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HERMANN MEIRA DE OLIVEIRA – Gerente Financeiro
CPF: 012.981.11-45
MÔNICA RODRIGUES DE SOUSA – Diretora Executiva
CPF: 800.786.211-00

LITISCONSORTES CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E  SERVIÇOS 
AMBIENTAIS
SECURITY VIGILÂNCIA, SEGURANÇA LTDA

ADVOGADOS MURILO BARROS DA SILVA FREIRE – OAB/MT 8.942
CARLA SALVADOR – OAB/MT 15.785

RELATORA CONSELHEIRA INTERINA JAQUELINE JACOBSEN MARQUES

RELATÓRIO

Tratam  os  autos  das  Contas  Anuais  de  Gestão  da  Fundação  Nova 

Chance – FUNAC/MT, sob a responsabilidade da Senhora Neide Aparecida Mendonça 

Gomes, Presidente,  e da Senhora Mônica Rodrigues de Sousa,  Diretora Executiva, 

tendo  esta  última,  a  delegação  de  Ordenadora  de  Despesas,  conforme  Portaria 

01/2014, na ausência da Presidente, submetidas à análise deste Tribunal de Contas, 

em razão da competência disposta no artigo 71, inciso II da Constituição da República, 

combinado com o artigo 212 da Constituição Estadual e com o artigo 1º, inciso II, da 

Lei Complementar Estadual 269/2007 – Lei Orgânica deste Tribunal de Contas.
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Durante  o  exercício  analisado,  o  Sistema  de  Controle  Interno  da 

FUNAC/MT, ficou ao encargo da Senhora Juscimeire de Oliveira Silva, no período de 

01/03 à 02/06/2014, e do Senhor André Luís Maia de Almeida, no período de 03/07 à 

31/12/2014. Já, a contabilidade da entidade ficou ao encargo do Senhor Carlos Alberto 

Lopes, no período de 01/01 à 28/02/2014, e da Senhora Franciene da Silva Barros, 

Gerente Contábil da SEJUDH a partir de 01/03 à 31/12/2014.

O trabalho de auditoria foi realizado pela Equipe de Auditoria composta 

pela Auditora  Pública  Externa Senhora  Maristella  Barros  Ferreira  de Freitas e pela 

Auxiliar de Controle Externo Senhora Wiltis Monteiro dos Santos, em decorrência da 

auditoria  realizada nas referidas Contas Anuais,  por meio do Sistema FIPLAN,  dos 

processos físicos, das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão, 

das publicações nos órgãos oficiais de imprensa municipais, notícias divulgadas pela 

mídia  em geral  e  inspeção  in  loco,  abrangendo  a  fiscalização  contábil,  financeira, 

orçamentária,  patrimonial  e  de  resultados,  quanto  à  legalidade,  à  legitimidade  e  à 

economicidade, que elaborou o Relatório Preliminar de Auditoria.

1. INTRODUÇÃO

Constou no Relatório Técnico Preliminar que a Fundação Nova Chance, 

pertence à Administração Indireta do Governo do Estado de Mato Grosso, foi criada 

pela  Lei  Complementar  291/2007,  sob  a  forma  de  Fundação  Pública,  dotada  de 

autonomia técnica, administrativa e financeira, institucionalizada pelo Decreto 1.478 de 

29 de julho de 2008 e está vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - 

SEJUDH/MT.

Os seus objetivos são o atendimento assistencial e profissionalizante do 

reeducando  no  Estado  de  Mato  Grosso,  na  organização  dos  egressos  do  sistema 

prisional para a promoção assistencial, moral, familiar e técnico, por meio  da instrução 

e  prática  profissionalizante;  a  promoção  do  crescimento  cultural;  incentivo  ao  bom 

convívio  social;  a  instrução  profissional;  prestar  a  assistência  social,  a  saúde  e 
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orientação  jurídica;  promoção  do  esporte  e  lazer  através  do  convívio  entre  os 

presidiários, seus familiares e a comunidade; entre outras que promova a inserção do 

reeducando ao seio da sociedade.

A sua estrutura administrativa  foi  estabelecida pelo Decreto1.478/2008, 

alterado  pelo  806/2011,  o  qual  inseriu  na  sua  estrutura  o  Patronato  Público 

Penitenciário, com a finalidade de implantar e desenvolver a política de atendimento 

aos egressos e albergados do Sistema Penitenciário composta da seguinte forma:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

1 – Conselho Curador

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

1 – Presidência

2 – Diretoria Executiva

III – NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1 – Unidade de Assessoria

IV – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

1 – Coordenadoria de Ensino Penitenciário

Constou  ainda,  no  Relatório  Técnico  de  Auditoria  que,  na  estrutura 

administrativa  da FUNAC,  existe  o  Conselho Curador,  que  é  o  Órgão Superior  de 

Deliberação,  composto  por  15  membros,  conforme  dispõe  o  artigo  10  da  Lei 

Complementar  291/2007,  cuja  as  atribuições  são:  auxiliar  a  Presidência  no 

planejamento das suas atividades; orientar a Presidência na elaboração da proposta do 

Estatuto  da  Fundação;  expedir  resoluções  contendo  deliberações  relativas  às 

atividades fins da Fundação; analisar e emitir parecer sobre o relatório de atividades e 

das suas contas.

A  Equipe  de  Auditoria  constatou  que,  no  Livro  Ata  de  reunião  da 

Fundação, existe o registro de 3 reuniões extraordinárias no exercício de 2014, o que 

demonstra que não foram realizadas as reuniões ordinárias. Ressaltou, que no Acórdão 

166/2012, constou a determinação para que o Gestor implementasse medidas eficazes 

e efetivas de operacionalização da atuação do Conselho Curador.
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Por fim, apontou a irregularidade NC99, Diversos de natureza moderada, 

devido à ausência de efetivo exercício, pelo Conselho Curador, das suas funções de 

órgão consultivo, deliberativo e de supervisão superior, conforme o art. 4º do Decreto 

2684/2014, sob a responsabilidade da Senhora Neide Aparecida Mendonça Gomes, 

Presidente da Fundação e do Senhor Luiz Antônio Pôssas de Carvalho, Secretário de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos. 

Constou  também,  no  Relatório  Técnico,  que,  na  estrutura  da  FUNAC, 

constam ainda as unidades produtivas classificadas da seguinte forma:

I  -  unidades produtivas intramuros, que serão aquelas que funcionarão 

dentro das unidades penais do Estado, gerenciadas e controladas pela FUNAC;

II - unidades produtivas extramuros, que serão aquelas que funcionarão 

fora das unidades penais, e acompanhadas e supervisionadas pela Fundação Nova 

Chance.

Quanto  às  unidades produtivas  intramuros,  a  Equipe Técnica  informou 

não houve unidade controlada e gerenciada pela FUNAC neste exercício. Constaram 

apenas  os  postos  de  trabalhos  das  empresa  privadas:  Andraski  e  Fontana  Ltda, 

localizada  na  cadeia  pública  de  Sorriso  e  Lucas  do  Rio  Verde;  Empresa  Stillus 

Alimentação, localizada na penitenciária central do Estado, Centro de Ressocialização 

de Cuiabá – CRC, Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto e Cadeia Pública de 

Várzea Grande; Empresa Mato-grossense de Placas veiculares – EMPV, localizada no 

centro de ressocialização de  Cuiabá – CRC.

Já,  em  relação  a  unidades  produtivas  extramuros,  foi  constada  pela 

Equipe Técnica a Fábrica Esperança, localizada no espaço físico da SEDUC/MT na Av. 

dos Trabalhadores, s/nº, Bairro, Planalto (ao lado do Complexo Pomeri), cujo ramo de 

atividade é marcenaria e serralheria. Porém, a Fábrica não está em funcionamento por 

falta de reeducandos autorizados pelo Juiz de Execução Penal para o desenvolvimento 

da ação. 
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2. ORÇAMENTO

Conforme o Relatório de Auditoria, no exercício em análise, a previsão 

inicial da receita foi de R$ 1.921.927,00, porém esta previsão sofreu alteração com 

créditos  suplementares  no  valor  de  R$ 759.640,00,  o  que resultou  no total  de  R$ 

2.641.927,00.

O total das despesas empenhadas foi de R$ 1.929.844,95 e ficou abaixo 

da receita efetiva arrecadada de R$ 2.121.976,00, gerando um superávit financeiro de 

R$ 192.131,65.

Em relação ao crédito suplementar, a Equipe Técnica, apontou que não 

houve autorização legislativa para o remanejamento no montante de  R$ 420.000,00, a 

título de crédito suplementar, e apontou a irregularidade FB10, de natureza grave, sob 

a  responsabilidade  da  Senhora  Neide  Aparecida  Mendonça  Gomes,  Presidente  do 

Órgão.

Relatou também, que houve o remanejamento de R$  29.540,00,  sem 

autorização legislativa.

Em sua defesa,  a Presidente da FUNAC alegou que os Decretos que 

autorizaram o remanejamento das receitas não contrariaram o disposto no artigo 167 

da  Constituição  Federal.  Esclareceu  que  a  autorização  legislativa  para  o 

remanejamento de uma categoria econômica para outra teve previsão no artigo 24 da 

Lei  Estadual  9.970/2013.  Após  a  análise  da  defesa,  a  SECEX  manifestou-se  pelo 

saneamento da irregularidade FB10.

3. RECEITAS

Segundo  a  Equipe  de  Auditoria,  houve  uma  diminuição  na  receita  da 

Fundação nos últimos 3 anos, e em relação ao exercício analisado para o exercício de 

2013, houve uma queda de 84,08%.
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Ressaltou que o valor total da receita arrecadada  foi de R$ 2.121.976,60, 

sendo  que  esses  valores  foram devidamente  contabilizados,  e  que  das  21  contas 

bancárias de titularidade da Fundação, foram movimentadas apenas 2, tendo como 

saldo no final do exercício na conta corrente 1042390-7, o valor de R$ 5,11, e na conta 

única do Tesouro Estadual o valor de R$ 139.380,07.

Quando confrontado o valor da receita contabilizada no Balanço Geral de 

2014, a Equipe Técnica observou a ausência de providências por parte da Presidente 

da  FUNAC,  visando  confirmar  a  regularidade  dos  valores  recolhidos  por  alguns 

Tomadores de Serviço e certificar junto à SEFAZ a exatidão dos valores transferidos 

pelo Tesouro Estadual originados do recolhimento da Taxa de Intermediação de mão de 

obra pelos Tomadores de Serviços, e contabilizados na Receita de Serviços, em face 

da dedução de 30% prevista no art. 1º, § 4º, incisos I, II, III e IV da L. C. 360/2009 , de  

maneira a resguardar a efetiva arrecadação da FUNAC garantida por Lei.

Assim,  apontou  a  irregularidade  DB02,  de  natureza  grave,  sob  a 

responsabilidade  da  Senhora  Neide  Aparecida  Mendonça  Gomes,  Presidente  da 

FUNAC/MT.

Outra irregularidade apontada pela Equipe de Auditoria foi a classificada 

como CB02, de natureza grave, sob a responsabilidade da Senhora Neide Aparecida 

Mendonça  Gomes,  Presidente  e  da  Senhora  Franciene  da  Silva  Barros,  Gerente 

Contábil da Fundação.

Essa irregularidade foi devido a não comprovação dos valores negativos 

contabilizados no Balanço Orçamentário do exercício e no Anexo 10, o que segundo a 

SECEX contraria o artigo 101 da Lei 4.320/1964 e referente ao registro de valor no 

Ativo do Balanço Patrimonial, na conta Outras Receitas Próprias a receber, créditos 

carecendo de liquidez.

Relatou  também  que,  no  Passivo  do  Balanço  Patrimonial  e  na 

demonstração  da  Dívida  Flutuante,  apresentaram  inconsistências   e  não  houve  a 
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comprovação  da  exatidão  da  Receita  de  Serviços  e  dos  valores  negativos 

contabilizados no Balanço Orçamentário.

3. DESPESAS

Constou, no Relatório de Auditoria, que, no exercício de 2014, a despesa 

total empenhada perfez o montante de R$ 1.929.844,95, e  a paga  R$1.739.385,55, 

resultando em um saldo positivo de R$ 382.591,05.

A Equipe Técnica ressaltou que esse saldo não é suficiente para que a 

FUNAC pague as suas despesas  inscritas em Restos a Pagar, uma vez que consta no 

Balanço Financeiro o total de R$ 2.380.452,00. 

Informou o Auditor que não foram constatadas despesas não autorizadas, 

ilegais  e/ou  ilegítimas.  Porém  foi  apontada  a  irregularidade  JB03,  referente  ao 

pagamento de parcelas contratuais junto à empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda, no 

valor  de  R$  24.046,07,  e  referente  ao  pagamento  à  empresa  Security  Vigilância, 

Segurança Ltda, no valor de R$ 25.286,81.

Constatou também a irregularidade JB99, de natureza grave, referente à 

locação  de  veículos,  tendo  como contratada  a  empresa  CS Brasil  Transportes  de 

Passageiros e Serviços Ambientais, uma vez que, segundo a Equipe Técnica, houve 

pagamentos efetuados mediante apresentação de recibos ou faturas, em que constava 

a observação de que para atividade de locação de bens móveis, era dispensada a 

apresentação de Nota Fiscal, por se tratar de prestação de serviços.

A Equipe de Auditoria  apontou outra  irregularidade refente à despesa, 

classificada como  JB01,  de natureza grave,  pela realização de despesa,  tendo em 

vista a manutenção do Contrato 13/2013, firmado com a empresa Pantanal Vigilância e 

Segurança  Ltda,  cujo  o  objeto  tem a  mesma natureza  do  contrato  firmado com a 

empresa Security Vigilância, Segurança Ltda, no valor de R$ 33.711,36.
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Outra irregularidade apontada pela SECEX, referente às despesas foi a 

JB99,  de  natureza grave,  que se  refere  à  concessão de diárias,  uma vez que foi 

fornecida  ao  Tribunal  de  Contas  uma  relação  no  total  de  R$  19.060,00.  Porém 

verificando  no  Sistema  FIPLAN,  foi  constatado  o  montante  de  R$  17.440,00  de 

despesas com diárias.

Ainda em relação às diárias concedidas, a Equipe de Auditoria, constatou 

o pagamento de diária a posteriori, ao Senhor Maycon Silva Arruda, no valor total de 

R$ 780,00, o que contraria o artigo 5º do Decreto 2.101/2009. 

Ficou constatado, ainda, que houve a prestação de contas de algumas 

diárias de forma regular, ou seja, uma diária houve a sua prestação de contas fora do 

prazo estabelecido pelo artigo 6º do Decreto 2.101/2009,  no valor de R$ 450,00 e 

houve  também  a  ausência  de  prestação  de  contas  ou  devolução  de  diárias  não 

utilizadas no valor de R$ 1.170,00, o que gerou a irregularidade  JC16, de natureza 

grave.

Quanto  aos  adiantamentos  concedidos  pela  Fundação,  a  SECEX não 

apontou irregularidades.

4. LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS

Constou  no  Relatório  Técnico  que,  no  exercício  de  2014,  não  foram 

realizados  procedimentos  licitatórios,  porém  foi  constatado  pela  Equipe  Técnica  1 

processo  de  inexigibilidade  para  contratação  de  empresa  especializada  no 

fornecimento de Vale Transporte.

Constatou também que a FUNAC/MT aderiu a 9 Pregões realizados pela 

SAD/MT, e que houve 4 processos de dispensa licitatória, com valores abaixo do limite 

de isenção.
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5. CONTRATOS

Conforme  informado  pela  Equipe  de  Auditoria,  no  exercício  de  2014, 

foram formalizados 6 Termos de Cooperação.

Foi  relatado pela SECEX que houve irregularidade na formalização do 

contrato com a empresa Auto Posto Marmeleiro, uma vez que não foi constatada com 

clareza  e  precisão  as  condições  para  a  execução  do  contrato,  o  que  gerou  a 

irregularidade HB05.

6. PESSOAL

Foi apontado que, no quadro de pessoal da FUNAC/MT, conforme a Lei 

Complementar  291/2007,  a  qual  dispõe  sobre  a  criação  da  carreira  profissional,  o 

Lotacionograma da Fundação é composto de 4 servidores,  sendo 3 em Cargo em 

Comissão e 1 efetivo. Porém, a Equipe Técnica constatou que, na folha de pagamento 

do mês de setembro de 2014 a FUNAC/MT possuía 23 servidores,  o  que gerou a 

irregularidade KC99, de natureza grave.

7. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS e SOCIAL

Em relação aos encargos previdenciários, segundo a Equipe Técnica, no 

exercício  em  exame  houve  a  contabilização  e  o  pagamento  da  contribuição 

previdenciária.  A parte  patronal  devida  ao  Regime  Geral  e  ao  Regime  Próprio  de 

Previdência, bem como as quotas de contribuição previdenciária, foram descontadas 

dos segurados e repassadas ao Regime Geral e ao  Regime Próprio de Previdência.

Quanto  ao  IRRF,  a  Equipe  constatou  que  o  valor  descontados  dos 

servidores foi devidamente recolhido. Porém, foi apontado a não apropriação do valor 

devido  ao  PASEP,  sobre  os  valores  das  receitas  correntes  arrecadadas  e  das 
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transferências correntes e de capital  recebidas. Assim, a Equipe Técnica apontou a 

irregularidade de natureza grave classificada como  CB06.

8. RESTOS A PAGAR

De acordo com as informações da auditoria,  o  saldo para o  exercício 

seguinte dos restos a pagar processados é de R$ 128.779,97, e o saldo dos restos a 

pagar não processados é de R$ 28.274,98.

Foi  relatado  que  não  houve  cancelamento  de  Restos  a  Pagar 

processados,  e  os  cancelamentos  de  Restos  a  Pagar  não  processados  foram 

motivados e autorizados pela autoridade competente.

Porém,  foi  constada  a  autorização  de  pagamento  de  despesas  sem 

obedecer  a  ordem cronológica  de  exigibilidade  em detrimento  da  permanência  de 

despesas dos exercícios de 2011, 2012 e 2013, o que gerou a irregularidade JB12. 

9. BENS IMÓVEIS E MÓVEIS

Durante o exercício analisado, ficou constatado que  o valor registrado na 

conta Bens Móveis, no exercício anterior, foi de R$ 254.089,17, e que houve registro de 

baixa no valor de R$ 1.843,20, referente a uma máquina fotográfica da marca Sony, a 

qual foi roubada na residência do servidor Dilton Matos de Freitas, resultando em um 

valor de R$ 252.245,97, registrado como Bens Móveis no final do exercício.

10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Durante a auditoria, foi  constatada a ineficiência dos procedimentos de 

controle administrativo em relação ao controle de custos com manutenção de veículo, o 

que gerou a irregularidade EB 05, de natureza grave.
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Ressaltou a Equipe Técnica que o Controle Interno da FUNAC/MT está 

sob  a  responsabilidade  da  Unidade  Setorial  de  Controle  Interno  –  UNISECI  da 

SEJUDH  e  é  tecnicamente  subordinada  à  Auditoria  Geral  do  Estado  –  AGE/MT, 

conforme disposto na Lei Complementar 198, de 17/12/2004, e regulamentada pelo 

Decreto 6.035/2005.

11. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

No Relatório Técnico, foi informado que a FUNAC/MT deixou de cumprir 
integralmente a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527/2011, uma vez que não foi  
disponibilizada ferramenta adequada em sítios oficiais  na  internet, que permitisse o 
acesso às informações e serviços de interesse coletivo, gerando assim a irregularidade 
NB10, de natureza grave.

A Equipe  Técnica  apontou  ainda  a  irregularidade DB16,  de  natureza 
grave,  que  se  refere  à  ausência  de  divulgação  ao  pleno  conhecimento  e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre 
a  execução  orçamentária  e  financeira,  o  que  contraria  o  artigo  48,  II  da  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal.

12. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE

Quanto às determinações exaradas por este Tribunal de Contas, constou 
no Relatório Técnico Preliminar que a referente ao exercício de 2011, feita por meio do 
Acórdão 166/2012, para que o Órgão adotasse medidas visando à melhoria do Sistema 
de  Controle  Interno,  não  foi  atendida  pelo  Gestor.  A  determinação  referente  ao 
exercício de 2012, feita por meio do Acórdão 35/2013, que tratava do pagamento de 
diárias não foi cumprida. E, quanto ao exercício de 2013, foi relatado que não houve 
determinação.

Já,  em relação às recomendações do exercício  de  2012,  referente  ao 
pagamento de diárias a posteriori, não foi cumprida pelos gestores. Já, em relação ao 
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exercício de 2013, que tratava do aperfeiçoamento no gerenciamento dos convênios 
celebrados, foi cumprida.

O descumprimento da determinação contida no Acórdão 35/2013, gerou a 
irregularidade NB99, de natureza grave. 

13. DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES, COMUNICAÇÕES E TOMADA DE CONTAS

No Relatório de Auditoria constou que, no período em análise, não foram 
apresentadas  a  este  Tribunal,  Denúncias,  Tomadas  de  Contas  ou  Representações 
contra atos de gestão praticados pela Gestora.

14. CONCLUSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE AUDITORIA

Sob a coordenação da Secretaria de Controle Externo da Sexta Relatoria, 

a Equipe Técnica, após a análise do processo, e, ainda, com base em informações por 

meio do Sistema FIPLAN e outras extraídas dos sistemas informatizados da entidade, 

elaborou o Relatório Técnico Preliminar de Auditoria, relacionando 17 irregularidades, 

de natureza grave e 1 de natureza moderada.

Regularmente citados, os responsáveis apresentaram suas defesas  que, 

depois  de  analisadas,  pela  SECEX,  esta  manteve 13  irregularidades,  conforme 

discriminadas a seguir:

Responsáveis: Neide Aparecida Mendonça Gomes – Presidente
Luiz Antônio Pôssas de Carvalho – Secretário de Estado de Justiça e 
Direitos Humanos
1.  NC99.  Diversos  Moderada.  Irregularidade  referente  ao  assunto 
“Diversos”, não contemplada em classificação especifica na Resolução 
Normativa no 17/2010 – TCEMT.
1.1 Ausência de efetivo exercício, pelo Conselho Curador, da funções 
de  órgão  consultivo,  deliberativo  e  de  supervisão  superior, 
estabelecidas  no  art.  4º  do  Decreto  nº  2684/2014. Irregularidade 
reincidente. Achado 1. Capítulo 3

Responsável: Neide Aparecida Mendonça Gomes – Presidente

C:\Users\henriques\AppData\Local\Temp\26224AB36547E18F741EB1928902AAA1.odt                12

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WYC38.



3.  DB02.  Gestão  Fiscal/Financeira  Grave.  Não  adoção  de 
providencias para a constituição e arrecadação do credito tributário. (art. 
1°, § 1° e art. 11 da Lei Complementar 101/2000; arts. 52 e 53 da Lei 
4.320/64).
3.1  Ausência  de  providências,  por  parte  da  Presidência  da  FUNAC, 
visando  confirmar  a  regularidade  dos  valores  recolhidos  por  alguns 
Tomadores de Serviço e certificar junto à SEFAZ a exatidão dos valores 
transferidos pelo Tesouro Estadual originados do recolhimento da Taxa 
de  Intermediação  de  mão  de  obra  pelos  Tomadores  de  Serviços,  e 
contabilizados na Receita de Serviços, face a dedução de 30% prevista 
no art. 1º, § 4º, incisos I, II, III e IV da L. C. 360/2009, de maneira a 
resguardar a efetiva arrecadação da FUNAC garantida por Lei. Achado 
3. Subseção 4.3.1

Responsável: Neide Aparecida Mendonça Gomes – Presidente
4.  JB03 –  Despesa Grave. Pagamentos  de parcelas  contratuais  ou 
outras despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2°, da Lei 4.320/64 
e arts. 55, § 3°, e 73 da Lei nº 8.666/1993).
4.1 Pagamento de despesas com aquisições de combustível fornecido 
pela  empresa  MARMELEIRO  AUTO  POSTO  e  supervisionado  pela 
SAD/MT  decorrente  do  Termo  de  Adesão  nº  01/2013/FUNAC  ao 
contrato nº 21/2013/SAD e do Termo de Cooperação nº 006/2014, sem 
a correta liquidação das despesas, tendo em vista que não houve, por 
parte da administração da FUNAC, a certificação de que o valor unitário 
faturado corresponde ao que foi  contratado,  descumprindo,  assim,  o 
que dispõe os art. 62 e 63 da Lei 4.320/61, comprometendo a aplicação 
regular  de verba pública  mencionada no inciso  XI  do art.  10 da Lei 
8.429/1992 e a comprovação do bom e regular  emprego do dinheiro 
público,  nos  termos  do  art.  93  do  Dec.  Lei  200/67.  Total  pago  no 
exercício: R$ 24.046,07. Achado nº 5. Sub seção 4.4.1.
4.2 Pagamento  à  empresa  SECURITY  VIGILÂNCIA,  SEGURANÇA 
LTDA referentes às  despesas com serviços de segurança e vigilância 
armada  originadas  da  Ata  de  Registro  de  Preços  nº  27/2010/SAD 
(Pregão nº 013/2010/SAD) e Contrato nº 140/2010, sem demonstrativo 
do  cálculo  feito  para  se  obter  o  valor  da  dívida  reivindicada  pela 
empresa referente à diferença de reajuste dos exercícios 2012 e 2013 
(Protocolo  nº  44927/2013/FUNAC  e  nº  17778/2014/FUNAC), 
prejudicando a correta liquidação da despesa exigida no art. 62 da Lei 
4.320/64,  representando  liberação  de  verba  pública  sem  a  estrita 
observância das normas pertinentes, nos termos do inciso XI do art. 10 
da  Lei  8.429/92  e  não  comprovação  do  bom e regular  emprego  do 
dinheiro público, nos termos do art. 93 do Dec. Lei 200/67. Valor pago 
sem liquidação: R$ 25.286,81. Achado nº 7. Subseção 4.4.3.

Responsáveis: 
Neide Aparecida Mendonça Gomes – Presidente
CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais
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5.  JB99.  Despesa  Grave.  Irregularidade  referente  a  Despesa,  não 
contemplada  em classificação especifica  na Resolução Normativa  no 
17/2010 – TCE-MT.
5.1 Autorização do pagamento de despesas realizadas com locação de 
veículos, pela Titular da FUNAC/MT, sem a apresentação de documento 
fiscal  hábil  pela  empresa  credora  CS  BRASIL  TRANSPORTES  DE 
PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS, contrariando o art. 1º, § 1º, 
alínea  a  da  Lei  Federal  nº  8846/1994  e  a  Solução  de  Consulta  da 
Receita  Federal  nº  295/2014  –  COSIT.  Total  Pago:  R$  63.116,67. 
Achado nº 6. Sub seção 4.4.2.

Responsável: Neide Aparecida Mendonça Gomes – Presidente
7.  HB05.  Contrato  Grave. Ocorrência  de  irregularidades  na 
formalização  dos  contratos  (Lei  8.666/1993;  legislação  especifica  do 
ente).
7.1 Manutenção do Termo de Adesão nº 001/2013/FUNAC ao Contrato 
nº 021/2013/SAD visando o fornecimento de combustíveis pela empresa 
MARMELEIRO  AUTO  POSTO  LTDA  sem  clareza  e  precisão  das 
condições  para  a  sua  execução  exigidas  no  §  1º  do  art.  54  da  Lei 
8666/93 e fora da da vigência da Ata de Registro de Preços nº 20/2012, 
contrariando os art.  77, § 3º,  inciso e Art.  78 do Decreto Estadual nº 
7.217/2006. Achado nº 9. Subseção 4.6.2.

Responsáveis:
Neide Aparecida Mendonça Gomes – Presidente 
Aline Fernanda Parminondi  Palma – Coordenadora de Gestão de 
Pessoas
8.  KC99. Pessoal Moderada.  Irregularidade referente a Pessoal,  não 
contemplada  em classificação  especifica  na  Resolução  Normativa  no 
17/2010 – TCE-MT.
8.1 Divergência no número de servidores que prestam serviços junto a 
Fundação Nova Chance, demonstrado no lotacionograma e na Folha de 
Pagamento  do  mês  setembro  e  dezembro/2014. Achado  nº  10. 
Subseção 4.8.4.

Responsável: Hermann Meira de Oliveira - Gerente Financeiro
10.  JB15.  Despesa  Grave.  Concessão  irregular  de  diárias  (art.  37, 
caput, da Constituição Federal e legislação específica).
10.1  Pagamento  de  diárias  a  Posteriori,  no  montante  R$  780,00, 
contrariando  o  disposto  no  §  1º  do  art.  5º  do  Decreto  nº  2.101/09. 
Achado nº 12.

Responsável: Hermann Meira de Oliveira - Gerente Financeiro
11. JC16. Despesa Moderada. Prestação de contas irregular de diárias 
(art. 37, caput, da Constituição Federal e legislação específica). Achado 
nº 13.
11.1 Não comprovação da devolução do valor R$ 450,00, recebido por 
diária tendo em vista que a viagem não foi realizada.
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11.2 Prestação de contas de diárias fora do prazo estabelecido pelo art. 
6º do Decreto nº 2.101/2009.
11.3 Não devolução das diárias não utilizadas no prazo estipulado pelo 
art. 8º do Decreto nº 2.101/2009. R$ 1.170,00.

Responsáveis:
Neide Aparecida Mendonça Gomes – Presidente 
Mônica Rodrigues de Sousa – Diretora Executiva 
13. JB12. Despesa Grave 12. Pagamento de obrigações com preterição 
de  ordem  cronológica  de  sua  exigibilidade  (arts.  5º  e  92  da  Lei 
8.666/1993).
13.1 Autorização de pagamento de despesas em 2014 sem obedecer a 
ordem cronológica de exigibilidade e em detrimento da permanência de 
despesas originadas em 2011,  2012 e 2013 e inscritas em Restos  a 
Pagar daqueles exercícios, contrariando o art. 5° e 92, da Lei 8.666/93 e 
representando  despesas  futuras  para  a  administração  da  Fundação 
Nova  Chance  -  FUNAC/MT  com  o  pagamento  de  juros  e  correção 
monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, artigo 161, § 1º do 
Código  Tributário  Nacional  (Lei  nº  5.172/1966)  e  artigo  52,  §  1º  do 
Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8078/90).  Achado nº 15. Sub 
seção 4.10.2.

Responsável: Neide Aparecida Mendonça Gomes – Presidente 
15. NB10. Diversos Grave. Descumprimento das disposições da Lei de 
Acesso a Informação (Lei no 12.527/2011 ;Resolução Normativa TCE no 
25/2012, atualizada pela Resolução Normativa TCE nº 14/2013).
15.1  Não  disponibilização  de  ferramenta  adequada  de  pesquisa  de 
conteúdo relacionadas à administração da FUNAC em sítios oficiais da 
rede  mundial  de  computadores  (internet),  que  permita  o  acesso  às 
informações de serviços de interesse coletivo sob a responsabilidade 
daquela unidade gestora,  de forma objetiva,  transparente,  clara e em 
linguagem  de  fácil  compreensão,  contrariando  a  Lei  nº  12.527/2011, 
especialmente  os  artigos  3º,  4º,  5º,  7º  e  8º  e  a  Lei  Estadual  nº 
9562/2011. Achado nº 17.

Responsável: Neide Aparecida Mendonça Gomes – Presidente 
16.  DB16.  Gestão Fiscal/Financeira  Grave. 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 público (art. 48, II, da LRF, 
com redação da Lei Complementar nº 131/2009).
Ausência  de divulgação de dados acessíveis  à população relativos a 
execução orçamentária abrangendo a receita e despesa da Fundação 
Nova Chance - FUNAC/MT em página da internet, contrariando art. 48-
A, incisos I e II da L. C. 101/2000. Achado nº 18.
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Responsáveis:
Neide Aparecida Mendonça Gomes – Presidente 
Franciene da Silva Barros –  Gerente Contábil 
17. CB02. Contabilidade Grave. Registros contábeis incorretos sobre 
fatos  relevantes,  implicando  na  inconsistência  dos  demonstrativos 
contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976). 
Irregularidade reincidente;
17.1  Registro  de  valor  no  Ativo  do  Balanço  Patrimonial/2014,  conta 
“Outras Receitas Próprias a receber” crédito carecendo de apuração da 
sua liquidez e certeza para se confirmar a exatidão do Ativo daquela 
Fundação, conforme estabelecido no § 1º do art.  39 da Lei 4.320/64, 
conferindo inconsistência nos resultados gerais do exercício exigido pelo 
art. 101 da Lei nº 4.320/64. Total registrado: R$ 423.667,16. Achado nº 
19.1 Sub seção 5.1.1.2
17.2  Registros  de  valores  em  contas  do  Passivo  do  Balanço 
Patrimonial/2014,  do  Balanço  Financeiro/2014  e  da  demonstração  da 
Dívida  Flutuante/2014  apresentam  inconsistências,  carecendo  de 
comprovação  de  exatidão  dos  resultados  gerais  do  exercício  exigido 
pelo art. 101 da Lei nº 4.320/64. Achado nº 19.2. Sub seção 5.2.
17.3  Não  comprovação  da  exatidão  da  Receita  de  Serviços  e  dos 
valores  negativos  contabilizados  no  Balanço  Orçamentário/2014  e  no 
Anexo  10  –  Comparativo  da  Receita  orçada  com  a  arrecadada, 
comprometendo  o  resultado  do  exercício  exigido  no  art.  101  da  lei 
4.320/64. Achado nº 19.3. Sub seções 4.3.1 e 4.3.3.

Responsável: Neide Aparecida Mendonça Gomes – Presidente
18.  NB99.  Diversos  Grave. Irregularidade  referente  ao  assunto 
“Diversos”, não contemplada em classificação especifica na Resolução 
Normativa no 17/2010 – TCE-MT. Capítulo 21
18.1 Não adoção de medidas visando a melhoria do sistema de controle 
interno, como determinado no Acórdão nº 166/2012que julgou a gestão 
2011 da FUNAC, reincidindo em irregularidades durante a gestão 2014, 
contrariando o Parágrafo único do art. 262 da Resolução Normativa nº 
14/2007 (RITCE/MT). Achado nº 20.1
18.2  Não  implementação  de  medidas  eficazes  e  efetivas  de 
operacionalização da atuação do Conselho Curador como determinado 
no  Acórdão  nº  166/2012,  que  julgou  a  gestão  2011  da  FUNAC, 
reincidindo em irregularidades durante  a  gestão 2014,  contrariando o 
Parágrafo  único  do  art.  262  da  Resolução  Normativa  nº  14/2007 
(RITCE/MT). Achado nº 20.2
18.3  Não  encaminhamento  a  este  Tribunal  do  resultado  do  relatório 
conclusivo  da  Comissão  nomeada  pela  Portaria  Conjunta  nº 
19/2012/GAB/SESP/SEJUDH/FUNAC,  com  a  identificação  dos 
responsáveis pelo pagamento em atraso das faturas de energia elétrica, 
como determinado no Acórdão nº 1112/2013, que julgou o recurso contra 
a decisão do Ac. Nº 166/2012 (gestão 2011), contrariando o Parágrafo 
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único  do  art.  262  da  Resolução  Normativa  nº  14/2007  (RITCE/MT). 
Achado nº 20.3 
18.4  Não  cumprimento  dos  princípios  que  regem  a  Administração 
Pública e as normas contidas na Constituição da República, no Decreto 
nº  2.101/2009  e  na  Lei  4.320/64,  como  determinado  no  Acórdão  nº 
35/2013,  que  julgou  a  gestão  2012  da  FUNAC,  reincidindo  em 
irregularidades durante a gestão 2014, contrariando o Parágrafo único 
do art. 262 da Resolução Normativa nº 14/2007 (RITCE/MT). Achado nº 
20.4
18.5 Não atendimento da recomendação contida no Acórdão nº 35/2013, 
que julgou as contas 2012 da FUNAC, no sentido de não cometer mais 
as falhas apontadas na auditoria,  quais  sejam, pagamento de diárias 
após o deslocamento do servidor ,  como determinado no Acórdão nº 
35/2013,  que  julgou  a  gestão  2012  da  FUNAC,  reincidindo  em 
irregularidades durante a gestão 2014, contrariando o Parágrafo único 
do art. 262 da Resolução Normativa nº 14/2007 (RITCE/MT). Achado nº 
20.5
18.6 Não atendimento da recomendação contida no Acórdão nº 35/2013, 
que julgou as contas 2012 da FUNAC, no sentido de não cometer mais 
as falhas apontadas na auditoria, quais seja, inconsistência nos registros 
contábeis  dos  Restos  a  Pagar,  como  determinado  no  Acórdão  nº 
35/2013,  que  julgou  a  gestão  2012  da  FUNAC,  reincidindo  em 
irregularidades durante a gestão 2014, contrariando o Parágrafo único 
do art. 262 da Resolução Normativa nº 14/2007 (RITCE/MT). Achado nº 
20.6

Irregularidades sanadas após análise da defesa

Responsável:  Neide Aparecida Mendonça Gomes
2.  FB10.  Planejamento  Orçamento  Grave.  Transposição, 
Remanejamento  ou  Transferência  de  recursos  de  uma  categoria  de 
programação  para  outra,  ou  de  um  órgão  para  outro,  sem  prévia 
autorização legislativa (art. 167, VI, da Constituição Federal).
2.1 Ausência de autorização legislativa para remanejamento de recursos 
de  um  órgão  para  outro,  contrariando  o  inciso  VI  do  art.  167  da 
Constituição Federal. R$ 420.000,00.
Achado nº 2.1. Seção 4.2 2.2 Ausência de autorização legislativa para 
remanejamento  de recursos de uma categoria econômica para outra, 
contrariando  o  inciso  VI  do  art.  167  da  Constituição  Federal.  R$ 
29.540,00. Achado nº 2.2. Seção 4.2

Responsável:  Neide Aparecida Mendonça Gomes
6. JB01. Despesa Grave. Realização de despesas consideradas não 
autorizadas,  irregulares  e  lesivas  ao  patrimônio  publico,  ilegais  e/ou 
ilegitimas  (art.  15  da  Lei  Complementar  101/2000;  art.  4°  da  Lei 
4.320/1964).
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6.1 Realização de despesas com a manutenção do contrato nº 13/2013 
durante  o  exercício  2014,  firmado  com  a  empresa  PANTANAL 
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA para prestação de serviço já inserido 
no  objeto  da  contratação  com  a  empresa  Security  Vigilância  e 
Segurança Ltda (Contrato nº 140/2010) vigente à época, representando
aplicação irregular de verba pública, nos termos do art. 10, inciso XI da 
Lei 8.429/1992 e do art. 93 do Dec. Lei 200/67. Total pago no exercício: 
R$ 33.711,36. Achado nº 8. Sub seção 4.4.4

Responsável: Hermann Meira de Oliveira – Gerente Financeiro
9.  JB99.  Despesa  Grave. Irregularidade  referente  a  Despesa,  não 
contemplada  em classificação  especifica  na  Resolução  Normativa  no 
17/2010 – TCE-MT.
9.1 Diferença detectada entre o valor constante do sistema Fiplan e a 
Relação  de  diárias  concedidas  no  exercício  de  2014,  R$  1.620,00. 
Achado nº 11.

Responsáveis:
Carlos Alberto Lopes – Coordenador Contábil 
Franciene da Silva Barros – Gerente Contábil 
12. CB06. Contabilidade Grave. Não apropriação do valor devido ao 
Pasep -  1% sobre  o  valor  das  receitas  correntes  arrecadadas e  das 
transferências correntes e de capital recebidas (arts. 2º, III, 7° e 8° da Lei 
9.715/1998).
12.1 Recolhimento a menor das contribuição devidas ao PASEP, no total 
de  R$ 9.268,52,  contrariando o art.  2º,  inciso  III,  art.  7º  e  8º  da Lei 
9.715/1998. Achado Nº 14. Subseção 4.11.7

Responsáveis:
Neide Aparecida Mendonça Gomes – Presidente 
Elton do Nascimento Lima – Gerente de Transporte
14. EB05. Controle Interno Grave. Ineficiência dos procedimentos de 
controle dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal, 
art. 76 da Lei 4.320/1964 e Resolução TCE - MT 01/2007).
14.1 Ausência de controle dos gastos com manutenção e combustível 
dos  veículos  da  Fundação  Nova  Chance,  contrariando  o  art.  30  do 
Decreto nº 2.067/2009. Achado nº 16.

15. MANIFESTAÇÃO FINAL DOS RESPONSÁVEIS

Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa,  bem como,  em cumprimento  ao  disposto  no  art.  141,  §  2º,  da  Resolução 
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14/2007 deste  Tribunal  de  Contas,  os  responsáveis  foram devidamente  notificados 

para  apresentação  de  alegações  finais,  e  assim  fizerem  por  meio  dos  protocolos 

21.840-5/2015, 21.778-6/2015, e 21.833-2/2015.

16. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Na forma  regimental, o Ministério Público de Contas, por intermédio do 

Parecer 6.246/2015, de autoria do Procurador Alisson Carvalho de Alencar, opinou pela 

regularidade das Contas Anuais de Gestão da Fundação Nova Chance - FUNAC/MT, 

referentes ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Senhora Neide Aparecida 
Mendonça  Gomes,  com  aplicação  de  multa  e  expedição  de  determinação  legal, 

fundamentados no art.  21 da Lei  Complementar  Estadual  269/07 (Lei  Orgânica do 

TCE/MT) e arts. 191, II e 193, do RI do TCE/MT.

É o Relatório.

Cuiabá, 09 de outubro de 2015.

(Assinatura digital)
Jaqueline Jacobsen Marques

Conselheira Interina
Relatora

(Portaria 001/2015, DOC 538, de 05/01/2015)
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