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Inspeção na Empresa de Turismo da Bahia S.A. (Bahiatursa) / Exercício de 2012

I. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO

Natureza do Trabalho: Auditoria Operacional (Inspeção) 
Ordem de Serviço: 172/2012
Exercício: 2012

II. INFORMAÇÕES SOBRE O AUDITADO

2.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

DENOMINAÇÃO: Empresa de Turismo da Bahia S.A. (Bahiatursa)
VINCULAÇÃO: Secretaria de Turismo (SETUR)
NATUREZA: Sociedade de Economia Mista
FINALIDADE: Coordenar e executar a política de fomento ao turismo e cultura, no 

âmbito estadual, em consonância com as diretrizes governamentais.

2.2 IDENTIFICAÇÃO DOS GESTORES

2.2.1 Diretoria

Diretora Presidente: Domingos Leonelli
Período: A partir de 31/01/2011
Endereço: Rua F, Cd. Pq Stella Maris, nº 12 e 13, BL. K, 

Stella Maris, CEP 41.600-255, Salvador/BA

Diretor de Adm. e Finanças: Ana Elisabete Visco Costa de Almeida
Período: A partir de 31/01/2011
Endereço: Rua Waldemar  Falcão,  nº  1737,  apt.  901,  Horto 

Florestal, CEP 40295-010, Salvador/BA 

Diretor de Serviços Turísticos: Weslen Sandro Moreira Santos
Período: A partir de 05/01/2009
Endereço: Av. Jequitibá, Cond. Bosque Imperial, Edf. Azaléia, 

apt. 803, Bloco 05, São Marcos, CEP 41250-480, 
Salvador/BA

Diretor de Relações Nacionais: Fernando Cesar Ferrero
Período: A partir de 11/12/2008
Endereço: Rua  Macaúbas,  no 612,  Rio  Vermelho,  CEP 

41940-250, Salvador/BA

Diretora de Relações Internacionais:Rosana Decat França
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Período: A partir de 04/01/2007
Endereço: Av. Sete de Setembro, nº 1956, apt. 503, Vitória, 

CEP 40.080-001, Salvador/BA

Ademais, cabe informar que são responsáveis pelos Centros de Convenções de Ilhéus e 

de Porto Seguro o Sr. Matias dos Santos e da Sra. Márcia Tavares, respectivamente, os 

quais ocupam cargos comissionados na Bahiatursa.

2.2.2 Conselho de Administração

Titulares:
Domingos Leonelli Netto 
Antônio Albino Canelas Rubim 
Carlos Palma de Mello 
Emília Maria Salvador Silva 
Maurício Teles Barbosa 
Osvaldo Barreto Filho 
Pedro Manoel da Costa
Sílvio Pessoa da Silva Junior 

2.2.3 Conselho Fiscal

Titulares:
Jáder Lima de Farias 
Austerlitz Bringel Erse
José Carlos dos Santos Oliveira

III. INTRODUÇÃO 

III.1 OBJETIVO 

Em cumprimento à Ordem de Serviço Externo n.º 172/2012, de 19/10/2012, da Terceira 

Coordenadoria de Controle Externo, procedeu-se à inspeção na Empresa de Turismo da 

Bahia S.A. (Bahiatursa), relativa ao período de janeiro a julho de 2012, com o objetivo de 

verificar  o  cumprimento  das  disposições  normativas  e  os  aspectos  operacionais  dos 

equipamentos turísticos de Ilhéus e de Porto Seguro.
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III.2 ALCANCE

Esta  auditoria  foi  conduzida  de  acordo  com  a  metodologia  indicada  no  Manual  de 

Auditoria  deste  Tribunal,  aprovado  pelo  Ato  n.º  313/2000,  em  conformidade  com  as 

normas e procedimentos de auditoria governamental estabelecidos pela Resolução do 

TCE-Ba nº 53, de 26/07/2011, que aprovou a adoção das Normas Brasileiras de Auditoria 

Governamental (NAGs), desenvolvidas e recomendadas pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), 

pela  Associação  dos  Membros dos Tribunais  de  Contas  do  Brasil  (ATRICON)  e  pela 

Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM), com o apoio 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), no âmbito do Programa de 

Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios 

Brasileiros (PROMOEX). 

Este  trabalho  abrangeu  as  áreas  orçamentária,  financeira,  patrimonial  e  jurídica, 

destacando-se  a  análise  dos  processos  de  pagamento,  licitações,  inexigibilidades, 

formulação e desembolso de convênio e contratos executados pela Bahiatursa.

III.3 FONTES DE CRITÉRIOS 

Foram utilizadas, principalmente, as seguintes fontes de critérios:

a) Constituição Federal de 1988;
b) Constituição Estadual de 1989;
c) Lei Federal nº 4.320/64 – estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do DF;
d) Lei Federal nº 6.404/76 – dispõe sobre a sociedade por ações;
e) Lei Federal nº 8.666/93 – institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública;
f) Lei Federal nº 11.638/07 − altera e revoga dispositivos da Lei Federal nº 6.404/76;
g) Lei Complementar nº 005/91 – Lei Orgânica do TCE/BA;
h)  Lei  Estadual  nº  2.322/66  –  disciplina  a  administração  financeira,  patrimonial  e  de 
material do Estado;
i) Lei Estadual nº 2.563/68 – autoriza o Poder Executivo a criar uma Sociedade por Ações 
para exploração no Estado da Bahia da indústria e comércio hoteleiro de interesse e 
fomento ao turismo;
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j) Lei Estadual nº 9.433/05 – institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública Estadual;
j)  Lei  Estadual  nº  12.504/11  –  institui  o  Plano  Plurianual  da  Administração  Pública 
Estadual para o período de 2012–2015 (PPA / 2012–2015);
l) Lei Estadual nº 12.222/11 – dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
de 2012 (LDO/2012);
m)  Lei  Estadual  nº  12.503/11 – estima a receita  e  fixa  a despesa do Estado para  o 
exercício financeiro de 2012 (LOA/2012);
m)  Decreto  Estadual  nº  181-A/91–  dispõe  sobre  o  processamento  de  despesas  de 
exercícios encerrados;
n) Resolução nº 012/93 do TCE/BA – estabelece normas de procedimento para o controle 
externo da Administração Pública pelo TCE/BA;
p) Resolução nº 086/03 do TCE/BA e alterações – estabelece normas e procedimentos 
para o controle externo dos convênios, dos acordos, dos ajustes, dos recursos estaduais 
descentralizados e outros instrumentos; e
q) Estatuto Social e Regimento Interno da Bahiatursa.

III.4 PROCEDIMENTOS

Os principais procedimentos de auditoria utilizados foram os seguintes:

a) exame in loco nos bens móveis e equipamentos turísticos de Ilhéus e de Porto Seguro;
b) entrevistas com dirigentes e empregados de empresas terceirizadas;
c) exame documental; e
b) acompanhamento das ações decorrentes das recomendações deste TCE.

III.5 LIMITAÇÕES

No transcurso dos trabalhos não ocorreram limitações quanto ao escopo dos exames, 

bem como os documentos e informações solicitados foram adequadamente obtidos.

IV. RESULTADO DA AUDITORIA 

IV.1 VISÃO GERAL DA ENTIDADE AUDITADA

A Empresa de Turismo da Bahia S.A. (BAHIATURSA) é uma Sociedade de Economia 

Mista de Capital Autorizado, constituída na forma da Lei Federal nº 6.404/76, autorizada 

pela Lei Estadual nº 2.563, de 28 de agosto de 1968, regida pelo seu Estatuto Social e 
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pelo seu Regimento.

Conforme o art. 2º do seu regimento, a Bahiatursa tem por finalidade gerenciar e executar 

a política de fomento ao turismo e cultura, no âmbito estadual, em consonância com as 

diretrizes governamentais, usando uma política de marketing voltada para o fomento e 

desenvolvimento  do  turismo,  bem  como  a  exploração  de  centros  de  convenções, 

promoção de eventos turísticos e culturais, construção, ampliação, reforma, conversão, 

reconversão  e  recuperação  de  equipamentos  turísticos,  de  hospedagens,  recepção  e 

lazer, competindo-lhe:

a) promover, fomentar e supervisionar as ações e programas de incentivo ao turismo 
e cultura no Estado;

b) promover  a  articulação  entre  os  órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública 
Estadual  com  vista  à  implantação,  ampliação  e  melhoria  de  equipamentos  e 
serviços de infra-estrutura em áreas de interesse da atividade turística, assim como 
de preservação e valorização do patrimônio natural e cultural do Estado;

c) assinar  com  entidades  públicas  e  privadas,  convênios  e  contratos,  visando  a 
promoção e o desenvolvimento do turismo do Estado;

d) promover estudos e pesquisas sobre o fluxo turístico, o movimento e permanência 
do visitante no Estado, com o objetivo de elaborar planos, programas e projetos na 
área de sua atuação;

e) viabilizar estudos que visem a captação de recursos e obtenção de incentivos a fim 
de fomentar o setor turístico;

f) promover uma política de marketing objetivando a expansão do fluxo turístico no 
âmbito estadual; 

g) exercer outras atividades correlatas.

IV.2 ORGANIZAÇÃO

Consoante art. 3º do seu regimento, a Bahiatursa tem a seguinte estrutura:

I. Órgãos Colegiados da Administração Superior, cujas atribuições estão descritas na 
Lei e no Estatuto Social:

a) Assembleia Geral dos Acionistas
b) Conselho de Administração
c) Conselho Fiscal
d) Diretoria Executiva

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, n.º  495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002 6



Inspeção na Empresa de Turismo da Bahia S.A. (Bahiatursa) / Exercício de 2012

II. Órgãos Singulares da Administração Superior:

a) Presidência
b) Diretoria da Administração e Finanças 
c) Diretoria de Serviços Turísticos
d) Diretoria de Relações Nacionais
e) Diretoria de Relações Internacionais

III. Órgãos da Média Administração:

a) Subordinados à Presidência

1. Gabinete
1.1. Chefia de Gabinete 

2. Departamento de Comunicação
2.1.  Chefia do Departamento de Comunicação
2.2.  Gerência de Jornalismo

3. Departamento Jurídico
3.1. Chefia do Departamento Jurídico
3.2. Gerência Jurídica 
3.3. Gerência de Atos e Contratos

4. Cerimonial
4.1. Chefia do Cerimonial

5. Departamento de Planejamento e Marketing
5.1. Chefia de Planejamento e Marketing 
5.2. Gerência de Tecnologia da Informação 
5.3. Gerência de Publicidade e Propaganda 
5.4. Gerência de Desenvolvimento de Produtos Turísticos
5.5. Gerência de Estudos de Mercados Nacionais
5.6. Gerência de Estudos de Mercados Internacionais

b) Subordinados à Diretoria da Administração e Finanças

1. Comissão Permanente de Licitação

2. Controladoria

3. Coordenadoria Administrativa
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3.1.  Gerência de Recursos Humanos
3.2.  Gerência de Serviços Gerais
3.3.  Gerência de Patrimônio e Material

4. Coordenadoria Financeira
4.1.  Gerência de Programação Orçamentária e Acompanhamento
4.2.  Gerência de Controle de Contas
4.3.  Gerência de Liquidação de Contas
4.4.  Gerência de Contabilidade

5. Coordenadoria de Operação do Centro de Convenções da Bahia
5.1.  Gerência de Atendimento ao Público 
5.2.  Gerência de Acompanhamento de Eventos
5.3.  Gerência de Manutenção

c)  Subordinados à Diretoria de Serviços Turísticos

1. Coordenadoria de Serviços Turísticos
1.1. Gerência de Atividades Descentralizadas da Embratur
1.2. Gerência de Informações Turísticas

d)  Subordinados à Diretoria de Relações Nacionais

1. Coordenadoria de Relações Nacionais
1.1.  Gerência de Relações com os Mercados da Área 1
1.2.  Gerência de Relações com os Mercados da Área 2
1.3.  Gerência de Relações com os Mercados da Área 3
1.4.  Gerência de Relações com os Mercados da Área 4

e) Subordinados à Diretoria de Relações Internacionais

1. Coordenadoria de Relações Internacionais
1.1.  Gerência de Relações com os Mercados da Área 1
1.2.  Gerência de Relações com os Mercados da Área 2
1.3.  Gerência de Relações com os Mercados da Área 3
1.4.  Gerência de Relações com os Mercados da Área 4
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IV.3 ORGANOGRAMA

A estrutura da Bahiatursa está demonstrada no organograma a seguir:

IV.4 CONTROLE INTERNO

A Controladoria integra a estrutura da Diretoria da Administração e Finanças,  com as 

seguintes competências:

a) propor e implementar diretrizes, procedimentos e normas de controladoria interna;
b) elaborar  e  submeter  à  Diretoria  Executiva  o  programa  anual  de  controladoria 

interna;
c) acompanhar e avaliar a execução do programa anual da Diretoria Executiva;
d) verificar  os  resultados  das  atividades  e  programas  da  Empresa,  analisando-os 

quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade;
e) executar  auditorias  programadas  e  especiais,  diretamente  ou  através  da 

contratação de terceiros;
f) apoiar e acompanhar as auditorias e diligências dos órgãos de controle externo, 

elaborando os esclarecimentos solicitados;
g) apoiar o Conselho Fiscal na apreciação das contas da Empresa;
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h) cumprir  e  fazer  cumprir  os  Atos  e  Resoluções  da  Presidência,  da  Diretoria 
Executiva e as Normas Administrativas;

i) exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pela Diretoria Executiva.

IV.5 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

Consoante  a  Lei  Estadual  nº  12.503/11  –  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA/2012),  a 

Bahiatursa  teve  as  suas  despesas  fixadas  inicialmente  em  R$76.039.000,00.  Após 

acréscimos e anulações,  o  crédito  atual  resultou em R$93.815.829,00,  no período de 

01/01 a 31/07/2012.

Para atendimento de suas necessidades, a Bahiatursa executou, no período de janeiro a 

julho  de  2012,  despesas orçamentárias  no  montante de  R$62.894.878,15, que  foram 

alocadas nos projetos e atividades, conforme quadro a seguir:

Tabela 01 – Despesa por Projeto/Atividade – janeiro a julho de 2012
Em R$ 

Cod. Projeto Atividade Empenhado Pago

2000 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos 2.948.165,10 2.077.370,51

2001 Administração de Pessoal e Encargos 11.039.693,41 11.039.603,02

2002 Manutenção dos Serviços de Informática 224.643,30 136.848,53

2012 Assistência  Médica  e  Odontológica  aos  Servidores,  Empregados  Públicos  e  seus 
Dependentes

926.607,14 645.461,18

2013 Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos 282.547,08 279.428,08

2014 Operação Especial - Cumprimento de Sentença Judiciária 134.595,41 134.515,41

2016 Operação Especial - Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas 205.242,09 203.367,01

2018 Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos 1.566.473,83 1.547.481,66

2020 Comunicação Legal 56.293,65 18.323,55

2021 Administração de Pessoal sob Contrato por Tempo Determinado - CLT 319.644,49 319.644,49

2023 Encargos com Locação de Mão de Obra 3.224.138,26 2.530.066,35

2024 Operação Especial - Encargos com Parcelamento de Débitos de FGTS e INSS 126.853,98 126.853,98

4809 Realização de Campanhas Publicitárias e Promocionais Nacionais e Internacionais - 
Bahiatursa

14.595.461,00 8.307.192,15

6398 Divulgação da Bahia em Eventos Nacionais e Internacionais - Bahiatursa 1.844.628,44 522.634,34

6399 Promoção de Eventos e Festas Populares - Bahiatursa 25.396.509,17 14.551.659,95

6408 Desenvolvimento de Novos Produtos, Roteiros e Serviços Turísticos 3.381,80 3.381,80

Total Geral 62.894.878,15 42.443.832,01
Fonte: SICOF Gerencial (PODER.SECRETARIA.ORÇAMENTÁRIA.PROJETO_ATIVIDADE).
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Da análise da Tabela 01, considerando o volume dos recursos empenhados no período 

sob exame,  destacam-se  as  atividades “Promoção  de  Eventos  e  Festas  Populares  – 

Bahiatursa”, “Realização de Campanhas Publicitárias e Promocionais”, “Administração de 

Pessoal  e  Encargos”,  “Encargos  com Locação  de  Mão de Obra”  e  “Manutenção  dos 

Serviços  Técnicos  e  Administrativos”,  que  totalizaram uma execução orçamentária  de 

R$57.203.966,94,  correspondente  a  90,95%  do  total  da  despesa  empenhada  pela 

Empresa, de 01/01 a 31/07/2012.

A tabela  a  seguir  demonstra  o  perfil  da  execução  orçamentária  da  Bahiatursa,  por 

elemento de despesa:

Tabela 02 – Despesa por Elemento – janeiro a julho de 2012   
Em R$ 

Cód. Descrição Empenhado Pago % Pago

39 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 27.178.589,48 15.609.753,22 36,78

98 Comunicação de governo 14.595.461,00 8.307.192,15 19,57

11 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 8.044.026,04 8.043.935,66 18,95

13 Obrigações patronais 3.122.521,35 3.122.521,34 7,36

37 Locação de mão de obra 3.107.773,32 2.413.701,41 5,69

41 Contribuições 2.959.000,00 2.409.000,00 5,68

47 Obrigações tributárias e contributivas 976.316,24 968.441,16 2,28

33 Passagens e despesas com locomoção 980.966,23 367.755,09 0,87

04 Contratação por tempo determinado 319.644,49 319.644,49 0,75

30 Material de consumo 618.634,30 195.306,17 0,46

36 Outros serviços de terceiros - pessoa física 212.499,38 178.335,58 0,42

14 Diárias - civil 167.303,35 156.707,55 0,37

91 Sentenças Judiciais 134.595,41 134.515,41 0,32

92 Despesas de exercícios anteriores 135.976,65 131.364,94 0,31

35 Serviços de consultoria 121.101,15 46.611,15 0,11

90 Comunicação de governo-publicidade legal obrigatória 56.293,65 18.323,55 0,04

52 Equipamentos e material permanente 158.776,11 15.323,14 0,04

32 Material, bens ou serviços para distribuição gratuita 5.400,00 5.400,00 0,01

Total Geral 62.894.878,15 42.443.832,01 100,00
Fonte: SICOF Gerencial (PODER.SECRETARIA.ORÇAMENTÁRIA.ELEMENTO DESPESA).

Foram analisados processos de pagamento referentes às seguintes áreas: “Despesas de 
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Exercícios Anteriores”,  “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica”,  “Locação de 

Mão  de  Obra”  e  “Contribuições”,  totalizando  o  montante  de  R$9.277.975,50, 

representando 21,86 % da despesa paga pela Bahiatursa no período sob exame.  

Além dos exames das despesas do período,  esta auditoria  selecionou para  inspeção 

física  os  centros  de  convenções  de  Ilhéus  e  Porto  Seguro,  geridos  diretamente  pela 

Bahiatursa. Dos exames, foram constatadas as deficiências elencadas no item a seguir.

IV.6 CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA

IV.6.1 CONSTATAÇÕES FINANCEIRAS

A. Pendências antigas em contas contábeis, sem regularização

Da análise do Balancete da Entidade, com data de 13/09/2012, verificou-se que persistem 

pendências  com  relação  à  regularização  do  saldo  das  contas  113200000  – 

Responsabilidades Financeiras de Servidores e 113299000 – Outras Responsabilidades. 

Tratam-se de lançamentos ocorridos em exercícios anteriores, conforme quadro a seguir:

Quadro 01 – Pendências antigas em contas contábeis, sem regularização

Conta Descrição Saldo (R$) Observação

113211101 ALINE SILVA DE SANTANA 6.000,00 saldo  alongado  na  conta  desde 
exercício 2008

 113211102 SUELY MARIA OLIVEIRA CARDOSO 200,00 saldo  alongado  na  conta  desde 
exercício 2008

113211104 VANEIDE S. LETO SARNO
                             

252,78 saldo  alongado  na  conta  desde 
exercício 2008

113211113  CASSIO OLIVEIRA AFFONSO DE CARVALHO 830,00 Saldo  alongado  em  Conta  desde 
24/11/2011

113299106  LUIZ AFONSO DIAS COSTA 251,60 saldo  alongado  na  conta  desde 
exercício 2009

Fonte: Balancete Sintético de 13/09/2012.

Cabe  ressaltar  que  essa  ocorrência  também  foi  verificada  na  Conta  “113912101  – 

Sequestro Judicial nº 1474/1990”, inscrita a partir do exercício de 2008, cujo saldo é de 

R$11.065,06.
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Tais fatos decorrem da falta de revisão constante dos saldos alongados, assim como de 

medidas corretivas quando detectados esses saldos nos balancetes da entidade.

Por  meio  da  Solicitação  nº  05,  de  22/11/2012,  a  Bahiatursa  foi  instada  a  apresentar 

justificativas para a permanência dos saldos existentes, bem como sobre as providências 

adotadas com relação ao ressarcimento dos débitos inscritos nas citadas contas.  Por 

meio  do  Ofício  DAF  nº  034/2012,  de  05/12/2012,  a  Bahiatursa  prestou  a  seguinte 

informação:

A pendência  de  regularização  de  saldo  concernente  às  Sras.  Aline  Silva  de 
Santana,  Suely  Maria  Oliveira  Cardoso  e  Vaneide S.  Leto  Sarno  se  refere  ao 
período anterior ao ano de 2002.

Dessa forma, visando realizarmos as baixas desses adiantamentos, fomos buscar 
em nossos arquivos documentações comprobatórias, mas não obtivemos êxito. O 
SICOF não permite consultas anteriores ao Exercício de 2002.

Dessa maneira,  solicitamos orientação  à  DICOP (anexo 15)  sobre como obter 
informações  a  respeito  desses  Adiantamentos  (RA,  Empenho,  Data  de 
Pagamento,  Regularizações  e/ou  Registro  em  Responsabilidade),  visando 
localizarmos  em nossos  arquivos  a  referida  documentação,  porém  obtivemos, 
como  resposta,  que  deveremos  consultar  o  SICOF  Gerencial,  o  qual  permite 
consultas até o ano de 1997, bem como que a baixa somente será permitida após 
a confirmação da prestação de contas ou devolução do recurso recebido.

Sendo assim,  retornamos a  busca,  em nossos  arquivos,  dos  documentos  que 
possibilitem  a  baixa  desses  adiantamentos,  mas  não  os  encontramos  até  o 
presente momento.

Retornamos  a  solicitação  à  DICOP,  que  forneceu  o  relatório  onde  consta  o 
lançamento que não foi suficiente para sanar a pendência. Continuamos buscando 
as informações no SICOF Gerencial para proceder à baixa.

A pendência de regularização de saldo referente ao Sr. Luiz Afonso Dias Costa se 
refere  ao  período  em  que  esteve  lotado  na  Assessoria  da  Presidência  da 
Bahiatursa. À época em que esteve à disposição desta Empresa, foram solicitadas 
as seguintes Diárias:

TABELA DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

PERÍODO DESTINO VALOR
15 a 18/07/2009 Juazeiro 222,00

29/07/2009 Cachoeira 29,60
TOTAL 251,60
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Para a viagem a Juazeiro, no período de 15 a 18/07/2009, o Servidor apresentou 
Relatório de Viagem, porém havia dados incorretos, necessitando,  portanto,  de 
algumas correções. Ao ser procurado pela Coordenação Financeira (COFIN) da 
Bahiatursa para corrigir o seu Relatório, fomos informados que o Sr. Luiz Afonso 
Dias Costa havia retornado para o órgão de origem, não se encontrando mais à 
disposição da Bahiatursa.

Sendo assim, a COFIN instaurou o Processo nº 1101100022243 e o encaminhou à 
Assessoria da Presidência a fim de regularizar a pendência referente ao citado 
Relatório de Viagem; entretanto, até o presente momento não obtivemos resposta.

No  que  diz  respeito  à  viagem a  Cachoeira,  realizada  em 29/07/2009,  não  foi 
apresentado Relatório de Viagem até o presente momento.

Ressaltamos que,  além da instauração  do Processo nº  1101100022243,  foram 
enviados, também à Assessoria da Presidência, Memorandos de Cobrança, em 
18/11/2009 e 30/12/2009, todavia, sem lograr êxito quanto à resposta (anexo 16). 

O Assessor da Presidência, Sr. Zitomir Souza, conseguiu manter contato com o Sr. 
Luiz Afonso, ex-funcionário da SEPLAN, o qual se comprometeu em comparecer à 
Bahiatursa no dia 12/12/2012, visando à regularização dessa pendência.

Quanto ao Sequestro Judicial nº 1474/1990 (anexo 17), na Conta 113912101, no 
valor  de  R$11.065,06  (onze  mil  e  sessenta  e  cinco  Reais  e  seis  centavos), 
informamos  que,  até  a  presente  data,  não  recebemos  informações  sobre  a 
conclusão desse processo, tendo o Departamento Jurídico (DEJUR) da Bahiatursa 
se comprometido a localizá-lo. 

A Bahiatursa reconhece as falhas que ocorreram nos  lançamentos feitos no SICOF e 

compromete-se  a  adotar  as  medidas necessárias  para  promover  a  regularização  das 

situações  apontadas,  o  que  será  avaliado  na  auditoria  da  prestação  de  contas  do 

exercício de 2012.

Portanto,  recomenda-se  que  a  Bahiatursa  continue  envidando  esforços,  buscando 

implementar efetivamente todas as medidas necessárias para sanar as impropriedades 

apontadas,  apresentando  documentos  que  justifiquem  a  permanência  dos  saldos 

alongados ou adote medidas para eliminá-los.

B. Apropriação indevida à conta INSS Fatura Pessoa Física

O exame dos processos de pagamento, provenientes de contratos de locação de mão de 

obra e prestação de serviços terceirizados, revelou a apropriação de despesas na conta 

211412008  –  INSS  Fatura  Pessoa  Física,  em  vez  de  ter  ocorrido  na  conta  contábil 
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211412005 – INSS Fatura, conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 03 – Apropriação indevida à conta INSS Fatura Pessoa Física
Em R$ 

Empresa Processo nº Pagamento nº Valor

ASSEMP GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP   
7704/2012 2669 771,54

21782/2012 2024/1 941,8

7712/2012 2092-1 953,3

HKS-SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA    22550/2012 1962-2 3.763,55

22568/2012 1962-1 3.769,57

ACEL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA ME       

22053/2012 2054 - 2 894,66

22045/2012 2054 - 3 894,66

21995/2012 2054 - 4 267,54

24862/2012 2145 - 1 894,66

22070/2012 2054 - 5 447,18

Total 13.598,46
Fonte: Processos de pagamento e SICOF.

A ocorrência em tela demonstra a fragilidade no momento da classificação das despesas, 

distorcendo as demonstrações contábeis. 

Em atendimento aos questionamentos formulados por meio da Solicitação nº 05/2012, a 

Bahiatursa, por meio do Ofício DAF nº 034/2012, justificou o seguinte:

Considerando que o SICOF, ao realizar o empenho das despesas na natureza da 
despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ou 3.3.90.39 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, não vincula a retenção de INSS 
na conta contábil específica, constata-se, na prática, retenções de INSS pessoa 
jurídica na conta de pessoa física, e vice-versa.

Por  outro  lado,  fomos  orientados,  verbalmente,  pelo  DICOP  a  proceder  às 
retenções apenas na Conta 211412005.

Face aos apontamentos do TCE, constante da auditoria operacional, realizamos 
consulta ao DICOP verificando a possibilidade de se realizar as retenções nas 
contas específicas.

Não  obstante,  a  Coordenação  Financeira  (COFIN)  da  Bahiatursa,  após  tomar 
conhecimento  da  Solicitação  em  epígrafe,  passou  a  adotar  medidas  que 
possibilitam  a  conferência  das  retenções  dos  tributos  nas  contas  corretas  do 
SICOF,  evitando,  assim,  a  reincidência  desse  tipo  de  equívoco,  como,  por 
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exemplo, a retenção do INSS na Conta 211412008 – INSS Fatura Pessoa Física, 
quando deveria ter sido feita na Conta 211412005 – INSS Fatura (anexo 18).

As  justificativas  apresentadas  corroboram  o  entendimento  de  que  a  Bahiatursa  não 

observou os procedimentos quanto à correta retenções dos tributos nas contas do SICOF, 

porém,  houve  o  compromisso  de  adoção  de  medidas  para  regularizar  a  situação 

apontada, o que será avaliado na auditoria da prestação de contas do exercício de 2012.

Assim, recomendamos que a Bahiatursa aprimore as suas rotinas de registro de dados no 

SICOF, de forma a evidenciar adequadamente os eventos ocorridos.

IV.6.2 INSPEÇÃO FÍSICA

No período  de  22  a  26/10/2012  e  de  05  a  10/11/2012,  foram realizadas  visitas  aos 

Centros  de  Convenções  de  Ilhéus  e  Porto  Seguro,  respectivamente,  inclusive  com 

aplicação  de  entrevistas  aos  funcionários  contratados  que  prestam  serviços  nos 

mencionados  equipamentos  turísticos.  A  seguir  enumeramos  as  observações 

merecedoras de destaques:

C. Fragilidade no controle de bens patrimoniais

Consoante o art.  14, VI, do Regimento Interno da Bahiatursa, o controle patrimonial  é 

exercido  pela  Gerência  de  Patrimônio  e  Material.  Durante  as  inspeções,  in  loco, aos 

Centros de Convenções de Ilhéus e de Porto Seguro, foram realizados testes no acervo 

de bens móveis dos citados equipamentos turísticos de propriedade da Empresa, com o 

fito de verificar a localização física dos bens, os controles de entrada e saída, bem como o 

estado  de  conservação  dos  bens.  Foi  constatado  que  a  movimentação  dos  bens 

patrimoniais ocorre sem a comunicação prévia ao Setor responsável. Dessa forma, os 

termos  de  responsabilidade  não  são  atualizados  permanentemente,  o  que  dificulta  o 

trabalho de inventário e demonstra a fragilidade do controle patrimonial. 
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Sobre o assunto, por meio do Ofício DAF nº 034, de 05/12/2012, a Bahiatursa teceu o 

seguinte comentário:

Embora  a  Bahiatursa  esteja  envidando  esforços  para  o  aprimoramento  dos 
controles  patrimoniais,  existe  uma  peculiaridade  quanto  à  especificidade  do 
funcionamento dos Centros de Convenções, que, devido à grande demanda de 
eventos, realiza rotatividade diária do mobiliário, variando conforme a necessidade 
de cada evento, impossibilitando, dessa maneira, a comunicação e a emissão dos 
termos de responsabilidade.

Por  esta  razão,  a  situação  descrita  acima se  refere  apenas aos  bens  móveis 
vinculados aos eventos, o mesmo não ocorrendo com os bens móveis localizados 
na área administrativa da Sede e dos Centros de Convenções da Bahiatursa.

Portanto,  o  Inventário  Patrimonial  se  baseia  na  localização  dos  móveis 
identificados  no  período  de  realização  da  auditoria,  podendo  ser  alterado  na 
auditoria a ser realizada no ano seguinte.

A auditoria  reconhece  a  dificuldade  de  controle  dos  bens  móveis  dos  equipamentos 

turísticos sob exame, principalmente das cadeiras alocadas nos auditórios onde ocorrem 

os  eventos  dos  centros  de  convenções.  Porém,  essa  peculiaridade  não  justifica  o 

descontrole  sobre  os  termos  de  responsabilidade,  visto  que  o  problema  maior  é  a 

ausência de comunicação da movimentação de bens ao setor competente. Ademais, em 

relação aos bens móveis localizados na área administrativa do Centro de Convenções de 

Ilhéus, não prospera a justificativa da Bahiatursa em razão das deficiências apontadas 

nos itens IV.6.2 I, IV.6.2 J, IV.6.2 L e IV.6.2 M, deste relatório de auditoria.

Portanto,  recomenda-se  à  Bahiatursa  que  adote  mecanismos  de  controle  efetivos  de 

forma  a  manter  atualizados  os  termos  de  responsabilidade,  mormente  aqueles 

explicitados neste item.

IV.6.2.1 CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS

D. Abandono dos postos de serviços de segurança patrimonial pelos prestadores 
de serviços da Empresa HKS – Serviços de Vigilância Ltda.

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, n.º  495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002 17



Inspeção na Empresa de Turismo da Bahia S.A. (Bahiatursa) / Exercício de 2012

Foi  analisada a execução do contrato  n.º  0284/2011,  firmado com a empresa HKS – 

Serviços de Vigilância Ltda., para terceirização de mão de obra relativa à prestação de 

serviços de vigilância e segurança patrimonial, dos centros de Convenções de Ilhéus e 

Porto Seguro, abrangendo um total de 16 prestadores. O custo mensal da contratação, no 

valor  de R$68.482,88,  foi  respeitado pelas partes,  conforme verificado na análise dos 

pagamentos efetuados. A aferição dos serviços prestados foi feita pelo fiscal do contrato. 

A relação de pessoal é compatível com o espelho da folha de pagamento apresentada 

mensalmente pela contratada. 

Objetivando  verificar  o  adimplemento  das  obrigações  assumidas  pela  contratada, 

entrevistamos funcionários da empresa terceirizada. Durante a nossa visita ao Centro de 

Convenções de Ilhéus, no período de 22 a 26/10/2012, foi  verificado o abandono dos 

postos de serviços de Segurança Patrimonial pelos prestadores de serviços da Empresa 

HKS  – Serviços  de  Vigilância  Ltda.  Os  empregados  alegaram o  abandono  pelo  não 

recebimento de salários, vale transporte e auxílio alimentação, por mais de três meses, 

inviabilizando o atendimento de suas necessidades pessoais e de deslocamentos para o 

trabalho. A auditoria constatou que a Bahiatursa não realizou os pagamentos à empresa 

HKS, referentes aos meses de maio a  agosto de 2012.

A  Cláusula  Sétima  do  aludido  contrato,  que  trata  das  obrigações  da  Contratada, 

estabelece o seguinte:

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a)  Designar  de  sua  estrutura  administrativa  um  preposto  permanentemente 
responsável pela perfeita execução dos serviços, inclusive para atendimento de 
emergência,  bem  como  para  zelar  pela  presteza  contínua  e  ininterrupta  dos 
serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do trabalho, um que será 
o  responsável  pelo  bom  andamento  dos  serviços  e  que  possa  tomar  as 
providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
b) Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou 
recomendações efetuadas pela BAHIATURSA;

[…]

j)  Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as 
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obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação;
[...]

Mediante a Solicitação nº 05, de 22/11/2012, foram requeridos esclarecimentos sobre o 

abandono dos postos de trabalho, os atrasos de pagamentos dos funcionários, bem como 

quanto aos motivos das pendências de repasses de pagamentos à HKS, por parte da 

Bahiatursa. Em atendimento aos questionamentos formulados, a Bahiatursa, por meio do 

Ofício DAF nº 034/2012, prestou a seguinte informação:

1) Visando  o  atendimento  aos  dispositivos  legais  e  considerando  a 
necessidade de propiciar o efetivo controle dos contratos de locação de mão-de-
obra,  a  Bahiatursa  estabeleceu  o  Procedimento  Normativo  DAF–001/2012, 
encaminhado ao TCE através do Ofício nº 031/2012, em resposta à Solicitação 
TCE nº 04/2012.

Em  virtude  do  não-atendimento  a  essas  exigências,  devido  à  falta  de 
documentação  comprobatória  do  efetivo  recolhimento  dos  encargos  sociais,  a 
empresa HKS não apresentou faturas relativas aos serviços prestados. Aliado a 
este  fato,  a  referida  empresa  também apresentou  pendências  com relação  às 
certidões que comprovam a respectiva regularidade fiscal, razão que impossibilitou 
a Bahiatursa a realizar os pagamentos.

O atraso do pagamento, por parte da empresa HKS, de salários e dos benefícios 
estabelecidos em lei motivou as faltas dos Vigilantes aos postos de serviço.

Visando  minimizar  os  transtornos  causados  à  Bahiatursa  decorrentes  do 
descumprimento contratual por parte da empresa HKS — como, por exemplo, a 
fragilidade e vulnerabilidade a que ficou exposto o patrimônio público — e visando 
resguardar  a  Bahiatursa  de  futuros  questionamentos  e  problemas  judiciais,  foi 
adotado  um  conjunto  de  providências,  através  da  Gerência  de  Serviços 
Gerais/Coordenadoria  Administrativa,  atendendo à  orientação  do Departamento 
Jurídico  e  da  Diretoria  da  Administração  e  Finanças,  conforme  abaixo 
demonstrado:

a.  Envio de notificações extrajudiciais à empresa contratada (anexo 1).

b.  Realização de reuniões na Bahiatursa, com a presença de representante da 
empresa HKS e de representante do Sindicato dos Empregados de Empresas de 
Segurança e Vigilância do Estado da Bahia – Sindvigilantes.

c..  Como  resultado  de  várias  reuniões,  com  mediação  do  Sindvigilantes,  foi 
celebrado acordo com a empresa HKS para possibilitar o pagamento das faturas 
referentes aos meses de Junho/2012 e Julho/2012,  bem como a quitação dos 
salários dos Vigilantes que prestam serviço nos Centros de Convenções situados 
nas cidades de Ilhéus e de Porto Seguro, referentes aos meses de Julho/2012 e 
Agosto/2012.

A mediação constou de autorização da empresa HKS (anexo 2) para que a parcela 
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

Avenida 4, n.º  495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA - CEP 41.475-002 19



Inspeção na Empresa de Turismo da Bahia S.A. (Bahiatursa) / Exercício de 2012

da fatura correspondente ao valor líquido das folhas de pagamento fosse creditada 
ao  Sindvigilantes,  que,  por  sua  vez,  também  apresentou  declaração  de 
comprometimento  e  repassou  aos  Vigilantes  os  créditos,  quitando,  assim,  os 
salários referentes aos meses de Julho/2012 e Agosto/2012.

A mediação foi parte integrante dos seguintes processos de pagamento:

PROCESSO COMPETÊNCIA FATURA LOCAL

1101120034477 JUNHO/2012 2633 PORTO SEGURO

1101120034507 JUNHO/2012 2637 ILHÉUS

1101120034493 JULHO/2012 2635 PORTO SEGURO

1101120034485 JULHO/2012 2638 ILHÉUS

d.  Mediação nº 0022446.2012.05.000/4 (anexo 3) junto ao Ministério Público do 
Trabalho – MPT, para possibilitar o pagamento dos salários e benefícios atrasados 
referentes aos meses de Setembro/2012 e Outubro/2012.

e.   Instaurado,  em  24/07/2012,  processo  administrativo  disciplinar  (anexo  4), 
lavrado sob o nº 1101120027454, para a apuração e a aplicação das penalidades 
previstas em lei,  em conseqüência dos descumprimentos contratuais cometidos 
pela empresa HKS – Serviços de Segurança Ltda..

As  justificativas  e  os  documentos  apresentados  demonstram  que  a  Bahiatursa 

desenvolveu  ações  para aprimorar  seus  controles  internos.  De  fato,  o  mencionado 

Procedimento Normativo DAF–001/2012 registra os procedimentos relativos à abertura do 

processo  de  pagamento,  bem  como  apresenta  informativo  para  as  empresas  de 

prestação  de  serviços  terceirizados  acerca  dos  procedimento  para  os  processos  de 

pagamento.

Cabe salientar que, durante o IV Festival de Chocolate, realizado no mês de junho, no 

Centro  de  Convenções  de  Ilhéus,  os  vigilantes  da  empresa  HKS  paralisaram  as 

atividades,  devido  ao  atraso  de  salário,  conforme  noticiado  na  mídia  do  Estado  (a 

exemplo da notícia do link: http://www.politicalivre.com.br/2012/06/ilheus-vigilantes-param-

atividades-centro-de-convencoes/).

Assim, cabe recomendar à Bahiatursa que envide esforços junto à empresa contratada 

para regularizar a prestação do serviço de segurança patrimonial.
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E. Funcionários terceirizados em desvio de função

Durante a vistoria no Centro de Convenções de Ilhéus, a auditoria constatou que foram 

deslocados  prestadores  de  serviços  de  outras  empresas  terceirizadas  para  executar 

serviços de segurança patrimonial no portão de entrada do Centro de Convenções de 

Ilhéus, mesmo tendo sido contratados para executar outros serviços. A imagem a seguir 

exemplifica a situação relatada. Nessa foto, a abertura do portão principal é realizada pelo 

funcionário da empresa Conserv Empreendimentos e Locação de Mão de Obra Ltda., cujo 

contrato firmado com a Bahiatursa, sob o nº 304/2011, tem por objeto a prestação de 

serviços de manutenção predial para os três centros de convenções de Salvador, Ilhéus e 

Porto Seguro, não contemplando a função de segurança patrimonial.

Foto 1 - prestadores de serviços em desvio de função.
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Instada a se pronunciar,  por  meio do Ofício DAF nº 034/2012, a Bahiatursa informou o 

seguinte:

02) A Supervisora de Eventos daquele Centro, Sra. Márcia Tavares, informou que, 
por medida de cautela e proteção ao patrimônio público, não restou alternativa, 
senão a de utilizar, excepcionalmente, prestador de serviço de outra empresa para 
ocupar o posto do portão de entrada do Centro de Convenções, com o objetivo de 
prezar  pela  segurança  do  local  nos  dias  em  que  não  foi  constatado  o 
comparecimento do Vigilante alocado no citado posto.

Em que pese os motivos alegados pela Bahiatursa, deve-se destacar que as pessoas que 

faziam, improvisadamente, a segurança do portão de entrada do Centro de Convenções 

de Ilhéus, não possuem curso de formação de vigilante, exigido para a função. Assim, a 

utilização de profissionais sem a formação adequada para executar o serviço de vigilância 

coloca em risco não só os funcionários que atuam no citado equipamento turístico, como 

também os demais usuários que frequentam aquele espaço. 

Recomenda-se  à  Bahiatursa  abster-se  de  conceder  aos  prestadores  de  serviços  de 

empresas contratadas atribuições, funções ou encargos não  previstos contratualmente, 

evitando-se,  assim,  burlar  as  reais  finalidades  das  contratações  e  afastando-se 

repercussões indesejáveis na esfera trabalhista.

F.  Vulnerabilidade  do  equipamento  turístico  em  função  de  falhas/avarias  no 
alambrado e nas grades de proteção 

Verificou-se que diversas partes da área externa delimitadoras do equipamento turístico 

de Ilhéus, encontravam-se sem proteção, com aberturas significativas que podem ensejar 

a entrada de pessoas indesejadas ao Centro de Convenções. Observou-se, também, que 

boa parte do gradil existente estava em péssimo estado de conservação, enferrujado, e 

escorado  por  cordas  presas  a  árvores  e  postes  de  iluminação  pública,  conforme 

evidenciam as fotos a seguir: 
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Foto 2 - gradil da área amarrado em árvore. Foto 3 - gradil da área externa caído.

Foto 4 - gradil da área externa escorado. Foto 5 - gradil da área externa amarrado ao poste.

Por meio do Ofício DAF nº 034/2012, a Bahiatursa aduziu que:

03)  Com  vistas  ao  saneamento  da  situação  da  área  externa  do  Centro  de 
Convenções, a Bahiatursa e a SUCAB já iniciaram as tratativas para a celebração 
de convênio, visando a execução de serviços e obras necessários à recuperação 
total do referido Centro, o que inclui a instalação de novos gradis e alambrados.

A totalidade dos serviços a serem executados foram estimados pela SUCAB em 
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R$ 1.733.973,81(um milhão, setecentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e 
três Reais  e oitenta e um centavos),  conforme Planilha Orçamentária da Obra 
11531C – Reforma do Centro de Convenções de Ilhéus, encaminhada através do 
Ofício nº 266/12 emitido pela Diretoria de Projetos – SUCAB (anexo 5).

A manifestação trazida pela Bahiatursa corrobora  a constatação apontada. Contudo, as 

justificativas e os documentos apresentados sinalizam que estão sendo empreendidas 

ações para solucionar a falha apontada pela auditoria. 

Assim,  cabe  recomendar  à  Entidade  que  envide  esforços  no  sentido  de  executar  os 

serviços necessários na área externa do Centro de Convenções de Ilhéus.

G. Cadeiras avariadas, com rasgos nos assentos e recostos, além de ferrugem nas 
partes metálicas

No Auditório Jorge Amado, observou-se que grande parte das cadeiras existentes possui 

avarias,  tais  como rasgos nos assentos  e recostos,  além de ferrugem (corrosão)  nas 

partes metálicas, conforme evidenciam as fotos a seguir:

Foto 6 – cadeiras avariadas em Ilhéus. Foto 7 - cadeiras avariadas em Ilhéus.
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Foto 8 - cadeiras avariadas em Ilhéus. Foto 9 - cadeiras avariadas em Ilhéus.

Por meio do Ofício DAF nº 034/2012, a Bahiatursa prestou o seguinte esclarecimento:

04)  As  providências  foram iniciadas  através  de contato  com a  Arquiteta  Lúcia 
Helena,  lotada  no  referido  Centro,  à  qual  solicitamos  a  apresentação  de,  no 
mínimo, três orçamentos emitidos por empresas do ramo de estofamento, situadas 
em Ilhéus,  para  comporem processo  administrativo  visando  a  recuperação  do 
mobiliário, o que deverá ensejar a abertura de processo licitatório.

Assim,  em  futura  auditoria,  poder-se-á  comprovar  se,  de  fato,  foram  adotadas  as 

providências anunciadas.

H. Tubulação de incêndio corroída

A auditoria  constatou  que  a  tubulação do sistema  de  incêndio  estava  com  corrosão 

acentuada,  inclusive  com muitos  alvéolos  aparentes,  como  demonstrado  nas  fotos  a 

seguir. Conforme informações dos prestadores de serviços do Centro de Convenções de 

Ilhéus, o sistema de incêndio não está em funcionamento. Por meio da Solicitação nº 05, 

de 22/11/2012, foram solicitados esclarecimentos sobre tais constatações. 
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Foto 10 – corrosão na tubulação de incêndio. Foto 11 - corrosão na tubulação de incêndio.

Por meio do Ofício DAF nº 034/2012, a Bahiatursa prestou a seguinte informação:

05) Considerando que o sistema contra incêndio necessita de manutenção (não é 
do nosso conhecimento que o mesmo se encontra desativado), foi encaminhado o 
Ofício  nº  017/2012-COROP  (anexo  6)  solicitando  à  SUCAB  a  realização  de 
diagnóstico  visando  subsidiar  a  contratação  de  empresa  especializada  ou 
promover a contratação emergencial, se for o caso.

Quanto ao sistema de climatização, encontra-se em vigor o Contrato nº 175/2012 
celebrado com a empresa Artemp Engenharia Ltda. (anexo 7), o qual contempla a 
manutenção do sistema de ar-condicionado do referido Centro. Neste sentido, a 
Contratada  enviou  orçamento  para  fornecimento  de  materiais  e  equipamentos 
(anexo  8),  em  26/11/2012,  para  a  regularização  do  funcionamento  pleno  do 
sistema, no valor de R$690.885,50 (seiscentos e noventa mil, oitocentos e oitenta 
e cinco Reais e cinqüenta centavos), o qual se encontra em avaliação na Gerência 
de Manutenção, da Bahiatursa.

A princípio, é pertinente esclarecer que a informação de que o sistema de incêndio não 

estava  em  funcionamento  foi  prestada  por  prestadores  de  serviços  que  laboram 

diariamente  naquele  equipamento  turístico,  não  sendo  feito  nenhum  teste  de 

funcionamento  pela  auditoria.  De  resto,  recomenda-se  que  a  Bahiatursa  implemente 

efetivamente as ações delineadas em seu arrazoado.
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I. Fragilidade no controle de bens patrimoniais em Ilhéus

Em inspeção in loco nas dependências do Centro de Convenções de Ilhéus, observou-se 

que grande parte dos bens encontrados estão sem identificação de tombo e outros com 

numeração  trocada.  Sobre  o  fato  em  tela,  por  meio  do  Ofício  DAF  nº  034/2012,  a 

Bahiatursa asseverou que:

Visando  o  atendimento  a  este  item  e  oferecer  solução  definitiva  quanto  às 
inconsistências dos registos patrimoniais, realizaremos reunião de trabalho no dia 
10.12.2012, tendo sido convocados o responsável pelo Centro de Convenções de 
Porto Seguro, Sr. Matias dos Santos, e a responsável pelo Centro de Convenções 
de  Ilhéus,  Sra.  Márcia  Tavares,  além  da  Diretora  da  DAF,  do  Coordenador 
Administrativo e do Gerente de Materiais e Patrimônio.

Essa reunião terá como pauta a divulgação dos achados na inspeção do TCE e a 
construção de plano de ação com vistas ao saneamento, com a maior celeridade 
possível, das incorreções apontadas nos achados da Solicitação em epígrafe.

Com  relação  às  inconsistências  apuradas  durante  o  Inventário  Patrimonial 
referente  ao  Exercício  de  2012,  informamos que  já  as  estamos solucionando, 
conforme demonstra o relatório contido no anexo 24.

Como pode-se depreender da justificativa acima, a Bahiatursa ratifica os fatos apontados 

pela  auditoria  e  menciona  medidas  que  adotou  e  adotará  para  sanar  os  problemas 

apontados. Dessa forma, recomenda-se que a Bahiatursa envide esforços para solucionar 

a falha apontada pela auditoria.

J. Bens inservíveis em locais diversos e inadequados

Em inspeção in loco nas dependências do Centro de Convenções de Ilhéus, constatou-se 

a existência de várias salas, onde são depositados bens móveis ociosos, em  desuso, 

recuperáveis, além de bens destinados a desfazimento. Os bens encontram-se estocados 

de forma desorganizada, sem que estejam segregados por estado de conservação, sem o 

devido controle e acompanhamento.  Além disso,  constatou-se não haver uma relação 

atualizada dos bens em depósito. Esse fato impede uma melhor visualização e controle 

sobre esses materiais inservíveis, conforme fotos a seguir:
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Foto 12 – materiais inservíveis. Foto 13 – guarda de materiais inservíveis.

Em atendimento ao fato apontado pela auditoria, por meio do Ofício DAF nº 034/2012, a 

Bahiatursa prestou a seguinte informação:

08) A inexistência de depósito para a guarda de móveis em desuso ou inservíveis 
decorre de falha na concepção do projeto arquitetônico. Fato que será corrigido 
através da construção da ampliação do referido Centro, que contempla ampla área 
para o depósito em questão.

Como medida imediata e para abrigar esses bens, a Administração do Centro de 
Convenções disponibilizará  uma área  que  compõe a galeria  do segundo nível 
(anexo 10), do palco do Auditório Nacibe, espaço que se encontra sem uso. Para 
tanto, será instalada divisória com porta, fechando o acesso ao local.

A resposta apresentada pela Bahiatursa ratifica os fatos apontados. Cabe ressaltar que, 

para  o  adequado exercício  do  controle,  a  Bahiatursa  deverá  proceder  a  um rigoroso 

levantamento dos bens descritos na ocorrência em tela a fim de identificar e caracterizar a 

real situação desses bens, além de organizar os materiais para otimização do espaço 

físico.
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K. Equipamentos elétricos juntos a vazamentos de líquidos
Durante  a inspeção em Ilhéus,  verificou-se  a  existência  de  equipamentos  elétricos,  a 

exemplo de aparelhagem de som (vide fotos 17 a 20, a seguir), em contato direto com 

vazamento de água e esgoto. Observou-se, também, fios elétricos emaranhados junto a 

esses vazamentos, colocando em perigo as instalações do Centro de Convenções de 

Ilhéus.

Foto 14 – aparelhagem de som em área molhada. Foto 15 – fios emaranhados e em área molhada.

Foto 16 – aparelhagem de som em área molhada. Foto 17 – aparelhagem de som em área molhada. 
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Em atendimento aos questionamentos formulados pela auditoria, por meio do Ofício DAF 

nº 034/2012, a Bahiatursa prestou o seguinte esclarecimento:

09) No piso da central de som, existe uma caixa de passagem de água servida 
que atende à copa situada no pavimento superior.  Nesse local,  há quantidade 
significativa  de  cabeamentos  e  equipamentos  de  som  que  atende  à  sala  de 
reunião.

Ao longo dos doze anos de funcionamento, foi constatada a ocorrência de dois 
entupimentos provocados pelo  acúmulo de detritos resultantes da atividade da 
copa, na qual foi encontrada uma grande quantidade de borra de café (anexo 11), 
fato que contribuiu para a situação constatada na auditoria.

Entretanto, para evitar futuras reincidências desse tipo de problema, orientamos a 
Administração  a  limpar,  semestralmente,  a  caixa  de  passagem  e  instalar, 
preventivamente,  piso  falso,  do  tipo  praticável  de  madeira,  impedindo  que  os 
equipamentos e cabeamentos fiquem em contato com o chão da citada central.

Não obstante as providências informadas, bem como o compromisso da Bahiatursa em 

evitar  futuras  reincidência,  entendemos  que  estas  deveriam  ter  sido  adotadas 

tempestivamente. Assim, recomenda-se que a Bahiatursa implemente efetivamente todas 

as medidas necessárias para sanar as impropriedades apontadas.

L. Divergência entre o bem descrito no inventário e o bem físico inspecionado

Em inspeção in loco nas dependências do Centro de Convenções de Ilhéus, observou-se 

que o bem descrito no inventário, considerando o número de tombo, não correspondia ao 

bem físico encontrado pela auditoria, conforme demonstrado no quadro a seguir:
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Quadro 02 – Divergência entre a descrição na inspeção física e o inventário

Tombamento
Descrição

Setor
Inventário Localizado

9869 Armário Fonte Energia Depósito Improvisado

9910 Lixeira Madeira Minidisco Auditório Jorge Amado

9909 Cadeira Dobrável Toca CD Auditório Jorge Amado

9007 Flip Chart Fone Ouvido Auditório Jorge Amado

9921 Mesa de Centro Mesa Iluminação Auditório Jorge Amado

9581 Armário Mesa Auditório Jorge Amado

9741 Mesa de Trabalho Armário 2 portas Convention Boreau
Fonte: Inventário.

Em atendimento aos questionamentos formulados, por meio do Ofício DAF nº 034/2012, a 

Bahiatursa asseverou que:  

Visando  o  atendimento  a  este  item  e  oferecer  solução  definitiva  quanto  às 
inconsistências dos registos patrimoniais, realizaremos reunião de trabalho no dia 
10.12.2012, tendo sido convocados o responsável pelo Centro de Convenções de 
Porto Seguro, Sr. Matias dos Santos, e a responsável pelo Centro de Convenções 
de  Ilhéus,  Sra.  Márcia  Tavares,  além  da  Diretora  da  DAF,  do  Coordenador 
Administrativo e do Gerente de Materiais e Patrimônio.

Essa reunião terá como pauta a divulgação dos achados na inspeção do TCE e a 
construção de plano de ação com vistas ao saneamento, com a maior celeridade 
possível, das incorreções apontadas nos achados da Solicitação em epígrafe.

Com  relação  às  inconsistências  apuradas  durante  o  Inventário  Patrimonial 
referente  ao  Exercício  de  2012,  informamos que  já  as  estamos solucionando, 
conforme demonstra o relatório contido no anexo 24.

A  justificativa  e  os  documentos  apresentados  pela  Bahiatursa  não  elidem  o  fato 

evidenciado, contudo demonstram que a Entidade adotará ações para sanar a falha e 

aprimorar seus controles na área de patrimônio. Assim, recomenda-se que a Empresa 

envide esforços para a solução da falha apontada.

M. Bens sem o número de patrimônio no inventário

Com base no inventário patrimonial de 2011, disponibilizado pela Bahiatursa, referente ao 

Centro de Convenções de Ilhéus, verificou-se que os bens elencados a seguir estavam 
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sem a devida etiqueta de identificação, ou seja, sem o número patrimonial, número este 

que serve para verificar e comprovar a existência física de cada bem.

Tabela 04 –  Bens no inventário sem número de patrimônio
Em R$

Descrição Valor

QUADRO DE AVISOS 0,70 X 0,50 237,58
QUADRO DE AVISOS 1,20 X 1,92 237,58
ARMARIO EM ACO 12 PORTAS 1,05 X 1,93 X 0,40 159,86
ARMARIO EM ACO 4 PORTAS 0,35 X 1,93 X 0,40 471,87
MESA RETANGULAR, TIPO ETBA-15A,MED.1520X 90,20
MESA RETANGULAR, TIPO ETBA-15A,MED.1520X 90,20
MESA REDONDA DOBRAVEL, DIAMETRO 1.60 285,00
MESA RETANGULAR, TIPO ETBA-15A,MED.1520X 90,20
QUADRO DE AVISOS EM MADEIRA 2,25 X 2,00 237,58
TELA 2,00 X 4,00 934,35
CADEIRA DOBRAVEL PARA AUDITORIO, REVESTI 78,10
CADEIRA DOBRAVEL PARA AUDITORIO, REVESTI 78,10
CADEIRA DOBRAVEL PARA AUDITORIO, REVESTI 78,10
CADEIRA DOBRAVEL PARA AUDITORIO, REVESTI 78,10
CADEIRA DOBRAVEL PARA AUDITORIO, REVESTI 78,10
CADEIRA DOBRAVEL PARA AUDITORIO, REVESTI 78,10
ARMARIO EM ACO 8 PORTAS 0,70 X 1,93 X 0,40 117,87
BYPASS DE BAIXO FURMAN 1,00
MURAL EM MADEIRA 1,85 X 2,00 1,00
EQUALIZADOR GRAFICO DIGITAL 1,00
POLTRONA P/01 LUGAR REVESTIDA EM TECIDO 163,00
CADEIRA DOBRAVEL PARA AUDITORIO, REVESTI 78,10
MD-PLAYER 1,00
MESA RETANGULAR, TIPO ETBA-15A,MED.1520X 90,20
MESA RETANGULAR, TIPO ETBA-15A,MED.1520X 90,20
MESA DE CENTRO MED.70X70X35CM,ETBA-ML 40,00
CADEIRA DOBRAVEL PARA AUDITORIO, REVESTI 78,10
CADEIRA DOBRAVEL PARA AUDITORIO, REVESTI 78,10
ARMARIO EM ACO 4 PORTAS 0,35 X 1,93 X 0,40 471,87
CADEIRA DOBRAVEL PARA AUDITORIO, REVESTI 78,10
VCR PHILCO HI-FI STEREO 7 CABECAS 357,50
MESA DE SOM 24 CANAIS BEHRINGER 1,00

Fonte: Inventário dos bens localizados no Centro de Convenções de Ilhéus, exercício de 2011.
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Em  atendimento  à  solicitação  da  auditoria,  por  meio  do  Ofício  DAF  nº  034/2012,  a 

Bahiatursa prestou a seguinte informação:

Em 2002, após a inauguração do Centro de Convenções de Ilhéus, foi realizado o 
trabalho  de  levantamento,  cadastramento,  emplaquetamento  e  implantação  do 
sistema  de  patrimônio,  denominado  de  Pirâmide,  para  possibilitar  o  efetivo 
controle  dos  bens  móveis  alocados  no  citado  Centro,  em cuja  inspeção  física 
foram  identificados  bens  móveis  que  não  constavam  das  notas  fiscais  de 
aquisição.

Objetivando  manter  o  controle  dos  citados  bens,  os  mesmos  foram  apenas 
registrados no sistema, sem atribuição de plaquetas de identificação, já que não 
existia documento fiscal para a incorporação ao patrimônio da Bahiatursa.

Com o propósito de solucionar este assunto, foi encaminhado o Ofício DAF n.º 
033/2012  (anexo  25),  formulando  consulta  à  Diretoria  de  Patrimônio  da  Saeb, 
buscando  orientações  sobre  os  procedimentos  a  serem  adotados  para 
regularizarmos definitivamente a situação de tais itens.

Na justificativa  apresentada,  a  Bahiatursa  reconhece  a  falha  apontada pela  auditoria, 

comprometendo-se a adotar as medidas necessárias para promover a sua regularização. 

Assim,  em  futura  auditoria,  poder-se-á  comprovar  se,  de  fato,  foram  adotadas  as 

providências para solucionar a falha apontada.

Dessa forma, recomenda-se que a Bahiatursa envide esforços para regularizar a falha 

relativa aos bens patrimoniais.

IV.6.2.2 CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO SEGURO

N. Atraso no pagamento aos prestadores de serviços da empresa HKS

Verificou-se, nos postos de serviços de segurança patrimonial do Centro de Convenções 

de Porto Seguro, sob a responsabilidade da Empresa HKS – Serviços de Vigilância Ltda., 

reclamações dos prestadores de serviços dessa empresa quanto ao atraso de 2 (dois) 

meses em seus salários. Assim, por meio da Solicitação nº 05/2012, foram requeridos 

esclarecimentos  sobre  os  atrasos  de  pagamentos  desses  funcionários,  bem  como 
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informaçõ es sobre os motivos das pendências de repasses de pagamentos à HKS, por 

parte da Bahiatursa. 

Por  meio  do  Ofício  DAF  nº  034,  de  05/12/2012,  a  Bahiatursa  apresentou  a  mesma 

informação fornecida  para  o item IV.6.2.1  – D)  Abandono dos postos  de  serviços  de 

segurança patrimonial  pelos prestadores de serviços da Empresa  HKS  – Serviços de 

Vigilância Ltda., em virtude de o mesmo Contrato firmado com a empresa HKS abranger 

os  serviços  de  segurança  patrimonial  nos  Centros  de  Convenções  de  Ilhéus e  Porto 

Seguro. 

As  justificativas  e  os  documentos  apresentados  demonstram  que  a  Bahiatursa 

desenvolveu  ações  para aprimorar  seus  controles  internos.  De  fato,  o  mencionado 

Procedimento Normativo DAF–001/2012 registra os procedimentos relativos à abertura do 

processo  de  pagamento,  bem  como  apresenta  informativo  para  as  empresas  de 

prestação  de  serviços  terceirizados  acerca  dos  procedimento  para  os  processos  de 

pagamento.

O. Bens inservíveis aguardando destinação

Conforme Inventário apresentado pela Bahiatursa, constam 1889 cadeiras do tipo concha 

no Centro de Convenções de Porto Seguro.  Na inspeção,  verificamos que as citadas 

cadeiras  encontravam-se  em  desuso  e  ociosas,  aguardando  posição  da  Bahiatursa 

quanto  à  sua  destinação.  As  fotos  a  seguir  exemplificam a  situação  encontrada  pela 

auditoria: 
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Foto 18 – bens em inservíveis ou em desuso. Foto 19 – bens em inservíveis ou em desuso.

Foto 20 – bens em inservíveis ou em desuso. Foto 21 – bens em inservíveis ou em desuso.

A Bahiatursa foi instada a informar as providências adotadas quanto à destinação dessas 

cadeiras. Por meio do Ofício nº 034/2012, a Bahiatursa apresentou a seguinte informação:

02) Em atendimento ao Decreto Estadual nº 9.461/05, que disciplina a rotina de 
alienação de bens obsoletos ou inservíveis no âmbito do Estado, os quais devem 
ser  encaminhados ao Almoxarifado Central  do Estado para proceder à regular 
alienação,  a Bahiatursa instaurou o Processo Administrativo  nº  1101120001749 
(anexo  12),  para  efetuar  a  contratação  de  uma  empresa  especializada  em 
transportes para a apanha dos bens em desuso nos imóveis,  tanto na Capital 
como no Interior do Estado, com o objetivo de remetê-los para a Saeb e efetuar as 
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devidas baixas patrimoniais.

Entretanto, identificamos que a contratação desse serviço se tornaria inviável, haja 
vista que o valor residual da totalidade dos bens em desuso seria inferior ao valor 
ofertado  para  a  contratação  do  citado  serviço.  Salientamos  que  esses  bens 
sofreram depreciação ao longo do tempo e muitos deles não possuem mais valor 
residual contábil. 

Realizamos, então, consulta à Saeb, em 27/07/12, através do Ofício nº 20/2012, 
solicitando orientações sobre os procedimentos a serem adotados com relação à 
baixa desses bens. A Saeb, por sua vez, encaminhou o Ofício nº 2.471/2012 em 
20/08/2012 (anexo 13), sugerindo a doação dos itens a prefeituras municipais ou 
entidades sem fins lucrativos.

Com base no pedido recebido, em 06/08/2012, da entidade NACCI – Núcleo de 
Apoio  ao  Combate  do  Câncer  Infantil  (anexo  14),  estamos  providenciando  a 
documentação  necessária,  elencada  pela  Diretoria  de  Patrimônio  – 
DPA/SSA/SAEB,  para  a  conclusão  do  processo  de  doação,  que  deverá  ser 
submetido à deliberação do Conselho Administrativo.

As  justificativas  e  os  documentos  apresentados  demonstram  que  a  Bahiatursa 

desenvolveu  ações  para destinação  dos  bens  em  comento.  Assim,  observando  a 

legislação vigente, recomenda-se que a Bahiatursa continue envidando esforços para que 

a referida doação ocorra a tempo dos itens doados serem mais bem aproveitados pela 

Entidade NACCI.

P. Extintores com prazo de validade vencido à época da inspeção

Quando da nossa visita ao Centro de Convenções de Porto Seguro, no período de 05 a 

10/11/2012, constatou-se que o prazo de validade das cargas dos extintores de incêndio 

do aludido equipamento turístico estava expirado. A título de exemplo, disponibilizamos as 

fotos a seguir:
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Foto 22 – extintor com carga vencida (junho/2010). Foto 23 – extintor com carga vencida (maio/2010).

Questionada a respeito, por meio do Ofício DAF nº 034/2012, a Bahiatursa limitou-se a 

informar que “os extintores de incêndio foram recarregados e serão transportados no dia 

17/12/2012”.

Conforme  se  depreende  da  resposta  apresentada,  a  Bahiatursa  somente  adotou 

providências após a provocação da auditoria.  Portanto,  as instalações permaneceriam 

sob risco, por falta de controle regular do prazo de validade da carga dos extintores. 

Visando resguardar a segurança do patrimônio do bem público, a recarga dos extintores 

de  incêndio  deve  ser  tomada  como  prioridade  pela  Administração.  Diante  disso, 

recomenda-se que a entidade promova inspeção nos demais equipamentos turísticos, 

visando ter um efetivo controle dos prazos de recarga dos extintores de incêndio.

Q. Convênios

Conforme  o  Relatório  intitulado  “Pagamento  a  Credores”,  extraído  do  Sistema  de 

Observação das Contas Pública (Mirante), a Bahiatursa celebrou 48 convênios no período 
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de 01/01 a 31/07/2012, gerando repasse de recursos para outras entidades no montante 

de R$2.409.000,00, equivalente a 5,68% do total da sua execução orçamentária. Desse 

universo,  foram  selecionados  para  análise  13  convênios,  representando  31,55%  do 

montante de recursos sob esta rubrica, identificados na tabela seguinte:

Tabela 05 – Relação dos Convênios analisados
Em R$ 

Nº do Convênio Convenente Valor
038/2012 Prefeitura Municipal de Salinas das Margaridas 30.000,00
041/2012 Prefeitura Municipal de Abaíra 50.000,00
010/2012 Prefeitura Municipal Capela do Alto Alegre 30.000,00
014/2012 Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues 50.000,00
053/2012 Prefeitura de Municipal de Cruz das Almas 100.000,00
025/2012 Prefeitura Municipal de Lafayete Coutinho 30.000,00
002/2012 Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 100.000,00
031/2012 Prefeitura de Municipal de Lençóis 100.000,00
049/2012 Prefeitura Municipal de Santo Estevão 50.000,00
006/2012 Prefeitura Municipal de São Domingos 30.000,00
004/2012 Prefeitura Municipal de Teofilândia 30.000,00
042/2012 Prefeitura Municipal de Uibaí 30.000,00
120/2011 Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) 130.000,00

Fonte: Sistema de Observação das Contas Públicas (Mirante).

O  exame  realizado  compreendeu  a  análise  das  peças  processuais,  no  tocante  à 

formalização dos  instrumentos  conveniais.  Ateve-se,  mais  especificamente,  ao  quanto 

previsto na Resolução TCE nº 86/2003, artigos 2º e 3º, que tratam dos requisitos para a 

celebração, bem como aos capítulos I a VI do Regulamento para celebração de convênios 

ou instrumentos congêneres que requeiram liberação de recursos estaduais, aprovado 

pelo  Decreto  Estadual  nº  9.266/2004.  Nos  aspectos  relevantes,  verificou-se  que  a 

formalização dos convênios analisados, bem como os desembolsos financeiros, estão em 

consonância com a legislação aplicável, principalmente a Resolução TCE nº 86/2003.

IV.7 PRONUNCIAMENTO DOS GESTORES

A Bahiatursa foi informada dos pontos levantados pela auditoria, por meio de expedientes 

administrativos,  quando  também  foram  requeridas  justificativas  e/ou  esclarecimentos 

quanto às questões identificadas durante o exame. As justificativas e os esclarecimentos 

apresentados  pela  Entidade  foram  considerados  no  Item  IV.6  – Constatações  da 

Auditoria. 
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V. CONCLUSÃO

Concluídos  os  exames  relativos  ao  exercício  de  2012,  destacam-se  os  assuntos 

elencados a seguir:

IV.6.1 CONSTATAÇÕES FINANCEIRAS:

a) Pendências antigas em contas contábeis, sem regularização;

b) Apropriação indevida à conta INSS Fatura Pessoa Física.

IV.6.2 INSPEÇÃO FÍSICA:

IV.6.2.1 CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS:

a) Abandono  dos  postos  de  serviços  de  segurança  patrimonial  pelos  prestadores  de 

serviços da Empresa HKS – Serviços de Vigilância Ltda.;

b) Funcionários terceirizados em desvio de função;

c) Vulnerabilidade do equipamento turístico em função de falhas/avarias no alambrado e 

nas grades de proteção;

d) Cadeiras avariadas, com rasgos nos assentos e recostos, além de ferrugem nas partes 

metálicas;

e) Tubulação de incêndio corroída;

f) Fragilidade no controle de bens patrimoniais em Ilhéus;

g) Bens inservíveis em locais diversos e inadequados;

h) Equipamentos elétricos juntos a vazamentos de líquidos;

i) Divergência entre o bem descrito no inventário e o bem físico inspecionado;

j) Bens sem o número de patrimônio no inventário.

IV.6.2.2 CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO SEGURO:

a) Atraso no pagamento aos prestadores de serviços da empresa HKS;

b) Bens inservíveis aguardando destinação;

c) Extintores com prazo de validade vencido à época da inspeção.
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Assim,  em  face  do  exposto,  sugerimos  que  a  presente  Inspeção  seja  anexada  ao 

Processo  de  Prestação  de  Contas  da  Bahiatursa  do  exercício  de  2012,  de  forma  a 

subsidiar a continuidade dos exames, bem como seja dado conhecimento ao responsável 

pela Pasta do Turismo, a qual está vinculada a Entidade sob exame, do inteiro teor do 

presente relatório para que seja possível o atendimento das recomendações da auditoria.

Gerência de Auditoria 3D, 20 de dezembro de 2012.

Alcides Diniz Gonçalves Neto Edmundo Alberto de Sena Morais
Analista de Controle Externo Auditor

Gerson Batista Santos João José Correia Neto
Analista de Controle Externo Analista de Controle Externo

Anésio Pereira Júnior José Raimundo Bastos de Aguiar
Gerente de Auditoria Coordenador de Controle Externo
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