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Resumo: FUNDAÇÃO NOVA CHANCE. CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 

2014. REGULARES, COM RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES LEGAIS. APLICAÇÃO DE 

MULTA.

Ementa: DESPESA. NÃO OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. LOCAÇÃO 

DE VEÍCULO SEM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA. É legal a autorização de pagamento de 

despesas com locação de veículo,  por  meio de recibo ou documento equivalente,  quando não 

utilizada a mão de obra da empresa contratada, com fundamento na Súmula Vinculante 31 do STF, 

que reconhece a locação de veículo como obrigação de dar ou de entregar e não como prestação 

de serviço.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº  3.024-4/2014.

ACORDAM  os  Senhores  Conselheiros  do  Tribunal  de  Contas,  nos 

termos dos artigos  1º,  II,  21,  § 1º,  e  22,  §§ 1º  e 2º,  da  Lei  Complementar  nº  269/2007 (Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c o artigo 193, § 2º, da Resolução 

nº  14/2007  (Regimento  Interno  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Mato  Grosso),  por 

unanimidade,  acompanhando o voto da Relatora, alterado oralmente em Sessão Plenária para 

excluir a multa descrita na letra “b” do voto, e de acordo, em parte, com o Parecer nº 6.246/2015 

do Ministério Público de Contas, em julgar REGULARES, com recomendações e determinações 
legais, as contas anuais de gestão da Fundação Nova Chance, relativas ao exercício de 2014, 

gestão da  Srª.  Neide Aparecida Mendonça Gomes, inscrita no CPF sob o nº 109.063.201-00; 

recomendando à  atual  gestão  que: a) acompanhe  as  alterações  do  seu  lotacionograma  de 

acordo com a movimentação dos servidores, mantendo-se sempre atualizado, evitando assim a 

publicação de lotacionograma com divergências; b) exija dos servidores da Fundação a prestação 

de contas de diárias dentro do prazo legal, bem como que fiscalize a devolução das diárias que 

não forem utilizadas, em obediência ao Decreto Estadual nº 2.101/2009;  c)  apure a liquidez e 
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exigibilidade  das  dívidas  inscritas  nos  Restos  a  Pagar  e  observe  a  ordem  cronológica  de 

exigibilidade desses; e, d) acompanhe os lançamentos contábeis e, nos casos de constatação de 

divergências, solicite junto à Superintendência de Controle Gerencial e Contábil do Estado a sua 

correção; e, ainda,  determinando à atual gestão que: a) providencie,  no prazo de 90 dias, um 

cronograma das reuniões ordinárias, possibilitando, assim, a realização das reuniões ordinárias do 

Conselho Curador, com a finalidade de que este desempenhe o seu papel como Órgão máximo 

da Fundação, a fim de definir as políticas e as diretrizes da Fundação, e encaminhe o referido 

cronograma a este Tribunal;  b)  regularize a situação junto à empresa J Marques Indústria de 

Artefatos de Cimento Ltda., quanto ao recebimento da taxa de administração pelos serviços de 

intermediação de mão de obra, encaminhando a este Tribunal o documento de contabilização da 

referida receita, no prazo de 60 dias; c) cumpra a Lei de Responsabilidade Fiscal e disponibilize, 

na internet, ainda que não seja em site próprio, todas as informações exigidas pela referida lei, 

enviando comprovação a este Tribunal, no  prazo de 90 dias; e,  d)  cumpra a Lei de Acesso à 

Informação e disponibilize, na  internet, todas as informações exigidas pela referida lei, que por 

ventura  não  estejam disponibilizadas  em seu sítio  na  internet,  enviando  comprovação  a  este 

Tribunal no  prazo de 90 dias; e, por fim, nos termos do artigo 75, III,  da Lei Complementar nº 

269/2007, c/c os artigos 289, II, da Resolução nº 14/2007, e 6º, II, “a”, da Resolução Normativa nº 

17/2010, aplicar à Srª. Neide Aparecida Mendonça Gomes a multa de 33 UPFs/MT, sendo: a) 11 

UPFs/MT pela irregularidade 4, JB 03, de natureza grave, subitem 4.2, em razão da não regular 

liquidação referente ao pagamento dos valores do reajuste do Contrato nº 140/2010, firmado com 

a empresa Security Vigilância Segurança Ltda; b) 11 UPFs/MT pela irregularidade 16, DB 16, de 

natureza  grave,  em  razão  da  não  liberação  ao  pleno  conhecimento  e  acompanhamento  da 

sociedade,  em tempo real,  de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira, em meios eletrônicos de acesso ao público, conforme determinam os artigos 48 e 48-A 

da Lei nº 101/2000; e, c) 11 UPFs/MT pela irregularidade 18, NB 99, de natureza grave, em razão 

de descumprimento de determinações e recomendações exaradas por este Tribunal,  cuja multa 

deverá ser recolhida com recursos próprios,  no prazo de 60 dias. Encaminhe-se  cópia desta 

decisão ao  Relator  das  contas  anuais  do  exercício  de  2015,  desta  fundação,  para 

acompanhamento  do  cumprimento  das  citadas  determinações  e  recomendações.  O  boleto 

bancário para recolhimento da multa está disponível  no endereço eletrônico deste Tribunal de 

Contas – http://www.tce.mt.gov.br/fundecontas. 
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Relatou  a  presente  decisão  a  Conselheira  Interina  JAQUELINE 

JACOBSEN, conforme a Portaria nº 001/2015.

Participaram  do  julgamento  os  Conselheiros  SÉRGIO  RICARDO  – 

Presidente e JOSÉ CARLOS NOVELLI.

Presentes  neste  julgamento  os  Conselheiros  Substitutos  LUIZ 

HENRIQUE LIMA e ISAIAS LOPES DA CUNHA.

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador 

ALISSON CARVALHO DE ALENCAR.

Publique-se.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2015.

(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO  
   Presidente da Segunda Câmara

JAQUELINE JACOBSEN – Relatora     
             Conselheira Interina

ALISSON CARVALHO DE ALENCAR 
          Procurador de Contas
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