
Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

DECISAO PLENARIA N° 014/06

"Dispb'e sobre a celebracdo de contratos
de risco e dd outras providencias."

0 PLENARIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, no use de suas atribuiclies legais e
regimentais, e

Considerando a necessidade de estabelecer critdrios para analise
de contratos de risco celebrados entre os municipios goianos e advogados e/ou
empresas especializadas, objetivando a recuperacao de créditos, seja no 'ambito
administrative ou na ordem judicial; e

Considerando as conclusiies apresentadas pelo Grupo Tdcnice,
apreciadas na Sessao Técnicb-administrativa de 30 de agosto de 2006,

DECIDE QUE:

Reconhecer a legitimidade dos contratos de risco celebrados
pelos municipios goianos, corn objetivo de recuperacan de craditos, aumento de
receita ou diminuicao de despesa, seja no ambito administrative ou judicial;

Para celebracao do contrato de risco, o municfpio deverd
elaborar projeto basic° dos services a serem realizados, evidenciando a projecao das
receitas a serem auferidas;

III Da proposta apresentada pelo contratado devera constar,
detalhadamente, os services a serem realizados, a expectativa da receita a ser
auferida e o valor dos services a serem prestados;

0 contrato de risco devera ser precedido de procedimento
licitatOrio na modalidade pertinente ou de declaracao de inexigibilidade de licitacao,
esta quando caracterizada a inviabilidade de competicao, nos termos do artigo 25 da
Lei das Licitacifies, cujo processo, em ambas situacties, devera ser instruido corn a
documentacao indicada na mencionada Lei;

0 valor dos services devera ser fixado em reais e compatfvel
corn a expectativa da receita a ser auferida.
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Na ocorrancia de exito no ambito administrativo, o
pagamento pelo servieo prestado devera ocorrer somente apes a coisa julgada
(administrativamente) e recebimento dos recursos pelo municipio;

Quando o exit° for alcaneado em decorrancia de decisao
judicial, o pagamento deverd ser efetivado apOs o transito em julgado e do
recebimento dos craditos recuperados em favor do municipio, devendo ser pactuado
que o crddito de sucumbencia do contratado sera deduzido do valor do contrato,
visando evitar duplicidade de pagamento.

VIII. Caso a expectativa de receita nao se realize conforme
inicialmente projetada, o valor do contrato devera ser revisto para que se mantenha o
equilibrio financeiro, remunerando o contratado na proporcionalidade do servico
prestado e ganho auferido.

De-se ciancia e cumpra-se.

SALA DAS SESSOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICIPIOS, em Goiania, aos 20 dias do més de setembro de 200

PAUL RODRIGUES DE FREITAS
Presidente
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