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Processo no: TC-15021026/13
Orgão: Desenvolve SP - Agåncia de Fomento do Estado de São Paulo

Assunto: Balanço Geral do Ex¡rcício

+

Exercício: 2013

Trata-se do Balanço Geral - Contas do exerc-cio financeiro de 2013 alusivas à

empresa Desenvolve SP - Agêr-cia de Fomento do Estado de São Paulo, entidade pública

constituída pela Lei Estadual :ro 10.853/01 e regulam¿ntada pelo Decreto Estadual no

52.14212007, sujeita a julgamentD por parte des:a Corte de Contas, nos termos do art. 7I, inc.

II, da Constituição Federal, art. -i3, inc. II, da Constituiçãc Estadual, e art. 2o,inc.III, da Lei

Complementar Estadu al 7 09 I 1993 .

A Fiscalização, após detida análise, apresentou relatório técnico concluindo pela

ocorrência das se guinte s irre gularidade s (f1s. 42 I s 4) :

"2 - ComposÍçño lø Cripula DÍreli>"a dø Sociedule de Economis Místa,
Verificamos irregular acúmulo remu.nerado de ccrgo, função e emprego público, por parte

do Presidente do Comitê 7e Auditoria da D.,senvolve SP
4.2 - Despesa - Formulíxução e corúeúdo.
Ocorrências de reo-mbolsos de despzsas com inlcios de natureza imprópria, num total de

R821.0r r,32.
7, 3 - D isp ens as/hexíg ìb ilidades,
No tocante ao processo n'l16/2013 (inexigihlidade de licitação), conforme consulta

formulada por estafiscalização, existem outras empreses autorizadas pelafabricante do produto
instalado na Desenvolve-SP que poderiam prestar o ;erviço objeto do contrato, fato também
conhecido pela Origem, c que viabilizaria a realização c'e procedimento licitatório.

11, Remunerução dos Dirigentes e dos Conselltd,ros.
As cumulatividødes de cargos, emp"egos e funçães públicas ocqsionaram pagamentos de

retribuições pecuniárias que, somadas, extrapolam o teto remuneratório imposto pela Carta
Magna,"

Oportunizado o contraditório e a ampla defesa, foram apresentadas justificativas

(f1s.991122), subscritas por advogados cuja procuração constr das f1s.I24l126.

Instada a se manifestar, a Assessoria TécniceJurídica opinou pela regularidade

das contas em apreço (fls.1321134).

A Procuradoria da Fazenda do Estado também se posiciona pela regularidade das

contas (fls. 135).

Vêm os autos ao Mir.ristério Público de Contas para sua manifestação como fiscal

da ordem jurídica.

É o breve relatório
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2. Composição da Cúpula Diretiva da Sociedade de Economia Mista.

11. Remuneração dos Dirigentes e dos Conselheiros.

O relatório da Fiscalização apontou afronta ao artigo 115, inciso XIX, da

Constituição Estadual e artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, por parte do

Sr. Jerônimo Antunes, que atuava como "Presidente dos Comitês de Auditoria da Desenvolve

SP e da Sabesp, respectivqmente, percebendo em caèa uma, remuneração mensal de

R810.086,49 e Professor da USP, com remuneração nensal de R84.445,58, conforme

declaração defl. I5 do Anexo I" çfls.++l+s¡.

Demais disso, especifücamente em relação aos agentes públicos citados às

f1s,73176, foi destacado que, embora as remunerações pagas pela Desenvolve-SP não sejam

limitadas ao teto estabelecido pelo art.37, $9o, da Cons,ituição Federall (eis que não recebe

recursos do Estado parapagamento de despesa de pessoal nem custeio em geral2), subsistiria irregularidade

no "tocqnte ao recebimento de espécies remuneratórias advindas de cargos, empregos e

funções indevidamente acumulados", advindos da AdminiEração Direta ou Indireta.

Nesse caso, em resumo, apontou-se que a soma dos valores percebidos pelos

citados agentes públicos (em sua maioria, Secretários de Estado) supeÍaram o subsídio do

Governador, fixado em R$20.662,00 (à época), incidindo, ptrtanto, no descumprimento ao art.

37,XI da Constituição Federal.

Garantido o contraditório, a Defesa alega (fls. Þ00/105 e ll9l122) que os Comitês de

Auditoria possuem a mesma natureza jurídica de Conselho¡ Administrativos e que tal vedação

de acumulação de cargos etc. não se aplicaria quando a acunulaçáo "se dá com as atribuições

de membro de Conselhos Administrativo e Fiscal das enpresas públicas e sociedades de

economia mista".

Argumenta, também, que as atriruições exercidas junto aos Conselhos de

Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, pelos agentes públicos relacionados

às fls. 13176, "não caracterizariam como funções públrc{ls", de modo que as vantagens

percebidas em decorrência de suas nomeaçõas junto a órgãos estatutários de empresas

públicas ou sociedades de economia mista não deveriam ser "somadas à remuneração que

percebem pelo exercício de emprego, cargo ou lunção púHica, para fins de limitação do teto

remuneratório " .

I CF, art.37, $9o. O disposto no inciso XI aplica-se às emç,resas públicas e às sociedades de mista, e suas
pagamento desubsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos

despesas de pessoal ou de custeio em geral. [parágrafo incluído pela Emenda

ilL$,t;ll
l{ ^r,¡.r.r j\ I,
lri(1.,.,il.., :r,l¿i.

Í.î:ix.ry,"r';gr.ì'''-,r3aii'iryr.,-

+

Decreto Estadual 52.14212007, art. 4o. Na constituição da AFESP, deverão se- obedecidas as
IV - proibição de recebimento de repasses do Tesouro do Estadc cobertura de despesas de pessoal ou
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Com relação à matéria em discussão, o MPC acata as justificativas da Defesa,

levando em conta que a jurisprudência desta Corte de Contas é no sentido de que as

atribuições exercidas por membros dos Conselhos Deliberdivos de Estatais não se enquadram

no conceito de "função pública" (TC-0c2i061026ñB,TC-BzIle6lt4,TCt57Bl002l14,TC-6574t026t90,

TC-82s1026114 e TC-001504/026113). Logo, não inc-diria a prcibição de exercício cumulativo de

atividade de Conselheiro da empresa governainental con cargo público (art. 37, inc. XVI e

xvII)3.

Em consequência, ao não considerar a ativida1e no conselho como exercício de

função pública, não há falar em somalória dos recebimerfos para efeito de aferição do teto

constitucional, como já decidido por ocasião do julgamento do Balanço Geral da Desenvolve-

SP, exercício de 2014 (sessão ordinária da Primeira Câmara, em 0i110/2019).

Ante o exposto, entende-se pela descaracteriztção dos apontamentos em relevo.

4.2. Despesa - Formalwaçã,o e conteúdo.

A Fiscalização relatou diversos reembolsos d: despesas de natureza imprópria,

entre as quais se destacam: (i) dispêndics realizados em cæa de show (fls.51 152); (ä) consumo

de bebidas alcoólicas; (iii) hospedagerrì com montante acima do dobro permitido; (iv) gastos

com hospedagem de cônjuge e filhos; (vi) despesa com "instalação de funcionário", sem

amparo legal; (vii) adiantamento para pafücipação de tre inamento sem a demonstração de

certificado comprovando-o; (viii) despesas em estabelecimentos com endereço nesta

Capital/SP, desconfigurando tais desembolsos como despesa de viagem a serviço da empresa

pública, dentre outros (fls. 51/58).

A soma dos dispêndios considerados indevidos totalizou R$21.01 1,32 (vinte e um

mi, onze reais e trinta e dois centavos).

De um modo em geral, às fls. 105/115, a Defesa pleiteia a improcedência das

irregularidades apontadas, sob o fundamento de que as despesas realizadas com

adiantamentos e reembolsos estariam em conformidade cam as regras constantes do MNP -
Gestão de Pessoal, da Entidade.

3 CF, aft. 37, XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargm públicos, exæto, quando houver de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: [ir,ciso com redação dada pela EC l9l1998]
a) a de dois cargos de professor; [redação dada pela EC I 9/1 998]
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou cier-tífico; [redação dada pela FC 19/1998]
c) a de dois cargos ou empregos privativos de prcfissionais de saúde, com profissões regulamentadas; dada pela
EC 19/19981
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarqrias, fundações, ernpresas públi
economia mista, suas subsidiárias, e sociedades contro,adas, direta ou indiretamere, pelo poder público; [inciso
pela EC 19119981

sociedades de

redação dadacom
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Disse, também, que juntara aos autÐs outros cocumentos capazes de elucidar as

omissões reclamadas, dentre os quais: certificados d: participação em treinamentos,

comprovantes de residência de alguns beneficiários, comFrovantes de ressarcimento e notas

fiscais.

Especificamente em relação às despesas corsideradas impróprias, a Entidade

ressaltou que, nos casos em que os valores pertinenÞs ja náo tenham sido glosados

oportunamente, adotaria as providências cabíveis junto aor respectivos beneficiários visando

ao reembolso dos valores pertinentes.

Defende, finalmente, não tet havido nada de iregular na concessão de ajuda de

custo ao Superintendente Jurídico, Sr. Álvaro Sedlacek, para subsidiar as despesas

decorrentes da sua mudança de domicílio, da Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, para a

cidade de São Paulo, tendo em vista que a referida transferência "decorreu dq sua

contratação, concretizada por interesse da ariministraçãt, pelo que a situação em debate

assemelha-se àquela em que o empregado público é remo tido para exercer a sua função em

outra sede e/ou local".

Na visão do MPC, em termos gerais, as desçesas impugnadas na Exordial não

comprovaram finalidade pública, bem como não houve ¿ necessária transparência, dada a

ausência de descrição clara das atividades realizadas em grande parte dos documentos

apresentados.

As justificativas apresentadas, pot sua vez, são insuficientes para afastar as

graves máculas apuradas, na medida em que não vieram acompanhadas de quaisquer

documentos capazes de desconstituir os' apontamentos ticnicos ou que demonstrassem ter

ocorrido o ressarcimento ao erário dos valores questionado;.

No tocante ao importe despendido em casa d: show, constatou-se que o recibo

apresentado (fl.46), além de conter descrição genérica, foi emitido por estabelecimento,

localizado em Brasília, cuja nzão social é Semensato Bar e Café Ltda ME (nome fantasia: Alfa

Pub) e atividade econômica principal é o comércio de bebidas alcoólicasa.

Pelo que consta de reportagens veiculadas na mídias, trata-se de local

notoriamente frequentado por garotas de programaparu angariação de clientes.

"1.,.:;Ui.{,1 Elri L:l-ì

i li:.. iå r l'i
íT,{$##ìì

+

4 Informações obtidas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, disponibil zado no site da
consulta do CNAE (IBGE) da atividade econômica principal.
t 

-hüpr/-¡:uurw*m-çt-rsp-s-l-cs-,som¿d-isldla:&d-qal/pJss-tr-lr-i%s:q*ssaha:mpJ!0cÉ-am:bo--arc:rç:ågislh-olsþiro:$-1
https;//www.diariodaamazonia.com.br/pms-transÞortam-prostitutas-em-viaturas-e-deixam-boate-com-bebida/
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CP, art. 229.Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual,
de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:
Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
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PMs transportãm prostitutas em v¡aturas e
deixam boate com bebidã
Senl¿ìnåtnìente. nlesnro {lilrarìte o expecliente.. rÌì litares pasriarn as
maclrugaclao clentro ci¿l Al"fa PL¡b. n: Setot'HotetÊtrc' Sut, no DF

Pnsgavd dar 2h do nlrìcirugíd¿..lea:.ìa qulnt:r-teira {25/o7,/3of'J. qîåndo {rìrd g'rr"t$
cJe flrügr€,nìù c,e qatietes llrËtçi cJâiÐrr fl Alfü Fuh. baùta <\t\e èz{tlota
û ll¡o!ìtllu&ac no getÐr l-lolêleüÞ S{L Trij3rl:lo rîlnl99ålâ, êlâ r- ¡îinhou åté u¡ll clrrro.
Lìbrlu ù partð È !Ð,ltGu-se ôD L'lD clo nì,:rl':'-ista. C{f,nl hltlmlÉlÀèe, a{onrcclÞu a ltùlsô

Pro$t¡tuiÇåo s'cou¡¡ir;a movirn::ntårfl l¡ôåtâ no S{}tôr
þlolclçirc¡ Sr..¡l

Â'¿ørr¡ì cnnjülÎr¡ dÈ t)trXlrsDlis: s rs*o¡T4trrntÐ$ fÐ¡ r?ôiarra ¡Õ Molrépst4 p* pa{r${ìlû[î9 ¡llrú
b¡ld¡1r pÐarïr rãr, Èr rrúr¡erl.¡ no læ;d

So C¡PrOE eaPots.& ..,,,,.,,,

rrrrri¿liri r¡,¡4,,r:,i ;,:rrzi

1f,t,'¡-,r¡,',"¿L¡l¡'¡[rta,'¡lr'r,\,tr.i{}lr.{riíiiryxr,rrl)¡rFk,âfdieÇ,dô.Íli<*lqÂ¡lkl\r13.rr]
l,*, ,,r',,.,u,,,un,:rûor,,,rnr'l¡:r')::i.r,"14'¡tr.¡()tiul !(,rv{.:¡r.,r'r.r,t',¡'¡ô,."r',

,tliydt<lfrt t¡9t5¡$¡$. ê.!(,rn *¡ Ê;¡l')iir fÉto: tì4ri1Ðn:Õí oôr Þri¡z€. ìt$ flfriltg *od{¡11

õ<jr¡'¡irìr drågâr r<, eslilb6Jer¡'fierlô, i'! vè'¡da røjr*1ñ $e ilrrrllie$¿: ç É'11ñ.þs{enle3 túi

rerêleda ¿N $,1$tr(il.rr)k?9 p$r $ir¿$ [,ßslil{(g$ ç';fi ,r¿4L¡er¡a[ì 3r¡,ììi], ¿¡lnìet114 a 4,t\,,].

Para corroborar tais elementos, convém transcrever trechos de decisão proferida

pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (nrn zooaot ni26o4-4) que julgou os proprietários

e funcionários do bar ora em análise, sob a acJsação de ,:ometer os delitos enquadrados no

arts.228 e22g do Código Penal6:

6 Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual
CP, art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploracão sexual, facilitá-la, ou difrcultar que
alguém a abandone:
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Casa de prostituição

ou não, intuito
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"Narra a denúncia, naquilo que interessa para o-iulgamento do apelo, que os acusado.v M.,
gerente da Boate Alplta Pub ou Bonø Pub, estabelecida no Hotel Bonaparte, e outros, no período
compreendido entre os anos de 2007 e 2009, atraam mulheres, inclusive adolescentes, à
prostituição, mantendo a referida boate como lugar dest'nado à exploração sexual."

t. ..1
"As testemunhas V., T. e L., policiais responsáteis pelas investigøções relataram que, a

partir de denúncias de prostituição no Setor Comsciql Sul, especialmente em relação a
adolescente R., tomørøm conhecimento de que o bar do Hotel Bonøpørte seriø ponto de "gørotas
de programas". Salientaram que, em diligências de canpo no local, observarom que a maioria
das mullteres quefrequentavsm o bor ersm "garotss de programas".

t...1
"Destaco que a policial T. afirmou que nas inter:epções teleþnicas conseguiram observqr

que alguns programas sexuais eram intevmediados pelos acusados e que eles recebiam utna
quantia em dinheiro para tanto."

t. ..1
"Analisando o conjunto probatório juntado aos autos, ao menos no tocante aos acusødos

G., F.W., C. e A,, verifico que alguns "pregramas" se:uais contaram com a ajuda deles, como
demonstram qs conversas teleþnicas interceptadas, que encontrqm respaldo nas declarações dos
policiais e parcialmente nas declqrações da testemunha M. "

t...1
"Como já se destacou,facilitar q pvostituição éorestar auxílio ao exercício da atividade,

ínclusive, angøriando clientes às prostitutas. Eis a corduta dos réus que, por meio de contatos
teleþnicos, providenciavam, o encontro das "gørotas dt programa" com os clientes interessados
nos encontros sexuais.

Isto restou cabalmente demonstrødo nos autos, tspeciulmente por meio de interceptações
de conversøs telefônìcas truvadus entre cllentes, prosltutus e os oÍü réus, bem assÍm, por meio
das provas orais carreadas paru os sutos.

Os acusados, em tese, facilitaran q prostitui:ão." (APR 2008 01 I 152604-4. ReL

Desembargador Romão C. Oliveirs. TJDF, l2/12/2013)

Ainda que os réus tenham sido inocentados, tendo em vista qrle "não vierqm para

os autos provas de que o estabelecimento camercial gerenciado pelo réu destinava-se à

exploração sexLtal"T , é irrefutável que o bar é amplamente ronhecido como ponto de encontro

entre garotas de programa e clientes, elemento suficierte para a configwação de local

impróprio para gasto de dinheiro público, não condizente 'rom o princípio da moralidade que

deve noftear arcalização de despesas públicas.

Cabe enfatizar qrue a defesa permaneceu silente quanto às justificativas relativas a

esta despesa, limitando-se a afirmar que providências estayam sendo tomadas para reembolso

do valor pelo ex-diretor (fl.106). Agrava a questão o fato le não constar dos autos qualquer

documento comprobatório de efetivo ressarcimento ao erâr o.

Além disso, foi detectado que a entidade, continuamente, reembolsa valores cujos

documentos fiscais apresentam descrições genéricas e seÍr as devidas explicações, lesando,

assim, a necessária transparência que deve nortear a gestão do dinheiro público.

Desta forma, resta comprovada a desídia com os recursos públicos, além da

ofensa ao princípio da transparência, em virtude da falta ile justificativas

7 apRzooa0t ns26044 DF 0090279-82.2008.8.07.0001 - TJDF
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realizadas. Por conseguinte, as despesas supracitadas af,guram-se impróprias e, por isso,

denotam preiuízo ao erário, devendo-se determinar ao respÐnsável, na condição de ordenador

de despesas, que promova a restituição aos cofres piblicos dos valores despendidos

indevidamente, com os devidos acréscimos legais.

Oportuno ressaltar, também, que gastos denatsreza e finalidade diversas do bem

comum ofendem os princípios da legitimidade, moralidade e economicidade (artigos 37 e70,1da

CF), e podem ensejar, por isso, juízo de irregularidade nas contas submetidas a julgamento

desta Corte, uma vez que tipificam ato de gestão ilegítimo e antieconômico (art. 33, IIl, "e" da

LCE 70911993).

7.3 - Dispensas/Inexigibilidades.

O relatório da Fiscalização apontou a rcalizacão indevida da inexigibilidade de

licitação n. 11612013, do qual resultou como contratada a ernpresa Allnet Telecomunicações e

Informática Ltda., para: (i) o fornecimento de materiais para ampliação de Central Telefünica,

modelo Omni PCX Office, prestação de ser'¡iços de rranutenção preventiva e corretiva

(R$61 .592,00); (ii) a prestação de serviços de instalaçio e configuração de software e

hardware (R$6.980,00).

Segundo a Unidade Técnica (fls.6?/68), não restou comprovada a condição de

"þrnecedor exclusivo " da empresa Allnet Telecomunicaçô.es e InformáticaLtda, (art.25,I da

Lei n. 8.666193); além disso, verificou-se a existência Ce outros fornecedores do produto

contratado, o que tornaria viável arealizaçáo de processo licitatório.

Em suas razöes (fls.l15/119), a Defesa justi-ìcou que o aludido procedimento

administrativo tinha fundamento Lo caput do art. 25, capu: da Lei n. 8666193 (e não no inciso I,

como indicado pela Fiscalização), ante a suposta inviabilidade de competição no caso em concreto.

Aduz, nesse sentido, que em 1410712009, mediante pÍocesso licitatório na

modalidade Pregão Eletrônico, a empresa ALLNET Telæomunicações e Informática Ltda.

fora contratadapara "fornecimento de central tzlefônica (?ABX), aparelhos telefônicos e no-

break, incluindo-se os serviços de instalação, prograFnação/customização, treinamento,

garantia e manutenção preventiva corretiva on-site".

Alega que em razão da necessidade de amrliação da capacidade da Central

Telefônica, fez-se necessário "adquirir os seguintes ma'eriais e contratação de serviços;

Hørdware e Mão de obro para instalação"

Ressalta que "embora existam outros distribudores de da Alcatel,

a contratação de outras empresas, que não a ALLNET, para o
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software e fornecimento de componentes necessários à ampliação da Central TeleJônica,

geraria conÍlito na prestação dos serviços, pois a Ceüral Teleþnica já estava sob a

manutenção da ALLNET".

Além disso, pondera que "a emp:nesa ALLNET apresentou, para os serviços

objetivados, o preço total de R868.572,00, inferior àqueJes apresentados por outras duas

empresas do ramo, conforme demonstrado pela pesquisc de preços", cúà comparação de

preços está reproduzida às fls.1l8lI19.

Para o Ministério Público de Contas, entretantc,, as justificativas apresentadas não

merecem prosperar.

Como é cediço, aregra no âmbito do Setor Pú¡lico é a de que as contratações de

obtas, serviços e bens sejam precedidas de processo licitatório, a fim de garantir, dentre outros

aspectos, os princípios da isonomia e da obtenção da mehor proposta para a administração,

nos termos do art. 37,XXI da Constituição Federal c/c o ar. 20 da Lei n. 8.666193.

Excepcionalmente, contudo, a legislação de regência avtoriza a contratação direta,

via dispensa ou inexigibilidade de licitação. quando rresentes os pressupostos fáticos

estabelecidos nos arts. 24 e 25 da Lei n. 8.666193, os c,uais devem ser demonstrados em

processo administrativo próprio, como determina o art 26, parâgrafo único do mesmo

diploma legal.

No caso dos autos, todavia, a alegada inviabilidade de competição não está

devidamente demonstrada, sobretudo em razão da existência de outros fornecedores dos bens

que se pretendiam adquirir, como reconheceu a:rópria Administração, à fl,2I3 do Anexo II.

Com efeito, o raso argumento de que "s con'rateção de outra empresa para o

fornecimento de componentes necessários [...J poderá gercr conflito na prestação de serviços

[...J " se mostra insuficiente para justificar a nãc realização do certame, notadamente porque a

citada manifestação carece de qualquer justificativa de naturezatécnica.

Do ponto de vista prático, não se 'loncebe eri que medida "o fornecimento de

materiais para ampliação de Central TeleJônica" por ou-ro fornecedor, que não a empresa

Allnet Telecomunicações e InformáticaLtda., pcderia acaretar em prejuízos à administração.

Cabe frisar, inclusive, que o fornecimento dos bens em questão é a parte mais representativa

do contrato (R$61.592,00, do total de R$68.572,00), ce modo que contratação direta em detrimento

da licitação, nesse caso, prejudica

e das despesas dele decorrentes.

a legalidade do procedirnento administrativo
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Ante o exposto, verificada a adequeção da in¡trução processual, com o respeito

das garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como a suficiência dos elementos

probatórios coligidos aos autos, o Ministério Público de Cmtas opina pela:

(i) IRREGULARIDADE das presentes Contas, nos ternns do art.33, inc.III, alíneas ob'

(infração à norma legal ou regulamentar) e oco (dano ao erário, cecorrente de ato de gestão ilegítimo ou

antieconômico) da Lei Complementar Estaduali09ll993, en razão dos itens 4.2 e 7 .3;

(ii) aplicação MULTA ao(s) Responsável(is), conforme artigos 36 e arl. 704, II, da Lei

Complementar Estadual709ll993, em decorrência das inegularidades apontadas no item7.3;

(iii) determinação de RESTITUIÇÃO ao erário do montante relativo às despesas indevidas

ainda não reembolsadas, consoante descrito no item 4.2, com seus devidos acréscimos legais,

com fundamento no art. 36 do mesmo diploma legal, sem prejuizo da aplicação de MULTA

(até 100% do dano ao erário), nos termos do art. 102 da Lei Conplementar Estadual 70911993;

(iv) expedição de determinação à atual administração paraque adote providências necessárias

ao exato cumprimento da lei (art.71, inc.IX, da'Jonstituição Federal e ar1.33, inc.X, da Constituição

Estadual) e aprimoramento da gestão nos seguintes pontos:

a) somente efetivar reembolso de despesas com as devidas -ustificativas, em que o interesse público

esteja devidamente demonstrado, evitando-se descrições geréricas, em atendimento aos princípios da

legitimidade, moralidade, economicidade e transparência;

b) priorizar a realização de processo licitatório. em detrimmto da contratação direta, salvo quando

devidamente comprovada a existência dos pnessupostos fâticos que, inequivocamente, autorizem a

realização de dispensa (art. 24 da Lei n. 8.665/93) ou ine>igibilidade de licitação (aft. 25 da Lei n.

8,666t93),

É o parecer

a 2020

LIMA
do Ministério Público de Contas
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