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PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
Processo TCM nº 04878e19
Exercício Financeiro de 2018
Prefeitura Municipal de AMARGOSA                           
Gestor: Julio Pinheiro dos Santos Jr
Relator Cons. Francisco de Souza Andrade Netto        

PARECER PRÉVIO
 
Opina  pela  aprovação,  porque  regulares,
porém com ressalvas, das contas da Prefeitura
Municipal de AMARGOSA, relativas ao exercício
financeiro de 2018.

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

1. Prestação de Contas

1.1. Documentação
A prestação de contas da Prefeitura Municipal de  Amargosa, correspondente ao
exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Sr. Júlio Pinheiro dos Santos
Júnior, ingressou eletronicamente neste Tribunal de Contas através do sistema e-
TCM, em 1º de abril de 2019, em atendimento ao prazo estabelecido no art. 7º, da
Resolução TCM nº 1.060/05, sendo protocolada sob TCM nº 04878e19.

As contas  do Poder  Executivo foram colocadas em disponibilidade pública,  para
exame e apreciação, juntamente com as contas do Poder Legislativo, pelo período
de  60  (sessenta)  dias,  através  do  endereço  eletrônico
“http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam”.

1.2. Exercício Precedente
O Sr. Júlio Pinheiro dos Santos Júnior foi responsável pelas contas relacionadas ao
exercício financeiro de 2017, que foram aprovadas com ressalvas, com aplicação de
multa no importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

1.3. Notificação e Resposta de Diligência Anual
Na sede deste Tribunal as contas foram submetidas ao crivo dos setores técnicos,
que  expediram  a  Cientificação/Relatório  Anual  e  o  Pronunciamento  Técnico
correspondentes, resultando na notificação do gestor, realizada através do Edital nº
730/2019, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCM/BA em 20 de outubro de
2019, para,  respeitado  o  prazo  regimental  de  20  (vinte)  dias,  apresentar  os
esclarecimentos e documentos que entendesse necessários, sob pena da aplicação
de revelia e suas consequências.

A  notificação  sobredita  resultou  nos  documentos  nºs 502 a  575 -  Defesa  à
Notificação da UJ, através dos quais o gestor exerceu o seu direito constitucional ao
contraditório e ampla defesa, preconizado no inciso LV, do art. 5º, da Constituição
Federal.
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1.4. Manifestação do Ministério Público Especial de Contas
Concluída  a  instrução,  foi  o  processo  encaminhado  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
2200/2019, com a conclusão seguinte:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 71, c/c o art. 75, caput,
da  Constituição  Federal,  este  MPC  opina  pela  emissão  de
Parecer Prévio no sentido da  aprovação  ,  porque regulares  ,
das Contas da Prefeitura de Amargosa, relativas ao exercício
de  2018,  de  responsabilidade  do  Sr.  Júlio  Pinheiro  dos
Santos Jr., aplicando-se multa, com fundamento no art. 71 e 73
em função das irregularidades detectadas.” - original com realces.

1.5. Acompanhamento da Execução Orçamentária
Esteve sob a responsabilidade da 3ª IRCE o acompanhamento da execução
orçamentária e da gestão financeira,  operacional e patrimonial da Prefeitura
Municipal  de  Amargosa,  cujo  resultado  se  encontra  consubstanciado  na
Cientificação/Relatório Anual,  cumprindo registrar os achados remanescentes
seguintes:

a)  CA.LIC.GM.000165 - Recebimento das propostas ou da realização de
tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso II
do § 2º do Art. 21 da Lei 8.666/93, ou leilão, sem respeitar o prazo mínimo
estabelecido na lei.
O gestor admite a irregularidade assegurando, todavia, não ter havido prejuízo
ao  ente  público,  por  se  tratar  de  mero  vício  formal,  o  que  não  justifica  a
pendência, na medida em que o descumprimento da formalidade legal não só
atenta contra os princípios da isonomia e da competitividade, como prejudica a
obtenção  de  proposta  mais  vantajosa  ao  interesse  público,  portanto,
permanece o apontamento.

b) CA.CNT.GV.000643 - Indício de Contratação Irregular
O admite ter  havido contratações temporários de servidores,  precedidas de
certame seletivo simplificado. Todavia, é bom salientar, como anotou a IRCE,
que a Constituição Federal estabelece o concurso público como regra, de sorte
que  as  contratações  temporárias  devem ser  utilizadas  exclusivamente  para
atender situações excepcionais e devidamente comprovadas e justificadas. No
caso em apreço, percebe-se que o ente público tem, reiteradamente, admitido
servidores com vínculos temporários ao arrepio do mandamento constitucional.

c)  CA.CNT.GV.001265  -  Contrato com duração superior  a vigência  dos
respectivos créditos orçamentários
A Regional examinou a temática e anotou que permanece “Pendente, apesar
do gestor ter se manifestado. De fato, os contratos relativos a prestação de
serviços a serem executados de forma contínua poderão ter a sua duração
prorrogada  por  iguais  e  sucessivos  períodos,  contudo,  o  prazo  inicial  dos
contratos  ficará  adstrito  à  vigência  do  orçamento  podendo  ser  prorrogado
através de TERMOS ADITIVOS”.
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Na  oportunidade  da  defesa  final,  o  gestor  insiste  na  possibilidade  de  o
contrato firmado com base no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 possa ser
celebrado por prazo superior à vigência dos respectivos créditos. Ledo engano,
o próprio inciso II da norma antes citada, ao tratar da prestação de serviços de
natureza  continuada,  estabeleceu  a  possibilidade  de  sua  prorrogação,  que
deverá ser aperfeiçoada mediante a realização de termos aditivos. Portanto,
revela-se  pertinente  a atuação  da Regional  ao anotar  a  irregularidade que,
lamentavelmente,  nem mesmo nesta oportunidade foi  descaracterizada pela
defesa. 

As  desconformidades  registradas,  dentre  outras  tantas  relacionadas  na
Cientificação/Relatório  Anual,  estão  a  reclamar  da  Administração  Municipal
maior  empenho  com  vistas  à  melhoria  da  máquina  administrativa  e
aperfeiçoamento do sistema de controle interno da entidade, sob pena de ter o
mérito das contas futuras comprometido.
 
2. Instrumentos de Planejamento

2.1. Plano Plurianual
A Lei nº 506, de 28.12.2017, instituiu o PPA para o quadriênio 2018/2021, em
cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal e no art.
159, § 1º da Constituição Estadual, cuja publicidade com vistas à comprovação
da ampla divulgação conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00 se deu no
Diário Oficial do Município. 

2.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias 

A Lei nº 477, de 16/06/2017, dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da
Lei  Orçamentária  Anual  de  2018.  Sua  publicação  foi  realizada  por  meio
eletrônico em 05.07.2017, com vistas ao cumprimento da ampla divulgação de
que trata o art. 48 da LC nº 101/00. 

2.3. Lei Orçamentária Anual 

A Lei Orçamentária Anual nº 507, de 28.12.2017, estimou a receita e fixou a
despesa  para  o  exercício  financeiro  de  2018,  no  montante  de
R$66.158.779,00, compreendendo  os  Orçamentos  Fiscal  e  da  Seguridade
Social, nos valores respectivos de R$44.431.468,00 e de R$21.727.311,00. 

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

a) 50% da anulação parcial ou total das dotações orçamentárias; 

b) 100% do superavit financeiro; 

c) 100% do excesso de arrecadação. 

O Poder Executivo sancionou a Lei Orçamentária do exercício de 2018, com
indicativo de sua publicação em meio eletrônico, em 28.12.2017 com vistas à
comprovação da ampla divulgação de que trata o art. 48 da LRF. 
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Através  do  Decreto  nº  002,  de  02.01.2019,  foi  aprovada  a  Programação
Financeira  e  o  Cronograma  de  Execução  Mensal  de  Desembolso  para  o
exercício de 2018, em cumprimento ao art. 8º da LRF. 

O Decreto  nº  001,  de  02.01.2018,  aprovou  o  Quadro  de  Detalhamento  da
Despesa - QDD do Poder Executivo Municipal para o exercício de 2018. 

3. Alterações Orçamentárias
 
3.1. Créditos Adicionais Suplementares
Foram  abertos  créditos  adicionais  suplementares  no  montante  de
R$28.900.555,61,  sendo  R$26.636.293,82 por  anulação  de  dotações,
R$1.918.936,48 por  superavit  financeiro  e  R$345.325,31 por  excesso  de
arrecadação,  devidamente  contabilizados  no  Demonstrativo  Consolidado  de
Despesa Orçamentária de dezembro/2018. 

Ressalte-se que os créditos abertos por essa fonte de recurso estão dentro do
limite estabelecido na Lei de Meios.

O Pronunciamento Técnico chama a atenção para o fato de que o princípio da
publicidade, expresso no art. 37 da Constituição Federal, traz eficácia aos atos
administrativos,  resguardando a eficiência e a  moralidade da Administração
Pública.  A  não  publicação  dos  atos  administrativos  pode  acarretar  a  sua
invalidação, porquanto foi verificada a  ausência de publicação do Decreto nº
48 e o retardamento na publicação dos demais Decretos Adicionais.

O gestor refutou a imputação na defesa final, quando informou que o envio de
exemplar do  “Decreto de Crédito Suplementar nº 48/2018, datado de  09 de
novembro de 2018, no valor de R$ 820.001,46 (oitocentos e vinte mil, um real
e  quarenta  e  seis  centavos),  devidamente  publicado  no  Diário  Oficial  do
Município, qual foi anexado no e-TCM, na pasta “Entrega da UJ” e identificado
pelo número 78, e ao mesmo tempo encaminhamos cópia anexa”.

Examinada  a  pendência,  percebe-se  que  a  divulgação  desse  instrumento
normativo se deu a destempo no Diário Oficial do Município, ocorrida na edição
de  19.11.2018,  como,  aliás,  os  demais  decretos  relacionados  no
Pronunciamento Técnico, de sorte a revelar inegável violação ao princípio da
publicidade,  trazendo prejuízo  à transparência que deve presidir  em todo e
qualquer  ato  administrativo,  possibilitando sua ineficácia,  com acréscimo de
dificultar o exercício do controle externo a cargo do TCM e da sociedade civil
organizada.

3.2. Créditos Adicionais Especiais
Foram abertos créditos adicionais especiais por anulação de dotação no valor
de  R$1.813.189,72. O  valor foi devidamente contabilizado no Demonstrativo
Consolidado de Despesa Orçamentária de dezembro/2018. 

Ressalte-se que os créditos abertos por essa fonte de recurso estão dentro
dos limites estabelecidos nas Leis nºs 514 e 515, ambas de 05.06.2018. 
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3.3. Alterações no QDD
Foram realizadas alterações no Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
no  valor  de  R$1.762.445,75, devidamente  contabilizadas  no  Demonstrativo
Consolidado de Despesa Orçamentária de dezembro/2018.

4. Análise das Demonstrações Contábeis 

4.1. Certidão de Regularidade Profissional
Os Demonstrativos Contábeis foram assinados pela Contabilista Sra. Andréa
Silva  de  Oliveira,  CRC  nº  BA-021864/O-1,  acompanhados  da  Certidão  de
Regularidade  Profissional,  em  atendimento  à  Resolução  nº  1.402/12,  do
Conselho Federal de Contabilidade. 

4.2. Confronto com as Contas da Câmara
Os valores registrados nos Demonstrativos de Despesa de dezembro de 2018
dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  não  evidenciam  a  existência  de
inconsistências. 

4.3. Consolidação das Contas
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.  

4.4. Confronto dos Grupos do Demonstrativo Consolidado das Contas do
Razão de Dezembro/2018 com o Balanço Patrimonial/2018 
Os saldos dos grupos contábeis dispostos no Demonstrativo Consolidado das
Contas do Razão de dezembro/2018, informados no SIGA, correspondem aos
respectivos saldos registrados no Balanço Patrimonial/2018, não passando de
mero erro material a anotação do Pronunciamento Técnico, mesmo porque o
quadro resumo do achado não aponta divergência. 

4.5. Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário anotou que do total  de  R$66.158.779,00 estimado
para a receita foi arrecadado R$64.687.768,91, correspondendo a 97,78% do
valor previsto no Orçamento.

A  despesa  orçamentária  foi  autorizada  em  R$66.158.779,00 e  a  despesa
efetivamente  realizada  foi  de  R$66.966.533,03,  equivalente  a  101,22% das
autorizações  orçamentárias,  revelando  deficit  da  ordem de  R$2.278.764,12
registrado no Balanço Orçamentário.

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

4.6. Balanço Financeiro
O  Balanço  Financeiro  da  entidade  apresentou  no  exercício  em  exame  os
seguintes valores: 
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INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual

Receita Orçamentária 64.687.768,91 Despesa Orçamentária 66.966.533,03

Transferências Financeiras Recebidas 14.319.951,02 Transferências Financeiras Concedidas 14.319.951,02

Recebimentos Extraorçamentários 9.730.134,32 Pagamentos Extraorçamentários 9.604.488,61

Inscrição de RPagar Processados 2.523.032,86 Pagamentos de RP Processados 482.370,81

Inscrição de RP Não Processados 154.455,13 Pagamento de RP Não Processados 2.133.519,69

Dep. Restituíveis e Valores Vinculados 6.140.791,27 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.933.735,67

Outros Recebimentos Extraorçamentários 911.855,06 Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.054.862,44

Saldo do Período Anterior 6.996.079,29 Saldo para o exercício seguinte 4.842.960,88

TOTAL 95.733.933,54 TOTAL 95.733.933,54

Analisando-se  o  Balanço  Financeiro,  observa-se  que  os  Ingressos  e
Dispêndios Extraorçamentários não correspondem aos valores registrados nos
Demonstrativos Consolidados de Receita e Despesa, conforme quadro abaixo:

Contas Demonstrativo – Dez/2018 Saldo BF 2018 Diferenças
Receita Orçamentária R$ 64.687.768,91 R$ 64.687.768,91 0,00
Receita Extraorçamentária R$ 9.453.405,04 .R$ 9.730.134,32      276.729,28
Despesa Orçamentária R$ 66.966.533,03 R$ 66.966.533,03      0,00
Despesa Extraorçamentária R$ 9.327.759,33 R$ 9.604.488,61      276.729,28

O gestor aduziu na oportunidade da defesa final, “que a diferença apontada,
valor de R$276.729,28 (duzentos e setenta e seis mil,  setecentos e vinte e
nove  reais  e  vinte  e  oito  centavos),  corresponde  estornos  de  lançamento
contábeis  para  reclassificação  de  valores  de  retenção  lançados  em  conta
contábil indevida, sendo que por se tratar de simples movimento contábil, ou
seja, não há saída nem entrada de recursos em conta bancária, esses valores
não  são  exportados  para  o  SIGA.”, razão  porque  foram  anexados  razão
contábil das respectivas contas, conforme documentos nºs PT 004 a 010.   

4.7. Balanço Patrimonial
O  Balanço  Patrimonial  da  entidade,  referente  ao  exercício  financeiro  sob
exame, apresentou os seguintes valores: 

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL

ATIVO CIRCULANTE 6.989.600,72 PASSIVO CIRCULANTE 3.531.126,66

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 36.891.996,47
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 51.273.614,22

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (10.923.143,69)

TOTAL 43.881.597,19 TOTAL 43.881.597,19

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
ATIVO FINANCEIRO 5.294.589,77 PASSIVO FINANCEIRO 3.227.064,83

ATIVO PERMANENTE 38.587.007,42 PASSIVO PERMANENTE 51.732.131,18

SALDO PATRIMONIAL (11.077.598,82)
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O Balanço  Patrimonial/2018  anotou  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). 

Constata-se, também, que a diferença entre o somatório do Passivo Financeiro
e Passivo Permanente (visão da Lei Federal nº 4.320/64) e o somatório do
Passivo Circulante e Passivo Não Circulante (conforme MCASP), no valor de
R$154.455,13,  corresponde  ao  montante  dos  Restos  a  Pagar  Não
Processados.

Registra-se,  ainda,  que  consta  nos  autos  o  Quadro  do  Superavit/Deficit
apurado  no  exercício  anexo  ao  Balanço  Patrimonial  registrando  Superavit
Financeiro  no  montante  de  R$2.067.524,94,  corresponde ao  Superavit
financeiro  no  montante  de  R$2.067.524,94  (Ativo  Financeiro  –  Passivo
Financeiro), observando o estabelecido no § 2º do art. 43 da Lei Federal nº
4.320/64 e no MCASP. 

4.7.1. Ativo Circulante 

4.7.1.1. Saldo em Caixa e Bancos
O Termo de Conferência de Caixa e Bancos indica saldo de R$4.842.960,88.
Esse valor corresponde ao registrado no Balanço Patrimonial de 2018.

O  referido  Termo  foi  lavrado  no  último  dia  útil  do  mês  de  dezembro  do
exercício  em  referência,  por  comissão  designada  pelo  gestor,  através  da
Portaria nº 192, de 05.12.2018,  cumprindo o disposto no art. 9º, item 20, da
Resolução TCM nº 1.060/05. 

4.7.1.2. Créditos a Receber 
A  entidade  adotou  os  procedimentos  patrimoniais  de  reconhecimento  pelo
Regime  de  Competência  dos  valores  a  receber decorrentes  das  variações
patrimoniais aumentativas oriundas de receitas. 

4.7.1.3. Demais Créditos a Curto Prazo
O  subgrupo  “Demais  Créditos  e  Valores  a  Curto  Prazo”  registra  saldo  de
R$492.008,82, porém sem a composição analítica da conta, o que resultou nos
esclarecimentos  do  gestor  no  sentido  de  que  o “explicitado  nas  Notas
Explicativas  que  integram  as  Demonstrações  Contábeis,  os  valores
classificados no Balanço Patrimonial a título de Demais Créditos a Curto Prazo
têm o seguinte detalhamento:
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Em seguida o interessado ressalta “que os valores apreendidos por decisão
judicial correspondem a bloqueios determinados pelo Poder Judiciário e cujos
recursos impetrados pelo Município encontram-se em tramitação. Por sua vez
os valores alusivos ao “salário família” e “salário maternidade” dizem respeito a
antecipação aos servidores municipais de tais benefícios previdenciários para
posterior compensação com as contribuições previdenciárias devidas.”
 
4.7.2. Ativo Não Circulante 

4.7.2.1. 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 registra movimentações de baixas no exercício
de R$298.472,69,  divergente  do Anexo  2 -  Resumo  Geral  da  Receita,  que
registra  R$303.618,29  como  arrecadação  do  principal  da  dívida  ativa
(R$211.129,22), acrescido de multas e juros no valor de R$92.489,07.

O gestor esclarece a pendência na defesa apresentada ao asseverar  “que a
questionada diferença de R$5.145,60 (cinco mil, cento e quarenta e cinco reais
e sessenta centavos) entre o Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e Não
Tributária  (R$298.472,69)  e  o  Anexo  2  –  Resumo  Geral  da  Receita
(R$303.618,29), corresponde a valores contabilizados como Outras Receitas
Correntes e que não estavam inscritos no saldo da dívida ativa em 31.12.2017,
portanto, não poderiam ser contabilizados como baixa da dívida ativa e o valor
relativo a recebimento de multas aplicadas por esse Tribunal de Contas que foi
baixado da dívida ativa não tributária e que não foi considerado pelo Auditor.” ,
conforme Anexo 2 – Resumo Geral da Receita (PT 011), ora trazido aos autos,
“destacando os valores das receitas orçamentárias acima referenciadas.”

O  Anexo  2,  que  trata  do  Resumo  Geral  da  Receita,  registra  no  exercício
financeiro  em  exame  ter  havido  arrecadação  de  dívida  ativa  no  valor  de
R$211.129,22,  o  que  representa  somente  3,66% do  saldo  anterior  de
R$5.767.768,27 conforme registrado no Balanço Patrimonial de 2017, de sorte
a  questionar  a Administração sobre as medidas que estão sendo adotadas
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para sua regular cobrança, em atendimento ao disposto no art. 11 da LC nº
101/00, ficando o gestor advertir para a adoção das providências reclamadas,
inclusive judiciais, se necessário, sob pena de incorrer nas sanções legais.
 
O Pronunciamento  Técnico apontou que não teria havido contabilização de
atualização da dívida ativa nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, o
que  foi  contestado  pelo  gestor  a  afirmar  “que  a  mesma,  no  montante  de
R$343.433,11(trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e três reais
e onze centavos), conforme evidenciado no Demonstrativo da Movimentação
da Dívida Ativa, documento 39, anexado na pasta “Entrega da UJ” do e-TCM,
encontrasse contabilizado nas Variações Patrimoniais Aumentativas,  sob os
títulos  “4.4.2.4.1.16.00.00  MULTAS  E  JUROS  DE  DÍVIDA  ATIVA
TRIBUTÁRIA”  e  “4.4.2.9.0.00.00.00  OUTROS  JUROS  E  ENCARGOS  DE
MORA, conforme destacado na página 21 do Demonstrativo Consolidado das
Contas do Razão em anexo (PT 012).”

Em seguida, o Pronunciamento Técnico advertiu que o Município não enviou a
relação de valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária inscritos no
exercício,  restando  prejudicado  a  verificação  se  o  valor  constante  em  tal
relação, corresponde ao escriturado no demonstrativo da dívida ativa tributária
e não tributária, em descumprimento ao disposto no item 28 da Resolução no
tem 28, art. 9º, da Resolução TCM nº 1.060/05.

Na fase da defesa final  o  gestor  informou que estaria  enviando “a  relação
contendo valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária inscritas no
exercício em exame, discriminados por contribuintes, atendendo ao disposto
na Resolução TCM nº 1.060/05, no art. 9º, item 28, vide anexo (PT. 014).” 

4.7.2.2. 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. 

Os Bens Patrimoniais do exercício anterior totalizam R$25.838.811,59. Com a
movimentação  patrimonial  do  exercício,  o  saldo  final  resultou  em
R$28.622.168,94, que corresponde à variação positiva de 10,77%, em relação
ao exercício anterior. 

4.7.2.3. Relação dos Bens Patrimoniais do Exercício
O Pronunciamento  Técnico  chamou a  atenção  para  o  fato  de  não ter  sido
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.

Sucede que na defesa final o gestor assegurou o envio do documento nº PT
015, todavia, tal peça não foi notada na documentação adunada aos autos,
ficando, inalterado o apontamento. 
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Contudo foi encaminhada a certidão, firmada pelo Prefeito, pelo Secretário de
Finanças e pelo Encarregado do Controle de Patrimônio, atestando que todos
os  bens  do  Município  (ativo  não  circulante)  encontram-se  registrados  e
submetidos ao controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas.

Tal certidão, entretanto, não demonstra o total dos bens patrimoniais de forma
segregada e nem evidencia o total da depreciação, exaustão e amortização,
conforme o  caso,  sem que  o  gestor  tenha  sanado  a  pendência  na defesa
apresentada.

4.7.2.4 Depreciação, amortização e exaustão 
O  Balanço  Patrimonial  do  exercício  sob exame  informa  que  a  entidade
procedeu ao registro da depreciação dos bens móveis e imóveis pertencentes
à entidade, também, constam nos autos, notas explicativas com a informação
dos critérios utilizados nos cálculos desses registros. 

4.7.2.5. Investimentos 
Os  Contratos  de  Rateios  pactuados  com  o  Consórcio  Desenvolvimento
Sustentável  do  Vale  do  Jiquiriçá  e  com  o  Consórcio  Intermunicipal  do
Recôncavo  Baiano  e  Consórcio  Público  Interfederativo  de  Saúde
RECONVALE,  com  investimentos  em 2018  no  montante  de  R$472.026,72,
sendo  que  a  conta  Participação  em  Consórcios  Públicos  registra  um
investimento de apenas R$320.444,80,  evidenciando inconsistência na peça
contábil, ainda que o gestor tenha, na defesa final, apresentado justificativas e
enviado os documentos nºs PT 017 e 018. 

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

4.7.3.1. Passivo Circulante / Financeiro
O  Anexo  17,  que  trata  a  Dívida  Flutuante  apresenta  saldo  anterior  de
R$2.959.547,55. Houve no exercício em exame inscrição de R$8.818.279,26   e
a baixa de R$8.550.761,98, remanescendo saldo no valor de R$3.227.064,83,
que  corresponde  ao  saldo  do  Passivo  Financeiro  registrado  no  Balanço
Patrimonial. 

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. 

O município é participante dos seguintes consórcios: 

1.  Consórcio  Desenvolvimento  Sustentável  do  Vale  do  Jiquiriçá –  O
Pronunciamento  Técnico  desse  Consorcio  (Processo  eTCM  nº  04855e19)
informa que era previsto o repasse pelo Município no exercício em exame, por
meio de Contrato de Rateio, do valor de R$21.720,00 e foi repassado apenas
R$17.267,25, contudo, não foi observada a inscrição como Restos a Pagar do
Exercício o montante de R$4.452,75.
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O gestor contestou o apontamento ao afirmar que a previsão de repasse se
deu “no  valor  total  de  R$18.837,00  (dezoito  mil,  oitocentos  e  trinta  e  sete
reais),  sendo  12  parcelas  iguais  de  R$1.569,75  (hum  mil,  quinhentos  e
sessenta  e  nove  reais  e  setenta  e  cinco  centavos),  conforme  comprova
documento  anexo  (PT 016).  Se  a  previsão  da  receita  inicial  informada  no
Demonstrativo  de  Receita  do  referido  Consórcio,  conforme  indica  o
Pronunciamento Técnico (Processo TCM nº 04855e19), foi de R$ 21.720,00
(vinte e um mil, setecentos e vinte reais), prevalece para fins contábeis e legais
o Contrato de Rateio assinado entre o município de Amargosa e o CONVALE.
Destaca-se, ainda, que de acordo com a relação extraída do SIGA analisador
verifica-se que o município  de Amargosa repassou o valor de R$17.267,25
(dezessete mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos),
restando assim a quantia de R$1.569,75 (um mil quinhentos e sessenta e nove
reais e setenta e cinco centavos), que ficou devidamente inscrita em restos a
pagar  processados  conforme  relação  entregue  na  pasta  “Entrega  da  UJ”
identificada pelo número de documento 36,  vide destaque anexo  (PT 017),
sendo indevido o apontamento de débito no montante de R$4.452,75 (quatro
mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), como
cita no referido Pronunciamento Técnico.” 

2. Consórcio Público Interfederativo de Saúde RECONVALE – Foi anotado
que  o  Pronunciamento  Técnico  desse  Consorcio  (Processo  eTCM  nº
04473e19) informa que era previsto o repasse pelo Município no exercício em
exame,  por  meio  de  Contrato  de  Rateio,  o  valor  de  R$453.189,72, sendo
repassado apenas R$188.829,05, contudo, não foi observada a sua inscrição
como Restos a Pagar do Exercício no montante de R$ 264.360,67.

O gestor respondeu ao apontamento afirmando “que inicialmente o município
assinou dois  contratos de rateio com vigência para o exercício financeiro de
2018, perfazendo o valor total de R$453.189,72 (quatrocentos e cinquenta e
três mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) a ser pago em
12 (doze) parcelas mensais de R$37.765,81 (trinta e sete mil, setecentos e
sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Ocorre que as atividades do
Consórcio,  efetivamente,  tiveram início  em julho  de  2018,  sendo  pactuado
entre  os  entes  consorciados  efetuariam  apenas  o  repasse  de  06  (seis)
parcelas, correspondente ao período de julho a dezembro de 2018, no valor de
R$226.594,86 (duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais
e oitenta e seis centavos). O município de Amargosa, até o mês de dezembro
de  2018,  repassou  a  quantia  de  R$188.829,05  (cento  e  oitenta  e  oito  mil,
oitocentos  e  vinte  e  nove  reais  e  cinco  centavos)  conforme assinalado  no
Pronunciamento Técnico, restando a quantia de R$37.765,81 (trinta e sete mil,
setecentos  e  sessenta  e  cinco  reais  e  oitenta  e  um  centavos)  que  foi
repassada no ano de 2019, conforme relação de restos a pagar processados
na pasta  “Entrega da UJ”  identificada pelo número de documento  36,  vide
relatório anexo (PT. 017). Ademais, os valores anuais previstos nos contratos
de rateio do RECONVALE foram ajustados proporcionalmente ao período de
funcionamento  do  citado  Consórcio.  Situação  que  está  bem pontuada,  por
esse  Tribunal  de  Contas,  na  Deliberação  emitida  sobre  a  prestação  de
contas,...” 
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O Pronunciamento Técnico consignou, ainda, que Município registrou apenas
R$60.185,56  na  conta  Consórcios  a  Pagar.  Dessa  forma,  a  diferença  de
R$208.627,86 (R$268.813,42  -  R$60.185,56) poderá  ser  considerada no
cálculo do item 4.7.3.2. Contudo, o gestor não apresentou justificativa.  

Por último, o PT destacou que a entidade  não adotou a prática contábil  de
reclassificar,  para  o  Passivo  Circulante,  as  parcelas  de  dívidas  fundadas
vencíveis nos 12 meses subsequentes ao exercício em análise, em desacordo
ao que estabelece o MCASP, o que foi contestado pela defesa ao  “ressaltar
que a municipalidade adotou a prática contábil de reclassificar para o Passivo
Circulante as parcelas de dívidas vencíveis no prazo de 12 (doze) meses a
contar  da  data  de  apresentação  das  demonstrações  contábeis,  conforme
consta  na  Relação  Analítica  dos  Elementos  que  compõem  o  Passivo
Circulante e Não Circulante, anexa na “Pasta Entrega da UJ, sob o documento
34”, vide cópia anexa (PT 019).”

4.7.3.2. Restos a Pagar X Disponibilidade Financeira 
O Balanço Patrimonial registra, conforme demonstrado no quadro abaixo, que
não há saldo suficiente para cobrir as despesas compromissadas a pagar no
exercício  financeiro  sob  análise,  contribuindo  para  o  desequilíbrio  fiscal  da
entidade. 

DISCRIMINAÇÃO VALOR

Caixa e Bancos   4.842.960,88

(+) Haveres Financeiros 333.488,61

(=) Disponibilidade Financeira 5.176.449,49

(-) Consignações e Retenções 387.699,66

(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores 161.877,18

(=) Disponibilidade de Caixa 4.626.872,65

(-) Restos a Pagar do Exercício 2.677.487,99

(-) Restos a Pagar Cancelados R$ 0,00

(-) Despesas de Exercícios Anteriores 2.054.451,25

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

(=) Saldo Negativo (105.066,59)

Na  oportunidade  da  resposta  à  diligência  externa,  o  gestor  ponderou  que
“desde o início do ano de 2019, vem adotando medidas de contingenciamento
de despesas para adequação ao nível de receita, sobretudo, neste período de
baixíssimo  desempenho  na  arrecadação  enfrentado  pelos  municípios
brasileiros.”

Alerta-se  à  Administração  Municipal  para  o  fato  de  que  a  permanência  da
situação em tela, certamente, ensejará o descumprimento do art.  42, da Lei
Complementar nº 101 – LRF, a ocorrer no último ano de gestão, repercutindo,
assim, negativamente no mérito das futuras contas do ente público.
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4.7.4. Passivo Não Circulante / Permanente
O Anexo 16, que trata da Dívida Fundada Interna, apresenta saldo anterior de
R$59.561.446,28,  havendo no exercício inscrição de R$2.578.521,12 e baixa
de R$10.466.353,18,  remanescendo saldo no valor de R$51.673.614,22,  que
não  corresponde ao  saldo  do  Passivo  Permanente  registrado  no  Balanço
Patrimonial no montante de R$51.732.131,18, apresentando uma diferença de
R$58.516,96.
 
O gestor  apresentou  justificativa  afirmando  que  “A  suposta  divergência,  no
valor de R$58.516,96 (cinquenta e oito mil,  quinhentos e dezesseis reais e
noventa  e  seis  centavos)  questionada  no  Pronunciamento  Técnico  entre  o
Anexo 16 - Dívida Fundada Interna e saldo registrado no Passivo Permanente
do Balanço Patrimonial, corresponde a R$20.850,00 devido ao CONSÓRCIO
DE  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DO  VALE  DO  JIQUIRIÇÁ  -
CONVALE,  proveniente  de  exercícios  anteriores  a  2017  e  que  não  ficou
empenhado  e  inscrito  em restos  a  pagar,  conforme documento  anexo  (PT
020), e R$37.666,96 (trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e
noventa  e  seis  centavos)  relativo  ao  credor  Empresa  Baiana  de  Águas  e
Saneamento  S/A  –  EMBASA,  cujo  valor  não  fora  objeto  de  parcelamento
conforme documentos anexo (PT 021).”
 
Verifica-se que não consta dos autos autorização legislativa para a inscrição
de R$1.879.097,39 na Dívida Fundada Interna, o que pode configurar crime de
responsabilidade de acordo com o art. 1º inciso, VIII do Decreto Lei 201/67.

O gestor contestou o questionamento pontuando “que os valores em destaque,
relativo  ao  reconhecimento  por  competência  das  obrigações  para  com  o
CONVALE e a EMBASA, deixou de integrar o Anexo XVI – Demonstrativo da
Dívida  Fundada  Interna,  por  não  preencher  a  condição  temporal  de
exigibilidade  normatizada  pela  legislação  vigente”. Constata-se  que  assiste
razão às escusas do gestor, motivo pelo qual resta sanado o apontamento.

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
1.060/05, conforme demonstrado:

ESPECIFICAÇÃO SALDO 

Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P) 300.000,00

Fornecedores Não Financiados a Pagar 37.666,96

Diante  do  exposto,  o  valor  não  comprovado  por  certidões  válidas  ou  por
ausência  de  certidões  e  processos  administrativos  no  montante  de
R$337.666,96 poderá ser considerado  no  item  4.7.3.2  para  cálculo  do
equilíbrio fiscal.

O gestor posicionou-se sobre a pendência ao consignar que “No tocante a
comprovação do saldo das “Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado
(P)”, registrada no Passivo Circulante, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil
reais), tem-se a esclarecer que este valor deve ser somado a saldo da conta
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“INSS – Débito Parcelado (P)”, contabilizada no Passivo Não Circulante, no
valor de R$51.038.305,96 (cinquenta e um milhões trinta e oito mil trezentos e
cinco  reais  e  noventa  e  seis  centavos),  totalizando  a  quantia  de
R$51.338.305,96  (cinquenta  e  um  milhões  trezentos  e  trinta  e  oito  mil
trezentos  e  cinco  reais  e  noventa  e  seis  centavos),  conforme  comprova
documento emitido pela Receita Federal do Brasil que se encontra anexo nos
autos  e  cuja  cópia  segue  anexa  (PT.  022).  Segue,  também,  anexa  a
comprovação o saldo no valor de R$37.666,96 (trinta e sete mil seiscentos e
sessenta e seis reais e noventa e seis centavos) atribuído a EMBASA  (PT.
021)”. 

4.7.4.1. Precatórios Judiciais
O  Balanço  Patrimonial/2018  registrou  de  Precatórios  no  montante  de
R$166.045,10. Todavia, consta nos autos, relação de apenas R$147.432,46,
com os beneficiários em ordem cronológica de apresentação, acompanhada
dos respectivos valores, atendendo portanto, parcialmente, o que determinam
o art. 30 § 7º e 10 da LRF e o item 39, art. 9º, da Resolução TCM nº 1060/05.

Na resposta à diligência externa o gestor esclareceu “que o valor registrado no
Balanço  Patrimonial,  à  título  de  Passivo  Permanente  (P)  decorrente  de
precatórios judiciais, é de exatamente R$147.432,46 (cento e quarenta e sete
mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme
consta na “Pasta Entrega da UJ, sob o documento 485 e 486”, sendo que a
questionada diferença corresponde aos valores já registrados como  Passivo
Financeiro (F),  na quantia  de R$18.612,64 (dezoito  mil,  seiscentos  e doze
reais e sessenta e quatro centavos), por se tratar de despesas com sentenças
judiciais  já  inscritos  em  restos  a  pagar  e  não  constantes  nas  listagens
fornecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e Tribunal Regional do
Trabalho.  Os  valores  correlatos  ao  Passivo  Financeiro  estão  listados  na
relação de restos a pagar processados conforme contas na “Pasta Entrega da
UJ, sob o documento 36” (PT. 17).” 

4.7.5. Ajustes de Exercícios Anteriores
O Demostrativo Consolidado das Contas do Razão de 2018 não registra saldo
na conta “Ajuste de Exercícios Anteriores”.

4.7.6. Dívida Consolidada Líquida 
Os valores demonstrados no Balanço Patrimonial do exercício registra a Dívida
Consolidada  Líquida  do  Município  foi  correspondente  a  R$4.907.8714,55,
representando  76,76% da  Receita  Corrente  Líquida  de  R$63.941.169,76,
situando-se, assim, abaixo do limite de 1,2 vezes a Receita Corrente Líquida,
em cumprimento ao disposto no art. 3º, II, da Resolução nº 40, de 20.12.2001,
do Senado Federal. 

4.7.7. Demonstrativo das Variações Patrimoniais
A Demonstração das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) importaram
em R$87.918.888,96 e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) a quantia
de R$86.256.210,57, resultando num superavit de R$1.662.678,39.
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Na  comparação  com  o  Demonstrativo  Consolidado  das  Contas  do  Razão
dezembro/2018  foram encontradas  divergências,  conforme apresentadas  na
tabela abaixo:

Descrição DVP DCR dez/18 Divergência

Variações Patrimoniais Ativas 87.918.888,96 89.098.874,98 1.179.986,02

Variações Patrimoniais Passivas 86.256.210,57 89.374.786,78 3.118.576,21

O Pronunciamento Técnico informou, ainda, que foram contabilizados valores
de baixas e/ou cancelamentos de dívidas ativas e/ou passivas, sendo que não
foram  apresentados  os  devidos  processos  administrativos,  em
descumprimento ao art. 9º, item 37, da Resolução TCM nº 1.060/05, conforme
demonstrado: 

CONTAS VALOR R$

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 152.531,56

Diversas Variações Patrimoniais Diminuitivas 1.017.185,73

O  gestor  contestou  os  fatos,  assegurando  em  relação  às  divergências
apontadas entre a DVP e o DCR/2018, que “sua ocorrência está relacionada
ao  equívoco  da  metodologia  usada  pelos  setores  técnicos dessa  Corte  de
Contas para análise do questionado demonstrativo contábil, vejamos:

a)  Para  análise  comparativa  entre  os  valores  registrados  no  Demonstrativo  das
Contas do Razão (DCR dez/18) e a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
foi  indevidamente  utilizado  o  Demonstrativo  das  Contas  do  Razão  Consolidado
informado no SIGA e cujas  contas  contábeis  correlatas  as Variações  Patrimoniais
Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) encontravam-se com
seus  saldos  zerados  em  virtude  dos  lançamentos  contábeis  de  encerramento  do
exercício financeiro, pois essa é a regra exigida pelo SIGA, vide página 21 a 31 do
DCR Dez/18 em anexo (PT 025);

b)  Assim,  os  Técnicos  desse  Tribunal  de  Contas,  de  forma  alternativa,  utilizaram
indevidamente o total dos valores contabilizados a crédito das Variações Patrimoniais
Ativas  e  o  total  dos  valores  contabilizados  a  débito  das  Variações  Patrimoniais
Diminutivas para comparar com aqueles registrados na Demonstração das Variações
Patrimoniais; 

c) Ocorre que a Demonstração das Variações Patrimoniais é uma peça contábil cuja
premissa  de elaboração leva em consideração  o saldo final  das  contas  contábeis
utilizadas  para  registro  das  variações  patrimoniais  quantitativas,  sejam  elas  de
natureza aumentativa  (VPA) ou diminutiva  (VPD),  pois  do confronto  destes  saldos
apura-se  o  resultado  patrimonial  do  período  contábil.  Essa  é  a  orientação
consignada na Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05 – Metodologia
para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais...

d) Ao utilizar o movimento a débito e a crédito como valores atinentes a VPD e VPA,
respectivamente, e compará-los com os registrados na Demonstração das Variações
Patrimoniais é possível a ocorrência de divergências, pois nos valores contabilizados
a débito e a crédito é possível existirem valores oriundos da retificação lançamentos
contábeis, realizados por meio de estorno ou transferência nos termos da norma ITG
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2000 (R1) – Escrituração Contábil, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade
e  disponível  no  seguinte  endereço
http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2014/ITG2000(R1).

No caso da Demonstração das Variações Patrimoniais do Município de Amargosa a
pseuda  diferença  de  R$  1.179.986,02  (um  milhão,  cento  e  setenta  e  nove  mil,
novecentos  e  oitenta  e  seis  reais  e  dois  centavos)  apontada  nas  Variações
Patrimoniais Aumentativas, corresponde ao montante dos valores registrados a débito
das referidas variações em decorrência de retificação de lançamentos contábeis, vide
pág. 20 do relatório anexo (PT 026). Neste mesmo sentido, a questionada diferença
de R$3.118.576,21 (três milhões,  cento e dezoito mil,  quinhentos e setenta e seis
reais e vinte e um centavos) indicada nas Variações Patrimoniais Diminutivas está
representada  pelos  valores  registrados  a  crédito  destas  variações,  também,  em
decorrência da retificação e lançamentos contábeis, vide pág. 16 do relatório anexo
(PT 026).

Segue anexo Demonstrativo das Contas do Razão referente ao mês de dezembro de
2018 (PT 026), destacando na página 16 o valor considerado como diferença na VPD
e  na  página  20  o  valor  apontado  como  diferença  na  VPA.  Pelo  exposto,  fica
esclarecida a questão indevidamente pontuada no Pronunciamento Técnico.”

Quanto à contabilização de valores de baixas e/ou cancelamentos de dívidas
ativas  e/ou  passivas  sem  apresentação  dos  correspondentes  processos
administrativos, o gestor aduziu em sua defesa o seguinte:

“Ademais,  os  valores  contabilizados  como  Diversas  Variações  Patrimoniais
Aumentativas  (R$152.531,56)  e  Diversas  Variações  Patrimoniais Diminutivas
(R$1.017.185,73),  decorrem  da  execução  orçamentária  da  receita  e  despesa
processada mediante guias de arrecadação e processos de pagamento, portanto, não
cabe  a  apresentação  de  processos  administrativos  comprovando  baixas  e/ou
cancelamento, conforme exposto a seguir:

a) O valor de R$152.531,56 (cento e cinquenta e dois mil quinhentos e trinta e um
reais e cinquenta e seis centavos) corresponde a receitas orçamentárias arrecadadas
e  contabilizadas  nas  rubricas  orçamentárias  “199000000000  -  Demais  Receitas
Correntes  (R$28.721,68)”  e  “192000000000  -  Indenizações,  Restituições  e
Ressarcimentos (R$51.130,44)” conforme evidenciado na pág. 4 do Demonstrativo da
Receita Orçamentária em anexo (PT 027) e inscrição na dívida ativa não tributária do
valor de R$72.679,44 (setenta e dois mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta
e quatro centavos), conforme razão contábil em anexo (PT 028). Também, em anexo
segue o Demonstrativo das Contas do Razão comprovando na pág. 23 os seguintes
registros (PT. 029).

b) O valor de R$1.017.185,73 (um milhão dezessete mil cento e oitenta e cinco reais e
setenta e três centavos) corresponde a despesas orçamentárias contabilizadas nos
elementos  despesa  93  -  Indenizações  e  Restituições  e  48  -  Outros  Auxílios
Financeiros a Pessoas Físicas e conforme nos demonstrativos contábeis em anexo
(PT 030 e PT 031)”. 

A defesa e documentos adunados aos autos pelo gestor lograram êxito quanto
à  descaracterização  de  modo  satisfatório  dos  apontamentos,  como,  aliás,
entendeu o Ministério Especial  de Contas,  ao pontuar na sua manifestação
que, “Ante as razões e documentos expostos  pelo gestor,  concluímos pelo
saneamento do achado, visto que as VPA e VPD devem ser consideradas pelo
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saldo ao final do exercício, com o consequente impacto no resultado e demais
contas patrimoniais, não podendo ser comparado seu saldo acumulado. E a
composição  das  contas  aumentativas  e  diminutivas  conglomeradas  foi
explicada, devendo ser auditada, posteriormente, pela área técnica.”  

4.7.8. Resultado Patrimonial
O  Balanço  Patrimonial  do  exercício  anterior,  registra  o  Patrimônio  Líquido
negativo no valor de R$21.623.715,07 que, deduzido do superavit verificado no
exercício de 2018, no valor de R$1.662.678,39, evidenciado na DVP, resulta
num  Patrimônio  Líquido  negativo  acumulado  de  R$19.961.036,68,  em
desconformidade ao registrado no Balanço Patrimonial/2018, no valor negativo
de R$10.923.143,69.

O  gestor  esclareceu  a  divergência  ao  argumentar  que, “Quanto  a  suposta
diferença  de  R$9.037.892,99  (nove  milhões  trinta  e  sete  mil  oitocentos  e
noventa  e  dois  reais  e  noventa  e  nove  centavos)  entre  o  valor  do  PL
Acumulado calculado pelo Auditor (R$19.961.036,68) e o valor apresentado no
Balanço  Patrimonial/2018  (R$10.923.143,69),  tem-se  a  esclarecer  que  a
referida quantia corresponde aos Ajustes de Exercícios Anteriores decorrentes
da contabilização da atualização do saldo da dívida para com as contribuições
previdenciárias  no  exercício  financeiro  de  2017  em  confronto  com  o  valor
informado, posteriormente, pela Receita Federal do Brasil, através do Ofício nº
001/2018, conforme já descrito nos esclarecimentos ofertados ao item ”4.7.5
AJUSTES  DE  EXERCÍCIOS  ANTERIORES”  e  informações  contidas  nas
NOTAS EXPLICTAIVAS,  que encontra-se  anexo ao processo de prestação
contas, no e-TCM, na “Pasta da UJ, sob o documento 458”, vide cópia anexa
(PT. 024).” 

Constata-se,  no  entanto,  que  os  esclarecimentos  apresentados,  inclusive
inseridos nas Notas Explicativas, não vieram acompanhados de documentos
probatórios.  Portanto,  a  divergência  anotada  pela  área  técnica  não  resta
sanada  nesta  oportunidade,  devendo  o  gestor  proceder  aos  ajustes  no
exercício posterior.

5. Obrigações Constitucionais 

5.1. Educação 

5.1.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
O art. 212 da Constituição da Federal determina aos municípios a aplicação
mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos,
compreendida  a  proveniente  de  transferências,  na  manutenção  e
desenvolvimento do ensino.
 
Os exames efetuados pela Inspetoria Regional de Controle Externo sobre a
documentação  de  despesa  apresentada  e  registros  constantes  do  Sistema
SIGA, consideradas as despesas pagas e as liquidadas até 31 de dezembro
do exercício,  inscritas  em Restos a Pagar,  com os correspondentes  saldos
financeiros,  revelam  dispêndio  no  montante  de  R$19.820.107,97,
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representando  25,32% das  receitas  de  impostos  e  transferências
constitucionais, em observância ao art. 212 da Carta Magna.

5.1.2. FUNDEB 60% - Lei Federal nº 11.494/07 
A  Lei  Federal  nº  11.494/07  instituiu  o  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB. A informação da Secretaria do Tesouro Nacional indica
receita do Município proveniente do FUNDEB correspondente ao montante de
R$16.351.896,95. 

No exercício em exame o Município aplicou R$10.228.751,65 na remuneração
de profissionais em efetivo exercício do magistério, correspondendo a  62,49%,
da receita do FUNDEB,  observando o disposto na Lei Federal nº 11.494/07,
que exige a aplicação mínima de 60%. 

5.1.2.1.  Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB 

Foi  apresentado o  Parecer  do  Conselho  de  Acompanhamento  e  Controle
Social do FUNDEB, acerca da prestação de contas,  cumprindo o art.  31 da
Resolução TCM nº 1.276/08. 

5.1.2.2. Despesas do FUNDEB – Art. 13, Parágrafo Único da Resolução
TCM nº 1.276/08
No exercício em exame o Município arrecadou R$16.369.096,62 de recursos
do  FUNDEB,  incluindo  aqueles  originários  da  complementação  da  União,
aplicando 99,02% em despesas do período, atendendo o mínimo exigido pelo
art. 13, parágrafo único da Resolução TCM nº 1.276/08 e art. 21, § 2º da Lei
Federal nº 11.494/07 (FUNDEB).

5.1.2.3. Despesas Glosadas no Exercício
Os Relatórios das Prestações de Contas Mensais não identificaram despesas
pagas com recursos do FUNDEB, consideradas incompatíveis com a finalidade
do Fundo.

5.1.2.4. Despesas Glosadas em Exercícios Anteriores 
O controle disposto no Sistema de Informações e Controle de Contas - SICCO
registra que permanece pendência a restituir  à conta corrente do FUNDEB,
com recursos municipais, decorrentes de despesas glosadas, uma vez ter sido
constatado desvio de finalidade: 

Processo Responsável Natureza Valor R$ Observação 

06794-08 VALMIR ALMEIDA SAMPAIO FUNDEB R$ 4.460,17

Informação extraída do SICCO em 19/09/2019.

Na  defesa  apresentada  o  gestor  informou  que  “Seguem  anexos  extratos
bancários da conta corrente nº 16.149-7 - IPVA, página 3 (PT 032) e da conta
corrente nº 14.892-X – FUNDEB, página 3 (PT 033), comprovando que na data
de 13/03/2018, foi realizada a transferências bancária entre contas correntes,
no valor de R$4.460,17 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais e dezessete
centavos), referente ao ressarcimento de glosas do FUNDEB.”
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Examinada  a  documentação  adunada  aos  autos,  percebe-se  que  o  gestor
promoveu  a  devolução  do  recurso  glosado  à  conta  bancária  do  FUNDEB,
razão  porque  fica  reconhecida  quitada  a  responsabilidade  do  responsável
quanto a essa pendência, devendo os anexos ser encaminhados à 2ª DCE,
para as verificações de praxe.

5.2. Aplicação em Ações de Serviços Públicos de Saúde 
O Município aplicou em Ações e Serviços Públicos de Saúde o montante de
R$6.779.119,23,  correspondente  a 18,69% 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 Constituição Federal, vale dizer, R$36.263.949,01, 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  art.  7º  da  Lei
Complementar 141/12.

5.2.2. Parecer do Conselho Municipal de Saúde 

O Pronunciamento  Técnico apontou  que não foi  apresentado o Parecer  do
Conselho Municipal de Saúde,  descumprindo o art. 13 da Resolução TCM nº
1.277/08, porquanto consta nos autos apenas o Ofício nº 02/2019 do Conselho
Municipal de Saúde, informando que as contas relativas à gestão dos recursos
vinculados  às  ações  de  serviços  públicos  de  saúde,  ano  referência  2018,
continuam em análise  na  data  de  01.04.2019  e  que  após  a  conclusão  da
análise, o parecer seria enviado à Controladoria Geral do Município.

Na oportunidade da defesa o gestor fez chegar aos autos o documento nº PT
034,  que  trata  da  Resolução  nº  001/2019,  de  06.08.2019,  subscrita  pelo
Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Saúde,  dando  conta  de  que  este
Colegiado aprovou as contas referentes ao exercício financeiro de 2018.    

5.3. Transferências de Recursos ao Poder Legislativo 
O  valor  fixado  para  transferência  de  recursos  à  Câmara  Municipal  foi
correspondente  a  R$3.181.000,00, superior,  portanto,  ao  limite  máximo  de
R$2.524.095,94, estabelecido pelo art.  29-A, da Constituição Federal.  Desse
modo,  esse  último  valor  será  o  de  repasse  ao  Legislativo,  observado  o
comportamento da receita orçamentária.

O Demonstrativo das Contas do Razão da Câmara, competência de dezembro/
2018 declarado no SIGA, registra que a Prefeitura destinou R$2.524.095,94 ao
Poder Legislativo, cumprindo, o legalmente estabelecido. 

5.4. Remuneração dos Agentes Políticos 

5.4.1. Subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito 
A  Lei  468,  de  12.01.2017,  fixou  os  subsídios  do  Prefeito  no  valor  de
R$18.973,00, do Vice-Prefeito em R$9.468,50 e dos Secretários Municipais no
importe de R$ 6.505,00. 
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As informações inseridas no Sistema SIGA consignou que foram pagos a título
de  subsídio  ao  Prefeito  o  montante  de  R$227.676,00  e  ao  Vice-Prefeito
R$113.622,00, totalizando R$341.298,00, atendendo os limites legais.
  
5.4.2. Subsídio dos Secretários 
As  informações  inseridas  no  Sistema  SIGA  registraram  que  foram  pagos
R$414.971,32,  em  subsídios  aos  Secretários  Municipais,  dentro  dos
parâmetros estabelecidos em lei.  

6. Exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal 

6.1. Despesas com Pessoal 

6.1.1. Limite da Despesa Total com Pessoal 
A despesa com pessoal da Prefeitura, apurada no exercício sob exame, no
montante de R$32.851.291,50 correspondeu a  51,38% da Receita  Corrente
Líquida de R$63.941.169,76 não ultrapassando o limite definido no art. 20, III,
'b', da LRF.

6.1.2. Instrução TCM nº 03/2018
A Instrução TCM nº 03/2018 orienta aos municípios quanto à incidência de
recursos  transferidos  pela  União  por  intermédio  de  delimitados  programas
federais  no  cálculo  das  despesas  com  pessoal.  Nesta  seara,  o  gestor  foi
notificado,  por  meio  do  Edital  nº  429/2019,  acerca  da  disponibilização  e
inserção  das  referenciadas  despesas,  resultando  no  total  excluído  de
R$3.428.009,05, consoante quadro assentado na peça técnica.

6.1.3. Percentual da Despesa de Pessoal por Quadrimestre

EXERCÍCIO 1º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE

2012 63,14%

2013 63,26% 68,50% 63,47%

2014 65,89% 59,23% 53,42%

2015 57,44% 60,22% 59,84%

2016 65,86% 64,60% 56,77%

2017 54,14% 53,87% 51,21%

2018 54,84% 49,85% 51,38%

6.1.4. Limite da Despesa Total com Pessoal Referente aos Quadrimestres 
Não consta pendência de recondução da despesa com pessoal  em relação
aos quadrimestres de exercícios anteriores.

A despesa com pessoal da Prefeitura, apurada no 1º quadrimestre de 2018, no
montante de R$32.258.647,50 correspondeu a 54,84% da Receita  Corrente
Líquida de R$58.819.793,93 ultrapassando o limite definido no art. 20, III, 'b',
da Lei Complementar nº 101/00 – LRF. Consoante o que estabelece o art. 23
da LRF, o Município deveria eliminar pelo menos 1/3 (um terço) do percentual
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excedente no 2º quadrimestre de 2018 e o restante (2/3) no 3º quadrimestre de
2018. 

Assim sendo, a despesa com pessoal apurada no 2º quadrimestre de 2018, no
montante de R$30.636.824,05 correspondeu a 49,85% da Receita  Corrente
Líquida de R$61.458.343,40 reconduzindo até o limite de 54%, observando o
disposto no art. 23 da LRF.

6.2. Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal

6.2.1. Publicidade 
Foram apresentados os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de
Gestão Fiscal correspondentes aos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres e do 1º, 2º e
3º quadrimestres, respectivamente, acompanhados dos demonstrativos, com
os competentes comprovantes de sua divulgação, satisfazendo a exigência do
disposto no art. 52 (RREO) e no § 2º, art. 55 (RGF) da LRF. 

6.3. 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 LRF. 

6.4. Transparência Pública - Lei Complementar nº 131/2009 
O  Tribunal  de  Contas,  em  conformidade  ao  quanto  preconizado  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  os  dados
divulgados  no  Portal  de  Transparência  desta  Prefeitura,  no  endereço
eletrônico:  www.amargosa.ba.gov.br na  data  de  14.03.2019  e  levou  em
consideração as informações disponibilizadas até 31.12.2018.

Neste  contexto,  o  Pronunciamento  Técnico  registra  que  foi  procedido  o
somatório dos requisitos analisados e a Prefeitura alcançou a nota  final  de
22,00 (de  um  total  de  72  pontos  possíveis),  sendo  atribuído  índice  de
transparência  de  3,06,  de  uma  escala  de  0  a  10,  o  que  evidencia  uma
avaliação Insuficiente.

Não obstante a defesa contestar a imputação e solicitar revisão da pontuação
atribuída ao Município,  a evidenciar a adoção de providências com vistas à
melhoria do Portal da Transparência da Prefeitura, fica o gestor alertado, como
anotado no Pronunciamento Técnico, para  “que a Administração promova as
melhorias necessárias no portal de transparência da Prefeitura Municipal, para
o fiel cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 131/2009.”, tendo em
vista que  os municípios com transparência não satisfatória estarão sujeitos à
ação civil pública, podendo ser agravada com a suspensão das transferências
voluntárias, ação de improbidade administrativa e representação judicial junto
a Procuradoria Regional da República contra os gestores relapsos.

7. Relatório de Controle Interno
Foi  apresentado o  Relatório  Anual  de  Controle  Interno  subscrito  pelo  seu
responsável, acompanhado da Declaração, datada de 29/03/2019, em que o
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Prefeito  Municipal  atesta  ter  tomado  conhecimento  do  seu  conteúdo,  em
atendimento ao art. 9º, item 33, da Resolução TCM nº 1060/05.
 
O  Relatório  não  apresenta  os  resultados  das  ações  de  controle  interno
atinentes aos achados constantes no Relatório Anual da entidade, elaborado
pela Inspetoria Regional, em que pese haver o gestor, na defesa apresentada,
insistido na regularidade do Relatório de Controle Interno constante nos autos. 

8. Resoluções do Tribunal 

8.1. 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
montante de R$441.446,35. 

8.1.1. Despesas Glosadas em Exercícios Anteriores 
O controle disposto no Sistema de Integração e Controle de Contas - SICCO
não consta pendências a restituir à conta corrente de royalties/fundo especial/
compensações  financeiras  de  recursos  minerais  e  hídricos,  com  recursos
municipais. 

8.2.  Contribuição  de  Intervenção  no  Domínio  Econômico  –  CIDE  –
Resolução TCM nº 1.122/05 
O Município recebeu recurso proveniente da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE – no montante de R$59.471,69. 

8.2.1. Despesas Glosadas em Exercícios Anteriores 
O controle disposto no Sistema de Integração e Controle de Contas - SICCO
não  registra pendências  a  restituir  à  conta  corrente  de  Contribuição  de
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, com recursos municipais. 

8.3. Declaração de Bens 

Foi  apresentada  a  declaração  dos  bens  patrimoniais  do  gestor,  datada  de
31.12.2018, satisfazendo a legislação de regência. 

8.4. Questionário Relativo ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal –
IEGM 

Foi  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. 

9. Multas e Ressarcimentos Pendentes
As  informações  registradas  nos  quadros  a  seguir  revelam a  existência  de
pendências correspondentes às multas e ressarcimentos imputados por este
Tribunal de Contas. 

9.1. Multas 
Processo Responsáveis Cargo Pago Cont Vencimento Valor R$ Observação

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

12247-15 KARINA BORGES SILVA Prefeita N N 19/06/2017 R$ 3.500,00

02427e16 KARINA BORGES SILVA Prefeita N N 26/11/2016 R$ 3.000,00
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04519-16 KARINA BORGES SILVA Prefeita N N 04/09/2017 R$ 10.000,00

07287e17 KARINA BORGES SILVA Prefeita N N 01/04/2018 R$ 5.000,00

07287e17 KARINA BORGES SILVA Prefeita N N 01/04/2018 R$ 20.160,00

33718-17 JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR Prefeito N N 02/06/2018 R$ 2.000,00

03259e18 JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JR Prefeito N N 17/05/2019 R$ 1.500,00

Informação extraída do SICCO em 19/09/2019.

Na oportunidade da defesa final, o gestor apresentou esclarecimentos e juntou
documentos nos seguintes termos:

“Segue anexo comprovante de pagamento da multa imputada por esse Tribunal de
Contas,  através do Processo TCM nº 02427e16,  no valor  de R$3.000,00 (três mil
reais), pertinente a ex-Prefeita Karina Borges Silva (PT 035). Quanto aos Processos
TCM  nº  12247-15,  04519-16  e  07287e17,  nos  valores  de  R$3.500,00  (três  mil  e
quinhentos reais), R$10.000,00 (dez mil reais) e R$25.160,00 (vinte e cinco mil, cento
e  sessenta  reais)  respectivamente,  os  mesmos  foram  executados  judicialmente,
conforme certidões anexas (PT 036).

No que se refere ao Processo TCM nº 34408-13, no valor de R$7.000,00 (sete mil
reais),  do ex-Prefeito  Valmir  Almeida Sampaio,  estão inscritos na dívida ativa não
tributária do município conforme certidões anexas (PT 037).

Quanto a multa imputada no Processo TCM Nº 33718-17,  no valor  de R$2.000,00
(dois mil reais),  do gestor  Júlio Pinheiro dos Santos Jr,   traz aos autos a devida
comprovação  de quitação  de  multa  imposta  ao gestor,  mediante   Processo
TCM nº 21245e19, relacionado aos autos.

 
Já no que se refere ao Processo TCM nº 03259e18, no valor de R$1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), do Prefeito Júlio Pinheiro dos Santos Júnior, segue comprovantes
em anexo (PT 039).”

9.2. Ressarcimentos 
Processo Responsável(eis) Cargo Pago Cont Vencimento Valor R$ Observação 

09672-06 CARLOS RAYMUNDO CRUZ DE SOUZA PREFEITO N N 09/08/2008 R$ 70.172,01 Proc.15807e19:
Ajuizada
Execução
(0000885-
35.2010.8.05.000
6)  relativa  ao
Processo TCM nº
09672-06.

07969-09 ELIOMAR FALETA GABRIEL SECRETÁRIO
MUNICIPAL

N N 22/11/2009 R$ 4.683,36

07969-09 FABIANA VALÉRIA B. AMORIM SECRETÁRIA
MUNICIPAL

N N 22/11/2009 R$ 4.686,36

07969-09 ELIEZER SANTOS DA SILVA SECRETÁRIO
MUNICIPAL

N N 22/11/2009 R$ 4.683,36

07969-09 JOACI NU NUNAE AMARAL SECRETÁRIO
MUNICIPAL

N N 22/11/2009 R$ 4.683,36

07969-09 JOSEANE MOTA BONFIM SECRETÁRIA
MUNICIPAL

N N 22/11/2009 R$ 4.683,36

07969-09 JULIO PINHEIRO DOS SANTOS SECRETÁRIO
MUNICIPAL

N N 22/11/2009 R$ 1.173,84 Proc.  Nº
03999e19,  Pago
valor  atualizado
de  R$4.208,58,
em  28/12/2018,
contabilizado  no
dia 02/01/2019.

10104-17 VALMIR ALMEIDA SAMPAIO EX-PREFEITO N N 09/12/2018 R$ 40.080,14

Informação extraída do SICCO em 03/10/2019.

Quanto aos ressarcimentos o gestor aduziu o seguinte:
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“Segue anexo, cópia de ação ajuizada junto ao Poder Judiciário do Estado da Bahia
na Comarca de Amargosa,  referente ao Processo TCM nº 09672-06, em nome de
Carlos Raymundo Cruz de Souza, conforme segue anexo (PT 040).

Quanto  ao Processo TCM nº 10104-17,  de responsabilidade do ex-Prefeito  Valmir
Almeida Sampaio, está inscrito na dívida ativa não tributária do município conforme
certidões anexas (PT 041).

Os demais ressarcimentos imputados no Processo TCM nº 079069-09 estão sendo
objeto de discussão no âmbito judicial  conforme cópia do extrato do processo em
anexo (PT 042)”.” 

Assim sendo, devem os documentos nºs PT 035 a PT 042 à 2ª DCE, para as
anotações de praxe, ficando o gestor advertido com vistas à efetiva cobrança
dos créditos municipais, uma vez que  sua omissão no cumprimento do seu
dever de agir, deixando de cobrar as multas impostas por este TCM e, por via
de  consequência,  possibilitar  sua  prescrição,  será  responsável  pelo  dano
imposto ao erário municipal, devendo ser lavrado termo de ocorrência para o
fim de ser ressarcido o prejuízo proporcionado ao Município por quem lhe deu
causa.

10. Outras Informações

10.1. Comparativo entre Transferências Informadas pelo Governo Federal
e Estadual com as Contabilizadas pelo Município 
Não foram detectadas divergências entre as transferências informadas pelos
Governos Federal e Estadual com as contabilizadas pelo Município.

10.2. Ressarcimentos Externos 
O  Sistema  de  Informações  e  Controle  de  Contas  -  SICCO)  registra  que
permanece as seguintes pendências:

Processo Responsável Natureza Valor R$ Observação 

06794-08 VALMIR ALMEIDA SAMPAIO FIES R$ 77.129,89

06794-08 VALMIR ALMEIDA SAMPAIO QSE R$ 58.335,63

O gestor  prestou esclarecimentos acerca dessas pendências informando da
sua regularização, conforme se pode observar:

“Seguem anexos extratos bancários que comprovam o ressarcimento com recursos
do  Tesouro  Municipal  das  quantias  glosadas  por  esse  Tribunal  de  Contas  na
aplicação de valores do FIES e do QSE, conforme detalhado a seguir:

a) O valor de R$77.129,89 (setenta e sete mil cento e vinte e nove reais e oitenta
centavos) foi ressarcido a conta do FIES, em 30/12/2008, conforme extrato bancário
anexo (PT 043),  mediante utilização de recursos do Tesouro Municipal provenientes
da conta corrente nº 4.034-4 (FPM), vide extrato em anexo (PT 044)

b) O valor  de R$58.335,63 (cinquenta e oito mil  trezentos e trinta e cinco reais  e
sessenta e três centavos) foi devolvido a conta do QSE em duas parcelas, sendo a
primeira no valor de R$8.335,63 (oito mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e
três centavos)  realizada na data de 10/12/2008,  e a segunda parcela no valor  de
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R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em 30/12/2008, conforme créditos registrados no
extrato bancário da conta corrente nº 10.527-9, em anexo (PT 045).  As origens dos
recursos foram a conta corrente nº 16.153-5 (ICMS), no valor de R$8.335,63 (oito mil
trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), conforme extrato anexo
(PT 046)  e a conta corrente nº 4.030-4 (FPM), valor de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais) em 30/12/2008, vide extrato anexo (PT 047).

Destaca-se que de acordo com o Parecer Prévio nº 414/11, emitido no Processo TCM
nº 07625-11, relativo a prestação anual de contas do exercício financeiro de 2010,
consta  descrito  o  encaminhamento  de  tais  documentos  comprobatórios  dos
ressarcimentos,…

Ainda no referido Parecer Prévio consta a determinação do Conselheiro Relator de
que  os  documentos  comprobatórios  fossem  extraídos  dos  autos,  com  remessa  a
unidade competente com vista a adoção das providências cabíveis,…

Pelo  exposto  e,  considerando  a possibilidade  de tais  documentos  não terem sido
naquela oportunidade desentranhado dos autos e remetidos a unidade técnica dessa
Corte  de  Contas  para  as  devidas  averiguações  e  consequente  regularização  da
questão,  requer  ao  eminente  Conselheiro  Relator  que  determine  nesta  ocasião  a
adoção de tal medida.”

Nesse diapasão, deve essa documentação (Docs. nºs PT 043 ao PT 047) ser
enviada à 2ª DCE, para as verificações e anotações pertinentes, conferindo, se
for o caso, quitação na responsabilidade do gestor. 

11. Denúncias/Termos de Ocorrência Anexados 
Não há registros de decisões desta Corte de Contas decorrentes de processos
de denúncias e termos de ocorrência anexados nesta Prestação de Contas. 

12. 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,  impropriedades  devidamente
descritas neste  in folio, inclusive algumas irregularidades, de sorte a concluir
que as contas referenciadas, em sintonia com a manifestação do Parquet de
Contas, submetem ao comando do contido no art. 40, inciso II, combinado com
o  art.  42,  da  Lei  Complementar  nº  06/91,  dentre  as  quais,  merecem  ser
destacadas e ressalvadas as seguintes desconformidades: 

• Impropriedades  na elaboração dos demonstrativos contábeis que não
retratam a realidade patrimonial do Município em 2018;

• Divergências nos lançamentos de dados constantes nos Demonstrativos
Contábeis e no sistema SIGA;

• Execução orçamentária apresentando deficit  com o comprometimento
do equilíbrio das contas do ente público;

• Baixa cobrança da Dívida Ativa do Município, além de deficiências na
elaboração do respectivo Demonstrativo;
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• Ausência  da  Relação  dos  Bens  Patrimoniais  do  Município,  além  de
observar deficiências na Certidão dos mencionados bens;

• Conta de Participação em Consórcios Públicos registra divergências em
investimentos  quanto  aos  Contratos  de  Rateios  pactuados  com  o
Consórcio  Desenvolvimento  Sustentável  do  Vale  do  Jiquiriçá  e
Consórcio Público Interfederativo de Saúde RECONVALE;

• Deficiências na elaboração do Relatório do Controle Interno;

• Avaliação  insuficiente  da  transparência  Pública  no  Município,  em
transgressão à Lei Complementar nº 131/2009;

• Casos de ausência de inserção, inserção incorreta ou incompleta de dados no
SIGA, em flagrante descumprimento à Resolução TCM nº 1282/09.

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 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 emita Parecer Prévio
pela aprovação  com  ressalvas  das  contas  da  Prefeitura  Municipal  de
Amargosa,  Processo  TCM  nº  04878e19,  exercício  financeiro  de  2018,  da
responsabilidade do Sr. Júlio Pinheiro dos Santos Júnior.

Aplicar ao gestor, 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$3.000,00  (três mil reais), notadamente em razão dos questionamentos
remanescentes.

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.

Determinações à SGE:

Encaminhar à 2ª DCE,  para os devidos fins, os documentos nºs PT 035 a
PT042, assim como o Proc. TCM nº 21245e19, relacionado aos autos, alusivos
às  providências  com  vistas  à  regularização  de  multas  e  ressarcimentos
imputados a diversos agentes políticos; e ainda, os documentos nºs PT 943 a
PT 047 alusivos a Ressarcimentos Externos de que trata o Processo TCM nº
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06794-08, envolvendo devolução de recursos às contas de origem do FIES e
do QSE.

Encaminhar à 2ª DCE,  para os devidos fins, os documentos nºs PT 032 a
PT033, alusivos às providências com vistas à devolução do recurso glosado à
conta bancária do FUNDEB.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 17 de dezembro de 2019.

Cons. Plínio Carneiro Filho
Presidente 

Cons. Francisco de Souza Andrade Netto        
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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