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PARECER PRÉVIO
 
Opina  pela  aprovação,  porque  regulares, 
porém com ressalvas, das contas da Prefeitura 
Municipal de AMARGOSA, relativas ao exercício 
financeiro de 2016.

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:

Cuida o Processo TCM nº 07287e17 da prestação de contas da Prefeitura Municipal 
de  Amargosa,  exercício financeiro de 2016,  da responsabilidade da Sra.  Karina 
Borges Silva, encaminhada tempestivamente ao Legislativo Municipal onde, depois 
de cumpridas as formalidades de estilo, notadamente sua disponibilização pública 
pelo prazo de sessenta dias à disposição de qualquer contribuinte em cumprimento 
do disposto no art. 31, § 3º, da Constituição Federal, conforme divulgação através 
do  endereço:  “http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam”,  além  de 
publicação do Edital nº 01/2017, de 06.04.17, que veio aos autos na defesa final  
(anexo 538), foi enviada eletronicamente à Corte com vistas ao exame e emissão de 
Parecer  Prévio  que,  constitucionalmente,  consubstanciará  os  trabalhos  do 
Legislativo no julgamento das contas do ente público.

Antes  de  adentrar  ao  mérito  das  contas  em  apreço,  é  conveniente  deixar 
consignado que as Prestações de Contas dos exercícios financeiros de 2013, 2014 
e  2015,  sob  a  responsabilidade  da  Sra. Karina  Borges  Silva,  foram objeto  de 
manifestação deste Tribunal, conforme decisórios emitidos nos seguintes sentidos:

EXERCÍCIO RELATOR/REDATOR OPINATIVO MULTA (R$)
2013 Cons. Mário Negromonte AR 7.000,00
2014 Cons. Paolo Marconi AR 4.000,00
2015 Cons. José Alfredo AR 3.000,00

Esteve  a  cargo  da  3ª  Inspetoria  Regional  de  Controle  Externo,  estabelecida  na 
cidade de Santo Antônio de Jesus, o acompanhamento da execução orçamentária, 
da gestão financeira, operacional e patrimonial das contas referenciadas, tendo, no  
desempenho  de  suas  funções  regimentais,  materializado  nos  relatórios  mensais 
complementados e refletidos na cientificação anual, falhas, impropriedades técnicas 
e  irregularidades,  sobre  as  quais  o  ordenador  da  despesa  apresentou 
esclarecimentos  convincentes  para  a  sua  maioria,  de  modo  que  a  execução 
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orçamentária, ante o que restará evidenciado nos passos seguintes, não chega a 
prejudicar o mérito das contas.

Encaminhadas  eletronicamente  à  Corte,  as  contas  passaram  pelo  crivo  da 
assessoria técnica, quando foram apontadas mais algumas questões reclamando 
esclarecimentos  dando  ensejo  a  que  o  processo  fosse  convertido  em diligência 
externa  através  do  Edital  nº  357/2017,  publicado  no  Diário  Oficial  Eletrônico  do 
TCM,  edição  de  21.09.17,  para  que  fosse,  em  homenagem  ao  princípio 
constitucional  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  possibilitado  ao  gestor  a 
oportunidade de apresentar  suas  justificativas,  com o que veio  para  os  autos  o 
arrazoado em 25 (vinte e cinco) páginas, secundado por documentos constituídos 
dos anexos numerados de 284 a 735 da Defesa à Notificação da UJ.

Após tudo visto e devidamente analisado o processo de prestação de contas em 
apreço,  constata-se  que  boa  parte  dos  questionamentos  apontados  foi 
satisfatoriamente justificada, de sorte que as questões remanescentes, dado o grau 
de relevância, nível de incidência e frequência com que ocorreram, não chegam a 
inviabilizar as contas, submetendo-as ao comando do inciso II do art. 40 combinado 
com o art.  42 da Lei Complementar nº 06/91, merecendo pontuar,  dentre outras 
constatações, o seguinte:

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

Plano Plurianual
O  Plano  Plurianual  (PPA)  para  o  quadriênio  2014/2017  foi  instituído  pela  Lei  
Municipal nº 392/2013, de 09.12.13, satisfazendo ao disposto no art. 165, § 1º, da 
Constituição Federal, e art. 159, § 1º, da Constituição Estadual.

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO
A Lei  nº  429,  de 10.07.15,  dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei  
Orçamentária  Anual  de  2016.  Sua  publicação  se  deu  por  meio  eletrônico  em 
13.07.15, satisfazendo a regra do art. 48 da LC nº 101/00.

Orçamento
A Lei  Orçamentária  Anual  nº  451,  de  29.12.2015,  estimou  a  receita  e  fixou  a 
despesa  do  Município  para  o  exercício  financeiro  de  2016  no  montante  de 
R$58.000.000,00,  compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 
nos  valores  de  R$39.184.407,00  e  de  R$18.815.593,00,  respectivamente,  com 
indicativo de sua publicação por meio eletrônico em 29.12.15.

A Lei  Orçamentária  autorizou abertura de créditos  adicionais  suplementares nos 
limites e com a utilização dos recursos abaixo indicados:

a) 35% por da anulação parcial ou total das dotações;

b) superávit financeiro, até o limite apurado conforme o estabelecido no art. 43, 
parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º da Lei Federal nº 4.320/64, combinado 
com o parágrafo único, art. 8º da Lei Complementar nº 101/00;
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c) excesso de arrecadação, até o limite apurado na forma estabelecida no art.  
43, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafo 3º e 4º da Lei 4.320/64,considerando 
as  fontes  de  recursos  em  atendimento  ao  parágrafo  único,  art.8º  da  Lei 
Complementar nº 101/00;

d) remanejar recurso de uma categoria de programação para outra ou de um 
órgão para outro, para atender as necessidades supervenientes devidamente 
justificado, respeitando o limite de 35% do valor aprovado no orçamento;

e) operações de créditos, no limite dos valores contratados.

É conveniente anotar que em virtude do princípio orçamentário da exclusividade (art.  
165, § 8º da Constituição Federal) é constitucionalmente vedado que se inclua na lei  
orçamentária autorização prévia para realocação,  remanejamento, transposição ou 
transferência de recursos, ficando a Administração Municipal advertida para evitar 
tal prática, caso contrário, poderá ter as suas contas rejeitadas, como, aliás, opinou 
o  Ministério  Público  de  Contas  para  aplicação  da  penalidade  no  exercício  em 
apreço. Contudo, deixa-se de acompanhar o colendo MPC porque não há evidência 
de  que  o  ente  público  tenha  se  valido  desse  expediente,  ressaltando  que  tais 
autorizações deverão ser objeto de lei específica porquanto a Lei Magna Nacional  
somente  admite  a  inclusão  na  LOA de  autorização  para  abertura  de  créditos 
suplementares e contratação de operações de créditos. 

Não  foi  encaminhado  o  decreto  que  aprovou  o  Quadro  de  Detalhamento  da 
Despesa (QDD) do Poder Executivo Municipal para o exercício de 2016, tendo o 
gestor informado na defesa que a aprovação do QDD se deu no bojo do Decreto nº 
399, que aprovou a  Programação Financeira do Poder Executivo e o Cronograma 
Mensal de Desembolso, cujo exemplar trazido aos autos na resposta à diligência 
confirma e esclarece o apontamento, conforme anexo 539 da Defesa à Notificação 
da UJ.

Programação Financeira
Através  do  Decreto  nº  399  foi  aprovado  a  Programação  Financeira  do  Poder 
Executivo e o Cronograma Mensal de Desembolso. Esse instrumento, previsto no 
art.  8º  da  LRF,  possibilita  ao  gestor  traçar  programa  de  utilização  dos  créditos 
orçamentários aprovados no exercício, bem como efetivar análise comparativa entre 
o previsto  na LOA e a sua realização mensal,  compatibilizando a execução das 
despesas com as receitas arrecadadas no período.

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Créditos Adicionais Suplementares
Constata-se  nos  autos  a  abertura  de  créditos  suplementares  no  montante  de 
R$17.845.900,00, todos por anulação de dotações, divergindo em R$34.600,00 do 
contabilizado  no  Demonstrativo  Consolidado  de  Despesa  do  mês  de 
dezembro/2016, de R$17.880.500,00, fazendo com que o gestor esclarecesse na 
defesa  apresentada,  que  o  fato  “decorre  da  ausência  do  decreto  n°  11/17,  de  
29/06/2016, devidamente contabilizado e publicado, conforme cópia anexa.”, sendo 
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notado nos autos o anexo 541 da Defesa à Notificação da UJ, contendo exemplar 
do referido estatuto legal, ficando esclarecida a pendência.

Ressalte-se que os créditos contabilizados por essa fonte de recurso estão dentro 
do limite estabelecido pela LOA.

Alterações de QDD
Foram realizadas alterações no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD no 
total de R$377.500,00, devidamente contabilizadas no Demonstrativo de Despesa 
Consolidado de dezembro/2016, conforme decretos contidos nos autos.

Créditos Adicionais Especiais
Não foi identificada a abertura créditos adicionais especiais no exercício em exame.

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Certidão de Regularidade Profissional
Os Demonstrativos Contábeis foram assinados pelo Contabilista Sr. Marciano José 
de  Oliveira  Neto,  CRC  nº  10523-0,  contudo,  a  Certidão  de  Regularidade 
Profissional,  somente  veio  aos  autos  na  diligência  final,  conforme  anexo  454,  
satisfazendo a regra da Resolução nº 1.402/12, oriunda do Conselho Federal de 
Contabilidade.

Confronto com as Contas da Câmara Municipal
Confrontando os valores registrados nos Demonstrativos de Despesa de dezembro 
de  2016  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo,  não  foram  identificadas 
inconsistências.

Consolidação das Contas – Centralizada e Descentralizada
Os Demonstrativos Contábeis e seus Anexos que compõem a presente prestação 
de  contas  foram  apresentados de forma consolidada,  atendendo  o art.  50, III  da 
LRF.

Confronto  dos  Grupos  do  Demonstrativo  das  Contas  do  Razão  (DCR)  de 
Dezembro/2016 com o Balanço Patrimonial/2016
Os  saldos  dos  grupos  contábeis  dispostos  no  Demonstrativo  Consolidado  das 
Contas do Razão de dezembro/2016,  gerado pelo SIGA, referente ao Ativo Não 
Circulante,  não  correspondem  aos  respectivos  saldos  registrados  no  Balanço 
Patrimonial/2016, conforme quadro abaixo:

Grupos DCR - Dez  2016 Saldo BP 2016 Diferenças

Ativo Circulante 8.107.420,67 8.107.420,67 0,00

Ativo Não-Circulante 29.443.668,28 29.531.747,75 -88.079,47

Passivo Circulante 3.643.693,95 3.643.693,95 0,00

Passivo Não-Circulante 54.617.767,01 54.617.767,01 0,00
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Patrimônio Líquido -20.710.372,01 -20.622.292,54 -88.079,47

Na defesa final o gestor esclareceu que  “O Anexo XIV - Balanço Patrimonial está  
apresentando  divergência  na  conta  do  ativo  não  circulante,  por  ter  sido  emitido 
antes da atualização do saldo das contas do Ativo Imobilizado, com isso, só a atual  
Gestão poderá efetuar a correção, apresentaremos os novos dados para que se  
proceda os ajustes necessários.”

Balanço Orçamentário
O Balanço  Orçamentário  consignou  que do  total  de  R$58.000.000,00 estimados 
para a receita foram arrecadados R$59.519.329,91, correspondendo a 102,62% do 
valor previsto no Orçamento.

A  despesa  orçamentária  foi  autorizada  em  R$58.000.000,00 e  a  despesa 
efetivamente  realizada  foi  de  R$55.763.584,06,  equivalente  a  96,14%  das 
autorizações orçamentárias.

Com  esses  resultados,  o  Balanço  Orçamentário  registra  um  superávit  de 
R$3.755.745,85.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar
Registre-se que se encontram anexos ao Balanço Orçamentário os demonstrativos 
da execução dos restos a pagar processados e não processados, em cumprimento 
às normas estabelecidas pelo MCASP.

Balanço Financeiro
O Anexo XIII, que trata do Balanço Financeiro, apresentou no exercício financeiro 
em exame os valores a seguir discriminados:

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual

Receita Orçamentária 59.519.329,91 Despesa Orçamentária 55.763.584,06

Transf. Financeiras Recebidas 10.466.849,13 Transf. Financeiras Concedidas 10.515.933,46

Receb. Extraorçamentários 6.348.961,70 Pag. Extraorçamentários 7.468.241,64

Inscrição de Restos a Pagar
Processados

1.961.238,25 Pagamentos  de  Restos  a  Pagar 
Processados

1.087.524,12

Inscrição de Restos a Pagar
Não Processados

0,00 Pagamentos  de  Restos  a  Pagar  Não 
Processados

153.997,03

Outras recebimentos 4.387.723,45 Outros pagamentos 6.226.720,49

Saldo do Período Anterior 4.389.523,66 Saldo para exercício seguinte 6.976.905,24

TOTAL 80.724.664,40 TOTAL 80.724.664,40

O Balanço Financeiro registra que o Saldo em Espécie do Exercício Anterior e Saldo 
em Espécie para o Exercício Seguinte não correspondem aos valores registrados 
nos Demonstrativos Consolidados de Contas do Razão, bem como, no do Balanço 
Patrimonial, a reclamar esclarecimentos.
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Na  oportunidade  da  defesa  o  gestor  esclareceu  que  “O  Anexo  XIII  -  Balanço  
Financeiro apresenta divergência no Saldo do Exercício Anterior e no Saldo para o 
Exercício Seguinte porque o saldo de R$4.389.523,66, Saldo do Exercício Anterior  
no Balanço Financeiro, está somado com o valor de R$339.050,08 que equivale a  
saldos  de  exercícios  anteriores  que  ficaram  sob  a  responsabilidade  do  Gestor  
anterior e no Razão Consolidado essa diferença está saindo.”  

Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial do exercício em exame apresentou os seguintes valores:

ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual

ATIVO CIRCULANTE 8.107.420,67 PASSIVO CIRCULANTE 3.643.693,95

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 54.617.767,01

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 29.531.747,75

TOTAL PAT. LÍQUIDO -20.622.292,54

TOTAL 37.639.168,42 TOTAL 37.639.168,42

Anexo 14 da Lei 4.320/64
ATIVO FINANCEIRO 6.976.612,59 PASSIVO FINANCEIRO 3.253.693,95

ATIVO PERMANENTE 30.662.555,83 PASSIVO PERMANENTE 55.007.767,01

SALDO PATRIMONIAL -20.622.292,54

Da  análise  do  Balanço  Patrimonial/2016,  observa-se  que  o  somatório  do  Ativo 
Financeiro  e Ativo Permanente (visão da Lei Federal nº 4.320/64), não diverge da 
soma do Ativo Circulante e Ativo Não Circulante (conforme MCASP).

Ativo Circulante

Termo de Conferência de Caixa
O  Termo  de  Conferência  de  Caixa  indica  saldo  em  espécie  no  montante  de 
R$6.637.562,85. Esse valor corresponde ao saldo registrado no Balanço Patrimonial 
de 2016.

Lavrou-se  o  Termo  no  último  dia  útil  do  mês  de  dezembro  do  exercício  em 
referência, cuja Portaria nº 214ª/2016, de 01.12.16, veio aos autos na defesa final, 
conforme  anexo  530,  conferindo  validade  aos  atos  praticados  por  Comissão 
designada pelo Gestor, cumprindo o disposto no art. 9º, item 20, da Resolução TCM 
nº 1.060/05.

Créditos a Receber
O  ente  público  adotou  os  procedimentos  patrimoniais  de  reconhecimento  pelo 
Regime  de  Competência  dos  valores  a  receber  decorrentes  das  variações 
patrimoniais aumentativas oriundas de receitas.

Demais Créditos a Curto Prazo
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O  subgrupo  “Demais  Créditos  e  Valores  a  Curto  Prazo”  registra  saldo  de 
R$40.379,93.

Ativo Não Circulante

Dívida Ativa
Foi apresentado 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,  de acordo com o disposto no item 40, art.  9º, da Resolução TCM nº 
1.060/05.

O  Demonstrativo  da  dívida  ativa  tributária  e  não  tributária  contém  o  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, segundo o disposto no item 40, art. 9º, da Resolução TCM nº 1.060/05.

O Demonstrativo da Dívida Ativa registra movimentações de baixas no exercício de 
R$443.835,50, entretanto o Anexo II registra arrecadação dessa receita de apenas 
R$390.976,84,  resultando  numa  diferença  de  R$52.858,66.  Não  foram 
encaminhados os processos administrativos de cancelamento de dívida ativa, bem 
como não consta registro identificado nas Variações Patrimoniais, sem que o gestor, 
na defesa das contas, tenha enfrentado e descaracterizado a pendência.

O Anexo II, que trata do Resumo Geral da Receita, aponta para uma arrecadação 
da dívida ativa no valor de  R$390.976,84,  o que representa somente  10,12% do 
saldo do anterior de R$3.864.655,16 conforme registrado no Balanço Patrimonial de 
2015.

O  Pronunciamento  Técnico  chamou  a  atenção  para  o  fato  de  que  não  houve 
contabilização  de  atualização  da  dívida  ativa  nas  Demonstrações  das  Variações 
Patrimoniais, assim como não foi encaminhado a relação da dívida ativa inscrita no 
exercício, em inobservância ao art. 9, item 28, da Resolução 1060/05, atualizada 
pelo art. 12 da Resolução nº 1.340/16.

Sobre tais questionamentos, o gestor aduziu em sua defesa  “que a inscrição da 
Dívida  Ativa  Tributária  figura  nas  Demonstrações  das  Variações  Patrimoniais  na  
conta  contábil  4.9.9.9.1.99.00.00  –  Demais  Variações  Patrimoniais  Aumentativas  
Decorrentes  de Fatos  Geradores  Diversos. (...)  Segue  anexo,  relação da  dívida  
ativa inscrita no exercício, atendendo o disposto no item 28, art. 9°, da Resolução  
TCM n° 1.060/05.”, de sorte que foi notado nos autos o anexo 531, que trata da 
Movimentação da Dívida Ativa no Exercício Financeiro de 2016.

Movimentação dos Bens Patrimoniais
Foi  apresentado  o  demonstrativo  dos  bens  móveis  e  imóveis  por  categoria, 
contendo saldo do exercício anterior, as movimentações de incorporação e baixas 
do  exercício,  segregando  as  dependentes  das  independentes  da  execução  do 
orçamento  e  o  saldo  final,  de  acordo  com  o  disposto  no  item  41,  art.  9º,  da  
Resolução TCM nº 1.060/05.
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Os Bens  Patrimoniais  do  exercício  anterior  totalizaram  R$23.551.436,37.  Com a 
movimentação patrimonial do exercício, o saldo final resultou em R$22.520.218,89, 
que corresponde à variação positiva de 11,88% em relação ao exercício anterior.

Depreciação, amortização e exaustão  
O Balanço Patrimonial do exercício sob exame registrou que a entidade procedeu 
ao registro da depreciação dos bens móveis e imóveis pertencentes à entidade, 
todavia, não foram notadas nos autos as notas explicativas com a informação dos 
critérios  utilizados nos  cálculos  desses  registros,  não  tendo o  gestor,  na  defesa 
apresentada, esclarecido a pendência.

Passivo
Não foi apresentada a relação analítica dos elementos que compõem os passivos 
circulante e não circulante, classificados por atributos “F” ou “P”,  em desacordo 
com o disposto no item 19, art. 9º, da Resolução TCM nº 1.060/05.

Na defesa o gestor assegurou que estaria enviando a  “Relação inconsistente dos  
elementos que compõem os passivos circulante e não circulante, classificados por  
atributos  "F"  ou  "P",  gerada  pelo  sistema.”,  conforme  anexo  533  da  Defesa  à 
Notificação da UJ.

Foi apresentada somente uma relação incompleta com outras obrigações a longo 
prazo – consolidação com saldo R$16.185,22, e o total geral de R$58.261.460,96, 
esse último saldo coincidente com total do Passivo.

Restos a Pagar x Disponibilidade Financeira
Da análise do Balanço Patrimonial, conforme demonstrado no quadro abaixo, ficou 
evidenciado que há saldo suficiente para cobrir os Restos a Pagar inscritos no 
exercício financeiro em análise,  em cumprimento ao disposto no art. 42 da Lei 
Complementar nº 101/00 - LRF.

DISCRIMINAÇÃO VALOR

(+) Caixa e Bancos 6.637.562,85

(+) Haveres Financeiros 315,63

(=) Disponibilidade Financeira 6.637.878,48

(-) Consignações e Retenções 1.253.963,74

(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores 38.176,33

(-) Diferença Anexo 17 (Saldo anterior) 364.527,64

(=) Disponibilidade de Caixa 4.981.210,77

(-) Restos a Pagar do Exercício 1.961.238,25

(-) Restos a Pagar Cancelados 0,00

(-) Despesas de Exercícios Anteriores 217.728,81

(-) Baixas Indevidas de Dívidas de Curto Prazo 0,00

(=) Total 2.802.243,71

Ajustes de Exercícios Anteriores
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Não foi constado ajustes de exercícios anteriores no exercício financeiro em apreço.

Dívida Consolidada Líquida
Os  valores  demonstrados  no  Balanço  Patrimonial  do  exercício  informam  que  a 
Dívida  Consolidada  Líquida  do  Município  foi  correspondente  a  R$50.330.811,15, 
representando 86,66% da Receita Corrente Líquida de R$58.075.519,29, situando-
se, assim, no limite de 1,2 vezes a Receita Corrente Líquida, em cumprimento ao 
disposto no art. 3º, II, da Resolução n.º 40, de 20/12/2001, do Senado Federal.

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$
Passivo Permanente (Lei nº 4.320/64) 55.007.767,01

(-) Disponibilidades 6.637.878,48

(-) Haveres Financeiros 315,63

(+) Restos a Pagar Processados do Exercício 1.961.238,25

(=) Dívida Consolidada Líquida 50.330.811,15

Receita Corrente Líquida 58.075.519,29

(%) Endividamento 86,66%

Demonstrativo das Variações Patrimoniais
O  Demonstrativo  das  Variações  Patrimoniais  consignou  Variações  Patrimoniais 
Aumentativas (VPA) no importe de R$71.562.832,34 e as Diminutivas (VPD) no total 
de R$68.852.365,22, resultando num superávit de R$2.710.467,12.

Foi questionada a origem e composição das contas “diversas variações patrimoniais 
aumentativas”,  no valor de  R$287.674,71, sem prejuízo do encaminhamento dos 
processos administrativos em caso de cancelamentos independentes da execução 
orçamentária,  conforme  estabelece  o  art.  9º,  item  37,  da  Resolução  TCM  nº 
1.060/05.

Na  defesa  o  gestor  informou  que  estaria  enviando  em anexo,  “os  extratos  das  
contas contábeis que demonstram a composição do valor demonstrado na conta  
"diversas  variações  patrimoniais  aumentativas”.”,  anexos  534/535  da  Defesa  à 
Notificação da UJ.

Resultado Patrimonial
O Balanço Patrimonial do exercício anterior registra o Patrimônio Líquido negativo 
no valor de R$23.332.759,66, que acrescido do Superávit verificado no exercício de 
2016,  no valor  de R$2.710.467,12,  evidenciado na DVP,  resulta  num Patrimônio 
Líquido  acumulado  negativo  de  R$20.622.292,54,  conforme  Balanço 
Patrimonial/2016.

OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS 

Despesa com Educação
A Constituição da República estabeleceu, no art. 212, que os Municípios deverão 
aplicar,  anualmente,  o  mínimo  de  25%  da  receita  resultante  de  impostos, 
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compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento 
do ensino.

Inicialmente o Pronunciamento Técnico registrou que dos exames efetuados pela 
Inspetoria  Regional  de  Controle  Externo,  sobre  a  documentação  de  despesa 
apresentada  e  registros  constantes  do  Sistema  SIGA,  foram  consideradas  as 
despesas pagas e as  liquidadas até  31 de dezembro do exercício,  inscritas  em 
Restos  a  Pagar,  com  os  correspondentes  saldos  financeiros,  no  montante  de 
R$17.494.381,54, representando 24,65% das receitas de impostos e transferências 
constitucionais, em inobservância ao art. 212 da CRFB.

Posteriormente,  através  do  CI  nº  12/2017,  constante  no  doc.  283  da  pasta 
“Pareceres, Despachos, Demais Manifestações” o Chefe da 1ª DCOE, encaminhou 
informativo com o seguinte registro:

“O  Pronunciamento  Técnico  de  2016  desta  Prefeitura,  
sorteado  para  esta  Relatoria,  foi  elaborado  com  erro  na 
apuração do percentual mínimo a ser aplicado em educação 
(art. 212).

Apurou-se  equivocadamente  a  aplicação  de  24,65%  no  
MDE.  Assim,  promovemos  os  ajustes  pertinentes  e 
identificamos  que  esta  Prefeitura  aplicou  em  educação  
25,04% das  receitas  de  impostos  e  transferências  
constitucionais,  em  observância  ao  art.  212  da  CRFB,  
conforme anexo.”

Por tais razões, diante do evidente equívoco cometido e a tempo sanado pela área 
técnica, tem-se como regular o cumprimento das exigências de que trata o art. 212 
da Constituição Federal, para reconhecer que a Prefeitura Municipal de Amargosa 
aplicou  o  montante  de  R$17.494.381,54,  que  está  a  revelar  a  aplicação  do 
percentual  de  25,04%  da  receita  resultante  de  impostos,  compreendida  a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

FUNDEB
A Lei Federal nº 11.494/07 determina que os Municípios apliquem, pelo menos, 60% 
dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de  Valorização  dos Profissionais  da  Educação  –  FUNDEB na remuneração  dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

No exercício em exame o Município aplicou  R$8.849.355,55 na remuneração de 
profissionais  em  efetivo  exercício  do  magistério,  de  uma  receita  de 
R$14.688.483,62,  correspondendo  a  60,07%,  observando  o  disposto  na  Lei 
Federal nº 11.494/07, que exige a aplicação mínima de 60%.

Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
Foi  apresentado  na resposta  à  diligência  das  contas  (anexo 543)  o  Parecer  do 
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, acerca da prestação 
de contas, cumprindo o art. 31 da Resolução TCM n.º 1276/08.

Resolução TCM nº 1276/08
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No exercício  em exame o município arrecadou R$14.730.822,37 de recursos do 
FUNDEB,  incluindo  aqueles  originários  da complementação  da  União,  aplicando 
95,11% em despesas do período, atendendo o exigido no art. 13, parágrafo único,  
da  Resolução  TCM  nº  1276/08  e  artigo  21,  §2º  da  Lei  Federal  nº  11.494/07 
(FUNDEB).

Despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde
No exercício em exame o Município aplicou em Ações e Serviços Públicos de Saúde 
o  montante  de  R$7.054.817,91,  correspondente  a  21,73% 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 da CRFB, ou seja, R$32.460.917,20, com a devida exclusão de 2% 
(dois por cento) do FPM, de que tratam as Emendas Constitucionais nºs 55/07 e 
84/14, em cumprimento ao artigo 7º da Lei Complementar 141/12.

Parecer do Conselho Municipal de Saúde
Foi apresentado o Parecer do Conselho Municipal de Saúde, cumprindo o art. 13 da 
Resolução TCM nº 1.277/08, conforme anexo 544 da Defesa à Notificação da UJ, 
que veio autos na diligência final das contas.

Transferência de Recursos ao Poder Legislativo
Para o exercício financeiro em exame, o valor fixado para a Câmara Municipal foi  
correspondente  a  R$2.287.007,00,  superior,  portanto,  ao  limite  máximo  de 
R$2.238.490,80, estabelecido pelo art. 29-A, da Constituição Federal. Desse modo,  
este último será o numerário mínimo a ser repassado ao Legislativo, observando o  
comportamento  da  receita  orçamentária.  Conforme  Pronunciamento  Técnico,  o 
Executivo  transferiu  ao  Poder  Legislativo,  ao  longo  do  exercício  financeiro,  o 
montante de R$2.238.490,86, em cumprimento as determinações constitucionais.

Remuneração dos Agentes Políticos
A Câmara Municipal, através da Lei de nº 367/2012, fixou os subsídios do Prefeito, 
do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, estabelecendo para o gestor o valor  
mensal  de  R$14.000,00;  para  o  Vice  o  importe  de  R$7.000,00 e,  para  os 
Secretários, a quantia de R$4.800,00.

As  folhas  de  pagamento  especificam  que  foram  pagos  a  título  de  subsídio  ao 
Prefeito  o  valor  de  R$154.000,00  e  ao  Vice-Prefeito  o  valor  de  R$77.000,00, 
totalizando R$231.000,00,  atendendo os limites legais. O mesmo se pode afirmar 
em relação aos Secretários Municipais,  que receberam no exercício financeiro o 
montante de R$276.919,93, sendo que o subsídio pago à Secretária Daiana Eça 
Rodrigues Ramos no mês de maio, no total de R$4.979,74, segundo o gestor aduziu 
na defesa, a agente político “foi nomeada em 16 de maio, recebeu como professora  
de  01  a  15  e  de  16  a  31,  conforme comprovantes  de  pagamento  em anexo.”,  
segundo  anexo  537  da  Defesa  à  Notificação  da  UJ,  restando  satisfatoriamente 
sanada a pendência.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
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Audiências Públicas
Foram  apresentadas  as  atas  das  audiências  públicas  relativas  aos  1º,  2º  e  3º  
quadrimestres, sendo realizadas dentro dos prazos, observando o disposto no § 4º, 
do art. 9º, da Lei Complementar n.º 101/00 – LRF.

RESOLUÇÕES DO TCM/BA

Aplicação  dos  Recursos  do  Royalties  /  Fundo  Especial  /  Compensações 
Financeiras de Recursos Minerais e Hídricos – Resolução TCM nº 931/04
O  Município  recebeu  recurso  proveniente  dos  Royalties/FEP/CFRM/CFRH,  no 
exercício em tela, no montante de R$227.764,69. Conforme Relatório de Prestação 
de  Contas  Mensal,  não  sendo  identificadas  despesas  incompatíveis  com  a 
legislação vigente.

Aplicação  dos  Recursos  da  Contribuição  de  Intervenção  no  Domínio 
Econômico (CIDE) – Resolução TCM nº 1122/05
No exercício em exame o Município recebeu recurso proveniente da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, no montante de R$20.990,48. Segundo 
Relatório  de  Prestação  de  Contas  Mensal,  não  foram  identificadas  despesas 
incompatíveis com a legislação vigente, pagas com o referido recurso.

Declaração de Bens
Em  cumprimento ao  art.  11  da Resolução TCM nº  1.060/05,  foi  apresentada a 
Declaração de Imposto de Renda, Exercício 2017, ano Calendário 2016, datada de 
13.03.17, totalizando R$149.355,00.

Questionário Relativo ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGMFoi 
apresentado o questionário relativo ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal – 
IEGM, devidamente preenchido, em cumprimento ao disposto na Resolução TCM 
nº 1.344/2016.

Relatório Conclusivo da Transmissão de Governo
Foi apresentado o Relatório Conclusivo da Comissão de Análise Técnica, nomeada 
pelo Gestor eleito em 2016, que teve como atribuição a análise dos levantamentos e 
demonstrativos elaborados pela Comissão de Transmissão de Governo.

RECEITAS TRANSFERIDAS
O Pronunciamento Técnico não registrou divergência na contabilização das receitas 
transferidas, que está em sintonia com o numerário constante do Demonstrativo de 
Receita Orçamentária de 2016.

DOCUMENTOS DE DESPESA
Foram apontados como ausentes no achado “CA.DES.GV.000787 – Processo de 
pagamento não encaminhado ao TCM”, ou seja, não encaminhados à Regional para 
o  devido  controle,  alguns  processos  de  pagamento,  conforme  anotados  na 
Cientificação/Relatório Anual. Nessa fase processual a relatoria conferiu, mais uma 
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vez, oportunidade para que a gestora cuidasse em encaminhar as peças faltantes, 
no  que  tange  a  ausência  dos  processos  de  pagamento  nºs  6151,  no  valor  de 
R$162.244,08, referente a “Diversos Servidores Educação 40%” e 6123, no importe 
de R$10.314,59,  do credor “Bulhões Comercial  de Derivados de Petróleo Ltda.”, 
todos relativos ao mês de dezembro de 2016, somando o total de R$172.558,67, em 
que  a  Regional  registra  de  forma  categórica  a  “Ausência  do  processo  de  
pagamento”, acrescentando o comentário de que “A justificativa da ocorrência não  
foi aceita.”

Destarte, na defesa apresentada fez chegar aos autos os procesos de pagamento 
reclamadas, conforme anexos nºs 349 a 355 (processo de pagamento nº 6151) e 
anexo nº 361  (processo de pagamento nº 6123) da Defesa à Notificação da UJ, 
descaracterizando  satisfatoriamente  a  pendência,  reconhecendo  quitada  a 
responsabilidade da gestora quanto a esse apontamento. 

Dando continuidade à análise das contas em referência, convém promover o 
registro das informações a seguir descritas, objetivando melhor evidenciar o 
comportamento da execução orçamentária, mesmo porque ainda remanescem 
alguns questionamentos que,  se  não chegam a comprometer  o mérito  das 
contas, estão a reclamar do gestor maior empenho na sua descaracterização 
com vistas  ao  devido  cumprimento  das  normas  de  regência,  sob  pena  de 
incorrer nas sanções legais, inclusive em reincidência autorizadora emissão 
de  pronunciamento  pela  rejeição  das  contas  futuras  do  ente  público,  com 
acréscimo de que esses registros sinalizam para ressalvas ensejadoras da 
aplicação de penalidade de multa.

Relação dos Bens Patrimoniais do exercício
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,  contabilizando  bens  adquiridos  no  total  de 
R$373.590,35, que não corresponde aos valores identificados no demonstrativo de 
bens patrimoniais de R$330.356,636.

Na  resposta  à  diligência  das  contas,  o  gestor  admitiu  a  desconformidade, 
esclarecendo que estaria “encaminhando em anexo Demonstrativo de Bens Moveis  
e Imóveis com as devidas correções.”, de conformidade com o anexo 536 da Defesa 
à Notificação da UJ.

Foi registrado por último, que foi encaminhada a certidão firmada pelo Prefeito, pelo 
Secretário de Finanças e sem constar a assinatura do Encarregado do Controle de 
Patrimônio,  contendo  o  total  dos  bens  patrimoniais  de  forma  segregada,  não 
evidenciando o total  da  depreciação,  exaustão e amortização,  conforme o caso, 
atestando  que  todos  os  bens  do  município  (ativo  não  circulante)  encontram-se 
registrados e submetidos ao controle apropriado, estando, ainda, identificados por 
plaquetas, resultando no visível descumprimento do art. 9º, item 18, da Resolução 
TCM nº 1.060/05.

Passivo Circulante
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O anexo 17 não foi apresentado na forma estabelecida na Lei Federal nº 4.320/64.  
Foram  adotados  incorretamente  nomenclaturas  de  contas  típicas  dos 
Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor Público – DCASP. A título de exemplo 
não se verifica as contas de Restos a Pagar Processados e Não Processados. Além 
disso, o saldo anterior de R$4.541.354,71 registrado no anexo 17 diverge do saldo 
final  verificado no mesmo anexo,  desta vez do exercício  de 2015,  da ordem de 
R$4.905.882,35.  Tal  fato,  demonstra  que  houve  violação  ao  Princípio  da 
Fidedignidade da Informação Contábil, de sorte a questionar acerca da diferença de 
R$364.527,64.

O gestor esclareceu na defesa que estaria “encaminhando o Anexo XVll, que trata  
do Demonstrativo da Dívida Flutuante, onde o saldo inicial está de acordo com o  
Anexo XVll do exercício de 2015. Foi feita também alteração na nomenclatura das  
contas de restos a pagar, conforme estabelece a Lei nº 4.320/64.”, segundo anexo 
532 da mesma Defesa à Notificação da UJ.

Foi apresentada a relação dos Restos a Pagar, de acordo com o disposto no item 
29,  art.  9º,  da Resolução TCM nº  1.060/05.  Contudo,  o  total  dessa relação dos 
Restos a Pagar Processados no total de R$1.283.747,46 diverge em R$677.490,79 
dos  inscrito  no  exercício  no  total  de  R$1.961.238,25,  constante  no  Balanço 
Financeiro e Demonstrativo de Despesa Consolidado, fazendo com que o gestor 
enfrentasse a  questão assegurando que  “O valor  inscrito  encontra-se  correto.  A 
divergência é decorrente da Relação de Restos a Pagar do Fundo Municipal de  
Saúde que encaminhamos em anexo.”

Despesas glosadas em exercício anterior
O Sistema de Informações e Controle de Contas (SICCO) informa que permanece 
pendente de restituição à conta corrente do FUNDEB, com recursos municipais, o 
valor de R$4.460,17, decorrente de despesas glosadas, uma vez ter sido constatado 
desvio de finalidade, conforme Processo TCM nº 06794-08; assim como em ao FIES 
no importe de  R$77.129,89  e QSE no valor de R$58.335,63, segundo Processo 
TCM nº 06794-08.
Na resposta à diligência das contas o gestor não enviou nenhum documento capaz 
de comprovar a devolução reclamada e nem justificou sua omissão no cumprimento 
da  obrigação,  razão  porque  o  lamentável  descaso  deverá  ser  levado  em 
consideração  na  aplicação  de  penalidade  ao  gestor  na  parte  final  deste 
pronunciamento.

Deve a atual Administração Municipal ser notificada para, com a maior brevidade, 
promover a devolução à conta bancária do FUNDEF do valor de R$4.460,17, com 
recursos municipais,  devido sua aplicação em ações estranhas às finalidades do 
Fundo, sob pena de incorrer nas sanções legais.

Limite da Despesa Total com Pessoal
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao regulamentar o estabelecido no art. 169 da 
Carta Magna, estabeleceu limites para a despesa total com pessoal, determinando 
expressamente no art.  19 que este dispêndio, de referência aos Municípios, não 
poderá exceder a 60% da receita corrente líquida, destinando, no art. 20, inciso III,  
na alínea “b”, 54% ao Executivo.
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A despesa com pessoal da Prefeitura apurada inicialmente no exercício de 2016, no 
montante de R$33.849.475,18, correspondeu a 58,29% da Receita Corrente Líquida 
de  R$58.075.519,29,  ultrapassando  o  limite  definido  no  art.  20,  III,  'b',  da  Lei 
Complementar nº 101/00 – LRF.

Na defesa apresentada o gestor insurge-se contra a imputação assegurando que 
“Durante a análise realizada pela 3ª IRCE não foram excluídas das Despesas com  
Pessoal  as  Despesas  com  insumos  e  outros  Custeios,  conforme  consta  nos  
Contratos  e  Notas  Fiscais  anexas  aos  Processos  de  Pagamentos,  para  melhor  
esclarecimento  elaboramos  os  Demonstrativos  a  seguir,  separando  de  forma 
analítica os valores Distribuídos entre as Despesas citadas, em conformidade com  
os documentos (Contratos e Processos de Pagamentos) que encaminhamos em  
anexo.”,  sendo  relacionados  mês  a  mês  as  empresas  e  os  insumos/custeios  a 
serem  excluídos,  segundo  a  defesa,  totalizando  R$880.797,99  que,  uma  vez 
excluído da despesa total com pessoal, o percentual comprometido da RCL seria 
reduzido para 56,77%.

Examinada  a  defesa  e  documentos  apresentados,  constata-se  a  presença  das 
despesas realizadas, as quais foram levantadas e confirmadas no Sistema SIGA, 
destacando-se  os  custeios/insumos  devidamente  descritos  nas  regras 
contratuais/notas fiscais, de sorte a autorizar a exclusão de recursos no montante 
solicitado totalizando  R$880.797,00 que,  subtraído do montante antes apontado 
como gastos com pessoal da ordem de R$33.849.475,18, reduziu esse quantitativo 
para R$32.968.678,18, revelando o comprometimento do percentual de 56,77%.  

Portanto,  o  comportamento  da  despesa  total  com  pessoal,  em  relação  aos 
exercícios  financeiros  de  2012  (3º  quadrimestre),  2013,  2014,  2015  e  2016 
demonstra que a Administração Municipal manteve esse dispêndio em percentual 
sempre acima do limite definido na LRF, conforme delineado na tabela abaixo:

EXERCÍCIO 1º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE
2012 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 63,14

2013 63,26 68,50 63,47

2014 65,89 59,23 53,42

2015 57,14 60,22 59,84

2016 65,86 64,60 56,77

Limite da Despesa Total com Pessoal referente aos Quadrimestres
No 1º quadrimestre de 2015 a Prefeitura ultrapassou o limite definido no art. 20, III,  
'b', da Lei Complementar nº 101/00 – LRF, aplicando  57,14% da Receita Corrente 
Líquida  em  despesa  com  pessoal,  permanecendo  acima  do  limite  até  o  3º 
quadrimestre  de  2016,  de  sorte  que  caberia  a  Administração  Municipal  adotar 
providências  com vistas  à  redução desse  dispêndio  segundo a  regra do art.  23 
combinado com o art. 66 da LRF, eliminando  o percentual excedente nos quatro  
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 até o 3º  quadrimestre de 2015 e, 
dois últimos, até o 2º quadrimestre de 2016, o que não ocorreu, considerando que 
neste quadrimestre a despesa total com pessoal correspondeu a 64,60% da RCL, 
impondo-se  a  aplicação  da  penalidade  de  multa  devido  a  prática  de  infração 
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administrativa contra as leis de finanças públicas prevista no inciso IV do art. 5º da 
Lei Federal nº 10.028/00.

É conveniente ressaltar, no entanto, que o percentual da multa a ser aplicada no 
caso vertente, por se tratar de uma penalidade de significativo impacto financeiro,  
está sinalizando pela sua modulação com base nos princípios constitucionais da 
razoabilidade e da proporcionalidade.

Essa, aliás, foi a linha de intelecção adotada pelo eminente Ministro Walton Alencar 
Rodrigues, ilustre integrante do TCU que, ao manifestar sobre o assunto mediante 
Acórdão  nº  317/2003,  entendeu  que  se  praticaria  melhor  justiça  “que  a  multa  
prevista  no  art.  5º,  §  1º  da  Lei  nº  10.028/2000 deve  ser  aquilatada  pelo  juiz e  
entendida  como  de  até  30% dos  vencimentos  anuais  do  gestor,  conferindo  ao  
aplicador da norma a necessária margem de valoração da conduta para fixação do  
seu valor.”

Destarte, em harmonia com esse entendimento e em consonância com os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade aplica-se à Sra. Karina Borges Silva multa 
no percentual de 12% sobre os vencimentos anuais.

Observa-se ainda, que no 3º quadrimestre de 2016 a despesa de pessoal perdurou 
acima do limite de 54%, ainda que o gestor tenha conseguido reduzir tal dispêndio 
no último quadrimestre para 56,77% da Receita Corrente Líquida.

Assim sendo, de tudo quanto foi narrado e considerando a crise financeira, maior 
recessão da história  do país,   impactando sobremaneira as finanças municipais, 
sobretudo dos pequenos e médios municípios da região nordeste, diante de um 
Produto  Interno  Bruto  –  PIB  com  crescimento  negativo  nos  últimos  exercícios 
financeiros  ficou  evidenciado  que  a  situação  de  dificuldades  enfrentadas  pelo 
Executivo Municipal,  certamente, contribuiu para dificultar a adoção das medidas 
saneadoras recomendadas com vistas à recondução da despesa total com pessoal  
ao limite definido na LRF, devendo, no entanto, adotar as medidas previstas no art. 
169, §§ 3º e 4º,  da Constituição Federal, consubstanciadas na redução em pelo 
menos  vinte  por  cento  das  despesas  com  cargos  em  comissão  e  funções  de 
confiança;  exoneração  de  servidores  não  estáveis.  E,  se  essas  medidas  se 
mostrarem insuficientes, determinar a exoneração de servidores estáveis.

Por último, é conveniente deixar assentado que, ao adotar esta vertente de não 
emitir pronunciamento pela rejeição das contas que tenham ultrapassado de forma 
moderada o limite máximo, como tem acontecido majoritariamente diante do fraco 
desempenho da economia nacional, a Corte de Contas não pretendeu  “ALTERAR 
OS PARÂMETROS E  LIMITES FIXADOS PELA LEI  COMPLEMENTAR 101/00”, 
como aduzido pelo respeitável integrante do Parquet, porquanto tal competência é 
do Congresso Nacional. Demais disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal não traz 
em seu bojo nenhuma disposição no sentido de que ultrapassar o limite de 54% da 
RCL,  na  realização  da  despesa  total  com pessoal,  deverá  ser  aplicada  a  pena 
capital da rejeição.    

Relatórios  de  Gestão  Fiscal  e  Resumido  da  Execução  Orçamentária  – 
Publicidade
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O  Pronunciamento  Técnico  anotou  que  foram  apresentados  parcialmente  os 
Relatórios  Resumidos  da  Execução  Orçamentária,  diante  da  ausência  de 
comprovação de publicidade do 1º Bimestre. Por sua vez os Relatórios de  Gestão 
Fiscal, acompanhados dos demonstrativos, com os competentes comprovantes de 
sua divulgação foram apresentados.

Portanto, em razão da ausência de comprovação da divulgação do RREO referente 
ao 1º Bimestre, não observando ao quanto estabelecido no art. 52 (RREO), da Lei 
Complementar n.º 101/00 – LRF deverá ser levada em consideração para aplicar à 
gestora  penalidade  de  multa,  uma  vez  que  não  foi  notada  nos  autos  a 
documentação que a defesa afirmou haver enviado.

Investimentos
Conforme dados declarados pelo Consórcio Público Vale do Jiquiriçá, o Município 
de  Amargosa  é  consorciado  daquela  entidade.  Todavia  não  há  registros  dos 
investimentos efetuados pelo Município naquele Consórcio a título de Contrato de 
Rateio, em que pese o demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada daquele 
Consórcio  (Processo  nº 03512e17)  registrar  uma  previsão  de  receita  não 
repassada  pelo  Município,  da  ordem  de  R$15.180,00  em  2016,  tendo  o  gestor 
respondido ao questionamento afirmando categoricamente que  “A Prefeitura não 
participou ativamente das Ações do  Consórcio do Vale do Jiquiriçá, não investiu  
nem tão pouco utilizou de Benefícios do mesmo.”

O gestor não esclareceu sobre o apontamento de que informações do SIGA dão 
conta da participação do Município de Amargosa no Consórcio Intermunicipal do 
Recôncavo Baiano.

Passivo Não-Circulante/Permanente
O  Anexo  16  registrou  a  Dívida  Fundada  Interna  com  saldo  anterior  de 
R$53.355.452,13, havendo no exercício em exame a inscrição de R$56.096.039,26 
e a baixa de R$54.443.724,38, remanescendo saldo no valor de R$55.007.767,01 
que  corresponde  ao  saldo  do  Passivo  Permanente  registrado  no  Balanço 
Patrimonial.

Verifica-se  que  no  demonstrativo  da  dívida  fundada  informa  amortização  de 
R$54.443.724,38,  todavia  o  demonstrativo  de  despesa  (Anexo  02)  registra 
pagamento de R$249.283,51, tendo o gestor esclarecido na defesa apresentada, 
“que o demonstrativo está demonstrando lançamentos de transferência de saldo de  
contas  que  estavam  classificados  equivocadamente,  foi  transferido  o  valor  de  
R$53.548.964,77  da  conta  2.2.1.4.1.01.01.00.00  -  contribuições  previdenciárias  
débito parcelado (P) para a conta 2.2.1.4.3.01.01.01.00 - INSS - débito parcelado  
(P), e dessa conta foi reclassificado o valor para o passivo circulante o valor de  
R$300.000,00.  O  mesmo  aconteceu  com  a  conta  de  precatórios  no  valor  de  
R$90.000,00, o que pode ser verificado no Demonstrativo das Contas do Razão,  
com isso, solicitamos uma nova análise.”

Não foram apresentados os comprovantes dos saldos das dívidas registradas nos 
passivos  circulante  e  não  circulante,  referentes  às  contas  de  atributo  "P" 
(permanente),  em  descumprimento ao  item 39,  art.  9º,  da  Resolução  TCM nº 
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1.060/05,  tendo o  gestor  informado que  “Os órgãos credores não apresentaram 
extratos da Divida Consolidada.”

Precatórios Judiciais
O Balanço Patrimonial/2016 consignou precatórios no montante de  R$290.435,65. 
Todavia,  não  consta  a  relação  dos  beneficiários  em  ordem  cronológica  de 
apresentação, acompanhada dos respectivos valores, contrariando, portanto, o que 
determinam o art. 30 § 7º e 10 da Lei Complementar nº 101/00 (LRF) e o item 39,  
art.  9º,  da  Resolução  TCM  nº  1060/05.  Ressalte-se  o  disposto  no  art.  100  da 
Constituição Federal, não tendo o gestor descaracterizado a irregularidade, posto 
que se limitou a alegar que  “O valor registrado vem de gestões anteriores e não  
obtivemos a relação dos  Beneficiários aguardamos a Manifestação do Procurador  
Jurídico do Município.”

Relatório de Controle Interno
Foi  apresentado  o  Relatório  Anual  de  Controle  Interno  subscrito  pelo  seu 
responsável,  acompanhado  da  Declaração,  datada  de  29/12/2016,  em  que  o 
Prefeito  Municipal  atesta  ter  tomado  conhecimento  do  seu  conteúdo,  em 
atendimento ao art. 9º, item 33, da Resolução TCM nº 1060/05.
Da análise do Relatório, verifica-se que não foram apresentados os resultados das 
ações de controle interno atinentes aos achados constantes no Relatório Anual da 
entidade, elaborado pela Inspetoria Regional.

Transparência Pública – Lei Complementar nº 131/2009
Estabelece o art. 48-A da LRF, incluído pelo art. 2º da Lei Complementar nº 131 de 
27/05/2009, que os municípios disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o 
acesso das informações referentes a receita e a despesa.

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, na forma do estabelecido 
na  Lei  Complementar  nº  131/2009,   na  Lei  de  Acesso  à  Informação  (Lei  nº  
12.527/2011)  e  no  Decreto  Federal  nº  7.185/2010,  analisou  as  informações 
divulgadas  no  Portal  de  Transparência  desta  Prefeitura,  no  endereço  eletrônico:  
http://www.amargosa.ba.io.org.br/ na data de 04/04/2017 e levou em consideração 
as informações disponibilizadas até 31/12/2016.

Foi procedido o somatório dos requisitos analisados e a Prefeitura alcançou a nota 
final  de  50  (de  um  total  de  72  pontos  possíveis),  sendo  atribuído  índice  de 
transparência de 4,93%, de uma escala percentual de 0 a 10, o que evidencia uma 
avaliação  Insuficiente,  razão  porque  a  Administração  Municipal  advertida  para 
promover as melhorias necessárias no portal de transparência da Prefeitura, para o 
fiel  cumprimento  do  disposto  na  Lei  Complementar  nº  131/2009,  sob  pena  de 
incorrer nas sanções legais.

Multas e Ressarcimentos
Quanto aos gravames relacionados no Pronunciamento Técnico a gestora informou 
na  defesa  apresentada  que  estaria  “encaminhando  em anexo  comprovantes  de  
quitação  da  Multa  relativa  ao  Processo  n°  08162-15.  As  Multas  relativas  aos  
Processos de n° 12247-15, 02427el6 e 04519el6 todos com vencimentos em 2017,  
encontram-se  ainda  pendentes  de  pagamento.  Estamos  viabilizando  recursos  
financeiros  para  devida  quitação.  (...)  As  demais  Multas  e  Ressarcimentos  
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pendentes  encontram-se  em  fase  de  cobrança  judicial.”,  todavia,  somente  em 
31.10.17 é  que foram trazidos aos autos  os comprovantes  de recolhimento  das 
multas  referentes  aos  Processos  TCM nº  08162-15,  no  valor  de  R$4.000,00;  e 
02427e16, no importe de R$3.000,00, conforme  anexos nºs 738 e 739 da pasta 
“Pareceres  /  Despachos  /  Demais  Manifestações”,  os  quais  deverão  ser 
encaminhados eletronicamente à 2ª DCE, para as devidas anotações.       

Pagamento de Precatórios Trabalhistas
Foi  encaminhado à consideração da relatoria das contas o Ofício  nº  3046/2017, 
oriundo do Juízo de Conciliação de 2ª Instância do Tribunal Regional do Trabalho – 
5ª Região, dirigido ao Presidente do TCM noticiando  “a situação do Município de  
Amargosa,  informando  que  atualmente  existem precatórios  trabalhistas  vencidos  
sem pagamento  ou  conciliação,...  caracterizando,  por  consequência,  ofensa  aos  
princípios  da  Administração  Pública...  o  que  configuraria  ato  de  improbidade  
administrativa e crime de responsabilidade.”

Ouvida a AJU sobre a questão, esta se manifestou aduzindo “que não está dentre  
as competências deste Tribunal compelir os gestores municipais ao adimplemento  
de decisões judiciais,  mesmo porque o  Poder  Judiciário  dispõe  de instrumentos 
mais apropriados e eficazes para proceder à constrição patrimonial do devedor, qual  
seja, o Município de Amargosa.”

Nesta vertente,  conquanto esta Corte de Contas não detenha competência para 
debruçar sobre a matéria ventilada no Ofício em testilha, é de bom alvitre promover  
o registro do apontamento neste pronunciamento, para que a edilidade dele tome 
conhecimento, ficando a Administração Municipal advertida para que promova as 
medidas  necessárias  com  vistas  à  solução  de  tais  pendências,  sob  pena  da 
responsabilização  pessoal  do  gestor  que  der  causa  a  prejuízos  ao  erário  em 
decorrência  do  pagamento  encargos,  a  exemplo  de  juros  e  multas  por 
descumprimento de obrigações.

Licitações
A  Regional  consignou  no  Cientificação/Relatório  Anual  procedimentos  de 
inexigibilidade  e  dispensas  de  licitações,  cujas  formalizações  contrariam  as 
disposições da Lei  de Licitações e Contratos Administrativos,  porquanto se fazia 
indispensáveis a realização de procedimento licitatório.

O Pregão nº 019-2016-PE-SRP, no valor de R$182.794,43, com vistas à aquisição 
de medicamentos e outros produtos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal  de  Saúde,  apresentou  deficiências  quanto  à  comprovação  de  sua 
divulgação  no  Diário  Oficial  do  Município  e  em  jornal  de  circulação  local,  com 
acréscimo de que sua publicação em jornal  de grande circulação apresentou-se 
ilegível; além da ausência de adjudicação da autoridade competente no processo 
licitatório.  

Os Processos de Inexigibilidades nº 004-2016-I (R$72.000,00) para a contratação 
de profissionais para a prestação de serviços de consultoria de arquitetura, e nº  
FMS012-2016-I  (R$444.240,00)  para  a  execução  de  serviços  médicos  foram 
realizados com arrimo no inciso II do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, todavia,  
sem a devida fundamentação legal para que tais contratações se dessem de forma 
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direta.  O mesmo ocorreu com o Processo nº 010-2016-I  (R$130.000,00),  para a  
contratação de serviços artísticos fulcrada no inciso III do mesmo art. 25 da Lei de 
licitações, sem que tenha restado evidente a motivação quanto ao preço e escolha 
do prestador do serviço, de sorte que o numerário envolvido em tais contratações 
diretas totalizou R$646.240,00.

Foi  apontada,  também,  a  ausência  do  Processo  Licitatório  nº  FMS036-2016-I 
(R$30.765,00); e irregularidades nas Inexigibilidades/Dispensas nºs FMS008-2016-I 
(R$12.000,00), FMS038-2016-I (R$9.000,00), FMS033-2016-I (R$36.339,00), 056-
2016-D (R$34.820,10) e 060-2016-D (R$10.147,50), totalizando R$133.071,60, para 
a contratação de profissionais para prestação de serviços de saúde na área médica.

Todavia, os procedimentos em apreço, salvo melhor pensar, não se enquadram na 
exigência  prevista  na  Lei  Federal  nº  8.666/93  com  vistas  à  realização  de 
procedimento  licitatório  e  sim  de  ausência  de  concurso  público  na  forma 
determinada no do inciso II do art. 37, da Constituição Federal, uma vez que se trata 
da contratação de pessoal.

Destarte,  é  conveniente  deixar  assentado  que  a  contratação  de  profissionais 
especializados  na  prestação  de  serviços  médicos  tem  se  revelado  de  difícil  
provimento,  sobretudo  nos  médios  e  pequenos  municípios  mais  afastados  da 
Capital do Estado, onde os concursos públicos acaso realizados são pouco atrativos 
devido a alta demanda desses profissionais nos grandes centros urbanos, em que 
os  poucos  profissionais  da  área  que  acorrem  aos  chamamentos  seletivos  não 
permanecem por longo tempo prestando serviços nessas comunas. Daí porque o 
Governo  Federal  interviu  através  do  “Programa  Mais  Médicos”  buscando  uma 
solução satisfatória para a caótica situação vislumbrada na prestação de serviços 
médicos no interior do país.

A situação em apreço está a exigir da Administração Municipal maior empenho no 
cumprimento das normas de regência, caso contrário poderá incorrer nas sanções 
legais, a exemplo da rejeição das contas da entidade em futuro exercício financeiro.

Concurso Público
A Cientificação/Relatório Anual apontou que, no decorrer do exercício financeiro em 
tela, a Prefeitura Municipal promoveu várias contratações de pessoal sem respaldo 
legal,  uma  vez  que  não  restou  comprovado  ter  sido  deflagrado  previamente  o 
necessário e indispensável concurso público. Tal conduta viola o disposto no art. 37, 
II, da Constituição Federal, inclusive a exceção prevista no inciso IX desse mesmo 
dispositivo legal, que estabelece a possibilidade de a contratação de pessoal por 
tempo determinado ao estabelecer que “a lei estabelecerá os casos de contratação  
por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional  
interesse  público”. Caberia  à  gestora,  junto  a  Regional,  diante  do apontamento, 
comprovar de que dispunha de lei autorizativa para as contratações excepcionais. 
Ao que tudo indica tais contratações foram realizadas sem respaldo em lei, razão 
porque  fica  a  Administração  Municipal  advertida  para  a  realização  de  concurso 
público como estabelecido na Carta Federal com o desligamento do serviço público 
de todos os servidores em situação de irregularidade.

Execução Orçamentária (Cientificação/Relatório Anual)
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O  Sistema  SIGA registra  alguns  achados  e  ocorrências  pendentes  durante  o 
acompanhamento da execução orçamentária e não suficientemente justificados: 

• outras  despesas  efetivamente  pagas  com  pessoal,  decorrentes  de 
contratação de pessoa física ou terceirização de mão de obra através de 
sociedades  e  empresas  para  consultoria  ou  atividades  permanentes  e 
pertinentes ao funcionamento da administração pública;

• não foram informadas no SIGA as certidões de prova de regularidade fiscal e 
trabalhista para o aditivo ao contrato;

• empenhos pagos informados no SIGA maior que o valor do contrato somado 
aos aditivos informados no SIGA;

• não  foi  informado  no  contrato  cadastrado  no  SIGA o  crédito  pelo  qual 
ocorrerá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática 
e da categoria econômica (dotação orçamentária);

• despesas classificadas incorretamente;
• contratos não encaminhados ao TCM;
• ausência de remessa mensal dos dados e informações da gestão pública ao 

Sistema Integrado Gestão e Auditoria – SIGA;
• divergência  entre  o  valor  de  transferências  constitucionais  e  legais 

contabilizado pela Prefeitura Municipal e o informado pelo Banco do Brasil,  
STN e SEFAZ/BA.

Tais  pendências  sinalizam  que  a  Administração  Municipal  precisa  voltar  maior 
atenção  objetivando  melhorar  o  desempenho  da  máquina  administrativa  e 
aperfeiçoamento do sistema de controle interno da entidade de sorte a reduzir ou 
mesmo expurgá-las,  sob pena de sua continuidade influenciar negativamente no 
mérito das contas futuras da Prefeitura Municipal.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Concluída  a  instrução  processual,  a  prestação  de  contas  foi  encaminhada  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 na Manifestação MPC 
nº  1376/2017,  emitido  pelo  Dr.  Danilo  Diamantino  Gomes  da  Silva,  de  cuja 
conclusão extrai-se os seguintes trechos:

“Assim,  numa  análise  global,  tendo  em  vista,  sobretudo  a  não  
recondução  da despesa  com  pessoal  aos  limites  legalmente  
estabelecidos, o remanejamento ou a transferência de recursos de  
uma categoria de programação para outra sem a correspondente e  
prévia autorização legislativa, bem como a violação ao disposto na  
Resolução  TCM  nº  1311/12,  este  Ministério  Público  de  Contas  
considera que deve ser  emitido Parecer Prévio pela rejeição das  
Contas ora analisadas.

Ante o exposto, com fundamento no art.  71, I  e II,  c/c o art.  75,  
caput,  da Constituição Federal,  este MPC opina pela emissão de  
Parecer Prévio no sentido da REJEIÇÃO das Contas da Prefeitura  
de Amargosa, relativas ao exercício de 2016, de responsabilidade  
da Sra. Karina Norges Silva, aplicando-se multa, com fundamento  
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no art. 71, I, II e IV, da Lei Complementar nº 06/91, bem como multa  
no valor de até 30% dos vencimentos anuais do gestor, prevista no  
art.  5º,  §1º,  da  Lei  nº  10.028/00,  pela  prática  de  infração  
administrativa contra as finanças públicas tipificadas no art. 5º, IV,  
da sobredita Lei, qual seja, não reconduzir DENTRO DO PRAZO a  
despesa com pessoal. 

Por fim, como apontado acima, recomenda-se o envio dos autos à  
área técnica para apreciação do quanto analisado nos tópicos já  
mencionados. 

Em tempo, ressalte-se que o presente arrazoado tomou por base a  
veracidade e a completude das informações vertidas nos autos.”

CONCLUSÃO

Após tudo visto e devidamente examinado o processo da Prestação de Contas da 
Prefeitura  Municipal  de  Amargosa,  sob  os  aspectos  da  fiscalização  contábil, 
financeira,  orçamentária,  operacional  e patrimonial,  que é conferida à Corte pela 
Carta Federal, denotam-se falhas devidamente evidenciadas neste pronunciamento, 
inclusive algumas irregularidades, de sorte a concluir, não obstante o entendimento 
do  ilustre  representante  do  Parquet, que  as  contas  referenciadas  submetem ao 
comando  do  contido  no  art.  40,  inciso  II,  combinado  com  o  art.  42  da  Lei 
Complementar de nº 06/91.

VOTO

Diante do exposto e tudo o mais que consta do processo, com arrimo no art. 40, 
inciso II combinado com o art. 42, todos da Lei Complementar de nº 06/91, vota-se 
no  sentido  de  que,  no  cumprimento  de  sua  missão  institucional,  o  Tribunal  de 
Contas  dos  Municípios  do  Estado  da  Bahia,  aprove,  porém com ressalvas,  a 
prestação  de  contas  da  Prefeitura  Municipal  de  Amargosa,  Processo  TCM  nº 
07287e17, exercício financeiro de 2016, da responsabilidade da Sra. Karina Borges 
Silva.

Aplicar à gestora, com fundamento no § 1º do art. 5º da Lei Federal nº 10.028/00,  
multa no valor de R$20.160,00 (vinte mil, cento e sessenta reais), correspondente 
a  12% dos seus vencimentos anuais,  com fundamento no § 1º do art.  5º da Lei 
Federal nº 10.028/00, devido a não adoção das medidas saneadoras de que trata o 
art.  23  da  LRF e  das previstas  nos  §§  3º  e  4º  do  art.  169  da  Constituição  da 
República,  para recondução da despesa total  com pessoal  ao limite  de 54% no 
segundo quadrimestre do exercício em tela, tendo em vista a violação verificada no 
primeiro  quadrimestre  do  exercício  financeiro  de  2015,  incorrendo,  portanto,  na 
infração administrativa de que trata o inciso IV do art. 5º da mencionada Lei Federal 
nº 10.028/00.
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Aplicar, também, à gestora, nos termos do art. 71, inciso II combinado com o art. 76, 
inciso III, alínea “d” da mencionada Lei Complementar nº 06/91, multa no valor de 
R$5.000,00 (cinco mil reais), notadamente em razão da inobservância às regras 
introduzidas na contabilidade pública pelo MCASP; demonstrações contábeis com 
incorreções;  ausência de comprovação da divulgação do Relatório  Resumido da 
Execução  Orçamentária  referente  ao  primeiro  bimestre;  violação  da  Lei  da 
Transparência (Lei Complementar nº 131/09) devido a divulgação insuficiente dos 
dados municipais quanto a receita e a despesa do ente público; procedimentos de 
inexigibilidade  e  dispensa  de  licitação  realizados  em  desconformidade  com  a 
legislação de regência; deficiente Relatório de Controle Interno; desconformidades 
apontadas na execução orçamentária consignados na Cientificação/Relatório Anual.

Para  imputação  do  gravame  deverá  ser  emitida  Deliberação  de  Imputação  de 
Débito, devendo o recolhimento aos cofres públicos se dar no prazo de trinta dias do 
trânsito em julgado do decisório, na forma da Resolução TCM nº 1.124/05, sob pena 
de ensejar a adoção das medidas previstas no art. 49, combinado com o art. 74 da 
aludida  Lei  Complementar  nº  06/91,  com  a  cobrança  judicial  dos  débitos, 
considerando  que  esta  decisão  tem  eficácia  de  título  executivo,  nos  termos  do 
estabelecido no art. 71, § 3º, da Carta Federal e art. 91, § 1º, da Constituição do 
Estado da Bahia.

Determinar  a  notificação  da  atual  Administração  Municipal  para,  com  a  maior 
brevidade,  promover  a  devolução  à  conta  bancária  do  FUNDEB  do  valor  de 
R$4.460,17, com recursos municipais, devido sua aplicação em ações estranhas às 
finalidades do Fundo, assim como em relação ao FIES no importe de R$77.129,89 e 
QSE de R$58.335,63, segundo Processo TCM nº 06794-08, caso contrário poderá 
incorrer nas sanções legais.

Encaminhar  eletronicamente  à  2ª  DCE,  para  as  devidas  anotações,  os 
comprovantes de recolhimento das multas referentes aos Processos TCM nº 08162-
15,  no  valor  de  R$4.000,00;  e  02427e16,  no  importe  de  R$3.000,00,  conforme 
anexos nºs 738 e 739 da pasta “Pareceres / Despachos / Demais Manifestações”, 
aplicadas à gestora.     

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 01 de novembro de 2017.

Cons. Francisco de Souza Andrade Netto
Presidente 

Cons. Plínio Carneiro Filho                   
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 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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