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modo a  inserir  no  escopo  dos  trabalhos  auditoriais  o  exame da  temática  aqui
versada, de tudo isso inteirando o Ilmo. Diretor-Geral do Departamento Estadual de
Trânsito – DETRAN. Vencidos a Exma. Sra. Conselheira Carolina Costa e o Exmo.
Sr.  Conselheiro  Inaldo  Araújo,  que  votaram  pelo  conhecimento  da  peça  como
Denúncia e pelo seu regular processamento. RESOLUÇÃO 074/2022.- 

PROCESSO:  TCE/001353/2021  -  RELATORA:  CONS.  CAROLINA  COSTA  -
REVISOR:  CONS.  ANTONIO  HONORATO  -  NATUREZA:  PROCESSO  DE
CONTAS  ADMINISTRAÇÃO  INDIRETA  -  EXERCÍCIO:  2020  -  UNIDADE:
DEPARTAMENTO  ESTADUAL  DE  TRÂNSITO  (DETRAN)  -  VINCULAÇÃO:
SECRETARIA  DA  ADMINISTRAÇÃO  DO  ESTADO  DA  BAHIA  (SAEB)  -
RESPONSÁVEL: RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA (DIRETOR GERAL) –
Acordaram os Exmos. Srs. Conselheiros: a) por unanimidade, pela aprovação das
contas do Sr. Rodrigo Pimentel  de Souza Lima, Diretor  Geral  do Departamento
Estadual de Trânsito (Detran) durante o exercício de 2020, com ressalvas em razão
das irregularidades indicadas no Relatório de Auditoria conclusivo (Ref.2804294),
nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Complementar nº 005/1991;  b)  a partir do
opinativo da Auditoria e com base nos achados não saneados na Resolução nº
106/2019, por maioria de votos, pela emissão das seguintes recomendações ao
Detran: b.1) cumpra o que dispõe o art. 8º do Decreto Estadual nº 13.169/2011 nos
pagamentos de diárias, de modo que elas sejam sempre precedidas de empenho
em dotação própria, em processo especial e pagas antecipadamente (item 5.2.4.1);
b.2) cumpra o disposto no art. 60 da Lei Federal nº 4.320/1964, efetivando as três
fases de execução da despesa: empenho, liquidação e pagamento (item 5.3.1.1);
b.3) observe  o  que  dispõe  o  parágrafo  único  do  art.  128  da  Lei  Estadual  nº
9.433/2005  e  do  art.  5º  do  Decreto  nº  181-A de  09/07/1991,  para  que,  nas
despesas com indenização, procedam à apuração da responsabilidade do servidor
que  lhe  deu  causa  (itens  5.3.2.2  e  5.3.5.4);  b.4) reveja  o  acompanhamento  e
fiscalização  de  contratos,  atuando  de  forma  preventiva,  nas  funções
administrativas,  orçamentária,  contábil,  financeira,  de  forma  a  garantir  que  as
determinações  legais  sejam cumpridas  e  os  prazos  estabelecidos  devidamente
observados em consonância com o que determina o artigo 154 da Lei Estadual nº
9.433/2005 e o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993 (item 5.3.4.1); b.5) aprimore
os formulários e as comunicações de solicitação de diárias em conformidade com o
citado decreto (inciso IX, artigo 11, do Decreto Estadual nº 13.169/2011), para que
conste o número do empenho da despesa nos processos de solicitações de diária
(item 5.3.5.7);  b.6) observe o disposto no § 1º do art. 11 do Decreto Estadual nº
13.169/2011,  para  que  o  processo  de  concessão  de  diárias  seja  precedido  da
comprovação de diárias concedidas anteriormente (item 5.3.5.2);  b.7) apresente
expressamente as justificativas para a realização de viagens iniciando às sextas-
feiras, finais de semana e/ou feriados, conforme preconiza o art.  9º  do Decreto
Estadual  nº  13.169/2011  (item  5.3.5.5),  restando  vencidos  a  Exma.  Sra.
Conselheira Carolina Costa, Relatora, e o Exmo. Sr. Conselheiro Pedro Lino, que
votaram  pela  expedição  de  determinações  em vez  de  recomendações;  c) por
unanimidade,  pela  emissão  de  recomendações  ao  Detran,  no  sentido  de  que
implemente  boas  práticas  de  gestão  orçamentária,  contábil,  administrativa  e
financeira,  para  evitar  e  regularizar,  por  meio  de  medidas  efetivas,  as  falhas
identificadas no presente processo e, em especial, para que: c.1) atue para acordar
com a Secretaria da Fazenda no sentido de que os repasses de recursos sejam
realizados  tempestivamente  (item  5.3.3.1);  c.2) providencie  o  treinamento  dos
servidores envolvidos no processo de concessão e comprovação de diárias sobre a
legislação  regente,  a  fim de  cumpri-la  na  sua  integralidade  e  literalidade  (item
5.3.5.1);  d) por unanimidade, pela reiteração das recomendações remanescentes
expedidas na Resolução nº 106/2019 (TCE/009996/2018), reiterada no Acórdão nº
167/2020  (TCE/001608/2019),  considerando  que  os  itens  relacionados  ao
cumprimento  da  Portaria  nº  1.267/2014  foram  tidos  como  prejudicados  pela
Auditoria:  d.1) envidem esforços a fim de realizar auditorias internas e exercer o
controle interno de forma frequente nas Ciretrans, concluindo as providências em
andamento  a  fim  de  sanear  as  irregularidades  apontadas  nos  Relatórios  de
Auditoria da equipe de Controle Interno (Item 5.1.2):  d.2)  registrem, no sistema
RENAVAN, as informações e dados referentes à apreensão e liberação de veículos
a fim de efetivar a transparência e o controle pelo DETRAN dos carros que são
apreendidos e liberados (Item 5.1.2);  d.3) elaborem estudos acerca da viabilidade
da  realização  de  concurso  público  para  prover  o  seu  quadro  funcional,  em
observância ao art. 37 da Constituição Federal c/c art. 14, da Constituição Estadual
da Bahia e do art. 170 da Lei Estadual nº 12.209/2011 (Itens 5.3.1.1 e 5.4.15); d.4)
no  que  tange  ao  item  5.4,  CLÍNICAS  MÉDICAS,  que:  d.4.1) adotem medidas
urgentes à correção e prevenção das incorreções reveladas no tocante às falhas
dos controles internos na análise documental do credenciamento/renovação das
clínicas  médicas  (Item  5.4.3);  d.4.2) corrijam  e  atualizem  as  informações  dos
endereços das Clínicas Médicas no sistema de cadastro do DETRAN (Item 5.4.7);
d.4.3) procedam à correção junto à Coordenação de TI, referente à falha apontada
no sistema RENACH e dos cadastros dos médicos e dos psicólogos por Município,
conforme trazido pela Equipe Técnica no Relatório Auditorial  (Item 5.4.8);  d.4.4)
recadastrem  todos  os  peritos  relacionados  como  examinadores  nas  clínicas
médicas (Item 5.4.9); d.4.5) verifiquem a existência de sócios de Clínicas Médicas
credenciadas que possuem vínculo com o Estado, em desacordo com a vedação
expressa e  taxativa  em lei,  aplicando,  efetivamente,  as  sanções cabíveis  (Item
5.4.11);  d.4.6) apresentem estudo acerca da majoração em 1.900% da taxa de
credenciamento,  efetivada  a  partir  do  ano  de  2015  (Item  5.4.13);  e) por
unanimidade, pelo acompanhamento, por este Tribunal, nos próximos exercícios,
das  medidas  empreendidas  pelo  Detran  a  fim  de  sanar  as  irregularidades
constatadas no presente processo, em especial para aquelas que foram objeto de
recomendações e determinações no âmbito da Resolução nº 106/2019 e que ainda

estão  sendo  atendidas,  incluindo  as  medidas  empreendidas  pela  Autarquia  de
acordo  com  o  novo  regulamento  aprovado  para  Credenciamento  de  Clínicas
Médicas, sob pena da adoção das medidas cabíveis, nos termos da Resolução nº
175/2019. ACÓRDÃO 124/2022.-

PROCESSO: TCE/007575/2021 - RELATOR: CONS. PEDRO LINO -   NATUREZA:  
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  EMBARGANTE:  O  ESTADO  DA
BAHIA/NÚCLEO  DE  ATUAÇÃO  DA  PROCURADORIA  GERAL  DO  ESTADO
JUNTO AO TCE/BA/PGE-PA-NTCE -  PROCURADORA DO ESTADO: PATRICIA
SABACK PACHECO STARTARI DE OLIVEIRA - EMBARGADA: RESOLUÇÃO Nº
049/2021  DO  TRIBUNAL  PLENO  DO  TCE/BA –  Acordaram  os  Exmos.  Srs.
Conselheiros,  por  unanimidade,  no  sentido  de  conhecer  dos  Embargos  de
Declaração opostos pelo Estado da Bahia e, no mérito, negar-lhe provimento, eis
que a decisão impugnada não apresentou nenhum traço de omissão, contradição
ou  obscuridade,  tendo  enfrentado,  de  forma  explícita,  clara  e  objetiva,  toda  a
matéria debatida nos autos, razão por que deve ser mantida incólume a Resolução
nº. 049/2021, prolatada nos autos do Processo nº. TCE/003863/2020.  ACÓRDÃO
125/2022.-

PAUTA DAS SESSÕES

TRIBUNAL PLENO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA GERAL/Gecon

                             Aviso nº 127/2022
PAUTA DA SESSÃO PLENÁRIA DO 
DIA 29/09/2022 (quinta feira)
Horário:- 14h30min 

NATUREZA: CONSULTA

Relator: Conselheiro-presidente Marcus Vinícius de Barros Presídio
Processo: TCE/001496/2022
Consulente: Secretaria de Comunicação Social - SECOM
Representante da Consulente: André Nascimento Curvello

Relator: Conselheiro-presidente Marcus Vinícius de Barros Presídio
Processo: TCE/005071/2022
Consulente: Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB
Interessada: Zuleik Carvalho Oliveira

NATUREZA: DENÚNCIA

Relator: Cons. Gildásio Penedo Filho
Processo: TCE/005229/2022
Denunciante: Berlin Finance Instituição de Pagamento LTDA.
Representante da Denunciante: Mário Luiz Gabriel Gardin – Diretor-presidente
Procuradores dos Denunciantes: Caio Henrique Hyppólito Galvani e Marcelo Dia 
de Moraes
Advogados da Denunciante: Bruna Aparecida de Jesus - OAB/SP nº 445.913 e 
Bruno Cabrino Salvadori - OAB/SP nº 419.741
Denunciada: Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB – Pregão 
071/2022

NATUREZA: AUDITORIA E INSPEÇÃO

Relator: Cons. Gildásio Penedo Filho
Processo: TCE/009642/2021 
Período: 01/01/2021 a 30/06/2021
Órgão de Origem: Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA
Vinculação: Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA
Responsável: Márcia Cristina Telles de Araújo Lima - Diretora-geral e Secretária 
de Estado

NATUREZA: RECURSO

Relator: Cons. Pedro Henrique Lino de Souza
Revisor: Cons. Gildásio Penedo Filho
Processo: TCE/003617/2022 
Recorrente: O Estado da Bahia/Núcleo de Atuação da Procuradoria-geral do 
Estado junto ao TCE/BA
Procurador do Estado: Ubenilson Colombiano Matos dos Santos
Recorrida: Resolução nº 90/2021 do Tribunal Pleno / TCE/BA
Processo Originário: TCE/008187/2020 
Interessado: Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT

Salvador, 22 de setembro de 2022

Clélia Oliveira
Gerente da Gecon

Diário Oficial
Eletrônico

do tribunal de contas do Estado

Tribunal de Contas do Estado da Bahia
www.tce.ba.gov.br

eDOTCE
Documento assinado eletronicamente

Utilizando certificação digital da ICP-Brasil


