
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Procede-se à elaboração da Instrução Técnica Conclusiva da Prestação de 

Contas Anual, pertencente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 

Neiva - SAAE, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do Srs. 

SEGUNDO MANUEL ALVAREZ TORRES e JOSIVAL DE ASSIS TONINI. 

Mediante o exposto, segue a Instrução Técnica Conclusiva, baseada nas 

impropriedades apontadas no Relatório Técnico - RT 00430/2019-4 e na Instrução 

Técnica Inicial – ITI 00527/2019-5. 

 

2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

Conforme instrução inicial acima citada foram levantados os seguintes indícios de 

irregularidades: 
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Descrição do achado Responsável 
Proposta  

de 

encaminhamento 

3.3.2.1 Divergência entre o 
saldo contábil dos 
demonstrativos contábeis e o 

valor dos inventários de bens 
em estoques. 
 

Base Normativa: art. 94 a 96 
da Lei 4320/64 c/c art. 37, 
caput da CF. 

SEGUNDO MANUEL 
ALVAREZ TORRES 
/ JOSIVAL DE 

ASSIS TONINI 
 

CITAÇÃO 

4.1 Descumprimento do 

Acórdão 622/2018 processo 
TC5887/2017. 

 

2.1  Divergência entre o saldo contábil dos demonstrativos contábeis e o 

valor dos inventários de bens em estoques (Item 3.3.2.1 do RT 

00430/2019-4). 

Base Normativa: art. 94 a 96 da Lei 4320/64 c/c art. 37, caput da CF. 

 

Constatou-se que no Balanço Patrimonial registrou o valor de R$ 342.199,43 e o 

inventário para bens em estoques o valor de R$ 345.175,17, gerando a diferença de 

R$ 2.975,74. Tal situação pressupõe falhas na contabilização, nas conciliações e/ou 

inventário ou não elaboração do inventário físico, na medida em que há divergências 

entre o inventário de bens e os valores registrados na contabilidade e necessitam de 

esclarecimentos. 

Diante desse fato, opina-se pela citação do gestor responsável para apresentação 

das justificativas cabíveis. 

 

JUSTIFICATIVAS 

Em suas defesas, os gestores alegaram que: 
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(...) 

 
A diferença apurada de R$ 2.975,74 entre o inventário de bens e a 
contabilidade foi gerada em dezembro de 2018, onde foi realizado um 

lançamento no setor de almoxarifado - inventário positivo (para ajuste de 
saldo) que por um lapso foi lançado na contabilidade, o lançamento de 
ajuste na conta contábil 1159 - ajuste de perda de estoque, fez com que o 

saldo da conta contábil 1150 - ESTOQUE ficasse menor do que o saldo real 
no Balanço Patrimonial, o erro não foi detectado porque quando foi 
realizado os lançamentos de encerramentos e posteriormente verificados os 

Balancetes e Tabelas do Almoxarifado e Contabilidade, essas verificações 
são realizadas pela listagem de balancetes e na listagem não foi possível 
detectar o saldo a menor, ou seja, quando foi analisado pela conta 1156 - 

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARlFADO - Material de Consumo, o 
saldo em estoque estava correto, como consta nos anexos, não se 
identificando a baixa na tabela 14, estando ambas com o saldo correto, foi 

corrigido o lançamento na contabilidade ajustando assim o saldo no Balanço 
Patrimonial em agosto de 2019, realizando um lançamento inverso entre as 
contas contábeis, Debitando a conta contábil 1159 e Creditando a conta 

contábil 1156, conforme Balanço e tabela do almoxarifado do mês de 
agosto de 2019. 

 

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

De acordo com a nossa análise ao resumo do inventário do almoxarifado – material 

de consumo relativo ao período de 1/8 a 31/8/2019 (peça de defesa 63) e o Anexo 

XIV - Balanço Patrimonial do mês de agosto/2019 (peça de defesa 64), vimos que os 

registros contábeis do estoque estão lançados no Balanço Patrimonial por R$ 

388.726,90 de modos que foram corrigidos. Assim, opinamos pelo afastamento da 

suposta irregularidade. 

2.2  Descumprimento do Acórdão 622/2018, processo TC5887/2017 (Item 4.1 

do RT 00430/2019-4). 
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De acordo com apuração realizada, não se constatou adoção de medidas 

administrativas objetivando apurar as responsabilidades pelo desaparecimento dos 

bens não localizados pela Comissão de Inventário de Bens Móveis, por fim, não 

houve resultado da apuração junto à prestação de contas anual de 2018, nem tão 

pouco nota explicativa informando sobre as providenciadas tomadas para apuração 

dos fatos. 

De acordo com o TERMOV.pdf apresentado no processo TC5887/2017, segue-se a 

relação dos bens não encontrados: 
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Diante do fato, sugere-se a citação para apresentação de justificativas sobre adoção 

de medidas e as responsabilidades apuradas sobre o desaparecimento dos bens 

não localizados pela Comissão de Inventário de Bens Móveis. 

 

JUSTIFICATIVAS 

Em suas defesas, os gestores alegaram que: 

Comunicamos também, que as informações referentes as medidas 
administrativas adotadas para apurar as responsabilidades pelo 
desaparecimento dos bens não localizados pela Comissão de Inventário de 

Bens Móveis, foi informada através do Relatório de Gestão do Exercício de 
2018 (RESGES) na pag. 05, enviado junto com a PCA, bem como Controle 
Interno também citou no RELACl, pag. 9, item VIII, segue em anexo. Vale 

destacar ainda, que conforme mencionado acima, face necessário os  
seguintes esclarecimentos: 
 

a) O conjunto moto - bomba foi cedido por empréstimo para a fundação 
Hildo Garcia mantida pelo poder público em 01/07/2010, segue cópia em 
anexo do AR nº 14/2010. Outrossim, informo que o bem em questão, foi 

devolvido para a Autarquia de acordo com o Termo de Devolução de 
Material, segue cópia em anexo. 
 

b) A bomba de lubrificação foi localizada, mas não se encontra em 
condições de uso, tendo em vista o tempo de inutilização. 
 

c) E com relação a balança de precisão, o servidor responsável pelo setor 
foi notificado através de memorando conforme cópia em anexo. Diante 
disso, o mesmo já devolveu ao erário o equipamento em epígrafe. Segue 
cópias dos documentos. 

 

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 
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Fizemos as análises nas peças de defesas e vimos que consta no termo de 

devolução de material (peça 60) emprestado para o CEET Talmo Luiz Silva em 

01/07/2010. Vimos também pelo memorando 0363/2019 c/c a DANFE 000.091.819 

(peça 67) devolução da balança digital, posto que há recepção no SAAE pelo chefe 

do almoxarifado em 13/9/2019. Com relação à bomba de lubrificação, constam dos 

registros patrimoniais que seu valor histórico era R$ 38,72 e, embora fosse 

localizada, estava sem condições de uso tendo em vista o tempo de inutilização, 

conforme alegado. Portanto, é razoável afirmarmos que possa ser classificada como 

inservível. 

Diante dessas argumentações, entendemos que houve atendimento à decisão 

plenária em face do Acórdão 622/2018, processo TC5887/2017, bem como 

opinamos por sugerir que tal inconformidade seja retirada do sistema de 

monitoramento. 

 

3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto de João Neiva - SAAE, exercício de 2018, sob a responsabilidade dos 

Srs. SEGUNDO MANUEL ALVAREZ TORRES e JOSIVAL DE ASSIS TONINI. 

Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016, a análise teve por 

base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis 

encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa 43/2017. 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e ao disposto na legislação pertinente, opina-se 

pelo julgamento REGULAR da prestação de Contas, conforme dispõe o art. 84, 

inciso I, da Lei Complementar 621/2012. 

Vitória, 28 de fevereiro de 2020. 

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO: 

Walternei Vieira de Andrade 
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