
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO 

SARQUIS, DD. AUDITOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

Processo: eTC-00011471.989.18-6 

Órgão: Prefeitura Municipal de Cubatão (CNPJ 47.492.806/0001-08)  

Beneficiário(a): TEATRO DO KAOS  

(CNPJ 02.316.301/0001-54) 

Responsável: Márcia Rosa de Mendonça Silva – Prefeita (CPF 066.086.978-05) 

Interessado: Welington Ribeiro Borges (CPF 065.705.568-94) 

Assunto: Proc. Origem nº 707/2016: Prestação de contas 2016 de repasse objetivando 

realização de oficinas de teatro para 160 crianças/adolescentes da Rede 

Pública de Ensino de Cubatão, como atividade de contraturno, conforme 

proposta e plano de trabalho. 

Exercício: 2016 

 

 

 

TEATRO DO KAOS, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ sob o nº 02.316.301/0001-54, com sede na Praça Coronel 

Joaquim Montenegro nº 34, Largo do Sapo, em Cubatão/SP, neste ato 

representada por seu Presidente abaixo firmado, a saber, LOURIMAR DA 

SILVA VIEIRA, brasileiro, ator, portador da cédula de identidade RG nº 

14.317.500-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.734.898-55, residente 

e domiciliado na Rua Margarida Lourenço, 20, Vila São José, em Cubatão/SP, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos doprocesso 

constante da referência, em atenção ao  despacho assinado em 14/01/2020 e 

publicado no Diário Oficial em 04/02/2020 (pág. 67) [Eventos 143.1 e 155.1], à 

vista da retificação das falhas verificadas no relatório da Fiscalização (evento 

139.2), expor e requerer o quanto segue: 

 



O Teatro do Kaos, entidade sem fins lucrativos, foi 

fundado em 1997, e declarado de utilidade pública pela Lei Municipal nº 

2.576/99 e pela Lei Estadual nº 15.175/13.  

 

Nos últimos 9 anos, a entidade atendeu gratuitamente 

mais de 3.000 mil crianças/adolescentes/jovens/adultos/idosos com aulas de 

teatro, sempre zelando por guardar e apresentar perante os órgãos 

fiscalizadores ou pessoas jurídicas contratantes todos os documentos aptos a 

demonstrar sua habilitação jurídica, aptidão técnica e idoneidade financeira, 

como bem a execução propriamente dita dos serviços contratados e/ou 

conveniados. 

 

Em função disso, inicialmente, reitera-se os termos das 

justificativas apresentadas anteriormente nos eventos 56.1 a 56.3 e 114.1 a 

114.13, que já demonstram a regularidade da prestação de contas da entidade, 

no que concerne à execução do “Contrato de Prestação de Serviços nº ADM 

25/2016” (Convênio), celebrado com o Município de Cubatão, em 01/03/2016. 

 

Entretanto, de acordo com o laudo ofertado pela DF-10.3 

no evento 139.2, destacou-se que os documentos apresentados pela Origem 

retificariam apenas parcialmente os apontamentos da Fiscalização em seu 

relatório inicial, notadamente pela apresentação do Parecer Conclusivo, e que 

permaneceriam os demais apontamentos de irregularidades elencados pela 

Fiscalização em seu relatório inicial de evento 13.10. 

 

Sem embargo, pede-se vênia para esclarecer que os 

apontamentos em questão não têm o condão de inquinar de irregularidade a 

prestação de contas sob exame, podendo receber o beneplácito favorável ao 

julgamento das contas em testilha. 

 

Preliminarmente, informa-se que toda a prestação de 

contas do citado projeto, encontra-se disponível para que todos possam ter 



acesso, no site www.teatrodokaos.com.br (basta clicar no ícone 

"transparência").  

 

Ademais, importante frisar, conforme pode ser verificado 

dos autos do processo de contratação do Teatro do Kaos, para execução do 

Projeto Ação Cênica, que foi inicialmente apresentada pela entidade toda a 

documentação para a celebração de um convênio com a Municipalidade, o que 

não se realizou desta forma, em função de determinação da Procuradoria Geral 

do Município.  

 

Neste sentido, em função de parecer jurídico elaborado 

pelo referido órgão, a Prefeitura de Cubatão é que decidiu por realizar a 

contratação direta para execução do citado projeto em vez de formalizar-se o 

mesmo objeto pela modalidade convênio, qual sugerido originalmente pela 

entidade ora fiscalizada.  

 

O Teatro do Kaos, em momento algum, opinou ou teve o 

poder de decisão quanto à forma em que se daria a contratação perseguida e, 

por isso mesmo, caso o julgamento da prestação de contas sob exame, tenha 

eventualmente resultado desfavorável, o que se admite por puro amor ao 

debate, postula-se desde já pela não aplicação de qualquer penalidade em 

relação à entidade, em função da modalidade eleita pela Administração, eis 

que não concorreu para sua escolha. 

 

Qual mencionado anteriormente, em função de a 

modalidade de contratação eleita pela Municipalidade, não exigir a abertura de 

conta corrente específica para o recebimento dos pagamentos realizados pela 

Prefeitura, condicionados estes apenas à apresentação da nota fiscal referente 

aos serviços realizados (cláusula 8ª do Contrato [Evento 13.5]) e, portanto, 

somente após realizados, optou-se por se utilizar para esses recebimentos 

uma conta que a entidade já possuía desde 2008, para a movimentação de 

recursos próprios.  

 



Tal se deu por economia para a entidade, uma vez que a 

cada nova conta corrente aberta, gera-se uma tarifa bancária de manutenção 

correspondente de aproximadamente R$ 100,00 mensais.  

 

Como é notório, hoje tudo é cobrado pelos bancos! Só 

temos direito a 1 talão de cheque por mês. Tem até limite de compensação de 

cheque. Passando de um certo número, é cobrado cada cheque compensado. 

Além do que, enfrentamos outro problema, o fato de que os comerciantes não 

aceitam receber por cheque. Principalmente cheque de pessoa jurídica.  

 

Pois bem, na conta corrente mencionada, além dos 

pagamentos recebidos pela realização do citado projeto, objeto do contrato sob 

exame, tivemos outros recebimentos e pagamentos referentes a Recursos 

Próprios no valor de R$ 15.894,88, conforme documentos já acostados. 

 

De todo modo, importante esclarecer que o TEATRO DO 

KAOS, durante a execução do objeto contratado, solicitou que todos os 

prestadores de serviços (MEI  Micro Empreendedor Individual) vinculados ao 

projeto, abrissem uma Conta Corrente correspondente no Banco do Brasil, 

para que mensalmente a entidade pudesse depositar os pagamentos 

respectivos.  

 

Assim, esclarece-se que, todo final de mês, o TEATRO 

DO KAOS elaborava uma relação com o nome de todos os prestadores de 

serviços vinculados ao objeto contratado e, através de um único cheque da 

entidade, sacado da mencionada conta corrente, em valor global 

correspondente à soma dos valores devidos, levava ao caixa da agência 

bancária, que, por sua vez, efetuava o depósito correspondente do pagamento 

dos referidos prestadores de serviço.   

 

Esclarece-se, ainda, que a entidade realiza a 

movimentação bancária em cheque, com a assinatura do Presidente e do 



Tesoureiro da entidade. Isso porque o Banco do Brasil não permite que 

pessoas jurídicas como a entidade ora fiscalizada, possuam Cartão de Débito.   

 

Assim, a fim de comprovar ainda mais a lisura dos 

pagamentos realizados pela entidade na execução do objeto contratado, como 

bem para espancar qualquer dúvida a respeito de eventuais divergências 

indicadas pela Fiscalização com referência aos valores dos cheques não 

corresponderem às notas apresentadas, o TEATRO DO KAOS solicitou aos 

prestadores de serviços vinculados à execução do contrato, recibos de 

quitação das notas fiscais referentes às despesas realizadas, conforme ora 

anexados. 

 

As despesas referentes a Sabesp (água/esgoto), CPFL 

(energia Elétrica) e Vivo (telefone e Internet), somam R$ 10.714,82 (dez mil, 

setecentos e catorze reais e oitenta e dois centavos), sendo que essas 

despesas foram debitadas diretamente da conta corrente mencionada, 

conforme pode ser verificado do extrato bancário enviado anteriormente ao 

crivo desse douto Sodalício.  

 

Esclarece-se também que, além dos gastos com 

pessoal, a entidade teve que realizar outras despesas, principalmente com a 

produção da peça de conclusão do curso, ocasião em que a entidade enfrentou 

muitos problemas junto aos comerciantes, que não aceitavam o pagamento em 

cheque. E, por isso, apesar de o instrumento ora fiscalizado não se tratar de 

um convênio, mas de um contrato, optou-se em pagar tais despesas, de 

pequeno valor, com o dinheiro dos próprios diretores da entidade, as quais 

eram reembolsadas no final do mês junto com a folha de pagamento.  

 

Esclarecemos, também, que, nos últimos anos, por 

orientação de nossa contabilidade, passou-se a emitir um cheque nominal para 

cada prestador de serviço, juntando-se uma Xerox do cheque na prestação de 

contas.  

 



Segue em anexo, relação de todos os pagamentos, com 

o número da nota fiscal/recibo, nome do prestador de serviço e o número do 

cheque. 

 

Ante o exposto, reportando-se aos fundamentos já 

apresentados, e diante da impossibilidade jurídica de impor penalidade à 

entidade ora fiscalizada, na prática de atos administrativos, decorrente da 

figura da responsabilidade objetiva (sem a descrição, tampouco a existência, 

de qualquer conduta culposa e/ou dolosa), considerando ainda que os 

apontamentos feitos no Relatório da Fiscalização, referem-se a falhas 

meramente formais, que dano algum provocaram ao erário, vez que, como 

demonstrado, os serviços contratados foram efetivamente realizados e, ainda, 

considerando que a própria Municipalidade atestou a regularidade das contas 

apresentadas pelo TEATRO DO KAOS, conforme parecer conclusivo 

apresentado pela Prefeitura de Cubatão, REQUER, respeitosamente, seja 

julgada REGULAR a prestação de contas em testilha, como bem o instrumento 

de contratação celebrado entre as partes, e sua regular execução, dando 

quitação à entidade, tendo em vista os fatos acima declinados, aliados à 

demonstrada profunda boa-fé da entidade. 

 

Termos em que, 

 

Pede deferimento. 

 

Cubatão, 9  demarço de 2020. 

 

                                           

TEATRO DO KAOS 

CNPJ 02.316.301/0001-54 

Lourimar da Silva Vieira  

Presidente 



Parecer conclusivo Prefeitura de Cubatão  

 

 


