
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA

 
PRIMEIRA CÂMARA   –   SESSÃO DE 25/02/2014   –   ITEM 66 
 

 
TC-000268/012/10 

Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe. 
Contratada: Banco Santander (Brasil) S/A. 

Autoridades que firmaram os Instrumentos: Milena Xisto 

Bargieri Migliaresi (Prefeita), Sergio Gonçalves (Vice-Presidente) e 
Fernando Alberto Cirino (Superintendente Regional de Governos).  

Objeto: Propiciar à Prefeitura apoio financeiro para execução do 
projeto “Desenvolvimento Turístico e Comunitário. 

Em Julgamento: Convênio celebrado em 08-08-09. Valor – 
R$2.200.000,00. Justificativas apresentadas em decorrência da 

assinatura de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei 
Complementar nº 709/93, pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini, 

publicada no D.O.E. de 11-08-10. 
Advogados: Sérgio Martins Guerreiro e José Neto Fernandes e 

outros. 
Fiscalizada por:    UR-12 – DSF-II.    

Fiscalização atual: UR-20 – DSF-I.     
 

 

RELATÓRIO 
 

 
Em exame Convênio celebrado entre a Prefeitura 

Municipal da Estância Balneária de Peruíbe e o Banco Santander 

(Brasil) S.A. em 08/08/2009, objetivando propiciar apoio financeiro à 

Municipalidade para a execução do projeto denominado  

“Desenvolvimento Turístico e Comunitário”, no valor total de R$ 

2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), no prazo de 60 

(sessenta) meses (fls. 02/10). 
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A Fiscalização apresentou relatório (fls. 100/108) 

em que concluiu pela irregularidade da matéria, com proposta de 

multa à responsável, em razão dos seguintes apontamentos: 

- o termo não apresenta características de 

convênio, mas sim de contrato (item 7); 

- seria necessária a realização de prévia licitação 

ou de processo de dispensa ou inexigibilidade de certame, sendo que 

nenhuma dessas hipóteses ocorreu (item 7); 

- inexistência de parecer técnico-jurídico 

amparando a contratação (item 10); 

- falta de comprovação da compatibilidade dos 

valores em relação ao mercado, pois a Administração Municipal 

receberia verba para desenvolvimento turístico e comunitário, mas 

não considerou o preço que o mercado estaria disposto a pagar pelos 

serviços (item 14); 

- Termo de Ciência e de Notificação assinado por 

representante do Banco diferente daquele signatário do ajuste (item 

20); 

- ausência de publicação do ajuste (item 22); e 

- remessa intempestiva do contrato a este Tribunal 

(item 23). 
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A Unidade Regional de São José dos Campos 

destacou em seu parecer que o Anexo I – Plano de Trabalho e o 

Anexo II – Descrição de Projeto, além de não detalhar o referido 

Projeto, previram a prestação de outros serviços a ele não 

relacionados, a saber: 

- processamento de créditos dos salários e 

proventos dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura 

(folha de pagamento); 

- instalação e manutenção de Posto de 

Atendimento Bancário na sede da Prefeitura; 

- processamento dos créditos referentes a 

pagamentos de fornecedores da Prefeitura; e 

- credenciamento da instituição financeira para 

realizar empréstimos aos servidores com pagamento consignado. 

Salientou, ainda, que segundo o item 1.2 do Anexo 

I tais serviços seriam realizados com exclusividade pelo banco. 

A referida UR observa também que o caráter de 

doação tampouco prevaleceria, já que há previsão de restituição 

proporcional ao prazo de vigência do contrato (1/60 do valor por mês 

faltante para o término do prazo de vigência). Haveria, portanto, 
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indícios de remuneração mensal pela disponibilização dos serviços 

contemplados no ajuste. 

Instado a se manifestar, o Município de Peruíbe 

apresentou justificativas a fls. 117/121.  

Primeiramente, defendeu que a atual gestão 

apenas teria renegociado convênio assinado em 09/09/2005 com o 

antigo Banco do Estado de São Paulo – BANESPA, o qual foi 

rescindido dois dias antes da assinatura do termo em exame (fls. 

67/85), sendo que o único intuito do Santander seria “realizar 

investimentos nas áreas turísticas e sociais do Município”. 

Sobre os apontamentos da fiscalização, 

argumentou que: 

- seriam desnecessários - no Anexo II - os 

detalhes sobre as ações que receberiam aporte do Banco, porque 

ficaria a critério da Administração a forma e o momento de aplicação 

dos valores doados; 

- o ajuste não garantiu qualquer exclusividade ao 

Santander, já que o item 1.2 do Plano de Trabalho seria mero acordo 

de intenções e previa futuro convênio a ser firmado entre as partes; e 
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- 92,68% dos servidores do Município teriam 

optado pelo recebimento de seus salários via Santander, 

possivelmente em decorrência de vínculo com o antigo Banespa. 

Chefia de ATJ manifestou-se a fls. 124/127 

encaminhando os autos a SDG, que acompanhou o entendimento da 

fiscalização e opinou pela irregularidade da matéria em virtude de 

infringência aos artigos 37, XXI da Constituição Federal e 2º e 3º da 

Lei nº 8.666/93, “que dispõem sobre a imprescindibilidade de 

licitação e da busca pela proposta mais vantajosa” (fls. 128/131). 

Em seu parecer, SDG relatou que referida matéria 

não é inédita neste Tribunal, reportando-se ao decidido nos autos do 

TC-001317/011/08, em sessão de 27/08/2013, tendo como Relator o 

eminente Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.  

É o relatório. 

MFR 
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VOTO 
 

 
Acolho integralmente o posicionamento da 

fiscalização e de SDG pela reprovação da matéria. 

Consoante verificado no parecer de ambas, o 

conteúdo do ajuste não corresponde ao de um Convênio com mútua 

colaboração para a realização de um projeto comum de 

“Desenvolvimento Turístico e Comunitário”. 

O instrumento em questão limita-se a mencionar o 

referido projeto e o compromisso do banco de suportar os custos dele 

decorrentes, no valor de R$ 2.200.000,00, com a possibilidade de 

rescisão e restituição da proporção de 1/60 do valor efetivamente 

disponibilizado, por mês faltante para o regular término do respectivo 

prazo de vigência1. 

Os Anexos a este ajuste, muito embora tenham 

sido intitulados “Plano de Trabalho” (Anexo I) e “Descrição do 

Projeto” (Anexo II), tampouco suprem as lacunas verificadas no 

pacto. 

Ao contrário, o que se verifica no cronograma de 

execução do Plano de Trabalho (Anexo I, item 1.2) é a contratação de 

serviços bancários, que incluem processamento da folha de 

                                    
1 Prazo de 60 meses. 
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pagamento dos servidores, instalação e manutenção de Posto de 

Atendimento Bancário na sede da Prefeitura, administração de 

créditos referentes a pagamento de fornecedores e realização de 

empréstimos aos servidores com pagamentos consignados. 

Além disso, as únicas informações inseridas no 

Anexo II do ajuste - intitulado “Descrição de Projeto” - são o nome, o 

valor total, que seria disponibilizado em uma única parcela até o dia 

12/08/2009, e a responsabilidade da Prefeitura pelas despesas dele 

decorrentes, incluindo obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

securitárias, tributárias e autorais. 

Observo também que foi prevista a restituição de 

valor proporcional ao tempo de vigência contratual, em caso de 

rescisão, o que descaracteriza a alegada doação.  

E, conforme bem observado pela fiscalização, os 

serviços disponibilizados pelo banco à Prefeitura, seus servidores e 

fornecedores, não guardam relação com o desenvolvimento turístico 

e comunitário. 

Assim, não incide o artigo 116 da Lei nº 8.666/93 

sobre a hipótese dos autos, mas sim as exigências inerentes aos 

contratos públicos firmados com prestadores de serviços. 
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Ademais, não vislumbro qualquer vínculo entre o 

presente pacto firmado em 08/08/2009 e o Convênio nº 006/005, 

rescindido em 06/08/2009 (fls. 67/85), como procura fazer crer a 

Municipalidade. 

Verifica-se que aquele ajuste, celebrado com o 

Banespa, objetivou o fornecimento de suporte operacional à gestão 

do fluxo de caixa dos recursos do Fundo Municipal de Saúde. 

O julgado proferido nos autos do TC-

001317/011/082, invocado por SDG a fls. 129/131, diz respeito a 

situação muito semelhante à ora verificada e vem ilustrar 

apropriadamente meu entendimento contrário aos atos em exame. 

Destaco, ainda, que o demonstrativo referente ao 

mês de maio de 2010 (fl. 98) indica que 92,68% dos servidores do 

Município recebem seus salários pelo Banco Santander. 

Se os demais bancos dividem apenas 7,32% 

restantes da folha de pagamento, fica clara a terceirização dos 

serviços dessa natureza, que contam com interesse inegável das 

instituições financeiras. 

                                    
2 Em sessão de 27 de agosto de 2013, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau 

Beraldo, Relator, Robson Marinho, Presidente, e Edgard Camargo Rodrigues, na 

conformidade das correspondentes notas taquigráficas, foram julgadas irregulares a 

dispensa de licitação e o ajuste decorrente, acionando os incisos XV e XXVII do 

artigo 2° da Lei Complementar n° 709/93. 
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Consoante relatório da FEBRABAN de fls. 99, 

mencionado pela fiscalização, o Município de Peruíbe possui quatro 

bancos de grande porte, além do Santander, que poderiam concorrer 

em um certame com aquela finalidade. 

Seria, pois, imprescindível a realização de licitação 

e consequente obtenção de proposta mais vantajosa à Administração 

Pública. 

Com isso, está clara a violação aos artigos 37, XXI, 

da Constituição Federal e 2º e 3º da Lei nº 8.666/93. 

A esse respeito, esta Corte de Contas já se 

manifestou em diversas oportunidades, dentre quais cito as decisões 

proferidas nos autos dos TCs-018648/026/053, 000089/003/064 e 

023469/026/065, todas mencionadas no relatório da fiscalização.  

E mesmo que fosse admissível a contratação 

direta, o que não ocorre, a matéria estaria irregular visto que não foi 

realizado qualquer dos atos inerentes aos processos de dispensa ou 

                                    
3 Sessão de 09 de dezembro de 2008, pelo voto dos Conselheiros Edgard Camargo 

Rodrigues, Presidente e Relator, Antonio Roque Citadini e Claudio Ferraz de 

Alvarenga. 
4 Sessão de 17 de abril de 2007, pelo voto dos Conselheiros Eduardo Bittencourt 

Carvalho, Presidente e Relator, Edgard Camargo Rodrigues e Claudio Ferraz de 

Alvarenga. 
5  Sessão de 08 de abril de 2008, pelo voto dos Conselheiros Robson Marinho, 

Relator, Fulvio Julião Biazzi, Presidente, e Renato Martins Costa. Essa decisão foi 

mantida em sede recursal, sessão de 15 de julho de 2009, pelo voto dos 

Conselheiros Cláudio Ferraz de Alvarenga, Relator, Antonio Roque Citadini, Renato 

Martins Costa e Robson Marinho, bem como pela Substituta de Conselheiro Maria 

Regina Pasquale e do Substituto de Conselheiro Marcos Renato Böttcher. 
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reconhecimento de inexigibilidade de licitação, em especial a 

comprovação da compatibilidade dos valores em relação ao mercado.  

Os demais vícios apontados - inexistência de 

parecer jurídico, divergência na assinatura do Termo de Ciência e 

Notificação, falta de publicação do ajuste e remessa intempestiva do 

contrato - vêm apenas reforçar o juízo de irregularidade.  

Por todo o exposto, acolhendo as manifestações 

desfavoráveis do órgão de instrução e de SDG, voto pela 

irregularidade do Convênio celebrado em 08/08/2009 pela 

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe e Banco 

Santander (Brasil) S.A., aplicando, em consequência, as disposições 

do artigo 2º, inciso XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93. 

Consigno que a invocação dos ditames do inciso 

XXVII, acima referido, importa que o atual Gestor Municipal informe a 

esta Egrégia Corte as providências administrativas complementares 

adotadas em função das imperfeições anotadas, comunicando, em 

especial, a eventual abertura de sindicância. 

Com fundamento no artigo 104, inciso II, da Lei 

Complementar nº 709/93, aplico à autoridade responsável, Senhora 

Milena Xisto Bargieri Migliaresi, multa no valor correspondente a 200 
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(duzentas) UFESPs, a ser recolhida, na forma da Lei n° 11.077, de 20 

de março de 2002. 

 

RENATO MARTINS COSTA 
Conselheiro 


