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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

ATO N' 202. DE 30 DE OUTUBRO DE 2013 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. no uso de suas al[ibui· 

ções legais e regimentais, tendo em vista o disposto no art. 13, § 3D

, da Lei 7.879. de 29 de Junho 

de 2001. alterado pelo art. 12 da Lei Complementar n' 27, de 28 de junho de 2006, e no art. 14 

e parágrafos da Resolução n' 45, de 28 de agosto de 2001, RESOLVE designar os servidores 

MARCELO MASCARENHAS LlGUORI, MÁRIO DOS SANTOS SILVA e ANA PATRIcIA CRI· 

SÓS TOMO PEREIRA para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão responsavel 

pela apreciação das inscrições, bem como pela coleta e apuração de votos por ocasião da elei

ção para compor a Lista Trípice visando ao provimento do cargo de Chefe da Auditoria Interna. 

slmbolo TCE·05, deste Tribunal. 

CONS. ZILTON ROCHA 

Presidente 


ATO N' 203, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribui· 

ções legais e regimentais, RESOLVE designar TICIANA CARVALHO DA SILVA para substituir 

ALAN SILVA COSTA, Assessor, slmbolo TCE-4, no perlodo de 04 .11 .2013 a 23.11.2013, durante 

férias do Titular. 

CONS. ZILTON ROCHA 

Presidente 


SÚMULA DA ATA DA 35' SESSÃO ORDINÁRIA DA 2' CÃMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DA BAHIA, REALIZADA EM 23/1012013. 

(Integra da Ata no site do TCE. www.tce.ba .gov.br) 


Á hora determinada foi aberta a Sessão sob a presidência do Exmo. Sr. Conselheiro GILDÁSIO 

PENEDO FILHO. - Presentes o Exmo. Sr. Conselheiro Vice-Presidente INALDO ARAÚJO e o 

Exmo. Sr. Subst. de Conselheiro Auditor PEDRO HUMBERTO BARRETIO, convoéado com 

base no art. 57, § 1', da Lei Complementar n' 005/1991 , com redação dada pela Lei Comple

mentar nO 27/2006. - Representante do Ministério Público Especial junto a este Tribunal, Ora. 

CAMILA LUZ DE OLIVEIRA. - Representante do Nucleo de Atuação da Procuradoria Geral do 

Estado, Dra . ALINE AZEVEDO NUNES. - AAta da Sessão anterior, distribulda antecipadamente, 

foi aprovada . - CONFER~NCIA: - Relator: Exmo. Sr. Cons. INALDO ARAÚJO: - RECURSOS ES

TADUAIS ATRIBUIDOS A MUNIClpIOS: TCE/00248812011 , CBPM/PREFEITURA MUNICIPAL 

DE IPIAÚ, (Res.187/2013). - Relator: Exmo. Sr. Cons. INALDO ARAÚJO : - RECURSOS ESTA

DUAIS ATRIBUIDOS A ENTIDADES E INSTlTUIÇOES: TCEf000446/2004 , SEAGRIIASSQCIAc 

çÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRONOMIA - DESAGRO, (Res.188/2013). - Relator: 

Exmo. Sr. Cons. INALDO ARAÚJO: - CONTRATOS: TCE/00526812008, DERBNCONSULTO

RIA DE ENGENHARIA E ECONOMIA S/C LTDA - CSL, (Res.189/2013). - Relator: Exmo. Sr. 

Cons. GILDÁSIO PENEDO FILHO: -ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO: TCEf005916/2011 , 

AGERBNSEINFRNFUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA CONTÁBEIS ATUARIAS E FINAN

CEIRAS - FIPECAFI, (Res.182/2013). Foram julgados os processos de n's TCE/000049/2007 

- TCE/00184812010 - TCEf004578/2005; adiados os processos de n's TCE/003756/2003 
TCEf000912J2003 - TCE/005133/2004 - TCEf007218/2005 - TCEf000611f2004 ; e retirados de 

pauta os processos de n's TCE/002688/201 0- TCE/004985/2009. - O QUE OCORRER: O Exmo. 

Sr. Conselheiro Gildásio Penedo Filho deu conhecimento à Câmara do despacho exarado no se· 

guinte processo: - RECURSOS ESTADUAIS ATRIBUIDOS A MUNIClpIOS: TCEf001369/2006, 

SECOMP/SEDURlPREFEITURAMUNICIPAL DE CATOLANDIA, conferindo quitação ao respon

sável Sr. ANIBAL TEIXEIRA DO NASCIMENTO, tendo em vista o recolhimento do débito que lhe 

foi imposto através da Resolução n' 077/2013, no valor de R$13.89.à:40 (treze mil, oitocentos e 

noventa reais e quarenta centavos), conforme Guia Especial de Recolhimento de fls.725f726. 
Nada mais havendo a declarar, o Exmo. Sr. Conselheiro Presidente em exerclcio agradeceu a 

presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente Ata, que vai por 

S. Exa. assinada, pela Representante do Ministério Público Especial junto a este Tribunal, e por 
mim, que a subscrevo. E, para constar, eu MARIA LUCILA LIMA DIAS, Secretá;;a da 2' Câmara, 
lavrei a presente Súmula da Ata. 

Cons. PEDRO LlNO-Presidente da 2' Cãmara 


2'CÂMARA 


RESUMO DE DECISOES DOS PROCESSOS JULGADOS E CONFERIDOS E DOS CONFiõRI


DOS NA 35' SESSÃO ORDINÁRIA DA 2' CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 


DA BAHIA, REALIZADA EM 23/10/2013 . 


(Integra das decisões no site do TCE. www.tce.ba.gov.br) 


PROCESSO: TCEf002488/2011 - Relator: Cons. INALDO ARAÚJO: - RECURSOS ESTADUAIS 


ATRIBUIDOS A MUNIClpIOS: CBPM/PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ, Resolve a 2' Câ


mara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por maioria, aprovar as Contas referentes aos 


recursos do Convênio n' 004/2009, com ressalvas e aplicação de multa no valor de R$2 .000,00 


(dois mil reais), ao Sr. DERALDINO ALVES DE ARAÚJO, como sanção: a)pelo desenvolvimento 


parcial das atividades previstas no Plano de Trabalho; b)pela ausência de prestação de contas 


em relação ao valor repassado, fato que gerou impedimento de novos repasses e c)pela au


sência de solicitação junto à CBPM da prorrogação da vigência do Convênio em eplgrafe, que 


poderia ter dado continuidade á execução outrora interrompida, com fulcro nos arts. 24, I, e 35, 


11 e VI, da Lei Complementar n'005/1991 , dc art.122, 11, do Regimento Interno deste Tribunal, 


determinando, ainda, aos atuais gestores da CBPM, e da Prefeitura Municipal de Ipiau o apri

moramento dos seus controles relacionados a execução e ao acompanhamento de convênios 

e a observãncia à legislação pertinente, precipuamente em relação aos prazo estabelecidos, 

sob pena de afetar os eventuais convênios firmados e executados em desconformidade com a 

legislação aos respedivos processos de prestaçao de contas da CBPM. Vencido o Exmo. Sr. 

Conselheiro Pedro Uno que votou pela desaprovação das Contas, acompanhando o parecer do 

Ministério Publico de Contas (Res.187/2013). 

PROCESSO: TCE/00044612004 - Relator: Exmo. Sr. Cons. INALDO ARAUJO : - RECURSOS 

ESTADUAIS ATRIBUi DOS A ENTIDADES E INSTITUIÇOES: SEAGRI/ASSOCIAÇAO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA AGRONOMIA- DESAGRO, Resolve a 2' Câmara do Tribunal de Con

tas do Estado da Bahia, por maioria, na forma do art.24, I, da Lei Complementar Estadual nO 

005/1991 e art.122, inciso 11, do Regimento Interno deste Tribunal , aprovar as Contas referentes 

aos reCursos do Convênio nO 083/2001, com recomendações, para que em futuras avenças os 

convenentes observem com maior cuidado as normas vigentes e a SEAGRI exerça um controle 

interno mais efetivo e tempestivo, e ressalvas quanto à ocorrência de valores retidos pendentes 

de recolhimento, a despesas comprovadas com documentos inserviveis, a documentos fiscais 

em duplicidade, relacionados em pastas separadas, como se tratassem de despesas distintas , a 

despesas com abastecimento de veiculas não identificados elou não esclarecidas, a despesas 

suportadas por termo aditivo de prazo eloul de valor, que deu nova vigência a contrato vencido, 

à majoração irregular de contrato relativo a despesas com segurança e vigilância armada, a des

pesas com locação de equipamento não devidamente identificados e qualificados, à realizaçáo 

de pagamentos a pessoas distintas das contratadas, à contratação de empresas para execução 

elou prestação de serviços incompatlveis com as atividades econõm;cas constantes de seus 

respectivos registros cadastrais, à comprovação de quitação de impostos e contribuições em 

duplicidade, à contratação de prestadores de serviços sem evidencia de ter havido cotação junto 

a outros interessados do mesmo ramo ou atividade, à oneração do convênio com custeio de par

tes e peças de velculos ~e terceiros, sem comprovação da obrigatoriedade ~e absorção destes 

custos, a despesas realizadas fora do objeto conveniado, a despesas com viagens sem suporte 

de'autorizações e relatórios que identifiquem e justifiquem as vinculações ao objeto do convênio, 

a pagamentos de diàrias a servidores publicos lotados na SEAGRI e outros órgãos, e a despesas 

apropriadas pela DESAGRO sem especificação dos serviços envolvidos . Vencido o Exmo. Sr. 

Conselheiro Pedro Uno que voto~ pela desaprovação das Contas, acompanhando o parecer do 

Ministério Publico de Contas (Res.l 88/2013) . 

PROCESSO: TCEf00526812008 - Relator: Exmo. Sr. Cons. INALDO ARAÚJO: - CONTRATOS: 

DERBNCONSULTORIA DE ENGENHARIA E ECONOMIA S/C LTDA - CSL, Resolve a 2' Câma

ra do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, à unanimidade, considerar irregular o Contrato nO 

CC024-CT393/2008, por apresentar exigência desnecesséria em relação ao objeto contratado, 

restringindo a competitividade e a ampla participação dos interessados, determinando que o 

presente processo seja anexado á Prestação de Contas do DERBA. exerclcio de 2008 (Proces

so n' TCE/000319/2009), em trâmite nesta Casa, deixando de encaminhar para a Assembléia 

-legislativa do Estado da Bahia, o pedido de suspensão do referido Contrato , pois o mesmo não 

se encontra mais em vigor (Res.189/2013). 

PROCESSO: TCEf005916/2011 Relator: Exmo. Sr. Cons. GILDÁSIO PENEDO 

FILHO: - ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO: AGERBNSEINFRN FUNDAÇÃO INSTITUTO 

DE PESQUISA CONTÁBEIS ATUARIAS E FINANCEIRAS - FEPECAFI. Resolve a 2' Câmara 

do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por maioria, considerar regular o procedimento re

alizado pela AGERBA, que resultou na dispensa de licitação, e consequente contratação direta 

da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI (Contrato 

nO 02/2011) . Determinando que o presente seja juntado ao processo de prestação de contas da 

AGERBA, referente ao exerclcio de 2011' (processo n' TCEf000774/2012), a fim de que o contra

to supracitado possa ser examinado conjuntamente com o restante da documentação destinada 

a comprovar a regularidade do emprego dos valores públicos confiados ao Gestor da AGERBA, 

no exerclcio em tela, Vencido o Exmo. Sr. Conselheiro Pedro Lino que votou pela irregularidade' 

da dispensa de licitação (Res.182J2013). 

PROCESSO: TCE/000049/2007 - Relator: Exmo. Sr. Cons. INALDO ARAÚJO: - RECUR


SOS ESTADUAIS ATRIBUIDOS A ENTIDADES E INSTITUIÇOES: SICM/CBPM/ASSOCIAÇAO 


DE MORADORES DE LAGEDO DO TABOCAL, desaprovar as Contas referentes aos recursos 


do Convênio nO 020/2005, com base no art.122, inciso 111, alineas "a" e ·c", clc art. 123, inciso 


111, allnea "a", ambos do Regimento Interno deste TCE; pela imputação de débito, no valor to


tal de R$7.017,67 (sete mil, dezessete reais e sessenta e sete centavos), ao Sr. Luis PAULO 


DA ROCHA VIEIRA, e multa máxima (100 UPFs-Ba), devido às ilegalidades, irregularidades e 


impropriedades inconidas no decorrer da vigéncJa do Convênio nO 020/2005, pelo não cumpri


mento integral do objeto do Convênio e pelo não atendimento às notificações deste TCE, com 


. fulcro n08 incisos li, III e IV do art.35 da Lei Complementar n'005l1991; e, aos Srs. RUY FER


NANDES DA FONSECA LIMA e MOACYR MOURA MARINHO, aplicação da multa em UPFs 


correspondentes a R$1.000,00 (hum mil reais), prevista no § 3' do art.ll, desse mesmo Diploma 


Legal, por não terem procedido à devida Tomada de Contas Especial e, consequentemente, 


registrada a inadimplência no Sistema de Gestão de Gastos Públicos (SIGAP), (Res.190/2013) ; 


TCEf001848/2010, SETURlBAHIATURSNFUNDAÇÃO COMISSÃO DE TURISMO INTEGRA


DO, aprovar as Contas referentes aos recursos do Convênio nO 132/2007, com ressalvas, devido 


á falta de detalhamento do Plano de Ação quanto a despesa realizada, e pelo pa9amento de 


despesas depoiS da vigência do convênio, recomendando à Bahiatursa que observe cuidadosa
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