
 

ACÓRDÃO TC-215/2017 – SEGUNDA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-4037/2015 

JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAIXO 

GUANDU 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEL - LUCIANO DE BEM MAGALHÃES 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 – 1) 

REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – 2) 

DETERMINAÇÃO – 3) RECOMENDAÇÃO – 4) ARQUIVAR.  

 

O EXMO. SR. AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI: 

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Baixo Guandu, relativa ao exercício de 2014, sob a 

responsabilidade do Senhor Luciano de Bem Magalhães- Diretor.    

As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas a esta Corte de Contas, 

foram analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, 

que expediu relatório constante às folhas 36/46 (Relatório Técnico 00137/2016-3) 

evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do agente 

responsável para apresentação de justificativas quanto aos itens: 

3.3.1.1 Não conformidade, quanto aos Bens em Almoxarifado, entre saldo 
de inventário e saldo contábil; 

3.3.1.2 Não conformidade, quanto aos Bens Móveis, entre saldo de 
inventário e saldo contábil; 

3.3.1.3 – Não conformidade, quanto aos Bens Imóveis, entre saldo do 
inventário e saldo contábil. 
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Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na Instrução 

Técnica Inicial 00416/2016-1 (fls. 47/48), propiciaram a citação do responsável para 

apresentação de suas justificativas, determinada monocraticamente (Decisão 

Monocrática 00710/2016-1) às folhas 50/51. 

Regularmente citado (fl. 52 – Termo de Citação 00686/2016-1), o responsável 

exercitou seu direito de defesa, apresentando suas justificativas e documentos 

comprobatórios às folhas 58/67. 

Ao proceder à análise das justificativas apresentadas, a Secretaria de Controle 

Externo de Contas, em Instrução Técnica Conclusiva 02967/2016-1 (fls.72/78), 

opina pelo afastamento dos indicativos de irregularidades apontados nos itens 

3.3.1.1 (Bens em Almoxarifado) e 3.3.1.2 (Bens Móveis) do Relatório Técnico 

00137/2016, e pela manutenção da impropriedade assinalada no item 3.3.1.3 do 

mencionado relatório que aponta a “Não conformidade, quanto aos Bens Imóveis, 

entre saldo do inventário e saldo contábil”, uma vez que o gestor não apresentou o 

inventário dos bens imóveis para comprovar o saldo evidenciado no Balanço 

Patrimonial e admite não possuir controle dos bens imóveis da autarquia. 

Nesse passo, a teor do que preceitua o art. 84, II da Lei Complementar Estadual 

621/2012, opina a Secretaria de Controle Externo de Contas por julgar 

REGULARES COM RESSALVA as contas em exame, com determinação ao atual 

gestor do órgão para que: 

[...] realize o inventário de bens imóveis, conforme determinam os artigos 

94 a 96 da Lei 4320/64 e que os ajustes realizados nas contas de bens 

móveis e de almoxarifado constem detalhadamente em notas explicativas, 

a ser encaminhadas juntamente com a Prestação de Contas Anual de 

2016. 

O douto representante do Ministério Público de Contas, Luciano Vieira, às folhas 

92/94, em face da impropriedade verificada, manifestou-se de acordo com a área 

técnica opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA das contas, e expedição 

da determinação recomendada constante na folha 77. 

É o relatório. 

No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação de Contas foi considerada 

regular com ressalva pelos técnicos deste sodalício, bem como pelo digno 
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Representante do Ministério Publico de Contas, as quais recebem minha anuência, 

sem prejuízo de tecer algumas considerações sobre as razões neles expostas. 

Rememorando, este Tribunal de Contas amadureceu entendimento acerca dos 

registros contábeis patrimoniais dos entes da Administração Pública Direta e 

Indireta dos municípios do Estado do Espírito Santo em face às alterações 

introduzidas na contabilidade aplicada ao setor público, externadas pela Secretaria 

do Tesouro Nacional a partir de 2009; e no exercício de suas atribuições tem 

expedido atos e instruções normativas sobre a matéria: 

a) Resolução TC 182/2002 – antigo Regimento Interno do TCEES (DOE 

23/12/2001): determinava em seu art. 1051 o envio do Balanço Patrimonial e 

de declaração de que fora realizado o inventário dos bens patrimoniais, com 

detalhamento das incorporações, baixas e possíveis divergências. 

b) Resolução TC 221/2010 (DOE 08/12/2010): em sua redação original, 

considerando as alterações introduzidas na contabilidade pública através da 

Portaria STN 467/2009, determinava que os jurisdicionados desta Corte 

deveriam estar aptos a atender as novas normas de contabilidade pública a 

partir de sua obrigatoriedade, ou seja, até 31/12/2013 para todos os 

municípios (art. 1º)2.  E mais, que durante o prazo de adequação os 

jurisdicionados estariam desobrigados de encaminhar os relatórios de 

inventário dos bens móveis e dos bens imóveis junto à Prestação de Contas 

                                                 
1
 Resolução TC 182/2002 . 

art. 105. As prestações de contas anuais dos jurisdicionados do Tribunal deverão ser encaminhadas, anualmente, 
(...), acompanhadas dos documentos relacionados neste artigo, ressalvado o disposto nos artigos 107, 117 e 127, 
deste Regimento, devendo estar organizada sequencialmente de acordo com ordem disposta nos respectivos incisos: 
(Redação dada pela Resolução TCEES nº 252/2012). 
I - balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais e os quadros 
demonstrativos constantes dos demais anexos estabelecidos no art. 101, da Lei Federal nº 4.320/64 e alterações; 
(Redação dada pela Resolução TCEES nº 217/2007 
(...) 
IV - declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens patrimoniais, evidenciando-se de forma detalhada 
as incorporações, baixas e possíveis divergências, indicando a unidade e as pessoas designadas para a elaboração do 
referido inventário; 
 

2
 Resolução 221/2010  

Art. 1º Os jurisdicionados desta Corte deverão estar aptos a atender às novas normas de contabilidade pública 
gradualmente, a partir do exercício de 2012 e, integralmente, até o final de 2015, observados os prazos estabelecidos 
na Resolução 242/2012 para os jurisdicionados por ela alcançados. (Redação dada pela Resolução TC nº 280/2014 - 
DOEL TC 19/11/2014). 

 
Redação Anterior dada pela Resolução TC nº 258/2013 – DOE 08/05/2013: 
Art.1º Os jurisdicionados desta Corte deverão estar aptos a atender as novas normas de contabilidade pública 
gradualmente, a partir do exercício de 2012 e, integralmente, até o final de 2014. 
 
Redação Anterior (original – DOE 08/12/2010): 
Art.1º Os jurisdicionados desta Corte deverão estar aptos a atender as  novas normas de contabilidade pública a partir 
de sua obrigatoriedade,  ou seja, 2012 para o Estado e 2013 para todos os Municípios 
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Anual (art. 2º, parágrafo único). Alterada pela Resolução TC 280/2014 

(DOEL TC 19/11/2014), prorrogou a adoção obrigatória dos procedimentos 

contábeis do MCASP, de forma integral, até 31/12/2015. 

c) Resolução TC 242/2012 (DOE 13/06/2012): em sua redação original, 

dentre outras providências, estabeleceu a adoção obrigatória dos 

procedimentos contábeis do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 

Público - MCASP pelos jurisdicionado desta Corte, alterando a data limite 

para implementação integral das novas regras aplicáveis aos procedimentos 

contábeis patrimoniais (englobando reconhecimento, mensuração e 

evidenciação dos bens móveis e imóveis) até 31/12/2014 (art. 1º, inciso II)3. 

Alterada pela Resolução TC 280/2014 (DOEL TC 19/11/2014), prorrogou a 

adoção obrigatória dos procedimentos contábeis do Manual de 

Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP, de forma integral, até 

31/12/2015. 

d) Resolução TC 258/2013 (DOE 08/05/2013)4: alterou dispositivos da 

Resolução TC 221/2010, revogando o parágrafo único do art. 2º (que 

desobrigava encaminhar o relatório de inventário dos bens móveis e imóveis 

junto às prestações de contas anual dos entes municipais), ratificando a data 

de 31/12/2014 como limite para atendimento das novas normas de 

contabilidade pública, levantamento da situação patrimonial e reavaliações 

dos bens. 

                                                 
3
 Resolução 242/2012 - Art. 1°. Estabelecer aos Poderes e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta dos 

Municípios do Estado do Espírito Santo a adoção obrigatória: 
I - do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público a partir 
do exercício de 2013; 
II - dos Procedimentos Contábeis Específicos do Manual de Contabilidade  Aplicado ao Setor Público  – MCASP, 
gradualmente a partir do exercício de  2012 e integralmente até o final do exercício de 2014, e dos Procedimentos  
Contábeis Patrimoniais do MCASP, gradualmente a partir do exercício de 2012 e integralmente até o final do 
exercício de 2015. (Redação dada pela Resolução nº 280/2014 - DOEL TC 19/11/2014). 
 

Redação Anterior: 
II -dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público –
MCASP, gradualmente, a partir do exercício de 2012 e, integralmente, até o final do exercício de 2014 

 
4
 Resolução TC 258/2013 (DOE 08/05/2013): 

Art. 1°. Revogar o Parágrafo Único do artigo 2º da Resolução TC n° 221, de 07 de dezembro de 2010. 
Art. 2°. Os artigos 1º e 2º da Resolução TC n° 221, de 07 de dezembro de 2010, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 1º. Os jurisdicionados desta Corte deverão estar aptos a atender as novas normas de contabilidade pública 
gradualmente, a partir do exercício de 2012 e, integralmente, até o final de 2014. 
Art. 2º Para cumprimento do artigo anterior os jurisdicionados ficam autorizados a levantar toda situação 
patrimonial e as devidas reavaliações até o prazo máximo de 31/12/2013 para o Estado e 31/12/2014 para todos 
os Municípios. 
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e) Resolução TC 261/2013 – Regimento Interno do TCEES (DOE 07/06/2013 

– revoga Resolução TC 182/2002): em seu art. 1385 estabelece que os 

processos de prestações de contas devam conter as demonstrações 

financeiras exigidas em lei e outros demonstrativos definidos em ato 

normativo específico, destacando aqueles relativos a bens e valores não 

monetários (art. 138, §2º), considerando que a Lei 4320/1964 (capítulo III) 

expressa a necessidade de manter registros contábeis da situação 

patrimonial dos entes da Administração Pública. 

f) Instrução Normativa nº 28/2013 (DOE 29/11/2013)6: tendo em vista o 

cronograma de implementação das novas regras de contabilidade pública 

constante na Resolução TC 242/2012, estabelece como facultativa a 

apresentação dos demonstrativos a que se referem os anexos 15 a 22 da IN 

28/2013 nas prestações de contas anuais relativas ao exercício de 2013. Ou 

seja, não é obrigatória a apresentação dos resumos dos inventários de bens 

móveis e de bens imóveis (anexos 15 e 17) e nem dos demonstrativos 

analíticos das entradas e saídas de bens móveis e de bens imóveis (anexos 

16 e 18). 

g) Instrução Normativa 29/20147 (DOEL – TCEES 30/01/2014): considerando 

o disposto na Resolução TC 242/2012 e Resolução TC 258/2013, dentre 

                                                 
5
 Resolução TC 261/2013. 

Art. 138. Além dos elementos previstos no artigo anterior, os processos de tomadas e prestações de contas conterão as 
demonstrações financeiras exigidas em lei e outros demonstrativos definidos em ato normativo específico, que evidenciem a 
boa e regular aplicação dos recursos públicos, e observarão os princípios fundamentais de contabilidade e outros dispositivos 
legais e regulamentares aplicáveis à Administração Pública.  
(...) 
§ 2º Os processos de tomadas e prestações de contas deverão conter os demonstrativos relativos a bens e valores não 
monetários. 
 
6
 Instrução Normativa nº 28/2013 

Art. 15 Tendo em vista o cronograma de implementação das novas regras aplicadas à contabilidade pública, a que se refere 
o anexo único da Resolução TC 242, de 12 de junho de 2012, e considerando o disposto na Resolução TC 258/2013, nas 
prestações de contas anuais relativas ao exercício de 2013 é facultativa a apresentação dos demonstrativos a que se 
referem os anexos 15 a 22 desta Instrução Normativa e a apresentação das demonstrações contábeis com base nas novas 
normas de contabilidade aplicada ao setor  
público. (Redação dada pela IN nº 029/2014). 
 

Redação Anterior: 
Art. 15 Tendo em vista o cronograma de implementação das novas regras aplicadas à contabilidade pública, a 
que se refere o anexo único da Resolução TC nº 242, de 12 de junho de 2012, nas prestações de contas anuais 
relativas ao exercício de 2013 é facultativa a apresentação dos demonstrativos a que se referem os anexos 15 a 22 
desta Instrução Normativa 
 

7
 Instrução Normativa 29/2014 

Art. 1º  O artigo 15 da Instrução Normativa TC nº 28/2013 passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 15 Tendo em vista o cronograma de implementação das novas regras aplicadas à contabilidade pública, a que se refere 

o anexo único da Resolução TC 242, de 12 de junho de 2012, e considerando o disposto na Resolução TC 258/2013, 
nas prestações de contas anuais relativas ao exercício de 2013 é facultativa a apresentação dos demonstrativos a 
que se referem os anexos 15 a 22 desta Instrução Normativa e a apresentação das demonstrações contábeis com 
base nas novas normas de contabilidade aplicada ao setor público. 
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outras providências, mantém como facultativa a apresentação dos 

demonstrativos a que se referem os anexos 15 a 22 da IN 28/2013. 

h) Resolução TC 280/2014 (DOEL TC 19/11/2014): altera Resolução TC 

221/2010 e Resolução TC 242/2012, prorrogando o prazo limite para adoção 

dos procedimentos contábeis patrimoniais do MCASP para 31/12/2015. 

De fato, há previsão legal expressa no art. 25, parágrafo único da Instrução 

Normativa TC nº 034/2015 – em vigor a partir de 01/01/2016 - de que “as 

Prestações de Contas Anuais Municipais anteriores ao exercício de 2015 

continuarão regidas pela IN 28/2013 e suas alterações” (gn), dispensando do 

cumprimento das normas e modelos estabelecidos na IN 28/2013 as entidades 

municipais da administração direta e indireta a partir de 01/01/2016, conforme 

preceitua o art. 24 da IN 034/2015 (alterada pela IN 040/2016). 

E ainda, no exercício de sua competência regulamentar, expediu o TCEES a 

Instrução Normativa TC 36/2016 (DOEL TCEES 24/02/2016), determinando novos 

prazos limites de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao 

Estado e aos municípios, revogando as Resoluções TC 221/2010, 242/2012, 

258/2013 e 280/2014, e da qual se extrai de seu Anexo Único (item 7) que tem os 

municípios prazo até 31/12/2018 para preparação de sistemas e outras 

providencias de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, tornando-

se obrigatórios os registros contábeis a partir de 01/01/2019. 

Todo o esforço normativo tem como escopo o registro dos fatos que afetam o 

patrimônio público na forma prevista no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, 

no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e no Manual 

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editados pela Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN, órgão central do Sistema de Contabilidade Federal. 

Seu fundamento remete ao registro de procedimentos contábeis gerais em 

observância às normas internacionais, especialmente no caso de ativos 

imobilizados, os procedimentos de mensuração, tais como a reavaliação, a 

depreciação, a amortização, a exaustão, dentre outros, essenciais na evidenciação 

de custos na Administração Pública. 

Se por um lado o empenho normativo reforça a importância do controle contábil do 

patrimônio público e a necessidade de sua evidenciação em bases realistas no 
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aspecto econômico, as sucessivas alterações nas exigências e na fixação dos 

prazos de adequação das normas a que estão sujeitos os órgãos públicos não 

deve ser olvidada.  

Dentro desse enfoque, retomando ao objeto da análise em questão, que trata da 

omissão de remessa de inventários de bens imóveis quando da apresentação da 

prestação de contas anual referente ao exercício de 2014 pelo SAAE de Baixo 

Guandu, é possível inferir o seguinte: À época dos fatos os entes estavam 

obrigados a implementar os procedimentos contábeis patrimoniais previstos no 

MCASP, gradualmente, a partir de 2012 e integralmente até 31/12/2015 conforme 

preconizava o art. 1º, inciso II da Resolução TC 280/2014 (DOE 19/11/2014), só 

revogada em 2016 pela Instrução Normativa TC 036/2016 (DOEL TCEES 

21/02/2016). 

De outro lado, o reconhecimento, a mensuração e o registro dos bens móveis e 

imóveis constituem procedimentos contábeis patrimoniais, presente em dispositivos 

inscritos na Lei 4.320/64, e neles, o elemento de demonstração contábil é 

apresentado pelo valor de aquisição. 

Assim, a adaptação às novas regras contábeis estaria adstrita às reavaliações dos 

elementos já apresentados nas demonstrações e não desobrigariam o gestor de 

realizar e apresentar os inventários anuais de bens móveis e imóveis nos termos 

exigidos na Lei que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, a despeito destes serem mensurados em valores históricos ou no 

de aquisição. 

Senão vejamos a redação dos seguintes dispositivos da Lei nº 4.320/64: 

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com 
indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles 
e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 
 
Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. 
 
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário 
analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na 
contabilidade.  

Não bastasse isso, o dispositivo presente na Resolução TC 221/2010, que 

desobrigava os jurisdicionados de encaminhar os resumos dos inventários de bens 

móveis e imóveis, bem como de almoxarifado, não dispensava a realização do 
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controle patrimonial e foi expressamente revogado quando da edição da Resolução 

TC 258/2013.  

Nesse imbróglio normativo, restou prejudicada a correta compreensão dos 

elementos constitutivos do patrimônio, em grave violação à norma legal, mas que 

podem ser mitigadas diante da possibilidade de interpretação equivocada de 

dispositivos presentes no cipoal normativo imposto pela Secretaria do Tesouro 

Nacional, e por este Tribunal de Contas, aos responsáveis por Prestações de 

Contas submetidas ao órgão de Controle Externo. 

Há que se destacar que a negligência no levantamento e encaminhamento de 

inventários de bens em almoxarifado, bem como, dos bens móveis e imóveis, não 

deve ser vista sob a ótica da prática de ato irrelevante, sujeito a mero cumprimento 

despretensioso da norma, como pretendem alguns, mas configura grave ofensa à 

gestão contábil, determinante no controle de bens públicos. 

Esses ativos, em sua maioria adquiridos com recursos financeiros advindos da 

capacidade de arrecadação tributária do Estado, muitas vezes realizadas 

coercitivamente, não são um estorvo a ser gerido pelo Administrador Público, mas 

devem ser reconhecidos como fruto resultante de um processo de ação 

governamental onerosa aos contribuintes e portanto, sujeitos a rigoroso protocolo 

no seu controle e na sua manutenção. 

Vale destacar o seguinte trecho do Parecer Ministerial: 

Nesse sentido, embora, de regra, divergências desta natureza consubstanciem grave 
infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional ou patrimonial, vez que prejudicam a correta compreensão da posição 
orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo no caso vertente, entendeu a unidade 
técnica que esta irregularidade não tem natureza grave, haja vista que se recomendou 
a regularidade das contas com ressalvas. 

Se por certo deve ser exigida a apresentação dos arquivos com o inventário dos 

bens imóveis, sua desconformidade nesse exercício deve ser acolhida, 

excepcionalmente, como amoldada e subsumida à hipótese presente no art. 84, II 

da Lei Complementar 621/2012, posto ser factível a compreensão de ocorrência de 

equívoco na interpretação das normas que regem a obrigatoriedade de 

apresentação das informações e dos documentos exigidos na legislação em vigor e 

regulamentados em atos normativos próprios deste Tribunal. 

Sendo assim, acompanhando o entendimento da área técnica e do douto Ministério 
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Público de Contas PROPONHO DECISÃO no sentido de: 

1) JULGAR REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual 

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baixo Guandu referente ao 

exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do Senhor Luciano de 

Bem Magalhães, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº 

621/2012, dando a devida quitação ao responsável nos termos do artigo 86 da 

Lei acima mencionada. 

2)  DETERMINAR ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Baixo Guandu, nos termos do art. 86 da Lei Complementar nº 621/2012, que na 

apresentação das próximas prestações de contas, encaminhe os inventários de 

bens móveis e imóveis, cujo registro, levantamento e controle são de natureza 

cogente por força dos artigos 85, 89, 94 a 96, 104 e 105 da Lei nº 4.320/64 e 

que os ajustes realizados nas contas de bens móveis e de almoxarifado 

constem detalhadamente em notas explicativas, a ser encaminhada juntamente 

com a Prestação de Contas Anual de 2016. 

3) RECOMENDAR: 

a)  A estrita observância dos prazos-limite previstos na Instrução Normativa TC 

nº 36/2016 porque seu descumprimento poderá configurar a hipótese 

prevista na parte final do art. 3º da Lei Complementar estadual nº 621/2012 

e sujeitar o infrator à multa. 

b)  A divulgação ampla, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, as 

prestações de contas, ainda que em versões simplificadas, na forma do art. 

48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei nº 101/2000. 

Após certificado o trânsito em julgado administrativo, ARQUIVEM-SE OS AUTOS. 

 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4037/2015, ACORDAM os 

Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão realizada no dia oito de março de dois mil e dezessete, à 
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unanimidade, nos termos da proposta de decisão do relator, auditor João Luiz Cotta 

Lovatti: 

1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Baixo Guandu, sob a responsabilidade do Senhor Luciano de 

Bem Magalhães, relativa ao exercício de 2014, nos termos do art. 84, inciso II da Lei 

Complementar 621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do artigo 86 da 

Lei acima mencionada; 

2. Determinar ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baixo 

Guandu, nos termos do art. 86 da Lei Complementar 621/2012, que na 

apresentação das próximas prestações de contas, encaminhe os inventários de 

bens móveis e imóveis, cujo registro, levantamento e controle são de natureza 

cogente por força dos artigos 85, 89, 94 a 96, 104 e 105 da Lei 4.320/64 e que os 

ajustes realizados nas contas de bens móveis e de almoxarifado constem 

detalhadamente em notas explicativas, a ser encaminhada juntamente com a 

Prestação de Contas Anual de 2016; 

3. Recomendar: 

3.1 A estrita observância dos prazos-limite previstos na Instrução Normativa TC 

36/2016 porque seu descumprimento poderá configurar a hipótese prevista na parte 

final do art. 3º da Lei Complementar estadual 621/2012 e sujeitar o infrator à multa; 

3.2 A divulgação ampla, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, as 

prestações de contas, ainda que em versões simplificadas, na forma do art. 48 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei 101/2000; 

4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

 

Composição Plenária  

Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sérgio 

Manoel Nader Borges, presidente, o senhor auditor João Luiz Cotta Lovatti, relator, e 

os senhores conselheiros José Antônio Almeida Pimentel e Domingos Augusto 
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Taufner. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique 

Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público 

Especial de Contas.  

Sala das Sessões, 8 de março de 2017. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Presidente 

AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

Relator 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Fui presente: 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Em substituição ao procurador-geral 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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