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RAZÕES DO VOTO

Preliminarmente,  destaco  que,  das  18  irregularidades  apontadas  no 

Relatório  Técnico  Preliminar,  após  a  análise  das  defesas  apresentadas  pelos 

Responsáveis, a Equipe Técnica manifestou-se conclusivamente pelo saneamento de 

5, uma vez que os documentos e os argumentos  apresentados pelos responsáveis 

foram suficientes para o afastamento.

As irregularidades sanadas referiam-se à transposição,  remanejamento 

ou  transferência  de  recursos  de  uma  categoria   de  programação  para  outra  sem 

autorização  legislativa,  classificada  como  FB10;  à  realização  de  despesas  com  a 

manutenção do contrato com a empresa Pantanal Vigilância e Segurança Ltda, sendo 
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que esse serviço é o mesmo prestado pela empresa Security Vigilância e Segurança 

Ltda, classificada como JB01; e referente à ineficiência dos procedimentos de controle 

dos  sistemas  administrativos  quanto  ao  controle  dos  gastos  com  manutenção  e 

combustível, classificada como EB05, essa sob a responsabilidade da Senhora Neide 

Aparecida Mendonça Gomes e do Senhor Elton do Nascimento Lima. 

A SECEX afastou ainda a irregularidade  JB99,  referente à divergência 

entre as informações constates no Sistema FIPLAN e à relação de diárias concedidas, 

apontada  sob  a  responsabilidade  do  Senhor  Hermann  Meira  de  Oliveira,  e  a 

irregularidade  CB06, referente à não apropriação do valor devido ao PASEP, sobre os 

valores  das  receitas  correntes  e  arrecadadas  e  das  transferências  correntes  e  de 

capital  recebidas,  essa  última  apontada  sob  a  responsabilidade  do  Senhor  Carlos 

Alberto Lopes e da senhora Franciene da Silva Barros.

Quanto  à  irregularidade  FB10,  a  Presidente  do  Órgão  alegou  que  o 

remanejamento encontrava previsão legal na Lei  9.970/2013, além de que os valores 

das suplementações estão dentro do limite previsto na LOA.

Em relação à irregularidade JB01, a defendente alegou que a empresa 

Pantanal Vigilância presta serviços na guarda patrimonial  do prédio que abrigava a 

Fábrica Esperança, já a empresa Security Vigilância e Segurança presta serviços no 

prédio da própria Fundação.

Já, em relação à irregularidade EB05, os defendentes alegaram que, para 

o controle de gastos com combustíveis, é utilizado o Sistema Gestão Total de Frotas – 

GTF, da empresa Saga New. Juntaram os relatórios de abastecimento do exercício de 

2014  e,  quanto  à  manutenção,  esclareceram  que  esse  controle  é  realizado  pela 

SESP/MT por meio do Sistema de Gerenciamento e Manutenção de Frotas – SISMAF, 

encaminharam os documentos relativos à manutenção dos veículos.

O Senhor Hermann Meira de Oliveira, Gerente Financeiro, responsável 

pela irregularidade JB99, alegou que a diferença apontada pela Equipe Técnica em 

relação a diária, referem-se a valores devolvidos que não foram retirados do relatório.
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Por fim, quanto à irregularidade CB06, o Senhor Carlos Alberto Lopes e a 

Senhora Franciene da Silva Barros alegaram que as Fundações Públicas, mantidas 

pelo Poder Público apuram o PIS/PASEP sobre os valores da folha de pagamento e 

não sobre os valores recebidos, conforme Medida Provisória 2158-35.

A  meu  ver,  após  analisar  as  irregularidades  afastadas  pela  SECEX, 

percebo que assiste razão aos defendentes e concordo com  os afastamentos.

Passo à análise das irregularidade mantidas pela SECEX.

1. DIVERSOS

A  irregularidade 1, classificada  como  NC99,  diversos,  de  natureza 

moderada,  refere-se à ausência do efetivo  exercício,  pelo Conselho Curador,  suas 

funções  de  órgão  consultivo,  deliberativo  e  de  supervisão  superior,  conforme 

estabelecidas no art. 4º do Decreto Estadual  2684/2014.

A SECEX relatou que, ao examinar o livro de atas das reuniões realizadas 

no exercício de 2014, constatou que houve apenas 3 reuniões, nos meses de abril, 

agosto e outubro. Ressaltou que, no Acórdão 166/2012, que julgou as Contas Anuais 

de Gestão da Fundação referentes ao exercício de 2011, constou determinação para 

que  a  Fundação  implementasse medidas  eficazes  e  efetivas  para  a  atuação  do 

Conselho Curador da FUNAC.

Dessa forma a Equipe de Auditoria apontou a irregularidade à Senhora 

Neide Aparecida Mendonça Gomes, Presidente da FUNAC/MT, devido à ausência de 

providência para que o Conselho Curador a auxiliasse  no planejamento das atividades 

e nas políticas de atuação em sua gestão.
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Essa irregularidade foi apontada ainda ao Senhor Luiz Antônio Possas de 

Carvalho, Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, uma vez que a FUNAC 

está diretamente ligada à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

Em sua defesa, os defendentes alegaram que encontram dificuldades em 

realizar as reuniões ordinárias do Conselho Curador, uma vez que se trata de caráter 

voluntário  e,  para a marcação dessas reuniões,  dependiam também da agenda de 

compromissos do Secretário de Justiça e Direitos Humanos, o qual é o Presidente do 

Conselho.

Ressaltaram que as reuniões ordinárias foram devidamente agendadas, 

porem houve 3 sem quórum e 1 suspensa pelo próprio Presidente, sendo que foram 

realizadas as seguintes reuniões: 25/04, 18/08, 08/10 e 26/11/2014.

Anexaram, em sua defesa, documentos que comprovam com clareza, que 

não houve ineficiência na atuação do Conselho, uma vez que os resultados esperados 

foram  alcançados,  mesmo  com  a  limitação  de  servidores  e  de  orçamento  para  o 

exercício de 2014.

A SECEX, ao analisar os argumentos dos defendentes, asseverou que 

não  foi  apresentado a Equipe Técnica documento para comprovar a realização das 

reuniões ordinárias, lembrou que, ao examinar o Livro Atas de Reuniões, foi constatada 

que houve apenas 03 reuniões extraordinárias.

Asseverou que o contingenciamento do orçamento da FUNAC/MT não é 

suficiente para justificar a inoperância do Conselho e manteve a irregularidade.

Em sede de manifestação final, a Gestora ressaltou que o calendário de 

reuniões do exercício de 2014 foi definido em 25/04/2014 e que, apesar de ter havido 

apenas 4 reuniões, não houve a ausência de efetivo exercício do Conselho Curador. 

Assim, pugnou pelo afastamento da irregularidade. 

O Ministério Público de Contas manifestou-se destacando que o Conselho 

Curador é Órgão superior de deliberação da Fundação  e que a falta de convocação de 
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sessões ordinárias por parte do Conselho, bem como a ausência da submissão dos 

Planos, Programas de Trabalho, Orçamentos e Contas da Fundação, contribuíram para 

a inércia do Conselho Curador no exercício em exame.

Desse  modo,  acompanhou  o  entendimento  da  SECEX  e  opinou  pela 

manutenção  da  irregularidade  com  aplicação  de  multa  à  Gestora  e  ainda  pela 

expedição de determinação para que efetive o exercício das funções deliberativas do 

Conselho Curador.

No meu entendimento, verifico que, conforme dispõe a Lei Complementar 

291/2007,  o  Conselho  Curador  é  o  Órgão  superior  de  deliberação da FUNAC/MT, 

sendo  composto  de  entidades  governamentais  e  entidades  não  governamentais. 

Conforme consta no artigo 4º  da referida Lei,  uma de suas atribuições é a função 

deliberativa  e  de  supervisão  superior  que  define  as  políticas  e  as  diretrizes  da 

Fundação.

Outra  função do Conselho,  é  a promoção do auxílio  à  Presidência da 

Fundação no planejamento de suas atividades.

Assim,  tendo  em  vista  essas  atribuições,  entendo  que  o  Conselho 

Curador da FUNAC/MT tem a obrigação de realizar as reuniões ordinárias de forma 

rotineira.

Diante do exposto, concordo com  a Equipe Técnica e acolho em parte a 

opinião  ministerial,  uma  vez  que  entendo  como  suficiente  a  expedição  de 

determinação  para que a atual gestão adote no prazo de 90 dias um cronograma das 

reuniões ordinárias, fazendo com que o Conselho Curador desempenhe o seu papel de 

Órgão máximo,  definindo as  políticas  e as diretrizes  da Fundação,  e  encaminhe o 

referido cronograma a este Tribunal de Contas.

A  irregularidade  15,  classificada  como NB10,  diversos,  de  natureza 

grave, refere-se à Lei 12.527/2011, a qual trata de Acesso  à Informação. A SECEX 

apontou que a FUNAC deixou de dar cumprimento à referida Lei, uma vez que não 
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disponibilizou ferramentas adequadas para a pesquisa relacionadas à administração da 

Fundação.

Relatou que a FUNAC não possui  página própria em sítio  na internet, 

ressaltou que as informações referentes a ela são obtidas através de link na página da 

SEJUDH/MT.  Constatou  que,  entre  as  informações  contidas  na  página,  verificou  a 

ausência das seguintes informações:  administração do patrimônio público e utilização 

de recursos públicos; implementação, acompanhamento e resultados dos programas, 

projetos e ações dos órgãos e entidades públicas,  bem como metas e indicadores 

propostos;  resultado  de  inspeções,  auditorias,  prestações  e  tomadas  de  contas 

realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas 

relativas a exercícios anteriores; registros de quaisquer repasses ou transferências de 

recursos financeiros; registros das despesas; procedimentos licitatórios,  inclusive os 

respectivos editais e resultados, das Adesões a Registro  de Preços,  bem como de 

todos os contratos celebrados; a relação atualizada dos contratos, acompanhados das 

respectivas datas de vencimentos, apresentando em sua parte inicial resumo ou extrato 

constando, número de identificação, objeto e valores; nome das partes contratantes; 

recursos humanos; e, respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

Devido a essa falha, foi apontada a irregularidade sob a responsabilidade 

da Senhora Neide Aparecida Mendonça Gomes, Presidente da FUNAC/MT, uma vez 

que houve o descumprimento da Lei 12.527/2011.

A  defendente  alegou  que  a  não  disponibilização  de  ferramentas  de 

conteúdos relacionados à administração da FUNAC/MT deveu-se a motivos alheios à 

vontade da administração da Fundação, uma vez que houve um contingenciamento em 

seu orçamento, bem como devido à ausência de aprovação governamental.

Ressaltou  que,  por  meio  do  Ofício  215/2014/GAB/SEJUDH,  foi 

encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Justiça  e  Direitos  Humanos  um  auxílio 

político para a implementação de página de acesso a informações sobre a Fundação 

Nova  Chance,  solicitou  ainda  por  meio  do  Ofício  13//2012/DIR/FUNAC,  à 

Coordenadoria  de  Tecnologia  da  Informação  da  Secretaria  Adjunta  do  Núcleo 
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Sistêmico de Segurança Pública, uma proposta de implantação e manutenção do sítio 

da Fundação.

Asseverou  que,  atualmente,  está  sendo  feita  uma  gestão  junto  à 

Secretaria de Gabinete de Comunicação, para a implementação do projeto do site da 

Fundação. Porém, informou que, até o momento, não obteve apoio para disponibilizar a 

ferramenta  de  pesquisa  de  conteúdo.  Por  fim,  requereu  o  afastamento  da 

irregularidade.

A  SECEX,  ao  analisar  os  argumentos  e  os  documentos  trazidos  pela 

defendente,  ressaltou  que  estes  já  tinham sido  analisado  pela  Equipe  Técnica  no 

momento da auditoria, e manifestou-se no sentido de que não são suficientes para o 

afastamento da irregularidade, mantendo-a.

Em sede de alegações finais,  a Gestora ratificou os termos da defesa 

apresentada.

O Ministério  Público  de  Contas  analisou  as  irregularidades  NB10 e  a 

DB16, de forma conjunta, uma vez que se trata de transparência pública. Asseverou 

que o acesso à informação trazido pela Lei 12.527/2011, foi pautado em princípios que 

traduzem a  gestão transparente  da informação  dos órgãos  públicos,  propiciando  o 

amplo acesso do cidadão. Lembrou que a oferta de forma espontânea de informações 

à sociedade representa importante instrumento de accountability social. 

Além  do  mais,  na  opinião  do  Ministério  Público  de  Contas,  o  pleno 

cumprimento do princípio constitucional da publicidade não se limita a publicação dos 

atos e ações em mural ou através de audiências públicas, como afirmou a Gestora, 

uma vez que é obrigatória a implementação do Portal Transparência como forma de 

disponibilizar a plena divulgação no sítio eletrônico da entidade através de um meio 

mais moderno, eficiente, o que facilita o acesso de toda a sociedade em relação às 

informações da gestão pública.

Por  fim,  acompanhou  a  opinou  da  Equipe  Técnica  e  entendeu  que  a 

Fundação Nova Chance não cumpriu as exigências da Lei de Acesso à Informação e 

C:\Users\henriques\AppData\Local\Temp\D3A9B17F5C260E8BCABA9FAD65339586.odt                                                                                                                     7

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JM29C.



da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, opinou pela manutenção da irregularidade 

NB10  e  da  DB16  com  aplicação  de  multa  à  Gestora,  bem  como  expedição  de 

determinação legal para que sejam feitas as adequações necessárias atendendo assim 

os ditames da Lei 12.527/2011.

Inicialmente, destaco que a Lei 12.527/2011 é um importante instrumento 

de cidadania, na medida em que o acesso às informações da gestão pública consolida 

o  exercício  da  democracia,  possibilitando  que  a  sociedade  fiscalize  e  controle  a 

utilização  e  a  gerência  dos  recursos  públicos,  de  modo  a  fortalecer  o  combate  à 

corrupção  e  inibir  o  mau  uso  do  dinheiro  público,  a  ineficiência  da  gestão  e  os 

desperdícios.

Saliento, ainda, que o seu artigo 8º, parágrafo 2º, estabelece, aos órgãos 

e  entidades  públicas,  a  obrigatoriedade  de  divulgar  as  informações  pela  internet, 

independentemente  de  requerimento,  a  fim  de  promover  o  acesso  do  cidadão  às 

informações e aos documentos do Poder Público. 

Além disso,  os artigos 3º  e 4º,  da referida Lei,  descrevem alguns dos 

procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

com objetivo de garantir o direito fundamental de acesso às informações: 

Art. 3º - Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar 
o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados 
em conformidade com os princípios básicos da administração pública e 
com as seguintes diretrizes:
I  -  observância  da publicidade como preceito geral  e  do sigilo  como 
exceção;
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente 
de solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; 
IV  -  fomento  ao  desenvolvimento  da  cultura  de  transparência  na 
administração pública; 
V - desenvolvimento do controle social da administração pública.
Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados 
para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer 
meio, suporte ou formato;
II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte  ou  formato;  III  -  informação  sigilosa:  aquela  submetida 
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temporariamente  à  restrição  de  acesso  público  em  razão  de  sua 
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;
IV  -  informação  pessoal:  aquela  relacionada  à  pessoa  natural 
identificada ou identificável;
V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, 
recepção,  classificação,  utilização,  acesso,  reprodução,  transporte, 
transmissão,  distribuição,  arquivamento,  armazenamento,  eliminação, 
avaliação, destinação ou controle da informação;
VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e 
utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;
VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, 
expedida,  recebida  ou   modificada  por  determinado  indivíduo, 
equipamento ou sistema;
VIII  -  integridade:  qualidade  da informação  não  modificada,  inclusive 
quanto à origem, trânsito e destino;
IX - primariedade:  qualidade da informação coletada na fonte, com o 
máximo de detalhamento possível, sem modificações. 

Trago,  ainda,  o  teor  da  Resolução  de  Consulta  25/2012-TP,  deste 

Tribunal de Contas, a qual aprovou o “Guia para Implementação da Lei de Acesso à 

Informação e Criação das  Ouvidorias dos Municípios”, assim ementada:

Resolução 25/2012-TP: Aprova o “Guia para Implementação da Lei de 
Acesso  à  Informação  e  Criação  das  Ouvidorias  dos  Municípios”, 
estabelece prazos e dá outras providências.

Art.  1°  Aprovar  o  “Guia  para  Implementação  da  Lei  de  Acesso  à 
Informação e Criação das Ouvidorias dos Municípios”  a nexo a esta 
resolução, da qual passa a fazer parte integrante.

Art. 2° Recomendar aos Poderes, órgãos e entidades do Estado e 
dos Municípios de Mato Grosso, que ainda não tenham implantado 
a Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011, que o façam 
mediante  ato  normativo  formal,  observando  as  recomendações 
apresentadas no Guia mencionado no artigo 1º.

Art.  3º  A aplicabilidade  da Resolução  Normativa  abrange  os  órgãos 
públicos  integrantes  da  administração  direta  dos  Poderes  Executivo, 
Legislativo  e  Judiciário,  incluindo  as  instituições  autônomas  como  o 
Ministério  Público  e  a  Defensoria,  bem  como  as  autarquias,  as 
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia 
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo 
Estado e Municípios de Mato Grosso.
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Art.  4°  As  normas  estabelecidas  nesta  Resolução  não  eximem  os 
Poderes,  instituições,  órgãos  e  entidades  de  observarem os  demais 
dispositivos  da  Lei  nº  12.527/2011  e  legislação  vigente,  quando  da 
execução das respectivas atividades.

Art.  5°  Os  procedimentos  a  que  se  refere  o  Guia  deverão  ser 
concluídos  até  31  de  dezembro  de  2013,  de  acordo  com  o 
cronograma estipulado a seguir:(...)

Art.  6º  Integrará o processo de Contas Anuais de Governo e de 
Gestão do respectivo Poder, entidade e órgão a comprovação de 
implantação total desta resolução. (Grifei).

Por essas razões, compartilho do entendimento da SECEX e do Ministério 

Público  de  Contas  em  manter  a  irregularidade  NB10, de  natureza  grave,  com 

aplicação de  multa à   Gestora,  em razão de sua conduta omissiva  diante da não 

disponibilização de todas as informações exigidas per lei na internet.

Entendo, ainda, pela determinação à atual gestão para que 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, no 

prazo de 90 dias.

Outra irregularidade, a do item 18, classificada como NB99, diversos, de 

natureza  grave,  foi  imputada  à  Senhora  Neide  Aparecida  Mendonça  Gomes, 

Presidente  da  Fundação,  considerando  os  seguintes  itens:  18.1,  não  adoção  de 

medidas  visando  à  melhoria  do  Sistema  de  Controle  Interno;  18.2,  e  não 

implementação de medidas eficazes e efetivas de operacionalização da atuação do 

Conselho Curador, ambas determinadas no Acórdão 166/2012, que julgou as Contas 

Anuais do 2011; 18.3, não encaminhamento a este Tribunal do resultado do relatório  

conclusivo  da  Comissão  nomeada  pela  Portaria  Conjunta 

19/2012/GAB/SESP/SEJUDH/FUNAC,  com  a  identificação  dos  responsáveis  pelo 

pagamento em atraso das faturas de energia elétrica, como determinado no Acórdão 

1.112/2013, que julgou o recurso contra a decisão do Acórdão  166/2012; 18.4, não 

cumprimento dos princípios que regem a Administração Pública e as normas contidas 

na Constituição da República,  no Decreto 2.101/2009 e na Lei  4.320/64; 18.5,  não 

C:\Users\henriques\AppData\Local\Temp\D3A9B17F5C260E8BCABA9FAD65339586.odt                                                                                                                     10

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JM29C.



observância da recomendação no sentido de não mais cometer as falhas apontadas 

em relação ao pagamento de diárias após o deslocamento do servidor; e 18.6, não 

observância para se  evitar as  inconsistências nos registros contábeis dos Restos a 

Pagar, determinações essas contidas no Acórdão 35/2013.

A Gestora, em sua defesa,  alegou que o servidor André Luiz Maia de 

Almeida é o responsável pela Unidade Setorial de Controle Interno da SEJUDH/MT, e 

também atende a Fundação Nova Chance. Destacou que o controle interno no âmbito 

dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado é realizado pela Controladoria 

Geral do Estado, sendo que a unidade é um braço da CGE-MT.

Discordou da SECEX, quanto à reincidência no achado, e também quanto 

à ineficiência do Controle Interno, uma vez que tem desempenhado suas atribuições 

legais e morais com zelo e competência, apresentando sugestões para a melhoria na 

qualidade dos gastos públicos.

Quanto  à  irregularidade  18.2,  a  Gestora  ratificou  os  seus  argumentos 

apresentados na irregularidade referente ao item 1, NC99, lembrando que o Secretário 

de Justiça e Direitos Humanos era o responsável para marcar a agenda do Conselho 

Curador, uma vez que a Presidente da Fundação e a Diretoria Executiva sequer tem 

assento como membro do Conselho Curador.

Por fim, ressaltou que não houve ineficiência do Conselho Curador, uma 

vez que, caso houvesse,  não seria obtido o resultado na gestão, com a limitação de 

servidores públicos e limitação orçamentária financeira.

Em relação ao subitem 18.3, a Gestora alegou que foi criada a Comissão 

por  meio  da  Portaria  19/2012GAB/SESP/SEJUDH/FUNAC,  para  apuração  da 

responsabilidade  em relação  à  identificação  dos  responsáveis  pelo  pagamento  em 

atraso das faturas de energia elétrica, conforme determinado no Acórdão 1112/2013.

Porém,  ressaltou  que  o  Procedimento  Administrativo  não  poderia  ser 

realizado pela Fundação, uma vez que esta não possui autonomia para  instauração de 

processo administrativo disciplinar.
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No subitem 18.4,  a  Gestora alegou que a administração da Fundação 

sempre se pautou pela respeito aos princípios constitucionais, bem como por que a 

Fundação  Nova  Chance  foi  criada  com  a  finalidade  de  ressocializar  as  pessoas 

apenadas  pelo  cometimento  do  crimes,  e  que  sua  missão  sempre  se  pautou  na 

transparência e nos princípios constitucionais esculpidos no Artigo 37 da Constituição 

Federal.

Já,  quanto  ao  subitem  18.5,  referente  ao  pagamento  de  diárias  a 

posterior, a Gestora ressaltou que já houve manifestação no item correspondente a 

diárias.

Por fim, em relação ao subitem 18.6, que trata da divergência contábil, 

esclareceu  que  não  procede  o  apontamento,  uma  vez  que  as  divergências  foram 

sanadas conforme evidenciado pela análise da defesa. Asseverou que  não existem as 

divergências apontadas pela Equipe Técnica, e na realidade o que ocorreu foi  uma 

nova forma de evidenciar a Dívida Pública Flutuante no Balanço Patrimonial (anexo 14 

Lei 4.320/1964), tendo em vista as alterações do novo modelo de contabilidade pública.

A SECEX, ao analisar a defesa apresentada pela Gestora, não concordou 

com os argumentos trazidos, uma vez que o artigo 7º da Lei Complementar 198/2004, 

estabelece as competências das Unidades Setoriais do Controle Interno de cada órgão, 

cuja  a  finalidade  é  de  orientar  os  ordenadores  de despesas  quanto  à  eficiência  e 

eficácia  do  funcionamento  dos  controles  contábeis,  financeiros,  orçamentários, 

operacionais e patrimoniais, bem como exercer a fiscalização sobre os atos de gestão.

Ressaltou que o controle interno não é somente de responsabilidade dos 

órgãos da administração direta e indireta do Estado de Mato Grosso, mas sim de cada 

órgão  de  forma  individualizada.  Lembrou  que  apesar  de  existirem  9  planos  de 

providências de controle interno, as irregularidades apontadas pela Equipe deixaram 

evidente que o Sistema Administrativo de Controle Interno necessita ser aprimorado, 

incluindo o aumento de recursos humanos.
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Assim,  manifestou-se  de  forma  conclusiva  pela  manutenção  da 

irregularidade.

O Ministério Público de Contas asseverou que, conforme o artigo 7º da Lei 

Complementar  198/2004,  estabeleceu  as  competências  das  Unidades  Setoriais  de 

Controle Interno – UNISECI de cada Órgão, entre elas a de orientar os ordenadores de 

despesa quanto à eficiência e à eficácia do  funcionamento dos controles contábeis, 

financeiros,  orçamentários,  operacionais  e  patrimoniais,  bem  como  exercer  a 

fiscalização sobre os atos de gestão.

Ressaltou que essa Lei, no artigo 162, em seu § 1º determinou que todos 

os  Poderes  ou  Órgãos  da  Administração  Pública  instituíssem  a  sua  Unidade  de 

Controle Interno, bem com a estruturasse para assegurar o bom funcionamento. 

Por fim, manifestou-se no sentido de que os argumentos da Gestora não 

podem prosperar, uma vez que a responsabilidade do controle interno no âmbito da 

Administração  Pública  não  recai  exclusivamente  sobre  a  Controladoria  Geral  do 

Estado. Dessa forma, opinou conclusivamente pela manutenção do subitem 18.1, uma 

vez que ficou constatado o descumprimento de determinação do Tribunal de Contas.

Quanto ao subitem 18.2,  referente  à não implementação das medidas 

eficazes e efetivas  de operacionalização da atuação do Conselho Curador, o Ministério 

Público de Contas manifestou-se em consonância com a Equipe Técnica e entendeu 

que os argumentos da Gestora não foram suficientes para afastar a irregularidade.

Já,  em  relação  ao  subitem  18.3,  o  Ministério  Público  de  Contas 

manifestou-se  lembrando que o  cumprimento  da  determinação  contida  no  Acórdão 

1112/2013 somente ficaria demonstrado caso a Presidente da FUNAC/MT protocolasse 

neste  Tribunal  o  relatório  conclusivo  da  Comissão  nomeada  pela  Portaria 

19/2012/GAB/SESP/SEJUDH/FUNAC.

Assim, o Ministério Público de Contas entendeu que a determinação não 

foi cumprida pelo Órgão.
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No  apontamento  do  subitem  18.4,  que  trata  da  determinação  para  o 

cumprimento  dos  princípios  constitucionais  que  regem  a  Administração  Pública,  o 

Ministério Público de Contas manifestou-se pela permanência da irregularidade, uma 

vez que não ficou demonstrado o cumprimento da determinação.

No subitem 18.5,  cujo  apontamento  trata  da  determinação para que o 

Órgão não efetue o pagamento de diárias após o deslocamento do servidor, conforme 

determinado no Acórdão 35/2013, o Ministério Público de Contas ressaltou que, em 

sua defesa, a própria Gestora confirmou que houve a irregularidade.

Asseverou que a Equipe Técnica constatou que ficaram evidenciados 2 

casos  em  que  os  servidores  receberam  diária  a  posteriori.  Assim,  opinou  pela 

manutenção do apontamento referente ao subitem 18.5.  

Por  fim,  em relação  ao  subitem 18.6,  referente  a  inconsistências  nos 

registros contábeis, o Ministério Público de Contas opinou por sua manutenção uma 

vez  que  coadunou  com  o  entendimento  da  Equipe  Técnica  de  que  a  referida 

determinação não foi cumprida. 

Destaco que a irregularidade apontada refere-se ao não cumprimento de 

determinações e recomendações exaradas por este Tribunal de Contas e, portanto, 

deve ser atribuída à Gestora que tinha o dever de regularizar tais fatos nos prazos 

determinados.

Por  conseguinte,  acompanho  a  manifestação  da  Equipe  Técnica  e 

coaduno com a opinião do Ministério Público de Contas, mantenho a irregularidade 

NB99 de natureza grave. Entendo ainda pela aplicação de multa à Gestora Senhora 

Neide Aparecida Mendonça Gomes, em razão do descumprimento das determinações 

e recomendações exaradas nos Acórdãos 166/2012 e 35/2013.

2. GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA

Outra irregularidade mantida pela Equipe Técnica, foi a referente ao item 

3, classificada como DB02, Gestão Fiscal/Financeira, de natureza grave, imputada a 
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Senhora Neide Aparecida Mendonça Gomes, Presidente da Fundação, que se refere à 

ausência  de  providências  efetivas  para  a  regularização  dos  valores  recolhidos  por  

alguns Tomadores de Serviços e à ausência de certificar-se junto à SEFAZ/MT quanto 

à exatidão dos valores transferidos para o Tesouro Estadual,  referentes à Taxa de 

Intermediação de mão de obra.

A Equipe técnica ressaltou que, conforme consta no Decreto 1.609/2013, 

em seu artigo 10, § 6º, inciso VIII, o Tomador de Serviços deverá recolher a favor da 

FUNAC, mediante DAR, o valor de 10% sobre o valor dos salários pagos.

Ao analisar esse item, a Equipe Técnica informou que a FUNAC possui o 

controle total do valor arrecadado, com a Taxa de Intermediação de mão de obra, uma 

vez que ela emite o DAR – Documento de Arrecadação para que os tomadores de 

serviços efetuem os devidos recolhimentos.

Ademais, relatou que o Órgão possui conhecimento da despesa com os 

salários pagos aos reeducandos. Porém, mesmo com essas informações, a FUNAC 

não conseguiu identificar alguns créditos bancários, que totalizaram R$ 61.832,86.

Foi  apontado  ainda  pela  Equipe  Técnica  que  alguns  tomadores  de 

serviços  recolheram,  à  título  de  Taxa  Administrativa,  valores  desproporcionais  ao 

número da mão de obra intermediada.

Outro apontamento, em relação a essa irregularidade foi quanto à receita 

arrecadada  na rubrica “Receita de Serviços” pela empresa J Marques Indústria de 

Artefatos  de  Cimento  Ltda,  proveniente  do  Termo  de  Intermediação  para 

Aproveitamento  de  Mão  de  Obra  02/2014/FUNAC/MT,  uma  vez  que  não  ficou 

constatado o seu pagamento.

Quanto  aos  valores  repassados  pela  SEFAZ/MT  à  Fundação,  a 

Presidente da Fundação, em sua defesa, alegou que o artigo 1º § 4º, inciso III da Lei  

Complementar  360/2009  prevê  uma  retenção  para  pagamento  de  pessoal,  e  essa 

retensão é cumulativa. Demonstrou a memória de cálculo, como foi obtido o valor de 

R$ 61.832,36,  que foi transferido pela SEFAZ, conforme a seguir:
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Total  recolhido  pelos 
Serviços

(-)  35%  Decreto  1.528/2012, 
Art. 25, III

(-)  27,35%  Lei  Complementar 
360/2009, Art. 1º, § 4°, III Valor transferido

R$                164.224,36 R$                   57.478,52 R$                          44.913,48 R$         61.832,36

A  Equipe  Técnica,  ao  analisar  os  argumentos  trazidos  pela  Gestora, 

ressaltou que, conforme constatado, o valor informado pela SEFAZ/MT e contabilizado 

no  relatório  FIP  729,  está  correto.  Assim, conclui  que,  de  fato,  assiste  razão  à 

defendente  quanto  ao  valor  repassado  pela  SEFAZ/MT  e  manifestou-se  pelo 

saneamento da irregularidade.

Já,  em  relação  aos  valores  desproporcionais  referente  à  Taxa 

Administrativa recolhida por alguns Tomadores de Serviços, conforme o número de 

reeducando,  e  sobre  a  Taxa  Administrativa  da  empresa J Marques  Indústria  de 

Artefatos de Cimento Ltda, não houve manifestação da Gestora, até pelo fato de que 

esses dois apontamentos não fizeram parte do apontamento do item 3, DB02.

Em  relação  a  esses  dois  itens,  a  SECEX  entendeu  que  devem 

permanecer  os  achados  quanto  ao  valor  desproporcional  à  taxa  administrativa  em 

relação ao número de reeducandos e referente à taxa administrativa da empresa  J 

Marques Indústria  de  Artefatos  de Cimento  Ltda,  uma vez  que  o apontamento  em 

questão  diz  respeito  à  ausência  de  providências  por  parte  da  Presidente  da 

FUNAC/MT, com a finalidade de confirmar a regularidade dos valores recolhidos por 

alguns Tomadores de Serviço à título de Taxa de Administração e não à questão dos 

valores recolhidos.

Em sede de manifestação final, a Gestora ressaltou que  nem sempre a 

quantidade  disponível  de  reeducandos  capacitados  na  unidade  prisional  supre  a 

demanda contratada, de forma concomitante a contratação, sobretudo naquelas que 

exigem número expressivo  de trabalhadores.  Tal  situação vai  sendo regularizada a 

medida que novos reeducandos são capacitados e aptos ao trabalho.

Já,  quanto  à  rotatividade  de  trabalhador  reeducando,  asseverou  que, 

conforme a quantidade de reeducandos exigida no contrato, pode ocorrer rotatividade 
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dos trabalhadores. Citou o caso do contrato com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, que 

embora a contratação foi de 50 reeducandos, em face da rotatividade trabalharam 76 

reeducandos, o que deu a impressão de uma quantidade maior do que a necessária.

Lembrou  ainda  que  essa  rotatividade  ocorre  por  diversos  fatores  tais 

como: conflitos intramuros, progressão de pena, regressão de pena, cumprimento de 

pena, entre outros.

O Ministério Público de Contas em seu Parecer opinou concordando com 

a  Equipe  Técnica  quanto  ao  apontamento  de  que  alguns  tomadores  de  serviços 

recolheram taxa de administração em valores desproporcionais à quantidade de mão 

de obra intermediada e referente à ausência de providências por parte da Gestora, 

visando  regularizar os valores recolhidos.

Assim, manifestou-se pela manutenção da irregularidade com expedição 

de  determinação  para  que  a  atual  gestão  tome  as  devidas  providências  visando 

confirmar a regularidade dos valores recolhidos por alguns tomadores de serviços e 

certifique-se junto a  SEFAZ/MT,  da  exatidão dos valores transferidos pelo  Tesouro 

Estadual.

Quanto  à  irregularidade  referente  à  taxa  de  administração, 

desproporcionais, apontada pela SECEX, entendo que os argumentos da Gestora não 

foram suficientes para afastar a irregularidade, uma vez que não ficou demonstrado 

nos autos que a divergência entre a quantidade de mão de obra e o valor da taxa de 

administração  recolhida pelos prestadores de serviços se deram em razão da grande 

rotatividade dos reeducandos.

Assim, concordo com a Equipe Técnica e acompanho a opinião ministerial 

quanto à manutenção do apontamento.

Quanto à ausência do recolhimento da Taxa de Administração em relação 

à empresa J Marques Indústria de Artefatos de Cimento Ltda, entendo que, de fato, 

não ficou comprovado nos autos que a Gestora realizou esforços para receber o valor 

da Taxa de Administração da referida empresa.
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Diante  do  exposto,   acompanho  a  opinião  ministerial,  mantenho  a 

irregularidade  DB02,  de natureza  grave.  Porém, entendo como medida suficiente a 

expedição de determinação à atual gestão para que no prazo de 60 dias 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  de  Contas  o  documento  de contabilização da 

referida receita.

A  Equipe  Técnica  apontou,  ainda,  a  irregularidade  DB16,  Gestão 

Fiscal/Financeira, de natureza  grave, sob a responsabilidade da Presidente Senhora 

Neide  Aparecida  Mendonça  Gomes,  que  se  refere  à  não  liberação  do  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.

Ficou constatado pelos Auditores a ausência de informações relativas aos 

seguintes  itens:  o que  é  a  FUNAC;  objetivos;  projetos; contato;  parcerias;  cursos; 

relatórios, e ainda as informações relativas à execução orçamentária e financeira.

Devido a ausência dessas informações, a Equipe Auditora entendeu que 

houve omissão da Presidente do Órgão no sentido de determinar providências efetivas 

para  que  o  link da  FUNAC/MT  junto  ao  site da  SEJUDH  apresentasse  essas 

informações à sociedade.

A defendente alegou que, desde o exercício de 2009, foram previstos no 

PTA – Plano de Trabalho Anual, recursos orçamentários para a implantação do site da 

Fundação, porém esse plano teve a sua ação não implementada, uma vez que os 

recursos orçamentários para essa finalidade sempre foram contingenciados.

Alegou  também,  que,   por  meio  de  reuniões  e  projetos,  a  FUNAC 

procurou realizar a implementação do PTA, no entanto não obteve êxito. Assim, não 

teve  outra  opção  a  não  ser  realizar  a  divulgação  no  próprio  site da  SEJUDH/MT. 

Lembrou  que,  apesar  de  não  possuir  um site próprio,  os  dados  orçamentários  e 
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financeiros  foram  apresentados  nas  reuniões  do  Conselho  Curador,  composto  por 

Órgãos Governamentais.

A Equipe Técnica,  ao analisar  a defesa,  enfatizou que a exigência da 

liberação  ao  pleno  conhecimento  e  acompanhamento  por  parte  da  sociedade  das 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira trazida pelo 

artigos  48  e  48-A  da  Lei  101/2000,  não  foi  atendida  pela  FUNAC/MT.  Portanto, 

manifestou-se pela manutenção da irregularidade.

Em sua alegação final, a gestora informou que na página da SEJUDH/MT, 

em seu lado direito, constam dois links, denominados SIC – Serviço de Informação ao 

Cidadão e Portal da Transparência, e que nesses links o leitor é direcionado ao site da 

Controladoria Geral do Estado, em uma página que possui a Cartilha de Acesso à 

Informação, que informa aos usuários sobre os seus direitos. Informou ainda que, no 

site  www.transparencia.mt.gov.br, apresenta  aos  leitores  as  informações  sobre 

finanças públicas, planejamento e orçamento, aquisições governamentais, gestão de 

pessoas  e  previdência,  órgãos  e  entidades,  tendo  ainda  um  espaço  de  apoio  ao 

usuário.

Por  fim,  ratificou  a  defesa  apresentada,  reiterando  o  afastamento  da 

irregularidade.

O  Ministério  Público  de  Contas,  em  relação  a  esta  irregularidade, 

manifestou-se  de  forma  conjunta  com  a  irregularidade  NB10,  e  opinou  pela 

manutenção da irregularidade com aplicação de multa à Gestora, bem como expedição 

de determinação legal.

Inicialmente, destaco que o princípio da Transparência Pública constitui 

assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos e os deveres de transparência do 

Estado, concretizado na Constituição Federal, através do art. 5º, incisos XXXIII, que 

assegura a todos, por exemplo, o dever dos órgãos públicos disponibilizar informações 

(dados) de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. 
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Destaco  que  a  Lei  Complementar  101/2000,  alterada  pela  Lei 

Complementar 131/2009, em seus artigos artigos 48, II, e 48-A, estabelece aos órgãos 

e  entidades  públicas  a  obrigatoriedade  de  divulgar  as  informações  pela  internet, 

independentemente  de  requerimento,  a  fim  de  promover  o  acesso  do  cidadão  às 

informações e aos documentos do Poder Público. 

O  simples  fato  de  divulgar  os  dados  orçamentários  e  financeiros  em 

reuniões do Conselho Curador,  não atende o disposto na Lei  de Responsabilidade 

Fiscal. 

No presente caso,  entendo que à Gestora descumpriu  o disposto nos 

artigos citados acima. Assim, compartilho do entendimento da SECEX e acompanho a 

opinião  do Ministério Público de Contas, mantenho a irregularidade de natureza grave 

com aplicação de multa à Gestora. 

Entendo, ainda, pela determinação à atual gestão para que 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. 

3. DESPESAS

Quanto  às  despesas,  a  Equipe  Técnica  manteve  as  seguintes 

irregularidades:

A irregularidade referente ao item 4, foi a JB03, de natureza grave, sob a 

responsabilidade  da  Senhora  Neide  Aparecida  Mendonça  Gomes,  Presidente  da 

FUNAC/MT e da empresa Security Vigilância Segurança Ltda.

Separando a presente irregularidade pelos seus respectivos subitens, no 

4.1,  a SECEX constatou a ocorrência de despesas na aquisição de combustível, no 

valor  de  R$  24.046,07,  fornecido  pela  empresa  Marmeleiro  Auto  Posto  e 

supervisionado pela SAD/MT,  decorrente  do Termo de  Adesão 01/2013/FUNAC ao 
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Contrato  21/2013/SAD  e  do  Termo  de  Cooperação  006/2014, sem  a  sua  correta 

liquidação, exigida nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64, tendo em vista a ausência de 
certificação de que o valor unitário faturado corresponde ao que foi contratado.

A Senhora Neide Aparecida Mendonça Gomes afirmou, em sua defesa, 

que cientificou a Controladoria Geral do Estado, questionando a execução da adesão 

ao Contrato 21/2014, solicitando minuciosa auditoria, porém, não obteve retorno.

Além  disso,  alegou  que,  embora  a  responsabilidade  técnica  pela 

conferência  das faturas  de pagamento  atestadas  pelos  núcleos sistêmicos seja  da 

SAD/MT,  por  meio da Superintendência de Patrimônio e Serviços,  houve a correta 

liquidação das despesas.

Com efeito, ainda que a responsabilidade de empenhar a despesa seja da 

SAD/MT, a Equipe Técnica não acatou os apontamentos trazidos pela Gestora, uma 

vez que entendeu que a FUNAC/MT não pode se isentar, na condição de titular do 

crédito  orçamentário,  de  adotar  todos  os  mecanismos  visando  se  certificar  da 

legalidade da execução da despesa.

Em suas alegações finais, a Senhora Neide esclareceu que a FUNAC/MT 

atendeu às normas vigentes, obedecendo a Instrução Normativa 005/2009/SAD, que 

prevê  que  compete  à  Secretaria  de  Estado  de  Administração,  através  da 

Superintendência  de  Patrimônio  e  Serviços,  conferir  as  faturas  de  pagamento 

atestadas pelos núcleos sistêmicos e validar a nota fiscal global até dois dias úteis 

após o recebimento das mesmas.

O órgão ministerial emitiu Parecer corroborando com a SECEX no sentido 

de  que  não  foi  observado  o  cumprimento  de  cláusulas  editalícias  por  parte  da 

FUNAC/MT,  uma vez  que não  houve  a  conferência  da  quantidade de  combustível 

realmente consumida e nem da conformidade do valor faturado pela empresa credora, 

mediante a comparação deste com os termos e valores contratados e, ainda,  com 

aqueles praticados no mercado.
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Assim, o Ministério Público de Contas opinou pela aplicação de multa à 

responsável  e  pela  determinação  para  que  se  proceda  a  correta  liquidação  das 

despesas,  especialmente  quanto  à  certificação  de  que  o  valor  unitário  faturado 

corresponde ao que foi contratado.

Após análise das manifestações e dos documentos juntados aos autos, 

observo  que,  conforme  consta  no  Relatório  Técnico  Preliminar,  ao  empenhar  a 

despesa referente  à  aquisição de combustíveis,  a  empresa  Posto  Marmeleiro  Ltda 

encaminha  a  fatura  compreendendo  a  despesa  realizada  quinzenalmente, 

acompanhada de um resumo no qual constam informados: o tipo de combustível,  o 

número  do  cartão,  a  descrição  do  veículo  abastecido,  o  nome  do  condutor,  a 

quantidade de litros e o nome do posto onde o abastecimento ocorreu e, ao final, a  

quantidade do combustível fornecido e o valor bruto total. A fatura registra, ainda, o 

valor unitário de cada combustível, o valor total e o desconto correspondente a 1,72% 

desse total.

Diante disso, entendo contrario à Equipe Técnica, quanto ao apontamento 

no subitem 4.1,  que trata de liquidação de despesa, até porque, conforme relatado, as 

notas fiscais possuem carimbo assinado pelo Senhor Robson de Moraes Serradilha, 

Técnico da FUNAC/MT, atestando a realização da despesa. 

Já, quanto ao subitem  4.2, a SECEX analisou que houve pagamento à 

empresa  Security  Vigilância  Segurança  Ltda  referente  à  despesa  com serviços  de 

segurança e vigilância armada, originadas da Ata de Registro de Preços 27/2010/SAD 

e Contrato 140/2010, sem demonstrativo do cálculo feito para se obter o valor da dívida 

reivindicada pela referida empresa, quanto à diferença de reajuste dos exercícios de 

2012 e 2013, o que acabou por prejudicar a correta liquidação da despesa.

O  cálculo  realizado  pela  Equipe  Técnica  foi  da  seguinte  forma:  a) 

diferença  de  R$  13.664,16  reivindicada  como  reajuste  do  período  de  janeiro  a 

dezembro de 2012,  pago pela FUNAC/MT em 30/12/2014,  mediante  a Nota  Fiscal 

2011; b) diferença de R$ 11.622,65 reivindicada como reajuste do período de janeiro a 
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dezembro de 2014,  pago pela FUNAC/MT em 16/07/2014,  mediante  a Nota  Fiscal 

1988.

Em sua defesa, a Senhora Neide reconheceu que a memória de cálculo 

referente  às  Notas  Fiscais  1988  e  2011  não  foram  incluídas  nos  processos  de 

pagamento, sendo que na Ordem de Fornecimento 031/2012, o valor dessa diferença 

está expresso no item “Despesa para o exercício 2012” e que, nesse entendimento, o 

valor da Nota Fiscal 2011 é realmente devido à empresa.

Aduziu, ainda, que, quanto aos pagamentos feitos por conta dessa nota 

fiscal,  apesar  de  estar  liquidado,  as  NOBs  dessa  liquidação  não  foram  emitidas 

corretamente,  ou  seja,  foram  emitidas  no  modo  de  “regularização”  e  que,  nessa 

situação,  o  pagamento  efetivo  não  é  efetuado  à  empresa,  tratando-se  apenas  de 

documentos de ajuste contábil.

Por sua vez, a empresa Security Vigilância Segurança Ltda apresentou 

sua defesa afirmando não proceder a informação contida no relatório técnico de que os 

pagamentos  a  títulos  de  diferença  de  reajuste  não  teriam  sido  precedidos  de 

demonstrativo de cálculo dos valores reivindicados pela contratada.

Justificou  tal  assertiva,  apontando  que  todos  os  reajustes  do  valor 

contratual foram precedidas de requerimentos devidamente instruídos com a planilha 

de composição de custos dos serviços, conforme a juntada de documentos.

A Equipe Técnica emitiu Relatório Técnico de Defesa concluindo que, não 

havendo como confirmar se os pagamentos efetivados no exercício de 2013 à empresa 

credora foram feitos apenas via FIPLAN ou se houve outra forma de pagamento que 

não tenha sido registrado naquele sistema e, ainda, o fato de não constar no processo 

demonstrativos do cálculo feito para se obter a diferença no valor de R$ 13.664,16 e de  

R$ 11.622,65, como reivindicado pela empresa Security,  tais aspectos representam 

ausência  da  correta  liquidação  da  despesa,  exigida  nos  artigos  62  e  63  da  Lei 

4.320/1964.
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Ambas  as  responsáveis  apresentaram  alegações  finais,  sendo  que  a 

Senhora  Neide  observou  que  os  valores  das  notas  fiscais  emitidas  pela  empresa 

podem ser justificados com os documentos incluídos nos processos de pagamentos 

considerados  na  amostra  de  auditoria,  mesmo  sem um demonstrativo  explícito  do 

cálculo de cada reajuste e/ou diferença de repactuação, não havendo, assim, ofensa 

aos requisitos para a liquidação e o pagamento das despesas.

Já, a empresa Security alegou que está claramente demonstrado o direito 

da empresa ao recebimento dos valores atinentes às diferenças pagas a menor nos 

exercícios  2012  e  2013,  inexistindo  a  suposta  inexatidão  dos  valores  da  dívida 

reivindicada.

O Ministério Público de Contas opinou no sentido de aplicar multa aos 

responsáveis, por entender, em consonância com a Equipe Técnica,  que o pagamento 

das despesas representa liberação de verba pública sem a estrita observância das 

normas pertinentes, bem como por determinar à Senhora Neide para que se abstenha 

de efetuar pagamentos sem o devido demonstrativo de cálculo.

Quanto ao processo de liquidação da despesa referente aos reajustes do 

valor contratual, lembro que, a Lei 4.320/1964, em seus artigos 62 e 63, estabelece a 

obrigatoriedade de se fazer a liquidação da despesa para proceder o seu pagamento, o 

que, no presente caso, não ocorreu, haja vista que a Gestora efetuou o pagamento dos 

valores  alegados  pela  empresa  contratada,  mas  não  demonstrou  nos  autos  a  sua 

regular liquidação, pois não trouxe documentos que comprovassem que esses valores 

estavam em conformidade com o contrato pactuado.

Nesse ponto, concordo com a Equipe Técnica e acompanho a opinião do 

Ministério Público de Contas,  mantenho a irregularidade como grave. Entendo ainda 

pela aplicação de multa à Gestora, uma vez que não houve a liquidação da despesa 

referente ao reajuste contratual com a empresa Security Vigilância, Segurança Ltda.

Outra irregularidade mantida pela SECEX, referente ao item 5, foi a JB99, 

de natureza  grave,  sob a responsabilidade da Senhora Neide Aparecida Mendonça 
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Gomes,  Presidente  da  FUNAC/MT  e  da  empresa  CS  Brasil  Transportes  de 

Passageiros e Serviços Ambientais.

A  Equipe Técnica averiguou que houve autorização para 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.

Em  sede  de  defesa,  a  Senhora  Neide  Aparecida  Mendonça  Gomes 

alegou que não detinha conhecimento de que a empresa deveria comprovar o motivo 

da não apresentação de nota fiscal e que, até o recebimento do relatório de auditoria, o  

procedimento  repassado  à  FUNAC/MT  era  de  que  todas  as  faturas  da  empresa 

deveriam ser recebidas na forma de recibo/fatura, em razão da não incidência de ISS.

Já,  a  empresa  CS  Brasil  Transportes  de  Passageiros  e  Serviços 

Ambientais argumentou que a cobrança relativa ao valor da locação é realizada pela 

empresa por meio de recibo, em atendimento ao artigo 1º da Lei 8.846/1994, que exige 

a emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente. Aduziu, ainda, que embora 

não haja incidência de ISS, toda a receita auferida pela empresa, em razão da locação 

de veículos no Estado, é devidamente contabilizada e os valores devidos a título de 

PIS, Cofins, IR e Contribuição Social são efetivamente pagos.

A  SECEX,  em  seu  Relatório  Técnico  de  Defesa,  não  acolheu  as 

justificativas apresentadas, haja vista que a própria defesa reconheceu a irregularidade, 

e que o argumento de que desconhecia o procedimento correto não possui o condão 

de afastar a impropriedade.

Nas  alegações  finais,  apresentadas  somente  pela  Senhora  Neide 

Aparecida Mendonça Gomes, esta  reiterou que, estando a empresa desobrigada a 

emitir nota fiscal de serviços, não há que se falar da necessidade de comprovação de 

que a Prefeitura de origem não permitiu a emissão do documento fiscal.

O Ministério  Público  de Contas,  em consonância  com o entendimento 

técnico,  manteve  a  irregularidade  e  sugeriu  a  aplicação  de  multa  à  Presidente  da 
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FUNAC/MT,  em razão de que todos os  pagamentos feitos  à empresa locadora  de 

veículos foram realizados mediante a apresentação de fatura ou recibo, sem retenção 

de imposto de renda.

Além  disso,  o  órgão  ministerial  opinou  pela  determinação  visando  à 

apresentação  de  documento  fiscal  hábil  pelas  empresas  credoras,  a  fim  de  evitar 

prejuízo aos cofres públicos com a não retenção de tributos.

Quanto ao apontamento da ausência de documento hábil na liquidação 

das despesas realizadas com a locação de veículos entendo que, de fato, assiste razão 

à Gestora, pois, não é somente a nota fiscal que podemos considerar como documento 

hábil, uma vez que existem casos em que empresas estão desobrigadas a emitirem 

notas  fiscais  e  há  casos  ainda  em  que  as  empresas  estão  impossibilitadas  de 

procederem a sua emissão.

O presente caso trata de locação de veículos e não prestação de serviços 

e, nesse ponto, lembro que a Súmula Vinculante 31 do STF já pacificou o entendimento 

de que não há incidência de ISSQN, conforme a seguir transcrito: 

Ementa: Imposto  sobre  serviços (ISS)  -  Locação  de  veículo 
automotor  -  Inadmissibilidade,  em  tal  hipótese, da  incidência 
desse tributo municipal -  Distinção necessária  entre locação de 
bens móveis (obrigação de dar  ou  de entregar) e  prestação de 
serviços (obrigação  de  fazer)  - Impossibilidade  de  a legislação 
tributária municipal alterar a definição e o alcance de conceitos de 
Direito  Privado  (CTN,  art.  110)  - Inconstitucionalidade  do 
item 79 da antiga lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/68 
- Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido. 
- Não se revela tributável, mediante ISS, a locação de veículos 
automotores  (que  consubstancia  obrigação  de  dar  ou  de 
entregar),  eis  que  esse  tributo  municipal  somente  pode  incidir 
sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta 
a  figura  contratual  da  locação  de  bens  móveis.  Precedentes 
(STF).  Doutrina."  (RE  446003  AgR,  Relator  Ministro  Celso  de 
Mello,  Segunda  Turma,  julgamento  em  30.5.2006,  DJ de 
4.8.2006) (Grifei).
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Assevero que o  artigo 565 do Código Civil  deixa claro a definição de 

locação como sendo a obrigação de ceder à outrem, por tempo determinado ou não, o 

uso  e  gozo  de  coisa  fungível,  mediante  retribuição,  o  que  difere  de  prestação  de 

serviços, que representa uma obrigação de fazer, no qual o contratado deve realizar 

uma  determinada  tarefa,  mediante  retribuição.  Portanto,  percebo  que,  no  presente 

caso,  a locação de veículo sem motorista não possui incidência de ISSQN, uma vez 

que não se trata de prestação de serviços. 

Desse  modo,  entendo  que  a  empresa  não  possui  obrigatoriedade  de 

emissão  de  Nota  Fiscal  de  Serviços,  sendo  suficiente  tão  somente  recibo  ou 

documento equivalente para o processo de liquidação da despesa,  mesmo porque, 

essa despesa já se encontra assentada, por meio do Contrato 01/2013, firmado entre a 

C S Brasil Transporte de Passageiros e a Fundação Nova Chance – FUNAC/MT.

Assim, diante do exposto, não concordo com a Equipe Técnica e com a 

opinião do Ministério Público de Contas, pois entendo que nesse caso, a empresa  C S 

Brasil Transporte de Passageiros não está obrigada a emitir nota fiscal de serviço.

Lembro,  ainda,  que  constou  no  Relatório  Técnico  Preliminar  que  os 

pagamentos  “foram  autorizados  e  efetivados  mediante  a  apresentação  de 

Recibo/Fatura emitidos pela contratada, nos quais consta a observação de que, para a 

atividade de locação de bens móveis, é dispensada a apresentação de Nota Fiscal por 

não se tratar de um serviço”.

Portanto, entendo pelo afastamento da irregularidade.

Outra irregularidade mantida após a análise da defesa foi  a  JB15,  de 

natureza grave, sob a responsabilidade do Senhor Hermann Meira de Oliveira, Gerente 

Financeiro da Fundação, no período de 12/03/2014 à 31/12/2014.

A  Equipe  Técnica  relatou  que  houve  a  concessão  de  pagamento  de 

diárias após a sua efetiva realização, no montante de R$ 780,00, em desacordo com o 

disposto no artigo 5º, § 1º, do Decreto 2.101/2009.
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O  então  Gerente  Financeiro,  Senhor  Hermann  Meira  de  Oliveira, 

manifestou-se argumentando que as diárias concedidas ao servidor, Senhor Maycon 

Silva Arruda, não foram pagas a  posteriori,  uma vez que a viagem foi  realizada no 

período de 17 à 21/12/2014, enquanto que o pagamento se deu em 15/12/2014, no 

valor de R$ 585,00.

Já, quanto a diária concedida ao servidor, Senhor Antônio Carlos da Silva, 

no valor de R$ 195,00, informou que, apesar de todo o processo de despesa ter sido 

confeccionado dentro da norma regimental,  não foi  realizado o pagamento em data 

anterior à viagem por falta de saldo nas contas da FUNAC/MT.

Após  análise  da  defesa,  a  SECEX  pontuou  que  tais  argumentos  não 

merecem ser acolhidos, uma vez que constatou que a viagem do Senhor Maycon não 

foi  realizada após a quitação das diárias,  conforme documento juntado em que se 

comprova que a viagem foi, de fato, realizada no período de 15 à 19/12/2014.

Em  alegações  finais,  o  Senhor  Hermann  apenas  ratificou  os 

apontamentos realizados em sua defesa.

O  Ministério  Público  de  Contas  pronunciou-se  nos  autos  por  meio  do 

Parecer, coadunando com o posicionamento técnico, haja vista que os apontamentos 

trazidos pelo defendente não procedem, pugnando, ao fim, pela aplicação de multa ao 

responsável  e  determinação legal  para  que se  abstenha de efetuar  pagamento  de 

diárias a posteriori.

Após realizar detida análise da documentação juntada pelo Defendente 

na presente irregularidade (Doc. Digital 194140/2015-8, Fls. 35 à 42), observo que a 

referida verba, no valor de R$ 585,00, foi concedida ao Senhor Maycon Silva Arruda 

para realizar visitas à Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde, Penitenciária Dr. Osvaldo 

Florentino Leite “Ferrugem” (Sinop) e Cadeia Pública de Sorriso.

A  data  para  realização  da  viagem estava  inicialmente  prevista  para  o 

período  de  15  a  19/12/2014.  Porém,  conforme  verificado  na  prestação  de  contas 

efetuada  pelo  servidor  (Fl.  42),  no  item de  “Observações”,  consta  que  devido  ao 
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atraso no pagamento das diárias, que ocorreu em 15/12/2014, a viagem somente 
foi realizada no período de 17 à 21/12/2014, confirmando a manifestação de defesa 

apresentada.

Diante de tal constatação, não concordo com a Equipe Técnica e divirjo 

da opinião do Ministério Público de Contas, uma vez que  acolho as alegações do 

Responsável e decido por afastar a irregularidade.

A SECEX, manteve ainda a irregularidade JC16, de natureza moderada, 

referente ao item 11, também sob a responsabilidade do Senhor Hermann Meira de 

Oliveira,  Gerente Financeiro da Fundação, no período de 12/03/2014 à 31/12/2014.  

Essa irregularidade foi divida em 3 subitens a saber:

No  subitem  11.1,  a  SECEX  detectou  que  foram concedidas  diárias  à 

servidora, Senhora Simone Ribeiro de Oliveira, porém, a mesma não realizou a viagem 

por  motivo  do  alto  custo  da  passagem  aérea,  bem  como  diante  da  situação 

orçamentária  da  FUNAC/MT.  No  entanto,  segundo  a  Equipe  Técnica,  a  referida 

servidora não efetuou a devolução do valor recebido pelas diárias, no montante de R$ 

450,00, contrariando o disposto nos artigos 8º e 6º, alínea IV, do Decreto 2.101/2009.

Já,  quanto  ao  subitem  11.2,  a  Equipe  Técnica  verificou  que,  na 

amostragem analisada dos processos de diárias houve processo que não respeitou o 

prazo de 10 dias úteis para prestação de contas, estabelecido pelo artigo 6º do Decreto 

2.101/2009.

Por fim, o subitem 11.3 diz respeito à concessão de diárias a servidores 

que não realizaram a viagem e,  portanto,  devolveram o valor  recebido.  Porém,  tal  

devolução  ocorreu  fora  do  prazo  de  5  dias,  estipulado  no  artigo  8º  do  Decreto 

2.101/2009.

O Senhor Hermann Meira de Oliveira apresentou sua manifestação de 

defesa  de  forma  conjunta  quanto  aos  três  apontamentos  detectados.  Alegou, 

inicialmente,  que  a  servidora,  Senhora  Simone  Ribeiro  de  Oliveira,  não  realizou  a 

viagem marcada para o período de 22 à 24/04/2014, mas que a mesma depositou  o 
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respectivo valor de R$ 450,00 dentro do prazo legal de 5 dias úteis, conforme juntada 

de documento fiscal.

Em seguida, quanto à prestação de contas fora do prazo, o Responsável 

confirmou  a  ocorrência  da  falha  apontada,  entretanto,  aduziu  que  a  servidora  que 

usufruiu das diárias, Senhora Mônica Rodrigues de Souza, encontrava-se em período 

de gestação de 7 semanas no período da viagem, e que, ao retornar, passou por um 

período  de  indisposição  e  mal-estar,  o  que  culminou  no  acúmulo  de  serviço  na 

FUNAC/MT e, consequentemente, atraso na prestação de contas.

Afirmou, também, que o atraso não trouxe qualquer prejuízo ao erário, 

mas, pelo contrário, a viagem realizada pela servidora foi necessária para que fosse 

firmado o contrato de intermediação de mão de obra de recuperandos, que visa ao 

processo  de  ressocialização,  logo,  foi  cumprido  o  seu  objetivo,  e  vem  trazendo 

resultados positivos e exitosos para a municipalidade.

Finalmente,  com relação  ao  atraso  na  devolução das  diárias  que não 

foram utilizadas, esclareceu que o prazo correto para a devolução seria até a data de 

22/12/2014, posto que o Decreto 2.101/2009 prevê o prazo de 5 dias úteis.

Informou, ainda,  que a servidora,  Senhora Simone Ribeiro de Oliveira, 

depositou o recurso das diárias no dia 22/12/2014, ou seja, dentro do prazo, enquanto 

que a servidora Senhora Katiucia Xavier de Oliveira depositou em 23/12/2014, apenas 

um dia  após o  término do prazo,  justificando que a demora ocorreu devido  a  sua 

inexperiência nos trâmites.

A SECEX, por sua vez, em seu Relatório Técnico de Defesa, decidiu por 

acatar  e  sanar  o  apontamento  do  subitem 11.1,  uma  vez  que  houve  a  efetiva 

comprovação da devolução do valor de R$ 450,00 dentro do prazo legal. No entanto,  

com relação ao subitem 11.2, entendeu que as justificativas apresentadas confirmaram 

a falha na prestação de contas, mantendo-se inalterado, portanto, o apontamento em 

questão. E, quanto ao subitem 11.3, a Equipe Técnica entendeu que os argumentos da 
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defesa  sanam  o  apontamento  quanto  ao  atraso  na  devolução  dos  recursos  não 

utilizados pela Senhora Simone, mas não da Senhora Katiucia Xavier de Oliveira.

Nas alegações finais, o Responsável reiterou os apontamentos trazidos 

em sua defesa.

O Ministério Público de Contas coadunou com os dizeres da área técnica, 

defendendo  a  manutenção  da  impropriedade,  opinando  pela  expedição  de 

determinação legal ao Responsável para que realize a prestação de contas, dentro do 

prazo, das diárias que forem concedidas aos servidores da FUNAC/MT, bem como 

fiscalize  os  casos  de  devolução  de  diárias  não  utilizadas,  conforme  estipulado  no 

Decreto 2.101/2009.

Neste  momento,  vale  explanar  que  a  diária  é  um  instituto  pecuniário 

concedido a título de indenização pelas despesas com alimentação, hospedagem e 

deslocamento  urbano,  devendo  a  sua  concessão  estar  de  acordo com os ditames 

legais. No caso específico da FUNAC/MT, tal legislação é realizada mediante o Decreto 

2.101/2009.

No caso em comento, coaduno com o posicionamento ministerial de que 

as alegações de defesa trazidas pelo responsável não possuem condão para sanar a 

ocorrência da irregularidade.

O argumento  utilizado  pelo  Senhor  Hermann no  subitem 11.2  apenas 

confirma que houve falha na prestação de contas da Senhora Mônica Rodrigues de 

Souza,  sendo  que  os  problemas  pessoais  de  gestação  enfrentados  pela  referida 

servidora, não legitimam o descumprimento da legislação pertinente.

Ademais, o mesmo se aplica contra os argumentos utilizados na defesa 

do subitem 11.3, na qual o Gestor aduziu que a devolução dos recursos de diárias pela  

Senhora Katiucia Xavier de Oliveira ocorreu fora do prazo devido inexperiência nos 

trâmites administrativos. Entretanto, tal fato de suposto desconhecimento dos trâmites 

por  parte  da  servidora  não possibilita  que a  prestação  de contas  ocorra  de  forma 

irregular. 
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No  entanto,  como  foram  casos  isolados  de  falhas,  entendo  que  esta 

irregularidade pode ser convertida em  recomendação  à atual gestão da FUNAC/MT 

para que exija dos servidores a prestação de contas de diárias, dentro do prazo legal, 

bem como que fiscalize a devolução das que não forem utilizadas, em obediência ao 

Decreto Estadual 2.101/2009.

Outra irregularidade mantida foi a JB12, de natureza grave, apontada sob 

a  responsabilidade  da  Senhora  Neide  Aparecida  Mendonça  Gomes,  Presidente  da 

FUNAC/MT,  e  da  Senhora  Mônica  Rodrigues  de  Sousa,  Diretora  Executiva  da 

FUNAC/MT.

A SECEX questionou o pagamento de despesas inscritas em Restos a 

Pagar com preterição de ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e em 

face da  permanência  de despesas originadas em 2011,  2012 e  2013  inscritas  em 

Restos  a  Pagar  daqueles  exercícios,  o  que  denota  despesas  futuras  para  a 

administração da FUNAC/MT.

Em sede de defesa conjunta, as Gestoras alegaram que não poderiam 

barrar a ordem cronológica de exigibilidade dos créditos, uma vez que o repasse que a 

FUNAC/MT fazia aos recuperandos era referente à prestação de serviços de outras 

pessoas jurídicas, que depositavam o valor da remuneração na Conta Única do Estado 

e a Fundação apenas repassava tais recursos aos recuperandos.

Aduziram, ainda, que as pendências permaneceram no decorrer do tempo 

por motivos alheios à gestão da FUNAC/MT, dada a impossibilidade de realização de 

pagamentos, sem liberação de orçamento e sem que os recuperandos trabalhadores 

tivessem documentação e conta bancária em aberto à época dos fatos.

Por  sua  vez,  a  Equipe  Técnica  analisou  a  defesa  e  concluiu  pela 

manutenção  da  irregularidade,  por  entender  que  não  procedem  os  argumentos 

apresentados pela defesa, haja vista que permanece sem justificativa a não obediência 

da ordem cronológica de exigibilidade.

C:\Users\henriques\AppData\Local\Temp\D3A9B17F5C260E8BCABA9FAD65339586.odt                                                                                                                     32

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JM29C.



Nas alegações finais, as Gestoras observaram que, como a regularidade 

documental e fiscal para os pagamentos, respeitados a disponibilidade financeira, está 

prevista  tanto  na  Lei  8.666/1993,  quanto  no  Decreto  Estadual  7.217/2006,  e  em 

cláusulas contratuais específicas, os pagamentos fora da ordem cronológica das datas 

de suas exigibilidades não devem ser considerados irregulares.

O órgão ministerial seguiu os apontamentos da SECEX em não acatar as 

alegações trazidas pelas Gestoras,  porém,  entendeu ser  suficiente a expedição de 

determinação para que se apure a liquidez e exigibilidade das dívidas inscritas nos 

Restos  a  Pagar,  podendo,  inclusive,  ser  nomeada uma comissão para  realizar  um 

levantamento pormenorizado, em observância à ordem cronológica de exigibilidade dos 

créditos.

Sobre o tema em análise, ressalto caso análogo em que o Plenário do 

Tribunal de Contas da União proferiu decisão em relatório de levantamento de auditoria 

no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) acerca do respeito 

da ordem cronológica de exigibilidade nos pagamentos devidos pela Administração.

Reconheceu-se,  em  um  contrato  de  construção,  que  houvera  o 

pagamento  de  medições  em  2004  embora  estivessem  pendentes  de  pagamento 

medições relativas a 2002 e 2003.

O  TCU  determinou  ao  DNIT  que  efetue  os  pagamentos  devidos  por  

serviços  executados em contratos  de obras  públicas  obedecendo,  para  cada fonte  

diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades,  

ou seja, de cada medição de serviços, nos termos do art. 5º da Lei nº 8.666/93, com as  

alterações dadas pela Lei nº 8.883/94. (Acórdão 888/2004, Rel. Min. Adylson Motta, J. 

7/7/2004).

Entendo que o respeito da ordem cronológica é direito subjetivo de cada 

contratado, credor da Administração Pública. Se houvesse qualquer dúvida, bastaria 

observar o art. 4º da Lei 8.666/1993, que atribui a todos os que participam da licitação 
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o direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido  

nesta Lei. 

Além disso, o art. 5º da mesma Lei exige que a Administração obedeça, 

para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de  

suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e  

mediante  prévia  justificativa  da  autoridade  competente,  devidamente  publicada .  Ou 

seja:  em  cada  uma  das  quatro  categorias  de  contratos  referidas  no  dispositivo 

(fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços), haverá 

uma ordem de exigibilidade dos créditos em face da Administração. 

No atual momento, assume também relevância peculiar o reconhecimento 

de que não há seccionamento da ordem cronológica no final do exercício ou no final do 

mandato.  Portanto,  configurando  ou  não  Restos  a  Pagar,  os  débitos  contratuais 

pendentes  devem  ser  pagos  na  ordem  cronológica  de  suas  exigibilidades  mesmo 

quando transferidos de um exercício a outro, uma vez que o não pagamento de todos 

os débitos pendentes resulta em defeito na elaboração do orçamento.

Assim  como  exposto  no  Parecer  ministerial,  este  Tribunal  de  Contas 

exarou recente entendimento sobre o assunto, incluído no Boletim de Jurisprudência,  

Ano 1, que consolidou os enunciados de jurisprudência do ano passado, conforme se 

observa:

Despesa.  Restos  a  pagar.  Ordem  cronológica.  Legalidade  da 
liquidação de despesas. Processo administrativo.
É dever do gestor público municipal realizar o pagamento de despesas 
inscritas  em restos  a  pagar  com observância  da  ordem cronológica, 
sendo que, havendo dúvidas quanto à regularidade ou legalidade dos 
processos de liquidação de despesas inscritas em restos a pagar, deve 
ser  instaurado  processo  administrativo  para  apurar  a  liquidez  e  a 
exigibilidade  dos  créditos,  bem  como  possíveis  responsabilidades. 
(Contas Anuais de Gestão.  Relator:  Conselheiro  José Carlos  Novelli. 
Acórdão nº 1.164/2014-Tribunal Pleno. Processo nº 7.347-4/2013).

Dito  isso,  concordo  com  o  posicionamento  ministerial  e  voto  pela 

conversão da irregularidade em recomendação ao Gestor para que apure a liquidez e 

C:\Users\henriques\AppData\Local\Temp\D3A9B17F5C260E8BCABA9FAD65339586.odt                                                                                                                     34

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JM29C.



exigibilidade  das  dívidas  inscritas  nos  Restos  a  Pagar,  em  observância  à  ordem 

cronológica de exigibilidade dos créditos.

4. CONTRATOS

Em relação aos contratos, constou no Relatório Técnico de Auditoria, no 

item  7,  o  apontamento  da  irregularidade  HB05,  de  natureza  grave,  sob  a 

responsabilidade  da  Senhora  Neide  Aparecida  Mendonça  Gomes,  Presidente  do 

Órgão.  Essa  irregularidade  refere-se  ao  Termo  de  Adesão  01/2013  ao  Contrato 

021/2013/SAD, firmado entre a Secretaria de Estado de Administração em 19/08/2013 

com  a  empresa  Marmeleiro  Auto  Posto  Ltda,  cujo  objeto  é  o  fornecimento  de 

combustíveis  (Etanol,  Gasolina  Comum,  Óleo  Diesel,  e  GNV)  para  os  veículos, 

máquinas e equipamentos da frota do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

A Equipe de Auditoria relatou que não foi respeitada a clareza e precisão 

das condições exigidas pelo artigo 54 da Lei Geral de Licitações, e mesmo assim a 

Gestora aderiu ao Contrato da SAD, o qual, segundo a equipe técnica possuía vícios, o 

que contribuiu para a realização de despesa, pela FUNAC, em valores acima daqueles 

praticados no mercado.

A Gestora,  em sua defesa,  alegou que a contratação com a empresa 

Marmeleiro  Auto  Posto,  se  deu  através  de  formalização do  Termo  de  Adesão  e 

obedeceu ao disposto nos artigos 4° e 5º do Decreto 510 de 15/07/2007 que trata 

sobre a questão. Porém, ressaltou que o referido Decreto não utiliza o termo “Valor 

Estimado” e sim o termo “Valor Unitário”.

Informou que todo o processo licitatório foi realizado pela SAD/SEGES e a 

FUNAC/MT simplesmente aderiu ao contrato já  firmado entre a SAD e a empresa. 

Esclareceu que, quanto ao apontamento da SECEX, de que o Termo de Adesão teria 

sido assinado após a vigência do prazo da Ata de Registro de Preços 020/2012/SAD, a 

sua vigência foi prorrogada e que no Estado de Mato Grosso, é obrigatória a adesão 
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aos  contratos  de  fornecimento  de  combustíveis,  conforme  Decreto  Estadual 

7.217/2006.

Ressaltou  que,  na  ocasião  da  formalização  do  Termo  de  Adesão,  o 

processo  instruído  com  a  minuta  do  Termo  de  Adesão  foi  encaminhado  para  a 

Secretaria  Adjunta  Executiva  do  Núcleo  Segurança,  e  que,  após  a  análise  dessa 

minuta,  houve a seguinte manifestação:  Em analise à minuta (fls.21/22)  não temos 

alterações  a  sugerir,  pois  presentes  os  requisitos  formais  e  legais  essenciais  aos 

instrumentos da especie, na forma do modelo de fls.12/14. Após a manifestação, o 

parecer foi homologado pela Presidente da Fundação.

 Por fim, requereu saneamento da irregularidade.

A SECEX, em análise da defesa apresentada pela Gestora, ressaltou que, 

de fato a assinatura do Contrato se deu dentro da vigência do Contrato 21/2013/SAD, 

porém manteve a irregularidade quando à ausência de clareza do objeto em relação ao 

percentual do desconto ajustado que era de 1,72%, conforme co Contrato Original da 

SAD/MT. Conclusivamente, a Equipe Técnica manteve a irregularidade.

A Presidente do Órgão, em sede de manifestação final,  salientou que, 

qualquer órgão público que necessitasse de combustível durante a sua gestão, não 

poderia licitar, e sim aderir ao Contrato firmado pela Secretaria de Administração do 

Estado, conforme artigo 4º e 5º do Decreto 510/2007 e 7.217/2006.

Assim,  a  Presidente  da  Fundação  ratificou  os  termos  da  defesa 

apresentada e requereu o afastamento da irregularidade, uma vez que houve apenas o 

cumprimento da legislação estadual.

O Ministério Público de Contas opinou pela manutenção do apontamento 

com  aplicação  de  multa  à  Gestora  com  expedição  de  determinação  para  que  se 

verifique  se o instrumento contratual  ao qual fará adesão atende integralmente aos 

interesses  da  Fundação  e  não  apresenta  vícios  que  possam  comprometer  a  sua 

execução.
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No meu entendimento, quando se tratar de Termo de Adesão ao Contrato 

Administrativo,  este  deve  ter  um  tratamento  diferenciado  do  contrato  firmado 

diretamente com a Entidade ou o Órgão. No presente caso, verifico que a Fundação 

aderiu ao Contrato Administrativo 21/2013, firmado pela SAD/MT, em cumprimento à 

norma estadual.

Quanto à responsabilidade da Gestor, apontada pela Equipe Técnica, de 

que deveria verificar  se o Contrato 21/2013, firmado entre a SAD/MT e a empresa 

Marmeleiro  Auto  Posto  Ltda,  atendia  integralmente  a  necessidade  da  Fundação, 

entendo que, nesse caso, o fornecimento de combustível não existe especificidades 

que difere entre um órgão ou outro.

Percebo,  ainda,  que  os  valores  contratados  pela  Fundação  são  os 

mesmos contratados pela  SAD/MT,  e  que,  caso houvesse ajustes  em relação aos 

termos do contrato, estes deveriam ser realizadas entre a Contratante e a Contratada, 

não sendo possível a negociação direta entre o Órgão que apenas aderiu ao contrato 

original com a Contratada.

Ressalto que o Termo de Adesão, conforme consta nos autos, obedeceu 

aos dispostos nos artigos 4º e 5º do Decreto 510/2007, e que para a formalização do 

Termo de  Adesão  ao  Contrato  Originário,  recebeu  parecer  favorável  da  Secretaria 

Adjunta Executiva do Núcleo Segurança.

Diante  do  exposto,  discordo  da  Equipe  Técnica  e  não  acompanho  o 

parecer ministerial, uma vez que, caso houvess vícios no contrato original este deve 

ser revisto pelo contratante original e não pelo Órgão que aderiu ao Contrato.

Portanto,  entendo  pelo  afastamento da  irregularidade  apontada  à 

Gestora, uma vez que houve apenas a adesão ao Contrato Original firmado entre a 

SAD/MT e a empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda. 

5. PESSOAL
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Outra irregularidade apontada nestas Contas Anuais foi a KC99, pessoal, 

de natureza  moderada, referente ao item 8, imputada às Senhoras Neide Aparecida 

Mendonça  Gomes,  Presidente  do  Órgão,  e  Aline  Fernanda  Parminondi  Palma, 

Coordenadora de Gestão de Pessoas, que se refere à divergência na quantidade de 

servidores  que  prestam  serviços  junto  à  Fundação  Nova  Chance,  conforme 

demonstrado no lotacionograma em relação à  folha de pagamento  nos meses de 

setembro e dezembro/2014.

A  SECEX  apontou  que,  durante  o  exame  do  primeiro  semestre,  foi 

apresentado o lotacionograma da entidade, composto de 13 servidores, no entanto, o 

total de servidores que prestavam serviços ao Órgão, conforme a folha de pagamento 

do mês setembro/2014, eram  23.

No mês de outubro, o lotacionograma apontava 19 servidores e na folha 

de pagamento desse mês, constavam 21. Ademais, houve outras inconsistências em 

relação  à  quantidade de  servidores,  uma vez  que  foram nomeados  24  servidores, 

sendo 15 por meio do Ato 1.790/11 e 9 por meio do Ato 21.192/14. Porém, a Equipe 

Técnica  constatou  que  apenas  12  servidores  nomeados  pelos  referidos  Atos 

encontram-se prestando serviços a FUNAC e, ao analisar a folha de pagamento do 

mês de setembro de 2014, ficou constatado 5 servidores que não possuíam ato de 

nomeação.

Em sua defesa,  as responsáveis,  Senhora Neide Aparecida Mendonça 

Gomes, Presidente, e a Senhora Aline Fernanda Parminondi Palma, Coordenadora de 

Gestão de Pessoa da Fundação, alegaram que o Decreto 1.093/2012 criou uma lacuna 

quanto ao  lotacionograma, uma vez,  que ao publicar o quantitativo de servidores a 

cada 03 meses, pode haver grandes variações quanto à quantidade de servidores.

Ressaltou que os atos de cessão de servidores, embora acompanhados 

pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas/SEJUDH, são lançados no Sistema pela 

SAD/MT.

C:\Users\henriques\AppData\Local\Temp\D3A9B17F5C260E8BCABA9FAD65339586.odt                                                                                                                     38

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JM29C.



Em relação  à  informação  de  que  existiam 24  servidores  nomeados  e 

apenas 12 estavam efetivamente trabalhando na Fundação, as defendentes alegaram 

que, conforme a Lei Complementar 04/1990, existe a previsão que após um servidor 

nomeado, este tem até 30 dias para tomar posse e 15 dias para começar o exercício 

na sua função ou requerer a sua exoneração. Ressaltou que, em média,  50% dos 

nomeados não tomam posse, assim existe divergência de servidores.

Quanto aos demais apontamentos, as defendentes relacionaram os atos 

de nomeação com os servidores.

A Equipe Técnica manifestou-se pela manutenção da irregularidade, uma 

vez  que  os  argumentos  das  defendentes  apenas  confirmaram  a  divergência  na 

quantidade que prestam serviços juntos à FUNAC/MT.

As  defendentes,  em  sede  de  manifestação  final,  ressaltaram  que  foi 

realizado todo esforço por parte da Fundação, no sentido de regularizar a situação 

funcional dos servidores que prestam serviços para a FUNAC/MT.

Asseverou que o lotacionograma é publicado trimestralmente e que isso 

acaba gerando divergência entre o total  efetivo de servidores que prestam serviços 

para a Fundação.

Quanto à cessão de servidores, embora acompanhado pela FUNAC, são 

realizados pela SAD, além do mais, a folha de pagamento abre-se no dia 20 de cada 

mês, fechando até o dia 15 do mês subsequente, assim qualquer  movimentação de 

servidores somente entrará na folha de pagamento do mês subsequente.

Por  fim,  asseverou que a irregularidade não é de responsabilidade da 

Fundação, uma vez que é  a SAD, hoje SEGES, que tem a responsabilidade de fazer o 

ajuste no SEAP, que dará subsídio  para a gestão do lotacionograma.

O Ministério Público de Contas opinou, em consonância com a Equipe 

Técnica, uma vez que as justificativas da Gestora apenas confirmaram a ocorrência da 

irregularidade.  Assim, opinou pela manutenção da irregularidade com expedição de 
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determinação  à  atual  gestão  para  que  mantenha  o  lotacionograma  atualizado  e 

correspondente com  a real  quantidade de servidores que prestam serviços para a 

Fundação.

No meu entendimento, o lotacionograma é um instrumento que se destina 

a fornecer uma visão exata da disposição dos recursos humanos, com a finalidade de 

facilitar a coordenação das atividades do Órgão.

Lembro  que  a  Constituição  do  Estado,  em  seu  artigo  148,  trouxe  a 

obrigatoriedade de os Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, divulgue no 

Diário  Oficial  os  seus  lotacionogramas atualizados de  forma trimestral,  conforme a 

seguir transcrito:

Art.  148  Os  Poderes  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário  farão  publicar, 
trimestralmente,  no  Diário  Oficial,  seus  respectivos  lotacionogramas,  com a 
especificação de remuneração atualizada de todos os servidores.

Parágrafo único As nomeações, demissões, exonerações, contratações para 
prestação de serviços e reajustes de remuneração que não forem publicados 
no Diário Oficial do Estado serão considerados nulos de pleno direito.

A  divulgação  dos  dados  referentes  aos  recursos  humanos  de  uma 

entidade deve ser fidedigna, caso contrário, não surtirão os seus efeitos propostos. No 

presente caso, verifico que apesar de a Fundação cumprir o preceito da Constituição 

Estadual, a Equipe Técnica constatou divergência entre a quantidade de servidores 

apontado no lotacionograma da FUNAC/MT e a quantidade de servidores em sua folha 

de pagamento.

Desse modo, os argumentos da Gestora e da Coordenadora de Gestão 

de Pessoas da Fundação, não devem prosperar, uma vez que o Lotacionograma deve 

estar em conformidade com a quantidade de servidores lotados no Órgão.

Porém,  entendo  que  apesar  de  a  irregularidade  existir,  conforme 

ressaltado pelas próprias defendentes, coaduno com a opinião do Ministério Público de 

Contas  e  entendo  que  a  expedição  de recomendação, para  que  a  Fundação 

acompanhe as alterações do seu lotacionograma de acordo com a movimentação dos 
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seus  servidores,  é  o  suficiente,  mantendo-o  sempre  atualizado,  evitando  assim  a 

publicação de lotacionograma com divergências.

6. CONTABILIDADE

Outra irregularidade apontada no item 17, foi a  CB02, contabilidade, de 

natureza grave.  Constou,  no  Relatório  Técnico  Preliminar,  as  seguintes 

inconsistências: 

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.

Em  sede  de  defesa,  a  Senhora  Neide  Aparecida  Mendonça  Gomes, 

Presidente da FUNAC, e a Senhora Franciene da Silva Barros, Gerente Contábil, em 

relação ao apontamento 17.1 , o qual  trata do valor registrado no Ativo do Balanço 

Patrimonial, na conta “Outras Receitas Próprias a Receber”, e divergência nos registros 

de valores em contas do Passivo do Balanço Patrimonial, alegaram que o Órgão está 

inscrito no Sistema Financeiro da Conta Única, conforme dispõe a Lei Complementar 

360/2009,  e  que  não  houve  má-fé  que  tenha  causado  prejuízos  à  Administração 

Pública.
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Asseveraram que, conforme o artigo 7º, da mesma Lei, o gerenciamento 

dos recursos da Administração Pública, direta e indireta e realizado pela SEFAZ/MT.

Quanto às demais inconsistências apontadas no Relatório de Auditoria, 

alegaram  que  essas  impropriedades  foram  repassadas  à  SEFAZ/MT,  solicitando 

informações,  uma  vez  que  a  SEFAZ/MT  é  a  responsável  pelo  processamento  da 

Contabilidade  do  Órgão.  Alegaram,  ainda,  que  obtiveram  a  seguinte  resposta  do 

servidor da SEFAZ/MT, Senhor  João Fernandes de Oliveira Prado:  a NLC citada foi  

corrigida, voltando o saldo para a conta de nível de relacionamento 1 – Consolidação. 

A  SECEX,  ao  analisar  a  defesa  apresentada  pelas  responsáveis, 

manifestou-se pela manutenção da irregularidade CB02, uma vez que os argumentos 

apresentados não foram suficientes para afastá-lo.

Em  sede  de  manifestação  final,  as  responsáveis  asseveraram  que  a 

politica  adotada  pelo  Governo  para  o  sistema  financeiro  estadual   implica  em 

direcionamento para a conta única e gerenciada pelo Tesouro Estadual de todos os 

recursos provenientes da arrecadação realizada pelos órgão da administração direta e 

indireta do Estado.

Ressaltou que a Fundação Nova Chance não possui discricionariedade 

sobre os recursos financeiros, tornando-a dependente dos repasses da SEFAZ/MT, 

uma vez que a receita arrecadada com a taxa de administração é direcionada para a 

Conta Única do Tesouro Estadual, o que contabilmente gera um crédito a favor do 

Tesouro  na  conta  contábil  “Outras  Receitas  a  Receber”  do  Ativo  Circulante  da 

Fundação e é baixada contabilmente à medida que a SEFAZ/MT repassa as cotas 

devidas à FUNAC/MT.

Lembrou  que,  no  caso  em  questão,  a  SEFAZ/MT  não  realizou  os 

repasses  na  proporção  devida,  e  por  ser  uma  conta  patrimonial  cujo  saldo  é 

transportado para o exercício, seguinte o valor de R$ 423.667,16 permaneceu fazendo 

parte do Ativo Circulante da Fundação, até que a SEFAZ/MT realizasse a regularização 

quanto ao repasse.
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Asseverou que essa pendência foi sanada no exercício de 2015 por meio 

da emissão da Nota de Lançamento Contábil – NLC 18201.0000.15.000001-8.

O Ministério Público de Contas ressaltou, em relação ao subitem 17.1, 

que  os  lançamentos  contábeis  devem  guardar  a  estrita  relação  com os  princípios 

contábeis da competência e oportunidade. Citou o artigo 6º da Resolução 750/1993 do 

Conselho Federal de Contabilidade, que transcrevo a seguir:

Art.  6º  O  Princípio  da  Oportunidade  refere-se  ao  processo  de 
mensuração  e  apresentação  dos  componentes  patrimoniais  para 
produzir informações íntegras e tempestivas.
Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade na produção e 
na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua 
relevância,  por  isso  é  necessário  ponderar  a  relação  entre  a 
oportunidade e a confiabilidade da informação. (grifou deles)

Desse modo, opinou pela expedição de determinação ao Contador para 

que corrija  as inconsistências apontadas pela Equipe Técnica e realize o correto e 

tempestivo  registros  das  informações  contábeis  atentando-se  às  normas  da 

Contabilidade Pública.

Em relação ao subitem 17.2, opinou pela manutenção do achado uma vez 

que  as  informações  fornecidas  pela  defesa  não  alteram  a  situação  verificada  no 

exercício de 2014. Assim, opinou pela manutenção do subitem.

Já, em relação ao subitem 17.3, acompanhou o entendimento da SECEX, 

tendo em vista que a própria defesa reconheceu a impropriedade.

Por fim, opinou pela manutenção da irregularidade CB02, com aplicação 

de multa à gestora e expedição de determinação legal.

No meu entendimento, verifico que assiste razão à Equipe Técnica quanto 

à divergência contábil  no Balanço Patrimonial  da entidade. Porém, ressalto que, no 

presente caso, não há interferência nos lançamentos contábeis,  por parte do Gerente 
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Contábil da Fundação, uma vez que todo o Sistema Operacional de Natureza Contábil  

do Órgão está sob a responsabilidade da Superintendência de Controle Gerencial e 

Contábil  do  Estado,  o  qual  realiza  os  lançamentos  financeiros,  orçamentários  e 

patrimoniais.

Portanto, no presente caso, não coaduno com a Equipe Técnica e nem 

com  o  Ministério  Público  de  Contas,  no  sentido  de  que  a  responsabilidade  pelas 

inconsistências  detectadas  nos  documentos  contábeis  da  FUNAC/MT,  seja  da  da 

Gerente  Contábil,  Senhora  Franciene  da  Silva  Barros.  Por  consequência,  afasto 

também  a  responsabilidade  da  Presidente  do  Órgão,  Senhora  Neide  Aparecida 

Mendonça Gomes.

Entendo, porém pela expedição de recomendação ao Setor Contábil da 

Fundação  para  que  acompanhe  os  lançamentos  contábeis  e,  nos  casos  de 

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

Estado, a sua correção.

7. ANÁLISE GLOBAL

Por  fim,  na  análise  geral  das  presentes  Contas,  verifico  que,  os 

recursos  foram  bem  aplicados,  conforme  determina  a  legislação,  embora  tenham 

permanecido 4 irregularidades, de natureza grave, estas não constituem razão para 

reprovação das presentes Contas. 

Dessa forma, entendo que as Contas, ora examinadas, estão aptas à 

aprovação  por  parte  desta  Segunda Câmara,  conforme o  disposto  no  art.  193,  do 

Regimento Interno do TCE/MT.

Estes são os fundamentos que embasaram o meu voto.

VOTO
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Diante do exposto, acolho em parte o Parecer Ministerial 6.246/2015, da 

autoria do Procurador de Contas Alisson Carvalho de Alencar, e VOTO, no sentido de 

JULGAR REGULARES COM DETERMINAÇÕES LEGAIS E RECOMENDAÇÕES, as 

Contas Anuais de Gestão da  FUNDAÇÃO NOVA CHANCE - FUNAC/MT, referentes 

ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Senhora Neide Aparecida Mendonça 
Gomes, Presidente, inscrita no CPF: 109.063.201-00, com fundamento no art. 21, § 1º 

da  Lei  Complementar  Estadual  269/07,  Lei  Orgânica  do  TCE/MT,  e  art.  193,  do 

Regimento Interno do TCE/MT.

 VOTO, ainda:

1. pela aplicação  de  multa à Gestora,  Senhora  Neide  Aparecida 

Mendonça Gomes, no valor total de 44 UPFs/MT, sendo:

a) 11 UPFs/MT, pela irregularidade 4, JB03, de natureza grave, subitem 

4.2,  em razão  da  não  regular  liquidação  referente  ao  pagamento  dos 

valores  do  reajuste  do  Contrato  140/2010,  firmado  com  a  empresa 

Security  Vigilância  Segurança  Ltda,  nos  termos  do  art.  75,  III,  da  Lei 

Complementar 269/2007 c/c o artigo 289, II, da Resolução 14/2007 e com 

o artigo 6º, II, “a”, da Resolução 17/2010; 

b)  11 UPFs/MT,  pela irregularidade 15,  NB10,  de natureza  grave,  em 

razão  do não  cumprimento  integral  da  Lei  12.527/2011,  que  trata  do 

acesso à informação,  nos termos  do art.  75,  III,  da Lei  Complementar 

269/2007 c/c o artigo 289, II, da Resolução 14/2007 e com o artigo 6º, II,  

“a”, da Resolução 17/2010; 

c)  11 UPFs/MT, pela irregularidade 16,  DB16,  de natureza  grave,  em 

razão  da não liberação do 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 determina os artigos  48 e 48-A da Lei 101/2000,  nos 
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termos do art. 75, III, da Lei Complementar 269/2007 c/c o artigo 289, II, 

da Resolução 14/2007 e com o artigo 6º, II, “a”, da Resolução 17/2010; 

d)  11 UPFs/MT,  pela irregularidade 18,  NB99,  de natureza  grave,  em 

razão de descumprimento de determinações e recomendações exaradas 

por  este  Tribunal  de  Contas,  nos  termos  do  art.  75,  III,  da  Lei 

Complementar 269/2007 c/c o artigo 289, II, da Resolução 14/2007 e com 

o artigo 6º, II, “a”, da Resolução 17/2010.

2. pela determinação à atual Gestão para 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 de Contas;

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 

de Contas 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. 

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.
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3. pela recomendação à atual Gestão para que:

a)  acompanhe as alterações do seu lotacionograma de acordo com a 

movimentação  dos  servidores,  mantendo-o  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 2.101/2009;

c)  apure a liquidez e exigibilidade das dívidas inscritas nos Restos a 

Pagar e observe a ordem cronológica de exigibilidade desses;

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.

Ressalto que a multa imposta deverá ser recolhida aos cofres do Fundo 

de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas, com recursos próprios, no 

prazo  de  60  dias,  conforme  disposto  no  artigo  286,  §  1º,  da  Resolução  20/2010, 

mediante  boleto  bancário  que  se  encontra  disponível  no  endereço  eletrônico 

http://www.tce.mt.gov.br/fundecontas. 

Por derradeiro, encaminhe-se cópia desta decisão ao Relator das Contas 

Anuais  do  exercício  de  2015  para  acompanhamento  do  cumprimento  das 

determinações e recomendações.

É como voto.
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Cuiabá MT, 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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