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Pauta

- Retrospectiva 2015-2017;

- Materialidade x Legalidade;

- Efeitos observados;

- Comentários.



  

Descrição Empenhado %

1 - Legislativo R$ 1,4 0,1%

2 - Judiciário R$ 107,7 6,5%

3 - Executivo R$ 1.498,8 90,9%

4 - Ministério Público R$ 40,1 2,4%

5 - Defensoria Pública R$ 0,8 0,0%

Total R$ 1.648,8 100,0%

Retrospectiva 2015-2017

Fonte: FIPLAN Gerencial

DEA executada até Outubro/2017



  

Materialidade x Legalidade

Da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo do Estado da Bahia

O Governador do Estado da Bahia é responsável pela elaboração e apresentação das 
Demonstrações e demais informações que compõem as Contas do Poder Executivo, bem como 
pelos controles internos que considerou como necessários para permitir a adequada gestão do 
orçamento, proteção do patrimônio público e elaboração dos relatórios confiáveis e 
oportunos, livres de distorção relevante.

Opinião

Os fatos apresentados pelo Conselheiro Relator no Relatório Técnico, até onde foi possível 
observar, demonstram que não possuem a relevância e a materialidade para macular, no seu 
mérito, a visão justa, equilibrada e prudente das Contas Governamentais, tomadas em seu 
conjunto, sendo considerados suficientes e apropriados para fundamentar a opinião deste 
Tribunal de Contas.

As Contas ora referidas, portanto, representam adequadamente, em seus aspectos 
relevantes e materiais, a gestão orçamentária, financeira, econômica, patrimonial e 
operacional do Poder Executivo, no exercício de 2016, de acordo com os critérios 
estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição do Estado da Bahia, na Lei 
Complementar Federal n.º 101/2000, em outros instrumentos legais pertinentes, e com as 
práticas de Contabilidade Pública adotadas no Brasil.



  

Efeitos das DEA

- Demonstrativo do Resultado Primário;

- Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

- Cobrança de multa/juros e rescisão do 
contrato;

- Mensuração do Passivo Circulante e dos 
Restos a Pagar.



  

DEA (Resultado Primário)
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Poder Executivo Outros Poderes

Fonte: Contas de Governo 2016

Histórico de DEA



  

DEA (Resultado Primário)

Avaliação da STN sobre a situação financeira da Bahia

Novo 
Resultado Primário:

(1.343.730)



  

DEA (Pessoal)

● Até Outubro/2017, o Estado da Bahia já empenhou 
R$277,4 milhões em DEA no grupo “Pessoal e 
Encargos”

● Risco: processos executados como DEA serem 
indevidamente excluídos no cálculo do limite



  

DEA (Pessoal)

Inadequada classificação de despesa como DEA 
(TJ-BA)



  

DEA (Fornecedores)

● Até Setembro/2017, o Estado da Bahia já liquidou 
R$1.202,9 milhões em DEA com fornecedores de 
bens e serviços

Elemento de Despesa Original Liquidado

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 725,7

51 - Obras e Instalações R$ 360,2

37 - Locação de Mão-de-Obra R$ 70,0

30 - Material de Consumo R$ 23,9

52 - Equipamento e Material Permanente R$ 15,7

35 - Serviços de Consultoria R$ 7,4

R$ 1.202,9

Fonte: Mirante



  

DEA (Fornecedores)

Lei Estadual nº 9.433/2005:

Art. 6º § 5º – A Administração obedecerá à ordem 
cronológica no pagamento a fornecedores (até 8 
dias úteis da apresentação da fatura);

Art. 79 XI – O edital conterá condições de 
pagamento prevendo compensações financeiras e 
apenações por atrasos;

Art. 126 III – Contrato deve ter cláusula que defina 
reajustamento de preços e atualização monetária;

Art. 167 XVIII – Atraso superior a 90 dias é motivo 
para rescisão do contrato, podendo suspender o 
cumprimento das obrigações.



  

DEA (Fornecedores)

Inadimplência da SESAB para com Fornecedores 
de Medicamentos e Congêneres

Ausência de normativo da DICOP/SEFAZ 

sobre o registro de multas/juros



  

DEA (Passivo x Restos a Pagar)

Folha de São Paulo, 07/08/2017



  

DEA (Passivo x Restos a Pagar)

Em Porto Alegre, os gastos corriam na "prateleira". Em 
Curitiba, ficavam num sistema paralelo ao oficial. No 
Rio, mesmo depois de executadas, as despesas 
desapareceram ao serem apagadas do sistema por um 
"servidor fictício".



  

DEA (Passivo x Restos a Pagar)
Economistas atribuem a prática reiterada do "orçamento 
paralelo" à falta de fiscalização por parte dos Tribunais de 
Contas dos municípios. "Vira hábito porque os prefeitos 
sabem que não vão ser fiscalizados", diz o economista Amir 
Khair, mestre em finanças públicas.

Em Curitiba, o problema das despesas sem empenho já 
ocorrera no mandato anterior, em 2012: foram R$ 364 
milhões em dívidas sem registro no orçamento, segundo o 
Tribunal de Contas, ou quase 6% das receitas totais da 
cidade. Quatro anos e uma eleição depois, o caso, no 
entanto, ainda não foi julgado – de acordo com o tribunal, em 
função do número de recursos e contraditórios, de acordo 
com "as exigências da legislação".



  

DEA (Passivo x Restos a Pagar)

No Rio Grande do Sul, a prática também é recorrente: a 
prefeitura de Porto Alegre já foi alertada duas vezes pelo 
Tribunal de Contas sobre o problema, em 2008 e 2012. 
O Ministério Público Estadual recomendou multa e a 
desaprovação das contas. Os conselheiros, porém, 
aprovaram as contas de 2008 por entender que as falhas 
eram "de natureza formal, não prejudiciais ao erário". O 
julgamento de 2012 ainda não foi concluído.

No Rio, o Tribunal de Contas do Município também 
aprovou as contas de Eduardo Paes (PMDB), porque os 
conselheiros consideraram que não houve burla jurídica 
ou maquiagem relevante.



  

Comentários?



  

Muito obrigado!

bventim@tce.ba.gov.br
Ramal 4690

mailto:bventim@tce.ba.gov.br
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