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EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO. AUTARQUIA ESTADUAL. AUSÊNCIA 

DE IRREGULARIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOMENDAÇÃO. 

1. Ausente qualquer irregularidade capaz de macular as contas do gestor, impõe-se a sua 

aprovação, nos termos do art. 48, I, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas mineiro. 

2. Recomendo ao atual gestor agilidade na transferência dos equipamentos ainda pendentes à 

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 

 

Segunda Câmara 

23ª Sessão Ordinária – 08/08/2019 

I – RELATÓRIO 

Trata-se de Prestação de Contas do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do 

Estado de Minas Gerais –IPSM, referente ao exercício de 2015, protocolada nesta casa em 

30/03/2016 (fl.1), constando como ordenador de despesas o Cel. Eduardo Mendes de Sousa, 

no período de 01/01/2015 a 10/03/2015 e o Cel. Márcio dos Santos Cassavari, no período 

compreendido entre 11/03/2015 e 31/12/2015. Os autos foram distribuídos à minha relatoria 

em 01/04/2016, conforme certidão de fl. 237. 

Consta dos autos Relatório de Controle Interno às fls. 209/230, além dos anexos de fls. 

231/235, havendo manifestação pela regularidade das contas do IPSM, considerando os atos 

de gestão e as execuções orçamentária, financeira e patrimonial da instituição.  

Às fls. 238/243 a 3ª Coordenadoria de Fiscalização do Estado apresentou análise técnica, 

opinando pela aprovação das contas, com ressalvas, nos termos do art. 48, II da Lei 

Complementar n° 102/2008, tendo em vista a ausência de regularização no Sistema SIAD dos 

materiais entregues a título de transferência para unidades da Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG). 

A Atest Consultoria também apresentou relatório técnico às fls. 244/248 no sentido de que as 

demonstrações financeiras, ora em análise, “apresentam-se consolidadas, guardam 

conformidade com as normas legais e consideram tempestividade e oportunidade dos 

registros”. 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por sua vez, opinou pela regularidade das 

contas, com recomendação, nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar n° 102/2008, para 

que seja concluída o mais rápido possível a transferência de equipamentos hospitalares, 

odontológicos e de laboratório para a PMMG (fls. 250/251). 

É o relatório. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO  

Preambularmente, faz-se ligeira incursão acerca do dever de prestar contas atribuído aos 

Órgãos e Entidades da Administração Pública, especificamente em relação às autarquias, para 

melhor adequação ao caso concreto, e ao controle externo exercido pelos Tribunais de Contas 

pátrios, nos termos do art. 71 da Constituição da República.  

A doutrina do mestre administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello preleciona: 

Além deste controle efetuado pelo Executivo, as autarquias sujeitam-se ao que é exercido 

pelo tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Congresso Nacional, competente para 

julgar as contas dos administradores autárquicos como de outros administradores e 

responsáveis por bens ou valores públicos; apreciar, para fins de registro, as admissões de 

pessoal e concessões de aposentadoria; realizar, por iniciativa própria ou de uma das 

Casas do Congresso ou de Comissão delas, auditorias e inspeções; aplicar aos 

responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções 

previstas em lei; assinar prazo, em caso de ilegalidade verificada, para que sejam tomadas 

as providências corretivas; sustar, se não atendido, o ato impugnado, comunicando à 

Câmara e ao Senado, ou, se de contrato se tratar, solicitar que o Congresso Nacional o 

faça, tudo conforme previsto no art. 71 e incisos do Texto Constitucional. 

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de,Curso de direito administrativo. 21ª ed., Malheiros 

Editores, 2006,  

p. 158) 

Submetem-se, portanto, as autarquias ao controle externo previsto pela Constituição, que será 

exercido em conjunto pelo Poder Legislativo e pelos Tribunais de Contas, acorde à simetria 

constitucional decorrente. Tal controle é exercido sob as formas de controle político e 

controle financeiro. Sobre o exercício deste último controle, a doutrina acrescenta: 

A Constituição foi incisiva quando proclamou que o controle será exercido sob cinco 

aspectos diferentes: 

1. Quanto à legalidade; 

2. Quanto à legitimidade; 

3. Quanto à economicidade; 

4. Quanto à aplicação das subvenções; e 

5. Quanto à renúncia de receitas. 

O controle da legalidade é aquele que se caracteriza como fundamental, e por mais de 

uma razão. A atividade de administrar é subjacente à lei, de modo que não se poder 

conceber que seu desempenho afronte os comandos normativos desta. Se o administrador 

pudesse vulnerar a lei, estaria indiretamente legislando e não administrando. Além desse 

aspecto, cumpre lembrar que a legalidade foi relacionada como princípio expresso na 

Constituição atual, como se observa no art. 37, caput. A verdade é que na atividade de 

administrar a vontade pessoal do administrador não tem maior valia e nem pode 

prevalecer sobre a vontade da lei. O controle financeiro envolve, primordialmente, o 

exame da legalidade dos atos da Administração. 

O controle de legitimidade foi uma novidade constitucional. Ao referir-se à legitimidade, 

depois de ter se referido à legalidade, a Constituição parece ter admitido um controle 

eterno de mérito por parte do Congresso, no aspecto financeiro. Note-se que o art. 70 da 

CF cuida dos sistemas de controle interno e externo. No que se refere ao controle interno, 

nenhuma novidade há no controle de mérito, que é, como vimos, uma revisão com base 

em critérios administrativos de conveniência e oportunidade. O ângulo novo na questão é 

a admissibilidade do controle externo de legitimidade. Como bem salienta MANOEL 
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GONÇALVES FERREIRA FILHO, a legalidade diz apenas como o confronto formal 

entre o ato e a lei, mas a legitimidade não observa apenas as formas prescritas ou não 

defesas pela lei, mas também em sua substância se ajusta a esta, assim como aos 

princípios não jurídicos da boa administração. 

O sentido acima se completa com o controle da economicidade, que enseja a verificação, 

pelo órgão controlador, da existência, ou não, dos princípios da adequação e da 

compatibilidade, referentes às despesas públicas. Esse controle também envolve o mérito, 

porque, nas palavras de JOSÉ AFONSO DA SILVA, que já se vão tornando clássicas, 

serve para verificar se o órgão procedeu, na aplicação da despesa pública, de modo mais 

econômico, atendendo, p. ex., uma adequada relação custo-benefício. 

A aplicação das subvenções e a renúncia de receitas são os demais aspectos em que pode 

se efetivar o controle, envolvendo aspectos de legalidade ou de mérito. (...) 

(FILHO, José dos Santos Carvalho, Manual de direito administrativo. 25ª ed. Atlas, 2012, 

p. 993) 

Dessa feita, o dever de prestar contas que é outorgado aos Órgãos e Entidades que compõem a 

Administração Pública possui funções as mais diversas e visa a resguardar os interesses 

públicos precípuos, como ora delineado neste voto. 

Sendo o Tribunal de Contas o órgão competente para o julgamento das contas relacionadas 

pelos gestores, a Corte de Contas mineira edita suas Instruções Normativas com a finalidade 

de regulamentar as matérias atinentes ao exercício do controle externo por si realizado. No 

caso da Prestação de Contas Anual, encontra-se o procedimento regulamentado pela Instrução 

Normativa 01/2017 e 14/2011, constando do Título II deste diploma os trâmites adequados à 

espécie. 

Indo adiante, o art. 48, I, da Lei Orgânica deste Tribunal ordena que sejam julgadas regulares 

as contas que expressem, de forma clara e objetiva, a regularidade dos demonstrativos 

contábeis, além de sua correspondência aos princípios da legalidade, legitimidade, 

economicidade e da razoabilidade. 

No caso em tela, tenho que as contas sob exame satisfazem os requisitos do dispositivo 

supramencionado em razão do que a seguir se demonstrará. 

Inicialmente, impende observar que o orçamento destinado ao Instituto de Previdência dos 

Servidores Militares do Estado de Minas Gerais no exercício de 2015 foi estabelecido de 

acordo com o reajuste de 15% na tabela dos vencimentos previstos para o referido ano 

destinado à PMMG e ao CBMMG, conforme o art. 6º da Lei n° 19.576 de 16 de agosto de 

2011. Foi estipulado, naquela oportunidade, como crédito orçamentário destinado à autarquia 

o valor de R$ 2.022.910.310,00 (dois bilhões, vinte e dois milhões, novecentos e dez mil e 

trezentos e dez reais), considerando a receita estimada em R$ 81.382.641.078,00 (oitenta e 

um bilhões, trezentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil e setenta e oito 

reais) e a despesa fixada em R$ 88.655.847.098,00 (oitenta e oito bilhões, seiscentos e 

cinquenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e noventa e oito reais). 

Após, o montante autorizado para o exercício de 2015 foi encerrado em R$ 1.987.422.875,00 

(um bilhão, novecentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e oitocentos e 

setenta e cinco reais), em razão da promulgação da Lei n° 21.695 de 09 de abril de 2015. Do 

valor ora discriminado, somente foi realizado o valor de R$ 1.820.671.312,53 (um bilhão, 

oitocentos e vinte milhões, seiscentos e setenta e um mil, trezentos e doze reais e cinquenta e 

três centavos), que equivale a aproximadamente 91,61% (noventa e um inteiros e sessenta e 

um centésimos por cento) do orçamento autorizado, conforme tabela de fl. 26. Passa-se, 

então, à análise dos dados contábeis da autarquia. 
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O ativo circulante do Instituto, corresponde ao valor total de R$ 44.235.107,70 (quarenta e 

quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento e sete reais e setenta centavos), 

subdividido em ativo disponível (R$ 37.909.759,77 - trinta e sete milhões, novecentos e nove 

mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), aplicações financeiras (R$ 

16.628.735,26 - dezesseis milhões, seiscentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta e cinco 

reais e vinte e seis centavos), créditos em circulação (R$ 5.830.538,27 - cinco milhões 

oitocentos e trinta mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos) e bens e valores 

em circulação (R$ 494.809,66 – quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e nove reais e 

sessenta e seis centavos). 

Os ativos realizados a longo prazo totalizam o montante de R$ 1.946.424.571,36 (um bilhão, 

novecentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e 

um reais), subdivididos em créditos a receber (R$ 1.946.332.991,67 - um bilhão, novecentos e 

quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e 

sessenta e sete centavos) e dívida ativa (R$ 91.579,69- noventa e um mil, quinhentos e setenta 

e nove reais e sessenta e nove centavos). 

Ainda, em relação ao ativo permanente, consta como imobilizado o valor de R$ 

70.183.340,00 (setenta milhões, cento e oitenta e três mil, trezentos e quarenta reais), além  do 

valor total de R$ 75.269.375,24( setenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e nove mil, 

trezentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) relacionado aos bens patrimoniais, 

subdivididos em bem móveis (R$ 8.191.272,97- oito milhões, cento e noventa e um mil, 

duzentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), bens imóveis (R$ 66.993.809,50- 

sessenta e seis milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e nove reais e cinquenta 

centavos), bens imóveis a transferir (R$ 99.392,77-noventa e nove mil, trezentos e noventa e 

dois reais e setenta e sete centavos) e bens patrimoniais a incorporar (R$ 15.100,00- quinze 

mil e cem reais), conforme balanço de fl. 67. 

Em relação ao passivo do Instituto, o balanço de fl. 69 traz como saldo de passivo circulante o 

valor total de R$ 165.956.313,95 (cento e sessenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e 

seis mil, trezentos e treze reais e noventa e cinco centavos), cuja subdivisão se faz em função 

de depósitos e obrigações em circulação. O passivo exigível a longo prazo totaliza o valor de 

R$ 178.987.872,94 (cento e setenta e oito milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos 

e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), o qual é subdivido em obrigações exigíveis 

a longo prazo, sentenças judiciais e outas exigibilidades. 

Por fim, de acordo com o balanço patrimonial comparado também constante da fl. 69 destes 

autos, o patrimônio líquido da Junta constitui o valor de R$ 1.715.898.832,17(um bilhão, 

setecentos e quinze milhões, oitocentos e noventa e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e 

dezessete centavos). 

O controle Interno considerou, inicialmente às fls. 215/217, a gestão orçamentária do Instituto 

de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais como parcialmente eficaz 

e eficiente, considerando as anomalias a seguir: 

 2002 – Ação Superior; 

 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais; 

 2018 – Servidor capacitado; 

 4382 – Reserva Técnica Constituída; 

 7004 – Precatórios e Sentenças Judicias; 

 7009 – Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social- RPPS 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

   

O gestor responsável pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de 

Minas Gerais no exercício de 2015, Cel. Márcio dos Santos Cassavari, apresentou as 

seguintes justificativas às inconsistências apontadas na gestão orçamentária: 

2002 – Ação Superior: o gestor apresentou justificativa no sentido de que o desempenho da 

execução ficou abaixo do previsto porque houve um equívoco no valor de orçamento definido 

como o de R$ 29.461.227,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, 

duzentos e vinte e sete reais), pela SEPLAG na Ação 2002, destinado para custeio de despesas 

anteriores, o que deveria ter sido feita na Ação 4392, falha posteriormente corrigida no 

Decreto de Numeração Especial 20, de 09/05/2015. 

 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais: o gestor explicou que o 

desempenho ficou abaixo do previsto, em virtude de ter sido o valor determinado pela 

SEPLAG (Concurso Público SEPLAG n° 04/2013) e não pelo IPSM. 

2018 – Servidor capacitado: o gestor justificou esta inconsistência pela submissão do IPSM à   

restrição orçamentária e ainda à limitação, pelo Estado, de acesso aos cursos de capacitação, 

atualização, graduação, pós-graduação e especialização. 

4382 – Reserva Técnica Constituída: o gestor justificou a baixa execução das metas 

financeiras no fato de haverem sido planejadas reformas no Edifício Paraíba Center e no 

Condomínio Marena, as quais, porém, não ocorreram devido à inviabilidade na contratação de 

serviços de consultoria, tendo em vista o término do contrato com a empresa responsável em 

janeiro de 2015. Apontou ainda a verificação da incorreção do quantitativo de imóveis quando 

do encaminhamento do processo para a licitação, além do valor de referência projetado para 

05 anos como fatores que impossibilitaram a abertura de novo processo licitatório e de novos 

orçamentos, bem como a realização das reformas previstas.  

7004 – Precatórios e Sentenças Judicias: o gestor justificou a presença da anomalia na 

necessidade de pagamento de RPV´s em cumprimento à determinação do Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais, havendo sido consumidos, ao longo do período, o orçamento assegurado aos 

precatórios, não sendo possível a reposição de valores. 

7009 – Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: sobre 

esta inconsistência o gestor informou que os créditos inicias de orçamento foram previstos 

pela SEPLAG e a baixa execução financeira se deve ao aumento no pagamento do FUNFIP, 

retido dos servidores e patronal. 

Após a análise das justificativas apresentadas pelo gestor do IPSM, o Controle Interno 

classificou como eficaz e eficiente a gestão orçamentária, considerando “a relação ótima entre 

resultados obtidos e recursos empregados na consecução dos “P/A/OE: Projetos- Atividades- 

Operações Especiais” do IPSM”, além da pertinência das justificativas apresentadas pelo 

gestor às anomalias anteriormente apontadas (fls. 215/219). 

A 3ª Coordenadoria de Fiscalização do Estado se manifestou às fls. 339-v. em relação à 

execução orçamentária, apresentando o balanço orçamentário constante da fl. 61 dos autos e 

também a análise feita pelo Controle Interno e pela Atest Consultoria.  

A Atest Consultoria, às fls. 244/247, apresentou análise no sentido de representar a despesa 

orçamentária o percentual de 44,8% da despesa total, subdivididos na proporção de 73,4% à 

Previdência Social, 26,3% à saúde e 0,5% para encargos especiais, destacando a circunstância 

de se encontrarem consolidadas as demonstrações financeiras, as quais guardam 

conformidade com as normas legais. 
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O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, à fl. 250-v., entendeu que havia anomalias 

em relação à gestão orçamentária, tendo, contudo, sido pertinentes as justificativas 

apresentadas pelo gestor. Assim, concluiu pela regularidade deste item. 

Em análise ao balanço orçamentário do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do 

Estado de Minas Gerais e também às justificativas às anomalias apresentadas pelo gestor 

responsável no exercício de 2015, observo que do orçamento efetivamente disponibilizado ao 

Instituto no valor de R$ 1.987.422.875,00, foi realizada a quantia de R$ 1.820.671.312,53, 

sendo as justificativas às inconsistências expostas pelo gestor aptas a afastar os apontamentos, 

principalmente considerando que estes foram causados por questões supervenientes e pela 

previsão preliminar de orçamentos feita pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado. 

Regular, por isso, a gestão orçamentária. 

No que se refere à gestão financeira da autarquia, consta do relatório de Controle Interno a sua 

classificação como eficaz, tendo em vista a “observância do limite de disponibilidade 

financeira para efeito de assunção de compromissos pelo IPSM” e ainda como eficiente, 

considerando a “observância de dispositivos legais, do conhecimento tempestivo das 

disponibilidades do IPSM e da previsão de ingressos futuros para efeito de assunção de 

compromissos futuros, obtidos mediante mecanismos de controle e acompanhamento da 

utilização de seus recursos financeiros, observado o contido no Relatório da Comissão 

responsável pelo levantamento da dívida flutuante e fundada do IPSM”. 

A 3ª Coordenadoria de Fiscalização do Estado apresentou, à fl. 240, o balanço financeiro do 

Instituto (fls. 65/66 destes autos), concluindo que as receitas de contribuições equivalem a 

15,5% da receita total, reforçando os valores da despesa orçamentária equivalente a 73,36% 

destinados a benefícios previdenciários, 23,59% para a assistência à saúde e 0,37% para os 

encargos sociais. 

A Unidade Técnica também apresentou à fl. 242-v. a avaliação da gestão financeira da 

autarquia, constante do Relatório do Controle Interno, como eficaz e eficiente. 

A Atest Consultoria, às fls. 244/248, após exame das contas do Instituto, se manifestou no 

sentido de que “as demonstrações financeiras se apresentam consolidadas e guardam 

conformidade com as normas legais e consideram tempestividade e oportunidade dos 

registros”. 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas se manifestou também considerando a 

gestão financeira como eficaz e eficiente. 

Compulsando os autos, verifico, por meio do balanço financeiro do Instituto de Previdência 

dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais e da análise feita pelo Controle Interno da 

gestão financeira no exercício de 2015 que fora esta considerada eficaz e eficiente, tendo em 

vista a observância do limite de disponibilidade financeira para a assunção de compromissos. 

A gestão financeira é, portanto, regular.  

Em relação à gestão patrimonial, o Controle Interno apresentou avaliação como eficaz, 

considerando “o alcance dos objetivos para os quais o patrimônio do IPSM é estabelecido, 

atendendo a todos os requisitos de aquisição, utilização e controle dos materiais e dos móveis” 

e eficiente, em virtude “do conhecimento tempestivo do patrimônio do IPSM no que se refere 

à sua composição e utilização” e ainda pelo motivo de transferência de quase a totalidade do 

material pendente da carga do IPSM, constantes dos Relatórios de Controle Interno 

relacionados aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, conforme tabela de fl. 220/221, restando a 

transferência de apenas 10,57% para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 
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A 3ª Coordenadoria de Fiscalização do Estado apresentou balanço patrimonial constante das 

fls. 67/69 destes autos, além das conclusões encontradas no Relatório de Controle Interno, 

entendendo que não foram totalmente regularizadas no sistema SIAD as entregas de materiais 

a título de transferência para unidades da PMMG, em violação ao art. 43 do Decreto nº 

45.242/2009. 

A Atest Consultoria, às fls. 244/248, após exame das contas do Instituto, se manifestou no 

sentido de que “as demonstrações financeiras se apresentam consolidadas e guardam 

conformidade com as normas legais e consideram tempestividade e oportunidade dos 

registros”. 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas se manifestou considerando que houve 

grande esforço por parte da gestão responsável pelo exercício de 2015 na regularização da 

transferência dos equipamentos de responsabilidade do IPSM, tendo em vista as 

recomendações apontadas nos exercícios anteriores, tendo sido mais de 1.000 (mil) 

equipamentos regularizados. Dessa forma, o Parquet de Contas considerou regular este 

tópico. 

Sobre a gestão patrimonial, verifica-se que consta do Relatório do Controle Interno pendência 

com relação à transferência de equipamentos hospitalares, odontológicos e laboratório para a 

Polícia Militar de Minas Gerais no percentual de 10,57% (dez inteiros e cinquenta e sete 

centésimos por cento) (fl. 221). 

Contudo, é possível aferir, ainda por meio do mencionado relatório, a regularização do 

percentual de 89,43% do material, comparado ao exercício de 2013 (fl. 22), de modo a 

permitir a conclusão de que, com efeito, houve esforço por parte da gestão responsável pelo 

período em estudo no saneamento da irregularidade.  

Além disso, conforme parecer encaminhado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas, à fl. 250-v, há a informação da transferência de 200 (duzentos) bens do Instituto para 

unidades da PMMG, segundo Prestação de Contas de n° 1.007.718, referente ao exercício de 

2016, que, inclusive, obteve análise técnica favorável à aprovação das contas. 

Dessa forma, tendo em vista o cumprimento quase integral das recomendações tecidas em 

prestações de contas anteriores em relação à gestão patrimonial do IPSM, sou por 

desconsiderar, nesta análise, os 10,57% (dez inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) 

do patrimônio restante a transferir para o sistema SIAD, de maneira que tenho por regular, 

também, esse tópico, acompanhando a conclusão do Ministério Público de Contas. 

Regulares os tópicos contábeis analisados e estando demonstrada, clara e objetivamente, a 

exatidão dos demonstrativos e o cumprimento das normas constitucionais e legais, é 

imperiosa a aprovação das contas do IPSM no exercício de 2015, conforme o teor do art. 240, 

I, do Regimento Interno desta Casa (RITCEMG) c/c art. 48, I, da Lei Complementar Estadual 

nº 102/2008. 

III – CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, voto pela regularidade das contas, conforme o disposto no inciso I do art. 

48 da Lei Complementar Estadual nº 102/2008 c/c art. 240, I, do RITCEMG. 

Intimem-se os responsáveis pela Prestação de Contas, e o atual gestor, observando-se a forma 

prevista no inciso I do § 1º do art. 166 do Regimento Interno. 

Registro que a manifestação desta Corte nestes autos não impede a apreciação futura de atos 

do mesmo exercício, em virtude de denúncia de irregularidades ou da ação fiscalizadora do 

Tribunal em inspeções ou auditorias. 
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Findas as providências cabíveis e transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos, 

consoante a norma do art. 176, inciso I do mesmo diploma regimental. 

É o voto. 

 ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Exmos. Srs. Conselheiros da 

Segunda Câmara, por unanimidade, na conformidade da Ata de Julgamento e diante das 

razões expendidas no voto do Relator em: I) julgar regulares as contas, conforme o disposto 

no inciso I do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 102/2008 c/c art. 240, I, do 

RITCEMG; II) determinar a intimação dos responsáveis pela Prestação de Contas, e do atual 

gestor, observando-se a forma prevista no inciso I do § 1º do art. 166 do Regimento Interno; 

III) registrar que a manifestação desta Corte nestes autos não impede a apreciação futura de 

atos do mesmo exercício, em virtude de denúncia de irregularidades ou da ação fiscalizadora 

do Tribunal em inspeções ou auditorias; IV) determinar, findas as providências cabíveis e 

transitada em julgado a decisão, o arquivamento dos autos, consoante a norma do art. 176, 

inciso I do mesmo diploma regimental. 

Votaram, nos termos acima, o Conselheiro Cláudio Couto Terrão e o Conselheiro Gilberto 

Diniz. 

Presente à sessão o Subprocurador-Geral Marcílio Barenco Corrêa de Mello. 

Plenário Governador Milton Campos, 08 de agosto de 2019. 

 

WANDERLEY ÁVILA 

Presidente e Relator 

(assinado digitalmente) 
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