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EMENTA: Consulta. Possibilidade de compensa<;ao nos

tarifários de água e esgoto, de investimento feito por

particular.

Dar;ao em pagamento. Autarquia. Impossibilidade. Burla

ao procedimento Iicitatório. ExecUr;80 Fiscal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municipios do

Estado de Goiás, pelos membros integrantes de seu colegiado, diante das razoes

expostas pelo Relator na ELQp.Q.�t9.g�Jd.�ci?êQn�Q.Q.912.QJ 3::�A�Y1:

1. Conhecer da presente consulta, uma vez preenchidos os

pressupostos legais previstos no art. 31 da Lei nO 15.958/2007 e art. 199 do

Regimento Interno do TCMGO;

2. Responder os questionamentos do consulente nos seguintes

termos:

2.1 Nao é possivel a compensa<;ao, nos tarifários de água e esgoto, de

investimento feite por particular ou consumidor na aquisi<;ao de materiais aserem

utilizados na atividade-fim da concessionária de servi<;o publico de saneamento, haja

visto 0 disposto no art. 1°, parágrafo unico da Lei 8.666/93, 0 qual determina que a

aquisi<;ao de bens de particulares por autarquias deve sujeitar-se ao prévio

procedimento licitatório.
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2.2. As dividas decorrentes de tarifas de água e esgoto devidas por

particulares a autarquia municipal devem observar 0 processo de execuc;ao fiscal

previsto na Lei Federal nO 6.830/1980, conforme previsto em seu art. 1°.

3. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe.

A Superintendência de Secretaria , para as providências.

TRIBUNAL DE GONTAS DOS MUNIGlplOS DO ESTADa DE GalAs,

em Goiania, aos ,1 8 DEZ 2013

eons. Ma�rrido
Presidente

Participantes:

�
Gons. Daniel Goulart Gons. Nilo Resende

Gons. Virmondes Gruvinel Gons. Sebastiao Monteiro

r--- �

nor Gruvinel de Oliveira Gons. Francis

Gons. SUbst��. Jambo (Relator, nilo votante)

Presente:
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PROPOSTA DE DECISAO N. 606/2013 - GABVJ

PROCESSO N.

INTERESSADO

ASSUNTO

CONSULENTE

RELATOR

:09295/2012

:Municipio de Caldas Novas - DEMAE

:Consulta

:Ney Gon«;alves de Sousa (ex-Prefeito)

:Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de consulta formulada pelo ex-Prefeito do

Municipio de Caldas Novas, Sr. Ney Gon<;alves de Sousa, solicitando

posicionamento deste Tribunal acerca do seguinte questionamento:

1) É possivel a realiza9áo da compensa9áo dos créditos ou débitos nos

tarifários de água e esgoto, até 0 montante comprovado do investimento, feito

pelo particular ou consumidor que realizar a doa9áo ou aquisi9áo de materiais

aserem utilizados na atividade-fim da concessionária de servi90s publicos de

saneamento, explorados diretamente pelo Municipio por meio de autarquia?

2. Os autos vieram instruidos com parecer juridico do órgao de

assistência juridica da autoridade consulente (fis. 03/07), concluindo pela

possibilidade da "coparticipagao dos consumidores ou particulares que, por meio de

doagao ou aquisigao de materiais aserem uti/izados na atividade-fim que a

autarquia realiza com servigos de saneamento básico, possam estes ser restitufdos

na forma de compensagao de débitos e créditos, diretamente nas contas de água e

esgoto, até 0 montante dos valores despendidos, sob pena de locupletamento i!fcito

por parte da Administragao".

3. Inicialmente, através do Despacho nO 281/12 - GABVJ (fis. 08), os

presentes autos seguiram a Divisao de Documenta<;ao e Biblioteca, vez que

conforme 0 disposto no art. 134, XV, do Regimento Interno desta Casa, nos

Rua 68. nO 727 - CENTRO - FONE: 3216 -6219 - FAX: 32166292 CEP: 74055.100 - GOIANIA.

�.Jw!YJ9..D..il.SLt£;y..l:!. I e-mail:sL��"£�i?<;.0.\:��i2�}.cQ.@J��J.,g9.:.gQY.J:!.f.
t:lgabineteslgab_vascolcamilaI2013Iproposta de decisaolconsulta_13_09295_caldas novas_dal(ao em pagame to_ roposta.docx



.'

"""�' ,;,. (""'!;l,_ ,� ..., �.-,,,,,;, '",i'"

,1" � "','''' '!" I;'.. :<�

Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIClplOS

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo

Fis.

processos de consultas, compete a referida divisao indicar, preliminarmente, a

existência ou nao de manifestayao expedida por esta Corte que responda a matéria

afeta a consulta.

4. Por meio do Despacho nO 72/12 (fis. 09), a Divisao de Documentayao e

Biblioteca informou que nao existe nesta Casa ato editado sobre 0 tema

"compensaq8o de créditos ou débitos nos tarifários de água ou esgoto".

I - DA MANIFESTAC'AO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

5. Encaminhados os autos a Secretaria de Contas Mensais de Gestao,

esta, por meio do Certificado nO 006/13 (fis. 10/12), realizando a devida análise

técnica, proferiu entendimento nos seguintes termos:

A fim de elucidar a questáo suscitada pelo consulente, necessário se

faz relembrar que as Autarquias integram a denominada "Administrac;áo

Indireta" e desempenham atividades administrativas de forma

descentralizadas.

Assim, como parte integrante da administrac;áo indireta, as autarquias

devem obediência ao que preceitua 0 artigo 37 da Constituiltáo Federal

de 1988, que estabelece 0 procedimento Iicitatório para as mesmas

quando forem adquirir materiais e bens, como segue abaixo:

Art. 37. A administrayao publica direta eindireta de qualquer dos Poderes

da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios obedecerá aos

princfpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência e, também, ao seguinte: (Redayao dada pela Emenda

Constitucional nO 19, de 1998)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislayao, as obras, serviyos,

compras e alienay6es serao contratados mediante processo de licitayao

publica que assegure igualdade de condiy6es a todos os concorrentes, com

cláusulas que estabeleyam obrigay6es de pagamento, mantidas as

condiy6es efetivas da proposta, nos termos da lei, 0 qual somente permitirá

as exigências de qualificayao técnica e económica indispensáveis á garantia

do cumprimento das obrigay6es.

Seguindo a diretriz supra, importante para 0 caso em questáo

observarmos 0 que preceitua a Lei 8.666/1993 no parágrafo unico do

artigo 10 combinado com a artigo 2°, in verbis:

Art. 1°, Parágrafo unico, Subordinam-se ao regime desta Lei, aJém dos

órgaos da administrayao direta, os fundos especiais, as autarquias, as

funday6es publicas, as empresas publicas, as sociedades de economia

mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Uniao,

Estados. Distrito Federal e Municipios. I '
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Art. 2°. As obras, servic;os, inclusive de publicidade, compras, alienac;óes,

concessóes, permissóes e locac;óes da Administrac;ao Publica, quando

contratadas com terceiros, serao necessariamente precedidas de licitac;ao,

ressalvadas as hip6teses previstas nesta Lei.

Aliás, é através da licita9ao que a Administra9ao Publica tem a chance

de adquirir os materiais que se fazem necessários com 0 menor

dispêndio de recursos possivel, isto através da sele9ao da proposta

mais vantajosa e, assim, concretizando 0 principio constitucional da

eficiência.

Além de configurar manifestadamente ato ilegal, caso particulares ou

consumidores viessem a comprar materiais para serem ressarcidos até

o montante investido em futuras faturas (tarifas), ficaria a autarquia

sujeita a compensar valores de materiais comprados por pre90s naD

razoáveis e também a receber materiais para a rede de água e esgoto

de qualidades diversas. Neste sentido, importante para 0 caso em

comento trazer 0 que a Lei 8.666/1993 preceitua especificamente para

as compras, confirme abaixo:

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterizac;ao de seu

objeto e indicac;ao dos recursos orc;amentários para seu pagamento, sob

pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem Ihe tiver dado causa.

Art. 15. As compras, sempre que possivel, deverao:

I - atender ao principio da padronizac;ao, que imponha compatibilidade de

especificac;óes técnicas e de desempenho, observadas, quando for 0 caso,

as condic;óes de manutenc;ao, assistência técnica e garantia oferecidas;

II - ser processadas através de sistema de registro de prec;os;

III - submeter-se as condic;óes de aquisic;ao e pagamento semelhantes as

do setor privado;

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para

aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;

V - balizar-se pelos prec;os praticados no ambito dos 6rgaos e entidades da

Administrac;ao Publica.

Portanto, é nitida a obrigatoriedade das autarquias realizarem

procedimento Iicitat6rio para compra de materiais ligados a atividade

fim, como no caso em questao. Assim, destaca-se que caso a autarquia

venha adquirir materiais através de procedimento que naD seja 0

licitat6rio, estariamos diante de uma compra ilegal e do desrespeito a

uma série de principios que norteiam a Administra9aO Publica, quais

sejam: isonomia, eficiência, entre outros.

Ante 0 exposto,

Opina, esta Secretaria de Contas Mensais de Gestao, pela

impossibilidade de se realizar compensa9ao nos tarifários de água e

esgoto em decorrência de investimento feito por particular ou

consumidor que realizar aquisi9ao de materiais aserem utilizados na

atividade-fim da concessionária de servi90 publico de saneamento,

explorado pelo municipio através de autarquia.
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11- DA MANIFESTA<;AO DA PROCURADORIA DE CONTAS

6. o Ministério Publico de Contas manifestou-se através do Parecer nO

5222/13 (fis. 13/16), no seguinte sentido:

Quanto a matéria de fundo, a indaga9ao trazida, ao que tudo indica,

refere-se a utiliza9ao de da9ao em pagamento de bens móveis com vistas

a extin9ao de obriga90es relativas a tarifas de água e esgoto devidas a

autarquia municipal.

A da9ao em pagamento é forma de extin9ao de obriga90es prevista nos

art. 356 a 359 do Código Civil. Consiste na presta9ao de objeto diverse do

devido edepende do consentimento do credor, regendo-se pelas normas

da compra evenda.

( ... )

A Lei Federal do Saneamento naG define a natureza da retribui9ao pelos

servi90s de água e esgoto, estabelecendo, porém, a preferência para a

forma de tarifa. É 0 que se extrai do art. 29, I, da referida lei, nos seguintes
termos:

Art. 29. Os servic;os publicos de saneamento básico terêo a sustentabilidade

econOmico-financeira assegurada, sempre que possivel, mediante

remunerac;êo pela cobranc;a dos servic;os:

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferenclalmente na

forma de tarifas e outros pre�os publicos, que poderêo ser estabelecidos

para cada um dos servic;os ou para ambos conjuntamente;

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de

Justi9a tem reconhecido a natureza de tarifa dessas contrapresta90es,

independentemente do caráter autárquico da credora, e que, sendo

autarquia, os débitos configurariam créditos de natureza nao-tributária:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARA<;Ao OPOSTOS A DECISAo DO

RELATOR: CONVERSAo EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.

TRIBUTARIO: TAXA DE ESGOTO SANITARIO. PRESTA<;AO DE SERVI<;O
POR CONCESSIONARIA. NATUREZA JURIDICA DE PRE<;O POBLICO. I. 
Embargos de declarac;êo opostos a decisêo singular do Relator. Conversêo

dos embargos em agravo regimental. II. - A jurisprudêncla do Supremo

Tribunal Federal é no sentido de que nao se trata de tributo, mas de

pre�o publico, a cobran�a a titulo de água e esgoto. Precedentes. III. 

Embargos de declarac;êo convertidos em agravo regimental. Nêo-provimento

deste." (STF. RE n. 447.536-ED, Relator 0 Ministro Carlos Velloso, Segunda

Turma, DJ de 26.08.05)

EXECU<;Ao FISCAL. SERVI<;OS DE AGUA E ESGOTO. NATUREZA
JURIDICA DE TARIFA. AUTARQUIA. PRESCRI<;Ao QUINQUENAL.
DECRETO N. 20.910/32. 1- '0 Colendo STF já decidiu, reiteradamente,

que a natureza juridica da remunera�ao dos servl�os de água e esgoto,

prestados por concessionária de servl�o publico, é de tarifa ou pre�o

publico, consubstanciando, assim, contrapresta�ao de caráter nao

tributário' (REsp n. 740.967/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28/04106). 11- STJ

(REsp 1011512/RS, Rel. Ministro Francisco Falcêo, Primeira Turma, julgado

em 03/04/2008, DJe 07/05/2008) ;

4
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o Tribunal de Contas de Minas Gerais, na esteira da jurisprudência

supracitada, reconheceu também a natureza de tarifa dessas

contraprestac;óes, ainda que 0 servic;o seja prestado por autarquia

municipal:

EMENTA: Consulta - Municipio - Receitas - Repasse duodecimal as

Cilmaras Municipais - I. Servic;os de água e esgoto, prestados por

Autarquia. Efetivac;ao mediante tarifas. Regime administrativo. Nao

enquadramento nas receitas tributárias. Nao inclusao na base de cálculo para

repasse do duodécimo a Cilmara Municipal. II. Servi90s de coleta de Iixo,

rem�ao e tratamento ou destina9aO de Iixo e residuos provenientes de

imóveis, prestados por Autarquia. Efetiva9aO mediante taxas. Regime

tributário. Sumula Vinculante n. 19 do Supremo Tribunal Federal. Inclusao na

base de cálculo para repasse do duodécimo as Cilmaras Municipais. III. Juros

e multa da divida ativa tributária. Obriga9ao tributária. Inclusao na base de

cálculo para repasse do duodécimo ao Poder Legislativo. - Procedimento

para regulariza9ao de c1assifica9ao das contas - Reciassifica9aO - Ajustes

contábeis - Exercicio em curso - Retifica9aO de relatórios bimestrais e

quadrimestrais - Observilncia das Instru9óes Normativas n. 12/2008 e

04/2009 - Exercicios anteriores - Justificativa nos respectivos processos de

presta9ao de contas - Ajustes financeiros - Repasses a mais ou a menos de

duodécimos em exercicios anteriores - Acordo entre Executivo e Legislativo

- Possibilidade de compensa9aO entre parcelas a receber no exercicio em

curso. (Consulta n. 812.490, Rel. Cons. Elmo Braz)

Em se tratando de tarifa, a principio seria possivel a dac;ao em pagamento

na forma do estabelecida no Código Civil. Isso porque, a teor da Lei de

Concessóes - LC (Lei nO 8.987/95), na relac;ao entre usuários do servic;o e

concessionários, aplicam-se as regras de direito privado. Assim:

( ... )

Contudo, por se tratar de autarquia, há que reconhecer temperamentos,

tendo em vista 0 regime juridico de direito publico aplicável a essas

entidades.

Primeiramente, nao se pode atribuir as autarquias prestadoras de servic;o

de saneamento 0 caráter de concessionária nos estritos termos da Lei de

Concessóes. A delegac;ao do servic;o nao se dá a entidade privada e,

além disso, fixa-se pela lei de criac;ao da autarquia, nao decorrendo,

assim, de licitac;ao, como exige 0 art. 14 da LC:

Art. 14. Toda concessao de servi90 publico, precedida ou nao da execu9ao de

obra publica, será objeto de prévia Iicita9aO, nos termos da legisla9aO própria e

com observilncia dos principios da legalidade, moralidade, publicidade,

igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vincula9aO ao instrumento

convocatório.

Em segundo, as tarifas devidas a uma autarquia têm natureza publica,

constituindo divida ativa nao-tributária, nos termos do art. 39, S 2°, da Lei

nO 4.320/64:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Publica, de natureza tributária ou nao

tributária, serao escriturados como receita do exercicio em que forem

arrecadados, nas respectivas rubricas or9amentárias. (Reda9�0 dada pelo

Decreto Lei nO 1.735, de 20.12.1979) /
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( ... )

� 2° - Divida Ativa Tributária é 0 crédito da Fazenda Publica dessa natureza,

proveniente de obrigac;ao legal relativa a tributos e respectivos adicionais e

multas, e Divida Ativa nao Tributária sao os demals créditos da Fazenda

Publica, tais como os provenientes de empréstimos compuls6rios,

contribuic;oes estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza,

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupac;ao, custas

processuais, prec;os de servic;os prestados por estabelecimentos

publicos, indenizac;oes, reposiC;oes, restituic;oes, alcances dos responsáveis

definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigac;oes

em moeda estrangeira, de subrogac;ao de hipoteca, fianc;a, aval ou outra

garantia, de contratos em geral ou de outras obrigac;óes legais. (Incluido

pelo Decreto Lei nO 1.735, de 20.12.1979)

A satisfa9ao destes créditos, por sua vez, recebe tratamento diferenciado

pelo ordenamento, devendo submeter-se ao processo de execu9ao fiscal

estabelecido na Lei Federal nO 6.830/1980, cujos art. 1° e 2° disp6em

nesse sentido:

Art. 1° - A execuc;ao judicial para cobranc;a da Divida Ativa da Uniao, dos

Estados, do Distrito Federal, dos Municipios e respectivas autarquias será

regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo C6digo de Processo Civil.

Art. 2° - Constitui Divida Atlva da Fazenda Publica aquela deflnida como

tributária ou nao tributárla na Lei nO 4.320, de 17 de marc;o de 1964, com as

alterac;oes posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaborac;ao e controle dos orc;amentos e balanc;os da Uniao, dos Estados, dos

Municipios e do Distrito Federal.

� 1° - Qualquer valor, cuja cobranc;a seja atribuida por lei as entidades de

que trata 0 artigo 1°, será conslderado Divida Ativa da Fazenda Publica.

Nos termos da referida lei, a "oferta" de bens em pagamento da divida

ativa somente seria possivel sob a forma excepcional de adjudica9ao de

bens penhorados, necessariamente no curso de processo judicia!. Assim:

Art. 24 - A Fazenda Publica poderá adjudicar os bens penhorados:

I - antes do leilao, pelo prec;o da avaliac;ao, se a execuc;ao nao for embargada

ou se rejeitados os embargos;

11- findo 0 leilao:

a) se nao houver licitante, pelo prec;o da avaliac;ao;

b) havendo licitantes, com preferência, em igualdade de condic;oes com a

meihor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Unico - Se 0 prec;o da avaliac;ao ou 0 valor da meihor oferta for

superior ao dos créditos da Fazenda Publica, a adjudicac;ao somente será

deferida pelo Juiz se a diferenc;a for depositada, pela exeqOente, a ordem do

Juizo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em terceiro, a aquisi9ao de bens de particulares por autarquias, como

ocorreria em se tratando de da9ao em pagamento, submete-se ao regime

de direito publico edepende, como regra , de licita9ao, na forma da Lei nO

8.666/93, verbis:

Art. 1°. Parágrafo unico. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos 6rgaos

da administrac;ao direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundac;oes
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publicas, as empresas publicas, as sociedades de economia mista e demais

entidades controladas direta ou indiretamente pela Uniao, Estados, Distrito

Federal e Municipios.

Art. 2°. As obras, servi<;:os, inclusive de publicidade, compras, aliena<;:oes,

concessóes, permissóes e loca<;:óes da Administra<;ao Publica, quando

contratadas com terceiros, serao necessariamente precedidas de licita<;:ao,

ressalvadas as hip6teses previstas nesta Lei.

Desse modo, a extin<;ao extrajudicial de obriga<;oes mediante da<;ao em

pagamento importaria, na hipótese, via obliqua para evitar-se a regra da

licita<;ao.

Tem-se, portanto, que inexiste f1exibiliza<;ao do regime juridico de direito

publico a que se submetem as autarquias, a despeito de ser tratar de

tarifas.

Ante 0 exposto, manifesta-se este Ministério Publico de Contas pelo

conhecimento da consulta para responder ao consulente que nao se

admite a da<;ao em pagamento de bens móveis para pagamento de

dividas decorrentes de tarifas de água e esgoto devidas a autarquia

municipal, devendo a satisfa<;ao dessas obriga<;oes observar 0 processo

de execu<;ao fiscal previsto na Lei Federal nO 6.830/1980.

7. É 0 Relatório.

DA PROPOSTA DE DECISAO

8. Preliminarmente, verifica-se que a consulta atende aos requisitos de

admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgimica deste Tribunal (Lei Estadual n.

15.958, de 18 de janeiro de 2007), vez que seu consulente possui legitimidade ativa;

contém a indica<;ao precisa do seu objeto; foi instruida com 0 parecer juridico;

demonstra pertinência temática a área de atribui<;ao da institui<;ao que 0 Consulente

representa e está compreendida no rol de competência deste Tribunal.

9. Relativamente ao mérito, esta Relatoria corrobora 0 entendimento da

Secretaria de Controle Externo e do Ministério Publico de Contas no sentido da

impossibilidade de compensa<;ao, nos tarifários de água e esgoto, de investimento

feito por particular ou consumidor na aquisi<;ao de materiais aserem utilizados na

atividade-fim da concessionária de servi<;o publico de saneamento.
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10. Cumpre acrescentar, ainda, que 0 Supremo Tribunal Federal já

enfrentou, no julgamento da ADI nO 1917-5, matéria semelhante a tratada nos

presentes autos, cuja ementa segue abaixo:

EMENTA: Ac:;,ÁO DIRETA DE INCON8TITUCIONALIDADE. OFEN8A AO
PRINCiplO DA L1CITAc:;,ÁO (CF, ART. 37, XXI).

1- Lei ordinária distrital - pagamento de débitos tributários por meio de

da<;ao em pagamento.

11- Hipótese de cria<;ao de nova causa de extin<;ao de crédito tributário.

11I- Ofensa ao principio da Iicita.;ao na aquisi.;ao de materiais pela

administra.;ao publica.

IV- Confirma<;ao do julgamento cautelar em que se declarou a

inconstitucionalidade da lei ordinária distrital 1.624/1997. (grifo nosso)

11. Os autos tratavam de ayao direta de inconstitucionalidade ajuizada

pete Governador do Distrito Federal, com 0 objetivo de ver declarada a

inconstitucionalidade da Lei Ordinária do OF nO 1.624/97, que dispunha sobre 0

pagamento de débito das microempresas, empresas de pequeno porte e das médias

empresas, mediante dayao em pagamento de materiais destinados a atender a

programas de Governo do Distrito Federal.

12. 0 Ministro Relator, Ricardo Lewandowski, proferiu seu voto no sentido

de que 0 ato normativo impugnado viola 0 principio da licitayao disposto no art. 37,

XXI da Constituiyao Federal, porquanto afasta a incidência do processo licitatório,

por eie exigido, para aquisiyao de materiais pela administrayao publica.

13. Nos presentes autos, como bem disposto pela Unidade Técnica, caso

fosse possivel a compensayao ora questionada, a autarquia estaria sujeita a

compensar valores de materiais comprados por preyos elevados, bem como a

receber materiais de qualidades diversas, ferindo os principios da economicidade,

moralidade, igualdade, bem como 0 disposto nos arts. 14 e 15 da Lei 8.666/93.

14. Além disso, as autarquias sujeitam-se ao regime de direito publico e,

conforme disposto no parágrafo unico do art. 10 da Lei de Licitayóes e Contratos,

devem realizar licitayao para a aquisiyao de bens de particulares.
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15. Por fim, em razao de 0 servi<;o de saneamento ser prestado por uma

autarquia municipal, a satisfa<;ao dos valores devidos por particulares deve

submeter-se ao disposto na Lei Federal nO 6.830/1980, qual seja, ao processo de

execu<;ao fiscal.

16. Diante do exposto, amparado na fundamenta<;ao supra, e acolhendo as

manifesta<;óes da Secretaria de Controle Externo e do Ministério Publico de Contas,

nos termos do artigo 85, S 1° da Lei 15.958/2007, com reda<;ao acrescida pela Lei

17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolu<;ao

Administrativa nO 232/2011, cujo artigo 6°, IV foi disciplinado pela Portaria n.

557/2011, proponho que 0 Tribunal Pleno adote a minuta de Ac6rdao que submeto a

sua delibera<;ao.

É a Proposta de Decisao.17.

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de

Contas dos Municipios do Estado de Goiás, em Goiania, aos 12 de dezembro de

2013.

�'
Vas p . A. JamboGonse eiro-Substituto
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