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PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS
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Exercício Financeiro de 2018
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Gestor: Felipe Oliveira Bittencourt
Relator: Cons. Subst. Antonio Emanuel                         

DELIBERAÇÃO
 
Decide  pela  aprovação,  porque  regulares,
porém com ressalvas,  das  contas  da  FSVC -
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE do município
de  VITÓRIA  DA  CONQUISTA,  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:

A Prestação  de  Contas  da  FUNDAÇÃO  PÚBLICA DE  SAÚDE  DE
VITÓRIA  DA  CONQUISTA  -  FSVC, correspondente  ao  exercício
financeiro  de  2018,  de  responsabilidade  do  Sr.  Felipe  Oliveira
Bittencourt foi enviada  eletronicamente  a este Tribunal, na forma das
Resoluções  TCM  ns.  1338/2015  e  1337/2015, através  do  e-TCM,
autuado sob o nº 04784e19, no prazo estipulado na Resolução TCM nº
1062/05.

A Fundação Pública de Saúde da Vitória da Conquista - FSVC, é uma
instituição sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública,
instituída por meio da Lei Autorizativa nº 1.785/2011 e está submetida
ao regime jurídico de direito privado.  A sua escrituração é baseada na
sistemática da Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76.

A FSVC iniciou  suas  atividades  em 22/01/2013,  sendo  sua  atuação
voltada ao desenvolvimento de ações e serviços de saúde, em especial
no Hospital Municipal Esaú Matos e no Laboratório Central Municipal.
Possui  governança pública,  exercida por  meio de Conselho Curador,
conforme decreto nº 14.343, de 26/03/2012.

A  Cientificação/Relatório  Anual,  expedida com base nos  Relatórios
Mensais Complementares elaborados pela Inspetoria Regional a que a
Entidade  está  jurisdicionada  e  resultante  do  acompanhamento  da
execução orçamentária  e  patrimonial,  bem como o  Pronunciamento
Técnico  emitido após a análise técnica das Unidades da Diretoria de
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Controle Externo, encontram-se disponíveis no Sistema Integrado
de Gestão e Auditoria – SIGA.

Distribuído  o  processo  por  sorteio  a  esta  Relatoria,  o  gestor  foi
notificado  (Edital  nº  452/2018,  publicado  no  DOETCM  de
24/07/2018,  e  via  eletrônica,  através  do  e-TCM),  tendo  ele  se
manifestado,  tempestivamente,  com  a  anexação  das  suas
justificativas na pasta  “Defesa à Notificação da UJ” do processo
eletrônico e-TCM, acompanhadas da documentação probatória que
entendeu pertinente.

DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

As  Contas  de  2017  de  responsabilidade  deste  gestor  foram
aprovadas com ressalvas, com multa de R$ 1.800,00.

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E FINANCEIRA

No exercício  da  fiscalização  prevista  no  art.  70  da  Constituição
Federal,  a  Inspetoria  Regional  de  Controle  Externo  notificou
mensalmente o gestor sobre as falhas e irregularidades detectadas
no exame da documentação mensal. As ocorrências não sanadas
ou  não  satisfatoriamente  esclarecidas  estão  consolidadas  na
Cientificação/Relatório Anual, dentre as quais se destacam:

• Dispensas  de  Licitação  ns.  21  e  43/2018,  com  valores
estimados de R$ 63.024,65 e R$ 19.222,00, respectivamente,
sem  comprovação  de  que  tenha  sido  atendido  um  dos
requisitos  previstos incisos I  a  XXIV,  do art.  24,  da Lei  de
Licitações.  A  Dispensa  n.  21  foi  para  aquisição  de
medicamentos  e  materiais  médicos  hospitalares  e  a  n.  43
para compra de materiais e acessórios para reconstrução da
rede de gás do Hospital Esaú Matos.

A defesa  alegou  que  as  dispensas  foram  realizadas  com
fundamento  no  inciso  V,  do  art.  24,  da  Lei  8.666/64,  que
estabelece que é dispensável a licitação na hipótese de não
haver  interessados  à  licitação  anterior.  Assiste  razão  ao
gestor, sobretudo após análise das dispensas constantes nas
contas mensais de janeiro e março, em que verificou-se que a
Dispensa n. 21 foi para aquisição de produtos em que não
houve  interessados  nos  pregões  ns.  52  e  72/2017  e  a
Dispensa n. 43 para compra de material em que também não
houve lances nos Pregões ns. 8 e 14/2018. Contribuiu para o
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convencimento desta Relatoria o fato das citadas dispensas
apresentarem  as  devidas  justificativas  para  compra  direta,
que fundamentaram-se na urgente necessidade de aquisição
de medicamentes e materiais de uso hospitalar, cujo atraso
ou  falta  poderia  trazer  sérios  prejuízos  aos  pacientes  do
Hospital Esaú Matos. Também viu-se que as dispensas foram
devidamente  publicadas  no  Diário  Oficial  do  Município  e
instruídas  com  as  cotações  de  preços,  indicando  que  a
administração  realizou  prévia  consulta  antes  de  fazer  a
compra  direta  do  bens.  Portanto,  restou  sanado  o
apontamento da Regional.

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL – DHP

Os Demonstrativos  Contábeis  foram assinados  pela  Contabilista
Sra. Enilma Chaves Santana, com inscrição no Conselho Regional
de  Contabilidade  (CRC),  sendo  apensada  a  Declaração  de
Habilitação Profissional – DHP, em cumprimento à Res. 1402/12 do
CFC.

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram  acostadas  nos  autos  as  publicações  dos  demonstrativos
contábeis,  quais  sejam:  Balanço  Patrimonial,  Demonstrativo  do
Resultado Exercício, Demonstrativo Mutações Patrimônio Líquido e
Demonstrativo Fluxo de Caixa, cumprindo o quanto dito no §1º, art.
176 da lei 6.404/76.

Confronto dos saldos do Demonstrativo das Contas do Razão
(DCR)  com o Balanço Patrimonial

Registra  o  Pronunciamento  Técnico  divergências  nos  grupos
“passivo não circulante” e “patrimônio líquido” do Demonstrativo de
Contas  do  Razão  (dezembro/2018)  em  relação  ao  Balanço
Patrimonial, tendo a defesa alegado falha na exportação de dados,
devendo o gestor adotar medidas no sentido de promover o correto
registro, em conformidade com a Resolução TCM n. 1.282/09, sob
pena de responsabilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL
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A entidade apresentou em seu Balanço Patrimonial, os seguintes
saldos  dos  grupos  contábeis  do  Ativo,  Passivo  e  Patrimônio
Líquido:

 CONTAS 2018 2017 VARIAÇÃO %

ATIVO CIRCULANTE 2.908.975,00 2.207.071,16 31,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.990.946,86 5.913.725,72 1,31

SOMA DO ATIVO 8.899.921,86 8.120.796,88 9,59

PASSIVO CIRCULANTE 6.842.895,15 4.612.334,88 48,36

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.245.950,63 2.252.269,45 44,12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -1.188.923,82 1.256.192,55 -194,65

SOMA DO PASSIVO E PL 8.899.921,96 8.120.796,88 9,59

Ativo

É  o  conjunto  de  bens  e  direitos controlados  pela  entidade  que
possuem  valores  econômicos,  tais  como: dinheiro  aplicado  em
bancos,  valores  a  receber  de  clientes,  estoques,  máquinas  e
equipamentos de uso da empresa.

Pode ser classificado como  Circulante e  não Circulante,  sendo
aquele  o  conjunto  de bens  e  direitos  que podem ser  realizados
(transformados em dinheiro) no curto prazo (em até doze meses
após a data do Balanço) e este o total dos recursos com previsão
de realização no longo prazo.

ATIVO 2018 2017 VARIAÇÃO %

BANCOS CONTA MOVIMENTO 121,15 4.201,64 -4.080,49 -97,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 304.265,43 18.568,15 285.697,28 1.538,64

DUPLICATAS A RECEBER 600.000,00 0,00 600.000,00 -

OUTROS CRÉDITOS 68.612,16 233.969,47 -165.357,31 -70,67

ESTOQUE 1.935.976,26 1.950.331,90 -14.355,64 -0,74

TOTAL CIRCULANTE 2.908.975,00 2.207.071,16 701.903,84 31,80

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 51.400,00 51.400,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 611.534,91 278.073,71 333.461,20 119,92

IMOBILIZADO 5.328.012,05 5.584.252,01 -256.239,96 -4,59

TOTAL NÃO CIRCULANTE 5.990.946,96 5.913.725,72 77.221,24 1,31

TOTAL DO ATIVO 8.899.921,96 8.120.796,88 779.125,08 9,59
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Passivo

É o conjunto de obrigações da empresa, tais como: fornecedores,
impostos  e  salários,  cujos  pagamentos  vão  gerar  saídas  de
recursos.

Pode ser classificado como  Circulante e  não Circulante,  sendo
aquele o total de obrigações que devem ser pagas no curto prazo
(em até  doze meses após a  data  do balanço),  e  este  no longo
prazo. 

PASSIVO 2018 2017 VARIAÇÃO %

FORNECEDORES 3.993.994,54 2.078.397,36 1.915.597,18 92,17

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 583.350,14 578.451,68 4.898,46 0,85

OBRIGAÇÕES  TRABALHISTA  E

PREVIDENCIÁRIA 2.265.550,47 1.955.485,84 310.064,63 15,86

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 6.842.895,15 4.612.334,88 2.230.560,27 48,36

PARCELAMENTOS TRIBUTOS 1.030.787,46 37.106,28 993.681,18 2.677,93

OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.215.163,17 2.215.163,17 0,00 0,00

TOTAL  PASSIVO  NÃO

CIRCULANTE 3.245.950,63 2.252.269,45 993.681,18 44,12

TOTAL DO PASSIVO 10.088.845,78 6.864.604,33 3.224.241,45 46,97

O  Passivo  não  Circulante  sofreu  um  aumento  de  44,12%,  em
função do parcelamento de Tributos, elevando de R$ 2.252.269,45
para  R$  3.245.950,63.  Em  nota  explicativa,  foi  noticiada  a
existência  de  parcelamento  junto  à  Receita  Federal,  sendo
apresentada na defesa cópia do Processo n. 10540.401241/2018-
56  referente  à  negociação  de  dívidas  tributárias  com  valor
consolidado de R$ 999.802,20.

Patrimônio Líquido

É a diferença entre o Ativo e o Passivo. Representa os valores que
os sócios ou acionistas têm na empresa.

Quando  negativo,  o saldo  do  Patrimônio  Líquido  é  chamado de
Passivo a Descoberto. Essa situação ocorre quando os passivos
(obrigações) são maiores que os ativos (bens e direitos).
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PATRIMONIO LÍQUIDO 2018 2017 VARIAÇÃO %

CAPITAL SOCIAL 6.406.000,00 6.406.000,00 0,00 0,00

AJUSTE VALOR PATRIMONIAL 0,00 0,00 - 0,00

RESERVA DE REAVALIAÇÃO 0,00 0,00 - 0,00

PREJUÍZOS ACUMULADOS -7.594.923,82 -5.149.807,45 -2.445.116,37 47,48

TOTAL -1.188.923,82 1.256.192,55 -2.445.116,37 -194,65

Neste exercício, a Fundação apresentou passivo a descoberto de
R$  1.188.923,82 e  Prejuízos  Acumulados  de  R$  7.594.923,82,
números  que  foram  agravados  pelo  resultado  do  exercício  em
exame, conforme visto adiante.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

No  exercício  financeiro  de  2017,  a  Fundação  sob  exame
apresentou um  índice de liquidez    corrente   de  0,42.  Isso significa
afirmar que a entidade dispõe, de acordo com os dados do Balanço
Patrimonial, de R$0,42 para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.
Tal  resultado  demonstra  dificuldade  no  disponível para  uma
possível liquidação das obrigações de curto prazo.

Apresentou ainda um índice de liquidez geral de 0,29. Isso significa
afirmar que, de acordo com os dados do Balanço Patrimonial, para
cada  R$  1,00 de  dívida,  tem-se  R$  0,29 de  disponibilidade
econômica e  financeira.  Tal  resultado  demonstra  insuficiência  de
disponibilidade financeira para a liquidação das obrigações de curto
e longo prazo.

O  endividamento geral foi  de  1,13.  Isso significa afirmar que, de
acordo com os dados do Balanço Patrimonial, para cada  R$ 1,00
de ativo,  tem-se  R$ 1,13 de dívidas.  Salienta-se  que houve um
agravamento deste indicativo em relação ao exercício anterior, que
apresentou índice de 0,85, ficando advertido o gestor a adotar as
medidas  necessárias  para  recondução  da  entidade  a  níveis
equilibrados  entre  ativo  e  passivo,  garantindo,  assim,  a
continuidade operacional.

A análise dos mencionados índices traz à tona a incapacidade da
empresa  de  saldar  seus  compromissos  financeiros  de  curto  e
longo prazos, revelando um grave quadro de insolvência.
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Diante do exposto, o que se conclui é que a situação financeira é
grave, pois a entidade apresenta, em seus balanços, além de um
quadro de iliquidez, um patrimônio líquido negativo.

Alerta-se  à  Administração  quanto  à  premente  necessidade  de
adoção de eficazes providências no sentido de reverter  a atual
situação negativa da empresa, restaurando sua saúde financeira,
não apenas com resultados de curto prazo, mas com verdadeira
reestruturação patrimonial,  buscando novas fontes de receitas e
potencializando  as  atuais,  com o  intuito  de  manter  saudável  o
quadro-econômico  financeiro,  evitando  problemas  futuros  ainda
maiores para as finanças municipais.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Apura  o  total  das  receitas,  despesas  e  custos  ocorridos  no
exercício, demonstrando ao final de determinado período o total do
lucro ou prejuízo obtido pela empresa.

Segue o Demonstrativo do Exercício apresentado pela Fundação:

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 2018 2017 VARIAÇÃO %

RECEITA BRUTA 39.457.948,95 35.221.885,92 4.236.063,03 12,03

(-)DEDUÇÕES

(=) RECEITA LÍQUIDA 39.457.948,95 35.221.885,92 4.236.063,03 12,03

(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 4.797.728,44 4.290.870,16 506.858,28 11,81

(=) LUCRO BRUTO 34.660.220,51 30.931.015,76 3.729.204,75 12,06

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 38.568.560,10 32.349.411,88 6.219.148,22 19,22

     (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS 38.420.626,10 32.259.521,25 6.161.104,85 19,10

    (-)ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 147.934,00 89.890,63 58.043,37 64,57

(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.479.223,22 663.295,51 815.927,71 123,01

(-) RESULTADO FINANCEIRO DO LÍQUIDO - -

(=) RESULTADO OPERACIONAL -2.429.116,37 -755.100,61 -1.674.015,76 221,69

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - -

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - -

(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSSL -2.429.116,37 -755.100,61 -1.674.015,76 221,69
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O Prejuízo contábil verificado neste exercício teve um substancial
aumento de 221,69% em relação ao exercício anterior, partindo de
R$ 755.100,61 em 2017 para R$ 2.429.116,37 em 2018.

A  defesa  alegou  que  a  Fundação  “vem  sendo  onerada  por
quantitativos  maiores  àqueles  previstos  e  contratados  com  o
Município  de  Vitória  da  Conquista  em contrato  de  gestão  de  n.
141/2016” e  teria  adotado  “vários  esforços  jurídicos”.  A
argumentação da defesa não veio acompanhada de prova. Não foi
acostada  nos  autos  uma  planilha  de  custos  demonstrando  o
aumento  da  despesa,  e  respectiva  justificativa,  em  exercícios
recentes,  tampouco  foram  colacionados  documentos  que
comprovem  a  adoção  de  medidas  judiciais  no  sentido  de
reestabelecer o equilíbrio financeiro.

Historicamente,  a  entidade  vem  apresentando  prejuízos  desde,
pelo menos, o exercício de 2014, demonstrando um quadro que
pode comprometer a viabilidade operacional, o que traz à tona a
necessidade de medidas eficazes à regularização dos débitos e à
reestruturação  da  entidade,  não  apenas  por  parte  do  atual
Presidente da entidade, mas também do atual Prefeito, que, como
gestores dos recursos públicos e guardiões do erário, têm, no caso,
o dever de avaliar a viabilidade econômica da empresa no sentido
de evitar o agravamento da situação.

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Foi apresentado o Termo de Conferência de Caixa, em atendimento
à alínea “b”,  art.  7º,  da Res.  TCM 1062/05,  indicando saldo em
bancos de R$ 304.386,58, que corresponde ao respectivo registro
no Balanço Patrimonial.

Também foram apresentados os extratos bancários de dezembro
de 2018 e respectivas conciliações,  bem como os de janeiro de
2019, em atendimento ao art. 7º, da Res. 1062/05.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Não foram apresentados o Parecer dos Auditores Independentes e
o Relatório de Controle Interno em desatendimento ao art. 7º, letra
“f”, da Res. TCM n. 1062/05 e a Resolução TCM 1120/05.
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Foi  apresentada  a  declaração  de  bens  do  gestor,  cumprindo  o
disposto no art. 9º da Resolução TCM nº 1.062/05.

Sobre  os  requisitos  de  Transparência,  a  defesa  alegou  que  a
Fundação  não  estaria  abrangida  pela  Lei  Federal  n.  13.303/16.
Assim, deve a 2ª DCE promover o exame pertinente sobre o tema,
à  luz  dos  argumentos  trazidos  pela  defesa,  e,  se  constada
irregularidade, lavrar termo de ocorrência.

MULTA PENDENTE

Foi  apresentada  na  defesa  (Anexo V)  a  guia  de  pagamento  da
multa de R$ 1.800,00, vencida em 18/10/2018, de responsabilidade
do gestor destas contas, oriunda do Processo TCM n. 04257e18.
Deve a DCE promover as devidas análises para fins de registro.

VOTO

Em  face  do  exposto,  com  fundamento  no  art.  40,  inciso  II,
combinado com o art.  42,  da Lei  Complementar  06/91,  votamos
pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da FUNDAÇÃO
PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, exercício de
2018, de responsabilidade de Felipe Oliveira Bittencourt.

As  conclusões  consignadas  nos  Relatórios  e  Pronunciamentos
Técnicos submetidos à análise desta Relatoria levam a registrar as
seguintes ressalvas:

• aumento de 221,69% do prejuízo em 2018 (R$ 2.429.116,37)
em relação ao de 2017 (R$ 755.100,61), contribuindo para o
aumento  do  prejuízo  acumulado,  contabilizado  neste
exercício em R$ 7.594.923,82;

• não comprovação do gestor na adoção de medidas eficazes
para  proporcionar  o  equilíbrio  econômico-financeiro  da
entidade;

• ausência  do  Parecer  dos  Auditores  Independentes  e  do
Relatório de Controle Interno, em desatendimento ao art. 7º,
letra  “f”,  da  Res.  TCM  n.  1062/05  e  à  Resolução  TCM
1120/05.
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Em  razão  dessas  ressalvas,  aplica-se  ao Sr.  Felipe  Oliveira
Bittencourt, com arrimo no art. 73 da mesma Lei Complementar,
multa de  R$  1.500,00,  lavrando-se  para  tanto  a  competente
Deliberação  de  Imputação  de  Débito,  nos  termos  regimentais,
quantias  estas  que  deverão  ser  quitadas  no  prazo  e  condições
estipulados nos arts. 72, 74 e 75 da mesma Lei Complementar.

Encaminhe-se cópia deste decisório ao Prefeito Municipal de Vitória
da Conquista,  Sr.  Herzem Gusmão Pereira,  para  conhecimento
dos  apontamentos  da  realidade  econômico-financeira
demonstrados  neste  voto,  devendo o Chefe do Poder  Executivo
realizar  Estudo  de  Modelagem  Econômica-Financeira  das
atividades  da  empresa,  visando  à  viabilidade  econômica  de
interesse público, caso ainda não o tenha.

Determina-se à DCE: (1) analisar a guia de pagamento da multa
de  R$ 1.800,00,  referente ao Processo n. 04257e18 para fins de
registro – anexo V da pasta da Defesa; e (2) reexaminar o tema
“Requisitos de Transparência”, levando em consideração a defesa
do gestor, conforme estabelecido neste Decisório. 

Ciência ao interessado.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 08 de outubro de 2019.

Cons. Plínio Carneiro Filho
Presidente 

Cons. Subst. Antonio Emanuel                         
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  desta
deliberação, 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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