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RAZÕES DO VOTO    

A Fundação Nova Chance – FUNAC, vinculada à Secretaria de 

Justiça  e  Direitos  Humanos,  foi  criada  para  contribuir  para  a  recuperação  social, 

psicossomática e familiar dos presidiários e para a melhoria de suas condições de vida, 

através da elevação do nível de sanidade física, social, moral e familiar, bem como 

profissionalizar  e  oferecer  oportunidade  de  trabalho  remunerado  ao  presidiário  e 

egresso do sistema prisional mato-grossense.1

Antes  de  adentrar  ao  mérito,  registro  que  embora  a  unidade 

orçamentária possua considerável volume de receitas previstas na lei  orçamentária, 

tais receitas são recolhidas na Conta Única do Tesouro Estadual – que é utilizada como 

instrumento de gerenciamento dos recursos financeiros do Poder Executivo do Estado 

de Mato Grosso.

Assim, em momento posterior os recursos são transferidos àquela 

unidade, ocorre que esses repasses tem sido muito aquém daqueles fixados na LOA.

Tal  fator  tem causado  diversos prejuízos à  unidade,  de  ordem 

gerencial, financeira e contábil. 

Questionada pela  Secex sobre  o  assunto,  a  gestora  da Funac 

informou que adotou diversas medidas para tentar solucionar a situação, oficiando às 

Secretarias de Justiça e Direitos Humanos e de Fazenda, em busca da liberação de 
1 Criada pela Lei nº 291/2007 e instituída por meio do Decreto 1.478 de 29 de julho de 2008.
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recursos. No entanto, não obteve êxito, uma vez que o Estado contigenciou todas os 

recursos depositados na Conta Única do Estado.

Diante desse cenário, a Secex e o Ministério Público de Contas 

manifestaram-se  pela  remessa  dessas  informações  aos  Conselheiros  relatores  das 

Contas  Anuais  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  e  do  Governo  do  Estado, 

referentes ao exercício de 2014, para verificarem as razões e pertinência dos repasses 

de recursos à Unidade terem se efetivado bem abaixo do previsto.

Acolho  a  manifestação  do  Procurador  de  Contas  Dr.  Getúlio 

Velasco Moreira Filho e determino o envio dessas informações ao relator do Governo 

do Estado, e à Secex desta relatoria para análise, considerando que sou o relator das 

Contas Anuais da Secretaria de Estado de Fazenda, exercício de 2014.

Quanto  ao  mérito,  a  irregularidade  remanescente  refere-se  à 

ineficiência  no  planejamento  de  execução  dos  convênios  n.ºs  752120/20102 e 

750633/20103  firmados com a União, que resultou na inexecução dos instrumentos e 

devolução total dos recursos. 

Em síntese, a defesa informou que a inexecução dos convênios 

ocorreram  por  diversos  fatores,  a  saber:  atraso  na  disponibilização  dos  recursos, 

acarretando a necessidade de suplementação orçamentária ou a redução das metas 

previstas nos projetos iniciais e nos planos de trabalhos; demora de resposta por parte 

do  concedente,  escassez  de  empresas  fornecedoras  dos  materiais  necessários  à 

produção dos objetos dos convênios, entre outros.  

2 Convênio celebrado com o Ministério do Esporte, cujo objeto é a produção de materiais esportivos 
(bolas e redes) por detentos do sistema prisional. 
3 Convênio  celebrado  com o  Departamento  Penitenciário  Nacional,  cujo  objeto  é  a  implantação  de 
“Fábrica de Artefatos de Concreto Pré-Moldados, e profissionalização de detentos.
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Alegou, ainda, que o contingenciamento das depesas, referente à 

contrapartida devida pelo Estado de Mato Grosso, inviabilizou o aporte de recursos 

colaborando para a inexecução dos instrumentos.

A  Secex  concluiu  pela  manutenção  da  irregularidade, 

considerando que houve falha no planejamento de execução. No entanto, manifestou-

se no sentido de não penalizar os responsáveis diante da ausência de má-fé e de dano 

ao erário. 

Do mesmo modo, o representante do Ministério Público opinou 

por manter a irregularidade sem a penalização.

Antes de tudo, registro que os convênios foram celebrados em 

dezembro de 2010, portanto, abrangem mais de um exercício financeiro.

Feita  essa  ressalva,  verifico  que  as  justificativas  apresentadas 

pelos responsáveis são razoáveis, porquanto o gestor fica adstrito aos termos iniciais 

do  projeto  básico,  não  havendo  discricionariedade  para  alterar  a  execução  dos 

convênios de forma a reduzir as metas ali propostas, sem a anuência dos concedentes. 

Conforme documentos apresentados pela defesa, a presidente da 

Funac e os gestores dos convênios, buscaram alternativas para solucionar o impasse,  

notificando os concedentes, bem como o governo do Estado.

Assim,  neste  caso  específico,  diante  dos  diversos  fatores  que 

contribuiram  para  irregularidade,  os  quais  não  foram  causados  diretamente  pelos 

responsáveis, transformo a irregularidade em recomendação para que a gestora do 

Funac  adote  medidas  no  sentido  de  aperfeiçoar  o  planejamento  da  execução  dos 

convênios a serem celebrados pela unidade. 
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Portanto,  considerando  que  a única  irregularidade  constatada 

neste  voto  não comprometeu  o  orçamento  e  nem prejudicou a  gestão da unidade 

orçamentária, considero regulares as contas apresentadas.

VOTO  

Diante do exposto,  acolho  em parte  o  Parecer 2.674/2014,  do 

Ministério Público de Contas, elaborado pelo Procurador Getúlio Velasco de Moreira 

Filho, e nos termos dos arts. 16 e 70, inciso I, da Lei Complementar 269/07, c/c o art. 

193, e § 2º, da Resolução Normativa 14/07, VOTO no sentido de julgar regulares com 
recomendação, as Contas Anuais de Gestão da Fundação Nova Chance, exercício 

2013,  sob  a  responsabilidade  da  Sr.ª  NEIDE  APARECIDA MENDONÇA GOMES, 

Presidente da FUNAC,  Srª.  Mônica Rodrigues de Sousa -   Diretora Executiva, Sr. 
Carlos  Alberto  Lopes  -   Coordenador  Contábil, Sr.  Lourival  Malhado  Carvalho 
(período de 1/1/2013 a 17/6/2013) e Sr.ª Katiuscia dos Santos Lino Freire (período 

de 18/6/2013 a 31/12/2013) – Assessores da Unidade de Controle Interno.

Voto, também,  no sentido de recomendar à atual gestão que 

aperfeiçoe  o  gerenciamento  dos convênios  celebrados  pela  unidade  orçamentária, 

cumprindo o objeto e o cronograma previstos no plano de trabalho.

É como voto.

Cuiabá, 5 de agosto de 2014.

CONSELHEIRO VALTER ALBANO DA SILVA
RELATOR
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