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        SENTENÇA DO AUDITOR VALDENIR ANTONIO POLIZELI 

Processo: TC-001142/026/14.  

Interessado: Empresa Pública Bimunicipal Iguape e Ilha 

Comprida. 

Município: Iguape. 

Matéria em exame: Balanço Geral - Contas do exercício de 

2014. 

Dirigente: Carlos Micael de Castro França, 

Presidente. 

Instrução: UR- 12 / DSF- II. 

RELATÓRIO 

Em exame as contas do exercício de 2014 da 

Empresa Pública Bimunicipal Iguape e Ilha Comprida. A 

Fiscalização apontou as seguintes ocorrências: 

Item 1 – Origem e Constituição:  Não arquivamento de seus atos 

constitutivos na Junta Comercial; não integralização do 

capital social pelos municípios sócios; indefinição da 

natureza jurídica da empresa. 

Item 4.2.1 – Adiantamentos: Falhas nas despesas em regime de 

adiantamento quanto à formalização, preenchimento correto e 

completo dos comprovantes, ausência de justificativas para 

despesas fora do município. 

Item 5.1 – Registros Contábeis e Demonstrações Financeiras:    

A indefinição de sua natureza jurídica enseja a indefinição da 

contabilização, que está sendo elaborada nos termos da Lei 

Federal nº 4.320/64, em vez da Lei Federal nº 6.404/76. 

Item 12 – Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais: O 

Balanço Patrimonial não registra corretamente o saldo apurado 

no inventário de bens da Administração. 

Item 15.1 – Conselho de Administração:  A empresa não 

instituiu o Conselho de Administração. 

Item 15.3 – Auditoria Interna: Inexistência de Auditoria 

Interna no exercício em exame. 

Item  15.4 – Auditoria Independente: Não contratação de 

auditoria independente no exercício em exame. 

Item 15.6 – Declaração de Informações Econômico – Fiscais da 

Pessoa Jurídica: Não entrega da declaração de informações 
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Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica junto a Receita 

Federal. 

Após as notificações de praxe, o ex-presidente 

da empresa pública apresentou suas justificativas, 

acompanhadas de documentação correlata, as quais foram 

acostadas às fls. 32/47. Em pequena síntese  alegou que as 

atuais Administrações (Ilha Comprida e Iguape) firmaram acordo 

para encerramento das atividades da Empresa Pública, tendo 

sido concretizado no exercício de 2015.  Pelo motivo 

apresentado, ainda não foi criado o Conselho de Administração, 

nem foi entregue a Declaração de Informações Econômicos – 

Fiscais. 

Quanto aos adiantamentos, menciona que os 

devidos apontamentos da fiscalização conferem, mas decorreram 

de parte de terceiros e não da entidade. 

Em relação aos Registros Contábeis e 

Demonstrações Financeiras, alega que a fiscalização não anotou 

inconsistências nas peças e demonstrativos contábeis, tendo 

apenas ressalvado que as demonstrações financeiras elaboradas 

obedeceram a Lei 4.320/64 e não a 6404/76. 

Esclarece que as divergências detectadas nos 

registros no Balanço Patrimonial decorreram de um lapso de 

entrega do inventário de bens por ocasião da auditoria. 

As pendências relativas ao Conselho de 

Administração somente poderão ser sanadas quando houver a 

mudança da personalidade jurídica, passando de Autarquia para 

Empresa Pública. 

Pelo fato de ser considerada “Autarquia” pela 

Receita Federal, não é obrigatória a auditoria interna e 

considerando o porte da entidade. Da mesma forma, enquanto 

persistir o impasse jurídico, não cabe a contratação de 

auditoria independente para elaboração de parecer. 

Por fim, informa que não cabe o envio da 

Declaração de Informações Econômico – Fiscais da Pessoa 

Jurídica por ser considerada uma Autarquia. 

Encaminhado com vista ao d. Ministério Público 

de Contas, o processo não foi selecionado para análise 

específica, nos termos do Ato Normativo PGC 006/2014, 

publicado no DOE de 08/02/2014 (fl. 48 verso). 

É o relatório.  
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DECISÃO 

Conforme revela a instrução da matéria, não 

foram detectadas ocorrências que pudessem comprometer a 

execução orçamentária, financeira, operacional e patrimonial 

da entidade durante o exercício de 2014. 

As ações desenvolvidas estiveram em 

conformidade com objetivos para os quais a Empresa foi 

legalmente criada. As falhas a respeito da origem e 

constituição decorreram de confusão jurídica quando a entidade 

foi implantada, momento que lhe foi dado tratamento de 

autarquia, cujas críticas deste Tribunal já datam de vários 

exercícios anteriores. Não obstante, em vista da sua 

dissolução, liquidação e extinção em 2015, relevo a 

impropriedade. Pela mesma razão, também entendo que podem ser 

tolerados os desacertos sobre a escrituração contábil. 

O resultado orçamentário do exercício revelou-

se satisfatório e não foram detectadas despesas irregulares ou 

desprovidas de interesse público, bem como desvios ou 

malversação do erário. Verificou-se ainda a boa ordem nos 

recolhimentos dos encargos sociais e ausência de precatórios e 

requisitórios de baixa monta. 

Contudo, determinações devem ser endereçadas à 

origem para que envide esforços destinados à transparência das 

despesas realizadas mediante o regime de adiantamentos, bem 

como observe com rigor o Comunicado SDG nº 19/2010, nos termos 

a seguir:     

COMUNICADO SDG Nº 19/2010 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta que, no uso do 
regime de adiantamento de que tratam os art. 68 e 69 da Lei nº 
4.320, de 1964, devem os jurisdicionados atentar para os 
procedimentos determinados na lei local específica e, também, para 
os que seguem: 

1. autorização bem motivada do ordenador da despesa; no caso de 
viagens, há de se mostrar, de forma clara e não-genérica, o objetivo 
da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão. 

2. o responsável pelo adiantamento deve ser um servidor e, não, um 
agente político; tudo conforme Deliberação desta Corte (TC-A 
42.975/026/08). 

3. a despesa será comprovada mediante originais das notas e 
cupons fiscais; os recibos de serviço de pessoa física devem bem 
identificar o prestador: nome, endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no 
INSS, nº. de inscrição no ISS. 
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4. a comprovação de dispêndios com viagem também requer  
relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados.  

5. em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e 
legitimidade, os gastos devem primar pela modicidade. 

6. não devem ser aceitos documentos alterados, rasurados, 
emendados ou com outros artifícios quem venham a prejudicar sua 
clareza. 

7. o sistema de Controle Interno deve emitir parecer sobre a 
regularidade da prestação de contas. São Paulo, 07 de junho de 
2010. 

Os demais apontamentos revestiram-se de caráter 

meramente formal e também podem ser conduzidos ao campo das 

ressalvas. 

Nesse sentido e, nos termos do que dispõem a 

Constituição Federal, art. 73, § 4º c/c Resolução n° 3/2012 

deste Tribunal, JULGO REGULARES COM RESSALVAS as contas da 

Empresa Pública Bimunicipal Iguape e Ilha Comprida relativas 

ao exercício de 2014, conforme art. 33, inciso II, da Lei 

Complementar Estadual nº 709/93, dando-se quitação ao 

responsável, excetuando os atos pendentes de apreciação. Em 

vista do art. 35 do mesmo diploma legal, determino ao atual 

dirigente para que envide esforços a fim de evitar a 

reincidência das falhas, bem como observe com rigor o 

Comunicado SDG nº 19/2010 para a realização das despesas 

mediante o regime de adiantamentos. 

O Acessório 1, TC-1142/126/14, deverá 

permanecer acompanhando os presentes autos. 

Autorizo vista e extração de cópias no Cartório 

do Corpo de Auditores, observadas as cautelas de estilo. 

Publique-se por extrato. 

Ao Cartório para vista e extração de cópias. 

Após, ao DSF competente para as anotações de 

estilo, arquivando-se em seguida. 

C.A., 23 de junho de 2016. 

 

 

Valdenir Antonio Polizeli 

 Auditor 
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EXTRATO DE SENTENÇA 

Processo: TC-001142/026/14.  

Interessado: Empresa Pública Bimunicipal Iguape e Ilha 

Comprida. 

Município: Iguape. 

Matéria em exame: Balanço Geral - Contas do exercício de 

2014. 

Dirigente: Carlos Micael de Castro França, 

Presidente. 

Instrução: UR- 12 / DSF- II. 

Sentença:          Fls. 49/52. 

 

EXTRATO: Nesse sentido e, nos termos do que dispõem a 

Constituição Federal, art. 73, § 4º c/c Resolução n° 3/2012 

deste Tribunal, JULGO REGULARES COM RESSALVAS as contas da 

Empresa Pública Bimunicipal Iguape e Ilha Comprida relativas 

ao exercício de 2014, conforme art. 33, inciso II, da Lei 

Complementar Estadual nº 709/93, dando-se quitação ao 

responsável, excetuando os atos pendentes de apreciação. Em 

vista do art. 35 do mesmo diploma legal, determino ao atual 

dirigente para que envide esforços a fim de evitar a 

reincidência das falhas, bem como observe com rigor o 

Comunicado SDG nº 19/2010 para a realização das despesas 

mediante o regime de adiantamentos. O Acessório 1, TC-

1142/126/14, deverá permanecer acompanhando os presentes 

autos. Autorizo vista e extração de cópias no Cartório do 

Corpo de Auditores, observadas as cautelas de estilo. 

Publique-se. 

C.A., 23 de junho de 2016. 

 

 

Valdenir Antonio Polizeli 

 Auditor 

 

 


