as normas  
técnicas, ambientais e de saúde pública no Municipio de Amargosa,  
conforme  Projeto  Básico  e  Cronograma  aprovados  pela  
Contratante",  considerando  o  elevado  montante  de  recursos 
envolvidos (R$ 2.507.354,40), determina-se à 2ª DCE lavrar Termo 
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de Ocorrência  para apurar  a  regularidade e  razoabilidade  dessa 
contratação.

Ainda em relação à LRF, foram cumpridos o art. 9º, § 4º (realização 
de  todas  as  audiências  públicas  ali  exigidas)  e  o  art.  48-A 
(divulgação das informações referentes às receitas e despesas do 
Município no sítio oficial da Prefeitura, informado na defesa).

Foram encaminhados na defesa  os comprovantes de publicação 
dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) e de 
Gestão Fiscal (RGF), exigidos nos arts. 52 e 54 da LRF.

CONTROLE INTERNO

O Relatório  Anual  de Controle Interno do exercício de 2014 (fls. 
183/230)   não atende ao art.  74,  incisos I  a  IV,  da Constituição 
Federal  e  ao  art.  90,  incisos  I  a  IV,  da  Constituição  Estadual, 
devendo a Prefeita  cumprir  as  exigências da Resolução TCM nº 
1.120/05.

RESOLUÇÕES TCM

No exercício, foram recebidos R$ 308.885,12 e R$ 4.875,52 a título 
de Royalties/Fundo Especial e de CIDE, sem quaisquer despesas 
glosadas  segundo  o  Pronunciamento  Técnico.  Em  relação  aos 
exercícios anteriores, de acordo com o Sistema de Informações e 
Controle  de  Contas  (SICCO)  deste  Tribunal,  permanecem 
pendentes  de restituição,  com recursos  municipais,  as  seguintes 
despesas glosadas por desvio de finalidade:

Processo Responsável (eis) Natureza Valor R$
06794-08 VALMIR ALMEIDA SAMPAIO FEP 4.817,97

06794-08 VALMIR ALMEIDA SAMPAIO CIDE 1.288,00

06794-08 VALMIR ALMEIDA SAMPAIO FIES 77.129,89

Quanto às glosas de FEP e CIDE (R$ 4.817,97 e R$ 1.288,00), o 
Parecer  Prévio  referente  a  2011  já  havia  determinado  o 
encaminhamento  à  DCE  dos  documentos  apresentados  àquela 
época para os devidos registros. Deve a DCE finalizar a análise dos 
referidos documentos e atualizar o sistema.
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Já à glosa do FIES (R$ 77.129,89), não há registro de restituição, 
embora a defesa tenha alegado que sua quitação foi registrada no 
Parecer  Prévio  atinente  às  contas  de  2010,  devendo a  Gestora 
encaminhar  o  comprovante  de  transferência  ou  restituir  o  valor 
pendente  no  prazo  de  12  (doze)  meses  a  partir  do  trânsito  em 
julgado.
Segundo  o  Pronunciamento  Técnico,  não  consta  em  2014 
pendência de encaminhamento de prestação de contas de repasse 
efetuado a título de subvenção.

Foi  apresentada  na  defesa  a  Declaração  de  Bens  da  Gestora 
referente ao exercício de 2014, cumprindo o art. 11 da Resolução 
TCM nº 1.060/05.

Deixa esta Relatoria de se manifestar sobre os gastos com obras e 
serviços  de  engenharia  e  noticiário,  propaganda  ou  promoção, 
assim como sobre  sua  conformidade  com a  Resolução  TCM nº 
1.282/09,  visto  que o  Pronunciamento  Técnico  não faz  qualquer 
registro dos dados informados pelo Município no Sistema Integrado 
de  Gestão  e  Auditoria  (SIGA),  o  que  não  prejudica  futuras 
apurações.

MULTAS E RESSARCIMENTOS

O Sistema de Informações sobre Multas e Ressarcimentos deste 
Tribunal registra as seguintes pendências, das quais uma multa é 
de responsabilidade da Gestora destas contas, com vencimento em 
2015..

MULTAS
Processo Multado Cargo Vencimento Valor R$

08253-14 KARINA BORGES SILVA Prefeita 07/09/2015 7.000,00
07790-12 VALMIR ALMEIDA SAMPAIO Prefeito 20/05/2013 10.000,00
07790-12 VALMIR ALMEIDA SAMPAIO Prefeito 20/05/2013 36.000,00
08976-13 VALMIR ALMEIDA SAMPAIO Prefeito 22/12/2013 3.500,00
08976-13 VALMIR ALMEIDA SAMPAIO Prefeito 22/12/2013 36.000,00
08252-14 MARCOS PAULO ANDRADE 

SAMPAIO
Presidente 03/11/2014 500,00

34408-13 VALMIR ALMEIDA SAMPAIO Prefeito 19/04/2015 7.000,00

RESSARCIMENTOS
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Processo Responsável Cargo Vencimento Valor R$
09672-06 CARLOS RAYMUNDO CRUZ DE 

SOUZA
PREFEITO 09/08/2008 70.172,01

07969-09 ELIOMAR FALETA GABRIEL SECRETÁRIO 22/11/2009 4.683,36
07969-09 FABIANA VALÉRIA B. AMORIM SECRETÁRIA 22/11/2009 4.686,36
07969-09 ELIEZER SANTOS DA SILVA SECRETÁRIO 22/11/2009 4.683,36
07969-09 JOACI NU NUNAE AMARAL SECRETÁRIO 22/11/2009 4.683,36
07969-09 JOSEANE MOTA BONFIM SECRETÁRIA 22/11/2009 4.683,36
07969-09 JULIO PINHEIRO DOS SANTOS SECRETÁRIO 22/11/2009 1.173,84

Na defesa, a Gestora apresentou o comprovante de recolhimento 
da  multa  de  R$  7.000,00  (Processo  n.  08253-14)  de  sua 
responsabilidade, e da multa de R$ 500,00 (Processo n. 08252-14) 
de responsabilidade de outro Gestor, que devem ser fotocopiados e 
encaminhados  à  2ª  DCE  para  os  registros  devidos  (Pasta  A/Z 
02/12, fls. 598/599).

Na defesa, foram apresentados os comprovantes de inscrição em 
dívida ativa referentes aos Processos ns 08976-13 e 34408-13, que 
devem  ser  fotocopiados  e  encaminhadas  à  2ª  DCE  para  os 
registros devidos (Pasta AZ 02/12 – fls. 605).

Sobre as demais cominações, foram apresentados documentos de 
execução  fiscal  e  de  inscrição  de  dívida  ativa  que  não  fazem 
referência  aos processos  e não têm correspondência  de valores 
das  multas  e  ressarcimentos,  não  sendo  possível  identificar  os 
processos correspondentes, permanecendo pendentes de quitação 
multas e ressarcimentos de R$ 82.000,00 e R$ 94.765,65.

Ressalte-se  que,  em relação  às  multas,  a  cobrança  tem de  ser 
efetuada  antes  de  vencido  o  prazo  prescricional,  “sob  pena  de 
violação do dever de eficiência e demais normas que disciplinam a 
responsabilidade fiscal”.

A omissão da Gestora que der causa à sua prescrição resultará em 
lavratura  de  Termo  de  Ocorrência  para  ressarcimento  do  dano 
causado ao Município. Caso não concretizado, importará em ato de 
improbidade  administrativa,  pelo  que  este  Tribunal  formulará 
Representação à Procuradoria Geral da Justiça.

DAS DENÚNCIAS/TERMOS DE OCORRÊNCIA/PROCESSOS

Tramitam nesta Corte de Contas as Denúncias TCM nº 11.238-15 e 
12.247-15,  contra  a  Sra.  Karina  Borges  Silva,  Gestora  destas 
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contas,  ressalvando-se que o presente pronunciamento é emitido 
sem  prejuízo  das  decisões  que  posteriormente  vierem  a  ser 
emitidas por este Tribunal.

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  da  Prefeitura  Municipal  de  Amargosa, 
exercício financeiro de 2014, constantes do presente processo, de 
responsabilidade do Sra. Karina Borges Silva.

As  conclusões  consignadas  nos  Relatórios  e  Pronunciamentos 
Técnicos submetidos à análise desta Relatoria levam a registrar as 
seguintes ressalvas:

• outras  ocorrências  consignadas  no  Relatório  Anual  expedido 
pela DCE, notadamente gastos de R$ 3.804.162,59 com pessoal 
contratado sem concurso público; impropriedades em processos 
de  pagamento;  e  descumprimento  da  Resolução  TCM  n. 
1.282/09  (ausência  de  inserção  de  dados  e  informações  no 
SIGA); e.

• reincidência na omissão da cobrança da dívida ativa;

• ausência  de  comprovação  quanto  às  medidas  adotadas  na 
cobrança  de  multas  e  ressarcimentos  imputados  a  agentes 
políticos do Município;

• existência de déficit orçamentário;

• ausência de registro de depreciação dos bens móveis e imóveis 
pertencentes à Prefeitura;

• divergências detectadas nos valores registrados nos balancetes 
mensais e nos Anexos que compõem esta Prestação de Contas, 
que afetam o resultado da Execução Orçamentária e Patrimonial 
do  exercício  e  demonstram  descontrole  na  elaboração  das 
peças contábeis;

• não encaminhamento  dos  documentos  dos  itens  18,  40 e  41 
previstos do art. 9º da Resolução TCM nº 1060/05.  
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Por esses motivos, aplica-se a Gestora, com arrimo no art. 73, c/c o 
art.  76,  inciso  III,  da  mesma  Lei  Complementar,  multa  de  R$ 
4.000,00  (quatro mil  reais),  lavrando-se para tanto a competente 
Deliberação  de  Imputação  de  Débito,  nos  termos  regimentais, 
quantias essas que deverão ser quitadas no prazo e nas condições 
estipulados nos seus arts. 72, 74 e 75.

Determinações à Gestora:

• Adotar  medidas  efetivas  de  cobrança  das  multas  e 
ressarcimentos relacionados acima, aplicadas a agentes políticos 
do Município, promovendo a sua inscrição na dívida ativa, daqueles 
que ainda não o foram, inclusive com promoção de ação executiva 
judicial, já que  as decisões dos Tribunais de Contas, por força da 
estatuído no artigo 71, § 3º da Constituição da República, das quais 
resulte  imputação  de  débito  ou  multa,  têm  eficácia  de  título 
executivo.

• Restituir R$ 77.129,89 à conta do FIES, relativo ao exercício de 
2004, em 12 parcelas mensais e sucessivas, a contar do trânsito 
em julgado deste pronunciamento.

• Adotar as medidas previstas nos incisos I a V, do  art. 22, da Lei  
Complementar nº 101/00, entre outras, as providências contidas 
nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal, para que as 
despesas  com  pessoal  não  ultrapassem  o  limite  de  54%  da 
receita  Corrente  Líquida  imposto  pelo  art.  20  da  mesma  Lei 
Complementar,  sob  pena  de  responsabilidade  e 
comprometimento de contas futuras;

• Estruturar  o  Setor  de  Patrimônio,  objetivando  o criterioso 
controle dos bens patrimoniais da Prefeitura de forma analítica, 
nos termos do art. 94 da Lei 4.302/64 e fazer constar no Balanço 
Patrimonial  os  registros  sintéticos  correspondentes,  inclusive 
com  o  reconhecimento  da  depreciação/amortização/exaustão, 
em conformidade com as práticas contábeis estabelecidas pela 
NBCT 16.9;

• Ter maior atenção na elaboração e revisão das peças contábeis, 
que  não  podem  e  não  devem  ser  alteradas  após  a 
disponibilização pública.
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Determinações à DCE
• Determina-se à 2ª DCE lavrar Termo de Ocorrência para apurar 

a  regularidade  e  razoabilidade  do  Contrato  nº  072/2014, 
celebrado entre o Município de Amargosa e a Associação de 
Coleta Seletiva e Catadores de Materiais Recicláveis do Estado 
da  Bahia,  considerando  o  elevado  montante  de  recursos 
envolvidos (R$ 2.507.354,40)

• Atualizar  o  Sistema  de  Informações  sobre  Multas  e 
Ressarcimentos.

Determinações à SGE

• Fotocopiar os documentos de fls.  598/599 (Pasta A/Z n. 02/12), 
referentes  ao  recolhimento  das  multas  de  R$  7.000,00 
(Processo n. 08253-14) e de R$ 500,00 (Processo n. 08252-
14) e encaminhar para a 2ª Diretoria de Controle Externo para 
fins de registro;

• Fotocopiar o Contrato nº 072/2014, celebrado entre o Município 
de Amargosa e a Associação de Coleta Seletiva e Catadores 
de  Materiais  Recicláveis  do  Estado  da  Bahia  (Pasta  A/Z  n. 
08/12, fls. 3062/3071) e encaminhar à 2ª DCE para lavratura de 
Termo de Ocorrência;

Ciência à interessada.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 25 de novembro de 2015.

Cons. Fernando Vita                           
Presidente em Exercício

Cons. Paolo Marconi                           
Relator

Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM nº01300-11. Para verificar a autenticidade deste parecer, 
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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