
Processo nº 16.414-3/2017
Interessada CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Assunto Contas anuais de gestão do exercício de 2016
Relator Conselheiro Substituto LUIZ CARLOS PEREIRA
Sessão de Julgamento 12-12-2017 – Primeira Câmara

ACÓRDÃO Nº 29/2017 – PC

Resumo: CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP. CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 

DE 2016. REGULARES, COM RECOMENDAÇÕES.  APLICAÇÃO DE MULTAS.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 16.414-3/2017. 

ACORDAM  os  Senhores  Conselheiros  do  Tribunal  de  Contas,  nos 

termos dos artigos 1º, II, 21, § 1º, e 22, § 1º, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c os artigos 30-E, I, e 193, § 2º, da Resolução 

nº  14/2007  (Regimento  Interno  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Mato  Grosso),  por 

unanimidade,  acompanhando o voto do Relator e de acordo com o Parecer nº 6.077/2017 do 

Ministério Público de Contas, em julgar REGULARES, com recomendações, as contas anuais de 

gestão da Câmara Municipal de Sinop, relativas ao exercício de 2016, gestão dos Srs.  Carlos 

Hailton Ribeiro Leite (período de 15-8 a 5-9-2016), Roger Schallenberger (período de 6-9 a 2-10-

2016) e Mauro Sérgio Garcia (período de 1º-1 a 14-8 e 3-10 a 31-12-2016), sendo os Srs. Débora 

Cristina  Malagutti  Oliveira  -  servidora  lotada  na  Secretaria  de  Assistência  Social,  Trabalho  e 

Habitação e fiscal  de contrato à época,  esses dois  últimos representados pelos procuradores 

Flávio Américo Vieira – OAB/MT nº 8.726 e Ledocir Anholeto – OAB/MT nº 7.502-B, e  Alisson 

Bragagnolo – presidente da Comissão de Licitação à época; recomendando à atual gestão que: 

a)  formalize  no  processo  administrativo  detalhado  para  a  realização  de  termos  aditivos  aos 

contratos quando impliquem em alteração quantitativa deste,  com a exposição  adequada  dos 

motivos para acréscimo ou diminuição do valor contratual, em razão de alterações na dimensão 

ou quantidade do objeto, em atendimento ao artigo 65, I, “b”, da Lei nº 8.666/1993; e,  b)  adote 

providências no sentido de orientar o servidor responsável pela fiscalização de contratos para que 

a exerça mediante elaboração de relatórios minuciosos, consoante preconiza o artigo 67,  caput, 

da Lei nº 8.666/1993, não sendo suficiente para tanto a mera apresentação de declaração do 

contratado  acerca  a  execução  do  serviço;  e,  por  fim,  nos  termos  do  artigo  75,  III,  da  Lei 

Complementar  nº  269/2007,  aplicar à  Sra.  Débora  Cristina  Malagutti  Oliveira  (CPF  nº 

710.849.081-15)  a multa  de  10  UPFs/MT,  em razão da  ausência  de  comprovação quanto  à 
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efetiva realização de acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 13/2016; e,  aplicar ao Sr. 

Mauro Sérgio Garcia (CPF nº 345.787.491-34) a multa de 10 UPFs/MT, em razão da ausência de 

formalização no processo administrativo dos motivos da realização do valor aditivo ao Contrato nº 

13/2016. O responsável por estas contas deverá ficar advertido no sentido de que a reincidência 

nas impropriedades e falhas apontadas nos autos poderá acarretar a irregularidades das contas 

de  gestão  referentes  ao  exercício  de 2017,  sem prejuízo  das  demais  sanções  cabíveis,  nos 

termos do artigo 194,  § 1º,  da Resolução nº  14/2007.  As multas deverão ser recolhidas com 

recursos próprios, no prazo de 60 dias. Os boletos bancários para recolhimento das multas estão 

disponíveis  no  endereço  eletrônico  deste  Tribunal  de  Contas  – 

http://www.tce.mt.gov.br/fundecontas. .

Relatou  a  presente  decisão  o  Conselheiro  Substituto  LUIZ  CARLOS 

PEREIRA (Portaria nº 009/2017).

Participaram  do  julgamento  os  Conselheiros  Interinos  JAQUELINE 

JACOBSEN MARQUES (Portaria nº 125/2017) – Presidente, e LUIZ HENRIQUE LIMA (Portaria nº 

122/2017).

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador 

WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JÚNIOR.

Publique-se.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2017.

(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

JAQUELINE JACOBSEN MARQUES
             Conselheira Interina
    Presidente da Primeira Câmara

LUIZ CARLOS PEREIRA – Relator
           Conselheiro Substituto 

WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JÚNIOR
             Procurador de Contas
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