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SENTENÇA DO AUDITOR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

PROCESSO: TC- 000486/026/11 

ENTIDADE: EMPRESA PÚBLICA BIMUNICIPAL IGUAPE e ILHA COMPRIDA. 

MUNICÍPIOS:        IGUAPE e ILHA COMPRIDA.  

DIRIGENTE: CARLOS MATEUS DE MENEZES – Presidente.  

MATÉRIA: BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2011. 

INSTRUÇÃO: UR 12 UNIDADE REGIONAL DE REGISTRO/DSF-II. 

 

RELATÓRIO 

Em exame as contas anuais do exercício de 2011 da EMPRESA PÚBLICA 
BIMUNICIPAL IGUAPE e ILHA COMPRIDA. 

A Empresa Bimunicipal Iguape e Ilha Comprida foi criada pelas Leis 
Municipais nº 1.554/99, de 26/11/99, de Iguape, e nº 284/99, de 08/11/99, de Ilha Comprida. É 
entidade de direito privado. 

Conforme registrado nos autos, a cúpula da entidade é composta pela 
Diretoria e o Conselho Fiscal. Seus membros foram regularmente investidos e apresentaram a 
declaração pessoal de bens, nos termos da Lei nº 8.429/92, sem apontamento de acumulação 
ilegal de cargos públicos. 

A Fiscalização da entidade coube à Unidade Regional de Registro, que 
em minucioso relatório de fls. 17/31 aponta um elenco de desacertos, a saber: 

a) Item 1 – Origem e Constituição: os atos constitutivos da entidade não foram 
submetidos a registro da Junta Comercial; 

b)  Item 2 – Composição da Cúpula Diretiva: foram designados dois membros do Conselho 
Fiscal para o exercício de 2011; falta a designação do terceiro membro deste Conselho;; 

c)  Item 05.2 – Orçamento – Autorização e Execução: houve superestimativa de receita, 
culminando em um resultado negativo do exercício em 12,40% sobre as receitas 
auferidas; 

d) Item 6 – Ordem cronológica de pagamentos: inobservância à ordem cronológica de 
pagamentos em razão da existência de restos a pagar de exercícios anteriores não 
quitados; 

e) Item 12 – Tesouraria, almoxarifado e bens patrimoniais: não localização de bens 
patrimoniais, há notícia de formação de comissão de avaliação para tanto; 
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f) Item 15.1 – Conselho de Administração: no exercício, a entidade não contou com 
Conselho de Administração, contrariando o disposto no inciso IV do § 1º do art. 117 da 
CF/88. 

Com fulcro no artigo 29, da Lei Complementar Estadual nº 709/93, o 
Conselheiro Relator à época, conforme fls. 35/36, determinou a notificação de todos os 
interessados para que apresentassem, em 30 (trinta) dias, razões de defesa que julgassem 
convenientes. 

 A entidade, por seu presidente, comparece aos autos apresentado 
justificativas e encartando documentos às fls. 40/44. 

No tocante à ausência de registro da entidade na Junta Comercial, 
aduziu que tais desacertos foram afastados por r. sentença proferida, albergada no TC-
2333/026/08, que apreciou as contas do exercício de 2008. 

Noticiou a reiteração do pedido de nomeação do terceiro membro do 
Conselho Fiscal à Prefeitura Municipal de Iguape. 

Sobre os resultados contábeis deficitários, sustentou que durante o 
exercício em análise ocorreram gastos inesperados; citou a necessidade de elaborar laudo 
sobre a situação das estrutura da ponte “Prefeito Laércio Ribeiro”, com custo total de R$ 
232.000,00. Mencionou que concorreram, também, para o resultado deficitário bloqueios 
judiciais referentes ações trabalhistas no valor de R$ 60.000,00. Complementou justificando 
que atualmente existe equilíbrio nas finanças, após o parcelamento das dívidas tributárias com 
o INSS, da ordem de R$ 150.000,00. 

Defendeu que os restos a pagar de exercícios anteriores referem-se a 
dívidas com o advogado, Dr. Mayr Godoi, com ação judicial em tramitação desde 2008, e 
dívidas com o INSS que foram objeto de parcelamento, como já mencionado. 

Reportou que a entidade aguarda a aprovação de projeto de lei pelas 
Casas dos Legislativos de Iguape e Ilha Comprida para instituição do Conselho Fiscal. 

Instada, Assessoria Técnica desta Corte, sob prisma técnico-contábil, 
pugna pela irregularidade das contas às fls. 45/46, ressaltando que os resultados apurados são 
insatisfatórios. 

Por seu turno, i. Assessor Procurador-Chefe não dissentiu de sua 
assessoria, encaminhando parecer pela reprovação das contas em apreço às fls. 47, enfatizando 
que as razões defensórias trazidas pela Empresa não são suficientes a superar as falhas 
anotadas. 

O Douto Ministério Público (fls. 48) ofertou parecer ratificando as 
conclusões dos órgãos técnico-opinativos da Corte. 

Acompanha este processado o protocolado TC-000486/126/11 
Acessório-1 contendo dados da gestão fiscal. 
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Os últimos exercícios da entidade tiveram o seguinte trâmite neste 
Tribunal: 

2009 TC-002010/026/10  irregulares. Sentença reformada pela via recursal que  

reconheceu a regularidade das contas. 

2008 TC-2340/026/08  em trâmite. 

2007 TC-3900/026/07  regulares com recomendações. 

                                         É a síntese necessária. 

 

 

DECISÃO 

A análise dos autos não aponta falha com gravidade suficiente a macular 
as contas da EMPRESA PÚBLICA BIMUNICIPAL IGUAPE e ILHA COMPRIDA  no exercício de 2011. 

A falha anotada pela Fiscalização alusiva ao item 1 (ausência de registro 
da entidade na Junta Comercial) foi afastada por r. sentença que apreciou as contas do exercício 
de 2008, abrigadas no TC-2333/026/08). 

As razões defensórias atinentes à ausência de membro do Conselho 
Fiscal (item 2) e não instituição do Conselho de Administração (item 15.1) merecem ser 
acolhidas conquanto restou patente que os dirigentes da Empresa tomaram as providências de 
sua alçada para regularização das omissões. 

Duas falhas relevantes devem ser levadas ao campo das ressalvas:  
resultado negativo do exercício e superestimação das receitas (ambas do item 5.2). 

Em todos os cinco exercícios, entre 2007 e 2011, a Empresa efetua 
idêntica previsão de receitas e dotação de despesas, ou melhor, R$ 2.339.975,00 para previsão 
de receitas e os mesmos R$ 2.339.975,00 para despesas. Por óbvio, essa simplificação grosseira 
do processo de planejamento afronta o disposto no §1º, art. 1º, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, conquanto verificou-se, em todos os exercícios, substancial divergência entre valores 
orçados e executados. 

O segundo desacerto ensejador de ressalvas refere-se ao déficit apurado 
no exercício, de R$ 146.876,83, equivalente a 12,40% sobre as receitas arrecadadas. 

O resultado orçamentário desfavorável foi motivo de dilapidação 
substancial do patrimônio líquido da Empresa e também do aumento  de seu endividamento. 

A Empresa necessita envidar esforços para melhoria de seu 
planejamento orçamentário com vistas a evitar o aprofundamento de sua capacidade técnica de 
solvência, bastante debilitada. 
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Por todo o exposto, à vista dos elementos que instruem os autos, e nos 
termos do que dispõe a Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, JULGO REGULARES COM 
RESSALVAS as contas de 2011 da EMPRESA PÚBLICA BIMUNICIPAL IGUAPE e ILHA COMPRIDA, 
com amparo no art. 33, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 709/93. Recomendo aos 
responsáveis: a) aperfeiçoem os processos de planejamento orçamentário e financeiro da 
entidade, em consonância com o disposto no §1º, art. 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal; e, 
b) adotem medidas para evitar a reincidência de apuração de resultados orçamentários 
deficitários. Quito os responsáveis nos termos do art. 35 do mesmo diploma legal. Autorizo vista 
e extração de cópias dos autos no Cartório do Corpo de Auditores, observadas as cautelas de 
estilo.  

Publique-se por extrato.  

1. Ao cartório para: 

a) vista e extração de cópias no prazo recursal; 

b) certificar; 

2. À Unidade de Instrução competente para anotações.  

3. Após, ao arquivo. 

 

             C.A.,05 de janeiro de 2015. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 
AUDITOR 

acs 
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PROCESSO: TC- 000486/026/11 

ENTIDADE: EMPRESA PÚBLICA BIMUNICIPAL IGUAPE e ILHA COMPRIDA. 

MUNICÍPIOS:        IGUAPE e ILHA COMPRIDA.  

DIRIGENTE: CARLOS MATEUS DE MENEZES – Presidente.  

MATÉRIA: BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2011. 

INSTRUÇÃO: UR 12 UNIDADE REGIONAL DE REGISTRO/DSF-II. 

 

SENTENÇA:      FLS. 49/52. 
 

EXTRATO: Pelos fundamentos expostos na sentença referida, JULGO 
REGULARES COM RESSALVAS as contas de 2011 da EMPRESA PÚBLICA BIMUNICIPAL IGUAPE e 
ILHA COMPRIDA, com amparo no art. 33, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 709/93. 
Recomendo aos responsáveis: a) aperfeiçoem os processos de planejamento orçamentário e 
financeiro da entidade, em consonância com o disposto no §1º, art. 1º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; e, b) adotem medidas para evitar a reincidência de apuração de 
resultados orçamentários deficitários. Quito os responsáveis nos termos do art. 35 do mesmo 
diploma legal. Autorizo vista e extração de cópias dos autos no Cartório do Corpo de Auditores, 
observadas as cautelas de estilo.  

Publique-se. 

                  C.A.,05 de janeiro de 2015. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 
AUDITOR 

acs 

 

 

 

 


