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PROCESSO:  TC-002333/026/08. 
 
INTERESSADA:  EMPRESA PÚBLICA BIMUNICIPAL IGUAPE E ILHA 

COMPRIDA. 
 
RESPONSÁVEIS:  ARMANDO JOSÉ PRADO BARONE, GERALDINO BARBOZA 

DE OLIVEIRA e RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE 
CASTRO LEITE. 

 
ASSUNTO:  CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2008. 
 
ADVOGADO:  RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO LEITE – 

OAB/SP Nº 201.169 
 
 

Vistos. 
 

   As presentes Contas foram auditadas pela 
Unidade Regional de Registro – UR-12, cujos resultados dos 
trabalhos encontram-se no relatório de folhas 30/47. 
 
   Concluiu a equipe de fiscalização pela 
existência das seguintes falhas, nos exatos termos da 
conclusão do relatório de fls. 44/47: 
 
“1 – ORIGEM E CONSTITUIÇÃO – ITEM 1 – FLS. 31 
- não integralização do Capital Social da empresa pelos 

Municípios participantes. 

 

2 – DESPESA – FORMALIZAÇÃO E CONTEÚDO – ITEM 4.2 – FLS. 33/35 
- não prestação de contas dos recursos transferidos aos 

Municípios sócios em 2007; 

- descrição genérica do motivo e finalidade na despesa em 

adiantamentos; 

- formalização incompleta do documento fiscal na despesa em 

adiantamentos; 

- ausência de processo licitatório nas despesas com aquisição de 

bens e serviços de consumo continuado; 

- não retenção de tributos e contribuições sociais nos 

pagamentos realizados; 

- ausência de documento comprobatório da realização da despesa. 

 

3 – REGISTROS CONTÁBEIS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – ITEM 5.1 – 
FLS.35/36 
- permanência da elaboração das peças contábeis nos moldes da 

Lei 4.320/64. 

 

4 – ORÇAMENTO – AUTORIZAÇÃO E EXECUÇÃO – ITEM 5.2 – FLS. 36/37 
- resultado negativo do exercício correspondente a 33,44% da 

receita auferida em 2008; 
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- redução de 52,59% da receita realizada de 2008 

comparativamente com 2007. 

 

5 – INFLUÊNCIA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOBRE O PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO – ITEM 5.3 – FLS. 37 
- redução de 63% do Patrimônio Líquido Positivo de 2007 causado 

pelo resultado negativo de 2008. 

 

6 – DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES / EXPEDIENTES – ITEM 14 – FLS. 
41/43 
- permanência da situação de não ressarcimento dos valores 

objeto do TC-27063/026/07 de responsabilidade de ex-servidora; 

- existência de Ação Civil Pública com reflexos negativos na 

receita e planejamento futuro da Empresa Bimunicipal; 

- processo administrativo disciplinar em andamento, decorrente 

de horas extras para cargo comissionado. 

 

7 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - ITEM 15.1 – FLS. 43 
- inexistência da constituição de Conselho de Administração. 

 

8 – CONSELHO FISCAL – ITEM 15.2 – FLS. 43 
- não constituição do Conselho Fiscal para o Biênio 2009/2010; 

- Não aprovação das contas do exercício de 2008 pelos membros do 

Conselho Fiscal. 

 

9 – CONTROLE INTERNO – ITEM 15.5 – FLS. 43 
- inexistência de responsável pelo controle interno da empresa; 

- não elaboração de relatórios de Controle Interno. 

 

10 – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA 
JURÍDICA – ITEM 15.6 – FLS. 44 
- não entrega em 2008 da referida declaração ao Ministério da 

Fazenda. 

 

11 – ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO 
TRIBUNAL DE CONTAS – ITEM 16 – FLS. 44 
- desatendimento às recomendações de julgamentos anteriores. 

” 

 
   Os responsáveis foram devidamente notificados 
(folha 49), tendo os Senhores Armando José Prado Barone 
(TC-000103/012/10 – fls 57/66) e Rodrigo Oliveira Ragni de 
Castro Leite (TC-000104/012/10 – fls. 68/115) prestado 
alegações e justificativas em termos praticamente 
idênticos, de onde se extrai: 
 
1 – ORIGEM E CONSTITUIÇÃO: 
Alegaram que o arquivamento dos atos constitutivos na Junta 
Comercial e a entrega da Declaração de Informações 
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica ao Ministério da 
Fazenda pendem de solução por parte do Ministério Público. 
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Tal impasse levou os municípios envolvidos a suspender a 
integralização do capital social. 
 

2 – DESPESA – FORMALIZAÇÃO E CONTEÚDO: 
Alegaram que a Lei Municipal de Ilha Comprida nº 609, de 06 
de novembro de 2006 alterou a disciplina dos repasses às 
Prefeituras de Iguape e Ilha Comprida, de forma a não 
obrigar a apresentação de prestação de contas; 
Apresentaram justificativas para o adiantamento concedido 
ao servidor Lialcid Augusto em 30/12/2008, manifestando 
juízo de conformidade da respectiva prestação de contas; 
Alegaram a excepcionalidade da formalização incompleta do 
documento fiscal que instruiu a prestação de contas do 
adiantamento concedido à servidora Vera Matera Fischer; 
Quanto a ausência de processo licitatório nas despesas com 
aquisição de bens e serviços de consumo continuado, alegaram 
que as despesas incorridas estavam dentro dos limites do 
Art. 24, Parágrafo único da Lei 8.666/93; 
E, em relação à ausência de documento comprobatório dos 
serviços de manutenção das instalações elétricas, atestaram 
que os serviços foram prestados e fiscalizados pelos 
coordenadores do pedágio. 
 

3 – REGISTROS CONTÁBEIS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 
Justificaram a manutenção de sua escrita contábil nos 
moldes da Lei 4.320/64 em função do disposto nos artigos 
107 a 110 do referido diploma legal. 
 
4 – ORÇAMENTO – AUTORIZAÇÃO E EXECUÇÃO e 5 – INFLUÊNCIA DO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 
Justificaram a queda de receita a partir da manutenção da 
decisão judicial que determinou a isenção de cobrança de 
pedágio dos moradores dos municípios de Iguape e ilha 
Comprida. 
 

6 – DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES / EXPEDIENTES: 
Prestaram informações a respeito da situação dos assuntos 
tratados no referido tópico do relatório da fiscalização. 
 

7 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 
Alegaram que as leis de criação da empresa pública não 
possuem previsão de um Conselho de Administração em sua 
estrutura. 
 

8 – CONSELHO FISCAL: 
Informaram que o Conselho Fiscal funcionou regularmente 
durante o exercício de 2008. 
 

9 – CONTROLE INTERNO: 
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Anunciaram que estariam sendo tomadas medidas para a 
designação de responsável pelo controle interno. 
 

10 – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA 
JURÍDICA: 
Informaram que a empresa pública aguardava o desfecho do 
impasse relativo ao cadastramento da empresa pública na 
Receita Federal, que pende de solução por parte do 
Ministério Público. 
 
11 – ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
DO TRIBUNAL DE CONTAS: 
Argumentaram que as recomendações deste E. Tribunal foram 
adotadas, na medida do possível. 
 
   SDG, instada a se manifestar, opinou pela 
irregularidade das contas, em função, principalmente, da 
ausência de prestação de contas dos repasses efetuados em 
2007 às prefeituras constituintes e destinados às ações 
finalísticas da empresa, sugerindo a aplicação de multa com 
fulcro no Artigo 36, Parágrafo único, c.c. o Artigo 104, I 
e II da Lei Complementar Paulista nº 709/93 e o acionamento 
dos incisos XV e XXVII do Art. 2º da Lei Orgânica desta 
Corte, dando-se conhecimento da decisão ao Ministério 
Público. 
 
   Os autos retornaram ao órgão de instrução para 
a juntada das leis de criação e dos atos constitutivos da 
empresa e a prestação de informações a respeito das ações 
judiciais que lhes são contrárias. 
 
   Diante do acréscimo de documentos, os autos 
retornaram à SDG para nova manifestação, desta vez 
desconsiderando o apontamento da falta de prestação de 
contas de recursos repassados pela empresa aos municípios 
de Iguape e Ilha Comprida, já que a impropriedade refere-se 
ao exercício de 2007. 
 
   Assim, a SDG retificou seu posicionamento 
anterior, desta vez opinando pela regularidade, com 
ressalvas, das contas sob exame, sem prejuízo da expedição 
das recomendações à Origem. 
 

Conclui-se dos documentos e informações que a 
execução orçamentária resultou em déficit de R$ 334.282,77, 
correspondente a 33,44% da receita auferida no exercício em 
exame, reduzindo o patrimônio líquido da empresa em 63%1 

                                                           
1 Patrimônio líquido em 31/12/2007: R$ 534.677,93; Patrimônio líquido em 31/12/2008: R$ 197.843,71.  



 

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro - SP - CEP 01017-906 
PABX 3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br 

186

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Gabinete do Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho 

 

TC-002333/026/08 

elevando o superávit financeiro do exercício anterior em 
22%. 

 
A EMPRESA PÚBLICA BIMUNICIPAL IGUAPE E ILHA 

COMPRIDA desenvolveu no exercício examinado atividades que 
se coadunam com os objetivos estabelecidos nas suas leis de 
criação e estatuto social. 
 
   Por fim, as contas dos três exercícios 
anteriores ao de 2008 foram assim julgados por esta Corte: 
 
2007 (TC-3893/026/07): irregulares (sentença publicada no 
DOE em 06/07/2011 – Conselheiro Fúlvio Julião Biazzi), 
Recurso Ordinário em tramitação; 
 
2006 (TC-3666/026/06): irregulares (sentença publicada no 
DOE de 27/06/2008 – Conselheiro Renato Martins Costa), 
Recurso Ordinário não provido (2ª Câmara – sessão de 
27/04/2010 – Conselheiro Relator Edgard Camargo Rodrigues); 
 
2005 (TC-3218/026/05): regulares, com ressalvas (sentença 
publicada no DOE de 22/03/2007 – Conselheiro Claudio Ferraz 
de Alvarenga). 
 
   É o relatório. 
 
   DECIDO. 
 
   As Contas estão em condições de ser aprovadas. 
 
   O resultado deficitário evidenciado nos 
demonstrativos contábeis, determinado pela queda de receita 
da empresa pública em 20082, foi provocado pelos 
desdobramentos originários da concessão de medida liminar 
em sede de Ação Civil Pública, que proibiu, a partir de 
outubro de 2007, a cobrança de pedágio pela travessia da 
ponte Prefeito Laércio Ribeiro, em relação aos moradores de 
Iguape e Ilha Comprida. 
 
   Nestas condições, o resultado negativo do 
exercício é relevável, já que causado por circunstância 
absolutamente alheia à ação da administração da empresa 
pública. O resultado desfavorável não tem sua gênese em 
atos que configurassem má gestão dos recursos financeiros 
da empresa pública. 
 

                                                           
2 Receita realizada: R$ 999.714,75, R$ 1.108.814,65 a menos que o 
arrecadado em 2007. 
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   Observo que a empresa pública desempenhou no 
exercício examinado as atividades para as quais foi 
originalmente constituída. 
 
   E, considerando o impasse relativo ao 
cadastramento da empresa pública na Receita Federal, que 
pende de apreciação por parte do Ministério Público, 
mostra-se justificável a não integralização do capital 
social pelos municípios de Iguape e Ilha Comprida e a 
ausência de entrega da declaração de informações econômico-
fiscais da pessoa jurídica. Tais impropriedades restam, 
assim, afastadas. 
 
   As falhas verificadas com relação à 
formalização das despesas, constituição do Conselho Fiscal 
e nomeação de responsável pelo controle interno, embora não 
tenham sido suficientemente justificadas pela Origem, não 
possuem gravidade suficiente para comprometer as contas, 
sendo cabível, no entanto, a emissão de RECOMENDAÇÃO para 
que sejam enfrentadas e corrigidas pela empresa pública. 
 
   Desta forma, nos termos do inciso II, do Artigo 
33, da Lei Complementar Paulista nº 709/93, JULGO REGULARES 
COM RESSALVAS as contas da EMPRESA PÚBLICA BIMUNICIPAL 
IGUAPE E ILHA COMPRIDA, referentes ao exercício de 2008, 
ressalvados os casos pendentes de apreciação por este E. 
Tribunal, RECOMENDANDO à Origem que regularize as 
impropriedades anotadas com relação à formalização das 
despesas, constituição do Conselho Fiscal e nomeação de 
responsável pelo controle interno. 
 
   Publique-se a sentença. 
 
 Aguarde-se o trânsito em julgado. 
 
 Ficam, desde já, autorizadas vista e extração de cópias 
dos autos. 
 Após, arquivem-se. 

 
G.C., em 24 de fevereiro de 2012. 

 
 
 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 
SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO 

DLC/. 


