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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES 
 
SEGUNDA CÂMARA DE 27/04/10                        ITEM Nº35            

RECURSO ORDINÁRIO 
 
35 TC-003666/026/06 
Recorrente(s): Hércules Benedito Negrão – Ex-Presidente da 
Empresa Pública Bimunicipal Iguape e Ilha Comprida. 
Assunto: Contas anuais da Empresa Pública Bimunicipal 
Iguape e Ilha Comprida, relativas ao exercício de 2006. 
Responsável(is): Durval Faria Júnior e Hércules Benedito 
Negrão. 
Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra a 
sentença publicada no D.O.E. de 27-06-08, que julgou 
irregulares as contas, nos termos do artigo 33, inciso III, 
alíneas “b” e “c”, da Lei Complementar nº 709/93. 
Acompanha(m): TC-003666/126/06. 
Auditoria atual: UR-12 - DSF-I. 
 

RELATÓRIO  
 
    Recurso Ordinário interposto por 
Hercules Benedito Negrão, ex-Presidente da Empresa Pública 
Bimunicipal Iguape/Ilha Comprida, contra r. sentença de 
fls.77/79, que julgou irregulares as contas do exercício de 
2006, em razão da reincidência de inúmeras falhas1, sem que 
os responsáveis apresentassem justificativas. 
 
    Aspectos relacionados à origem e 
constituição da Entidade, afirma o Recorrente, pendem de 
solução por parte do Ministério Público e por este motivo 
os Municípios envolvidos suspenderam a integralização do 
capital. Mais, a empresa mantém sua escrituração nos moldes 
da Lei Federal n°4.320/64. 

 
Informa sobre a contratação de empresa 

especializada para efetuar relatório ambiental do aterro 
sanitário, tendentes à implantação e ao destino final dos 
resíduos. 

 

                     
1 -ausência de providências em regularizar a  natureza jurídica da empresa , atividades desenvolvidas parcialmente, 
registros contábeis incorretos, compras  de  materiais  e  serviços de empresa  pertencente a funcionários, controle  
precário de abastecimento, concessão   indevida de  auxilio  as  Prefeituras  de Iguape e Ilha Comprida, devolução 
intempestiva de  numerário  não utilizado, irregularidades  nas  licitações, migração   de  funcionários  para   outros 
cargos efetivos, por meio de Portarias,  prejudicada  análise dos índices de liquidez e endividamento, ausência  de 
ressarcimento    decorrente  de   roubo   ocorrido  no   ano  anterior,   ausência   de    parecer   do  Conselho Fiscal e  
não encaminhamento das informações contábeis ao Ministério da Fazenda. 
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Salienta, à fl. 87, adoção de medidas 
para melhorar o controle de abastecimento dos veículos e 
afirma que os gastos apontados pela Auditoria referem-se 
aos carros do Executivo de Iguape. 

 
Valores repassados aos Municípios de 

Iguape e Ilha Comprida ocorreram para manutenção e 
conservação da ponte e adjacências, bem como para cobrir 
despesas com estudos e destinação do lixo. 

 
Convites impugnados pela Auditoria, 

diante do projeto básico realizado por servidor da 
Prefeitura Municipal de Ilha Comprida e licitação indevida, 
decorreram, segundo a Origem, da ausência de engenheiro no 
quadro da empresa, sendo as obras executadas em duas etapas 
para não prejudicar o trânsito. 

 
Aduz, ainda, ter sanado as 

impropriedades referentes à formalização de contrato (com 
previsão de cláusulas dispostas na Lei de Licitações) e 
migração de funcionários para outros cargos (por meio de 
processo seletivo). 

 
Assegura, com relação à denúncia2, que 

a empresa achou por bem esperar o processo criminal 
transitar em julgado, pois dele dependerá o êxito do 
processo civil. 

 
Ao final, anexa documentação relativa à 

constituição e ata do Conselho Fiscal (apreciação das 
contas de 2006) e requer o provimento do apelo. 

 
Assessoria Técnica (fls.147) opina, 

quanto aos aspectos contábeis, pelo provimento do recurso, 
enquanto Assessoria Técnica (fls.148/149), Chefia (fls.150) 
e SDG (fls.151/154) manifestam-se pelo seu desprovimento.  

 
É o relatório. 

 
 
 
GC/ECR  
NST 

 

                     
2  roubo no valor de R$12.312,00 relativo a arrecadação de pedágio 
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TC-003666/026/06 
 
 

VOTO 
 
PRELIMINAR 
 

    Recurso em termos, dele conheço3. 
 
 

MÉRITO 
 

    Com relação à origem da Entidade, SDG 
(fls.151/154) faz breves considerações em face da 
permanência do impasse quanto à sua personalidade jurídica 
e, entende oportuna, para efeitos de consolidação de 
resultados, a adoção da contabilidade pública.  
 
    Muito embora algumas justificativas 
possam ser aceitas, como é o caso da composição e ata 
emitida pelo Conselho Fiscal, prorrogação contratual de 
advogada, medidas adotadas quanto à denúncia de roubo, 
relativa à arrecadação de pedágio e demonstrativos 
contábeis, as demais não merecem acolhimento. 
 
    Instrução do feito demonstra que a 
Entidade deixou de cumprir, no exercício em exame, suas 
finalidades com relação ao aterro sanitário. Providências 
posteriores, eventualmente, podem surtir efeitos em contas 
futuras. 
 
    Fracionamento de objeto contratual 
(pavimentação asfáltica) e escolha inadequada4 de licitação 
não foram justificados satisfatoriamente.  
 
    Do mesmo modo, medidas adotadas nos 
exercícios de 2007 e 2008 no que diz respeito ao controle 
de abastecimento de veículos e migração de funcionários 
para outros cargos não são passíveis de aceitação. 
 
    Repasses de valores às Prefeituras 
Municipais de Iguape e Ilha Comprida, segundo documentos 
juntados pela fiscalização, foram destinados à manutenção 
da cultura, turismo e esporte. Por outro lado, a Origem 

                     
3 - Sentença publicada no DOE de 27/06/08 (fls.80) e recurso protocolado neste Tribunal em 14/07/08 (fls.85). 
4 Inobservância do § 5 do artigo 23 da Lei de Licitações e Contratos 
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informa que as importâncias foram gastas  com estudo e 
destinação do lixo, assim como com conservação/manutenção 
de vias públicas. Entretanto, não juntou qualquer 
comprovação ou prestação de contas. 
 
    Por fim, as irregularidades apontadas 
no tocante aos gastos efetuados por meio de adiantamento, 
prestação de contas e devolução de numerário 
intempestivamente não foram enfrentadas pela Origem. 
 
    Nessas condições, acompanho Assessoria 
Técnica, Chefia e SDG, voto pelo desprovimento do recurso 
ordinário em apreço, mantendo-se a r. Decisão combatida. 
 
 
 
GC/ECR 
NST 

 

 
 
 
 

 


