
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
Processo TCM nº 07970-14
Exercício Financeiro de 2013
Prefeitura Municipal de Poções                        
Gestor: Otto Wagner de Magalhães
Relator Cons. Paolo Marconi                           

 
 DELIBERAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO Nº         /2013

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA 
BAHIA,  no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais,  legais  e 
regimentais  e  com  arrimo  nos  arts.  71,  VIII  da  Constituição  da 
República,  91,  XIII  da  Constituição  Estadual,  68  e  71,  e  seus 
incisos, da Lei Complementar nº 006/91, e 13, § 4º da Resolução nº 
627/02, e

considerando  os  fatos  apontados  nos  relatórios  de  análise  do 
exercício  financeiro  de  2013,  de  responsabilidade  do  Sr.  Otto 
Wagner de Magalhães, gestor  da  Prefeitura Municipal de Poções, 
todos eles devidamente constatados e registrados no processo de 
prestação  de  contas  nº  07970/14,  sem  que  tivessem  sido 
satisfatoriamente justificados;

considerando  que  deles  resultaram  falhas  e  irregularidades  que 
representam descumprimento das normas legais e regulamentares, 
sobretudo  descumprimento  do  limite  da  despesa  com  pessoal, 
previsto no art. 20, III, “b”, da LRF, pois foram gastos 65,12% da 
Receita  Corrente  Líquida;  apresentação  do  Balanço  Patrimonial 
com  inconsistência  nos  valores  dos  Restos  a  Pagar  não 
Processados;  não  adoção  de  procedimentos  patrimoniais  de 
reconhecimento,  pelo  Regime  de  Competência,  dos  valores  a 
receber decorrentes  das  variações  patrimoniais  aumentativas 
oriundas de receitas; ausência de contabilização da atualização da 
dívida  ativa  nas  Demonstrações  das  Variações  Patrimoniais 
conforme exigência do MCASP e ausência  de regularização dos 
valores  contabilizados  no  Balanço  Patrimonial  no  Grupo  Demais 
Créditos  a  Curto  Prazo;  não  reclassificação  para  o  Passivo 
Circulante  das  parcelas  de  dívidas  fundadas  vencíveis  nos  12 
meses subsequentes ao ano 2013;  não regularização dos valores 
contabilizados  no  Balanço  Patrimonial  no  subgrupo  “Demais 

                                                                                                                                                               1 



Créditos a Curto Prazo”;  não implantação da política de gestão e 
controle  dos  materiais  de  consumo,  nos  termos  do  critério  de 
avaliação estabelecido no art.  106, III,  da Lei n. 4.320/64; tímida 
cobrança da Dívida Ativa e relatório do Sistema de Controle Interno 
incipiente,

RESOLVE

1. Imputar ao Sr. Otto Wagner de Magalhães,  Prefeito Municipal 
de Poções, com base nos arts. 73 e 76, da Lei Complementar nº 
006/91, multa no valor de R$  2.500,00  (dois  mil e quinhentos 
reais) e com fulcro no art. 5º, incisos I e IV, §§ 1º e 2º, da Lei nº 
10.028,  de  19/10/2000  multa  no  valor  de  R$  48.600,00 
(quarenta e oito mil e seiscentos reais), correspondentes a 30% 
dos  seus  vencimentos  anuais,  a  serem recolhidas  aos  cofres 
públicos  municipais,  na  forma  do  art.  72,  74  e  75  da  Lei 
Complementar nº 06/91.

2. Determinar que o Sr.  Otto Wagner de Magalhães devolva ao 
Erário  Municipal  o  valor  de  R$  17.878,51 (dezessete  mil, 
oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), 
com recursos pessoais, pelo pagamento a maior de subsídios ao 
Secretário de Finanças, Sr. Henrique O. C. de Magalhães.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 26 de novembro de 
2014.

Cons. Francisco de Souza Andrade Netto
Presidente 

Cons. Paolo Marconi                           
Relator

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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