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RELATÓRIO / VOTO

Trata  o  presente  processo  da  prestação  de  contas da  LIGA
ESPORTIVA DE EUNÁPOLIS – LEE, referente a recursos que lhe
foram repassados, no exercício financeiro de 2015, pela Prefeitura
Municipal  de  EUNÁPOLIS,  mediante  Termo  de  Convênio  nº
001/2015,  fixando  repasse  de  R$  540.000,00 (quinhentos  e
quarenta  mil  reais),  tendo  como  objeto  “realização  de  ações
conjuntas  que  visem a  inserção  sociodesportiva  da  comunidade
eunapolitana,  mobilizando  parcerias  para  manutenção  e
conservação dos ginásios de esportes e praças desportivas para
participação  em  eventos  desportivos  oficiais  e  amistosos,  e
promover  projetos  de inclusão  social  com crianças  e  jovens  em
situação  de  risco,  fortalecendo  assim  o  esporte  amador  e
incentivando as categorias de base, em caráter continuado.”.

Tanto a Constituição Federal, no artigo 70, parágrafo único, quanto
a  Constituição  Estadual,  em  seu  artigo  89,  parágrafo  único,
prescrevem que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  que  utilize,  arrecade,  guarde,  gerencie  ou
administre dinheiro, bens e valores público s  ou  pelos  quais  a
União  ou  o  Estado  e  Municípios  respondam,  ou  que,  em nome
destes, assumam obrigações de natureza pecuniária.

O artigo 26, § 2º da Lei Complementar nº 101/00 (LRF) dispõe que
a  destinação  de  recursos  para,  direta  ou  indiretamente,  cobrir
necessidade  de  pessoas  físicas  ou  déficits  de pessoas  jurídicas
deverá  ser  autorizada  por  lei  específica,  atender  às  condições
estabelecidas  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  (LDO)  e  estar
prevista  na Lei  Orçamentária  Anual  (LOA),  ou em seus  créditos
adicionais, incluindo-se, dentre outras, a concessão de subvenção
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social.

A Resolução TCM nº 1121/05 diz textualmente em seu artigo 1º
que:  “O  repasse  de  recursos  por  órgãos  ou  entidades  da
administração  direta  ou indireta  municipal  a  entidades  civis  sem
fins  lucrativos,  reconhecida  por  lei  municipal  como  de  utilidade
pública,  a  título  de  subvenção  ou  auxílio,  observará  o  quanto
disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 26 da
Lei Complementar nº 101/00.”

A  documentação  da  prestação  de  contas  foi  autuada  sob  o  nº
93135-17 e remetida à Diretoria de Controle Externo – DCE /  5ª
Gerência de Exame Contas – GECON para análise, de acordo com
a Resolução TCM nº 1121/05.

O Parecer de fls. 1793/1797 identificou as seguintes pendências: 

• intempestividade  na  entrega  da  prestação  de  contas  pelo
Gestor (um ano e dez meses);

• cópia  da  Lei  específica,  conforme  determina  o  artigo  26,
parágrafo 2º da Lei Federal nº 101/00 – LRF;

• Parecer do órgão de controle interno sobre a regularidade da
prestação de contas da entidade beneficiada;

• relatório  firmado  pelo  Dirigente  da  entidade  acerca  do
cumprimento dos objetivos previstos;

• reprogramação  da  aplicação  da  parcela  dos  recursos  por
ventura existente;

• comprovação de regularidade fiscal da entidade;

• comprovação  de  que  a  Instituição  beneficiária  tenha  sido
considerada  em  condições  de  funcionamento  satisfatória
pelos Órgãos competentes de fiscalização;

• alvará de localização, licença e funcionamento;

• emissões  de  recibos  em  detrimento  de  notas  fiscais
eletrônicas;
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• ausência  de  cotações  de  preços,  conforme  determina  o
Parecer nº 01094-15 da Assessoria Jurídica deste Tribunal –
AJU;

• cópia  da  certidão  do  CNPJ  constatando  a  situação  da
entidade beneficiária como “ativa”;

• demonstração de que o cálculo do valor da subvenção social
foi elaborado conforme o que dispõe o parágrafo único do art.
16 da Lei Federal nº 4.320/64; e

• informações em dados percentuais, sobre a participação dos
recursos públicos na manutenção da entidade.

O Pronunciamento da 5ª GECON informa que foram repassados
em 2015 R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais)
e realizadas despesas de R$ 494.956,14 (quatrocentos e noventa e
quatro  mil,  novecentos  e  cinquenta  e  seis  reais  e  quatorze
centavos), mediante extratos bancários, processos de pagamento,
recibos,  notas  fiscais,  ordens  bancárias  e  Demonstrativos  de
Receita e Despesa, gerando uma diferença de R$ 43,86, que não
foram comprovados. A GECON através do seu Gerente, Sr. Jobson
Ulisses  Resende  do  Nascimento,  também  glosou  as  despesas
referentes  a  pagamento  diferenciado  a  alguns  atletas  sob  a
nomenclatura de  “incentivos materiais”, por entender que:

“Os  atletas  foram  contratados  para  prestar  serviços
representando  o  Município  em  diversas  competições,  mas  as
formalizações destas prestações de serviços ocorreram mediante
a celebração de diversos ‘contratos de prestação de serviços para
formação  de  atleta  desportivo’,  os  quais  foram  tratados  pela
Entidade  Civil  como um mero  pagamento  de  um auxílio,  uma
ajuda de custo, àquele que se prontificou a dedicar-se a prática
do esporte.  Contudo, constatou-se um agravante em toda essa
rotina  administrativa  elaborada  pela  Liga  de  Esportes,  ao  se
verificar  ausência  de  padronização  dos pagamentos  realizados
aos atletas, visto que, os documentos de despesas da 01ª à 11ª
parcelas, registram que tais ocorreram de forma diferenciada, em
diversos  valores  e  que  não  foram  discriminados  nos  diversos
contratos  padrões celebrados entre os prestadores de serviços
com os atletas e o Particular para a concessão desse benefício.

Esta Área Técnica entende que este tipo de auxílio a atletas
amadores,  somente  deva  ocorrer  de  forma  igualitária  e
mediante a sua regulamentação, a exemplo do ‘bolsa atleta’,
que é fixado por Lei.  Como tal fato não foi confirmado, os
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ditos pagamentos não coadunam com a Norma atual,  bem
como o que específica  o objeto do Termo de Convênio nº
001/2015,  em  desrespeito  tanto  à  Lei  quanto  ao  acerto
realizado entre as partes.” (grifo nosso)

Foram  identificados  nos  autos  271  pagamentos  a  atletas  que
totalizam  R$ 297.000,00 (duzentos  e  noventa  e  sete  mil  reais),
conforme Recibos nºs 1 a 62, 64 a 236, e 239 a 265 (volumes 1 a
10 dos autos),  cabendo registro da existência de numeração em
duplicidade, porém com valores distintos, descritos abaixo:

Atleta Recibo nº Valor Fls./ Volume

Miller Chaves Dias 153 1.400,00 1536 – vol. 7

Tiago Aragão dos Santos 153 1.500,00 1580 – vol. 7

Diogo Carlos da Silva 160 2.000,00 1286 – vol. 8

Crisleno de Souza Soares 160 800,00 1347 – vol. 8

Cássio Costa Silva 161 800,00 1282 – vol. 8

Cristiano Cardoso da Silva 161 1.200,00 1339 – vol. 8

Samuel Nascimento Ramos 162 2.000,00 1278 – vol. 8

Tiago Aragão dos Santos 162 1.500,00 1343 – vol. 8

Leandro Marinho Santos (setembro) 164 1.000,00 1270 – vol. 8

Leandro Marinho Santos (outubro) 164 1.000,00 1461 – vol. 9

Miller Chaves Dias 204 1.400,00 1457 – vol. 9

Valtier Souza Santos 204 500,00 1554 – vol. 9

Petterson Bruno Moura da Silva 229 2.000,00 1715 – vol. 10

Everton Borges da Silva 229 400,00 1751 – vol. 10

Tibúrcio Lima Nascimento 230 1.800,00 1723 – vol. 10

Maxwell do Nascimento Pinheiro 230 1.300,00 1767 – vol. 10

Juliano Souza Cardoso 231 500,00 1743 – vol. 10

Jadyson Ribeiro da Silva 231 800,00 1771 – vol. 10

O  ex-Prefeito,  Sr.  Demétrio  Guerrieri  Neto,  e  o  dirigente  da
entidade, Sr. Flávio Antônio Galdeia foram notificados (D.O.E.TCM
de  08/06/2018  –  Edital  nº  244/2018)  para  encaminhamento  da
documentação  reclamada,  oportunidade  em  que  o  ex-Prefeito
ingressou  com  pedido  de  retirada  de  “cópia  integral”  dos  autos
(processo  TCM  nº  03014-48).  Posteriormente,  em  28/06/2018,
apresentou pedido de prorrogação de prazo, sendo concedido mais
20  dias,  se  encerrando o  novo  prazo  em 23/07/2018,  mas  sem
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nenhuma outra manifestação até a presente data.

Os  autos  foram encaminhados  ao  Ministério  Público  de  Contas,
para opinativo.  No Parecer nº 1160/2018, o Procurador Guilherme
Costa Macedo, opinou pela irregularidade  da prestação de contas
referente ao Convênio nº 001/2015, com sugestão de aplicação de
multa  ao  Gestor  e  ao  dirigente  da  entidade,  bem  como
ressarcimento, este de forma solidária ao Gestor e presidente da
entidade, pelos gastos referentes a pagamento de auxílio a atleta
amadores.

Diante  das  irregularidades  acima  descritas,  esta  Relatoria
acompanha as manifestações da 5ª GECON e Ministério Público de
Contas, tendo em vista que não houve uma regular  aplicação de
tais recursos, visto que: não apresentou documentos exigidos pela
Resolução TCM nº 1121/05, apontados no Relatório da GECON fls.
1793/1797; divergência entre os valores recebidos e as despesas
realizadas pela Entidade de R$ 43,86; e pagamentos  considerados
irregulares de R$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais),
referente  a  auxílio  atleta,  em  valores  diversos,  sem  o
estabelecimento  de  critérios  objetivos,  e  sobretudo,  sem
regulamentação legal.

VOTO

Face ao exposto, com base nos incisos II, do art. 1º e III do art. 6º,
da Lei Complementar nº 006/91, votamos para que se considere
IRREGULAR a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura
Municipal de EUNÁPOLIS, sob a forma de subvenção social, no
exercício  financeiro  de 2015,  à  Liga Esportiva  de Eunápolis  –
LEE,  pelo  pagamento  irregular  de  “auxílio”  a  atletas  (R$
297.000,00)  sem  regulamentação  legal;  intempestividade  na
entrega da respectiva prestação de contas pelo Gestor (um ano e
dez meses) e não apresentação de documentos notadamente: Lei
específica,  conforme determina  o  artigo  26,  parágrafo  2º  da  Lei
Federal nº 101/00 – LRF; reprogramação da parcela não utilizada;
Parecer  do  órgão  de  controle  interno  sobre  a  regularidade  da
prestação de contas da entidade beneficiada; relatório firmado pelo
Dirigente  da  entidade  acerca  do  cumprimento  dos  objetivos
previstos; comprovação de regularidade fiscal da entidade; cópia da
certidão do CNPJ constatando a situação da entidade beneficiária
como  “ativa”;  demonstração  de  que  o  cálculo  do  valor  da
subvenção social foi elaborado conforme o que dispõe o parágrafo
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único do art. 16 da Lei Federal nº 4.320/64; dentre outros.

Aplica-se ao ex-Prefeito Sr.  Demétrio Guerrieri Neto, com arrimo
no art.  71, incisos II  e IV,  c/c o art.  76, inciso III,  da mesma Lei
Complementar,  multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelas falhas
remanescentes. 

Imputa-se,  o  ressarcimento de  R$  297.000,00 (duzentos  e
noventa  e  sete  mil  reais),  solidariamente,  ao  ex-Prefeito  Sr.
Demétrio  Guerrieri  Neto,  e  ao dirigente  da entidade Sr.  Flávio
Antônio  Galdeia,  pelo  pagamento  de  auxílio  atleta  sem
regulamentação legal, quantias essas que deverão ser quitadas no
prazo  e  nas  condições  estipulados  nos  seus  arts.  72,  74  e  75.
quantias essas que deverão ser quitadas no prazo e nas condições
estipulados nos seus arts. 72, 74 e 75.

Quanto  ao  Sr.  Flávio  Antônio Galdeia,  esta  Relatoria  deixa  de
imputar o ressarcimento de R$ 43,68, tendo em vista que o Pleno
deste Tribunal, em sessão ordinária1, decidiu de forma unânime que
cominações  de  valor  residual  inferior  a  R$  155,00 não  mais
ensejariam qualquer ação de cobrança ao gestor por parte desta
Corte,  face ao gasto administrativo que tal  procedimento poderia
gerar.

Deve o atual Gestor adotar medidas com fins a evitar a reincidência
das falhas apontadas, para o fiel cumprimento do quanto disposto
na legislação vigente.

Encaminhe-se cópia deste decisório à Unidade competente desta
Corte  para  acompanhamento,  à  LIGA  ESPORTIVA  DE
EUNÁPOLIS –  LEE,  e  ao  Sr.  José  Robério  Batista  de  Oliveira,
atual  Prefeito  Municipal  de  EUNÁPOLIS,  a  quem  compete  a
adoção de providências necessárias à cobrança dos débitos aqui
imputados, sob pena de responsabilidade.

Ciência aos interessados.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA, em 28 de maio de 2019

Cons. Paolo Marconi                           
Relator

1 118ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, realizada 
em 29/11/2016.
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Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM nº01300-11. Para verificar a autenticidade desta 
deliberação, consulte o Sistema de Acompanhamento de Contas ou o site do TCM na Internet em www.tcm.ba.gov.br e acesse o formato 
digital assinado eletronicamente. 
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