
 

Estado do Piauí 

Tribunal de Contas 

  
RESOLUÇÃO N° 29/13, de 31 de outubro de 2013 

 

 

Altera o Regimento Interno do 

Tribunal de Contas do Estado do 

Piauí. 

 

  

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício da competência prevista no 

inciso I, do art. 39, da Lei Estadual nº. 5.888/09, 

  

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º Os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII do art. 206, da Resolução nº. 13, de 26 

de agosto de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 206 - (...): 

I - ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte ou possa resultar dano ao 

erário: 

Sanção – multa de até 100% (cem por cento) do montante definido no caput; 

II - ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico: 

Sanção – multa de até 30% (trinta por cento) do montante definido no caput; 

III - ato praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial: 

Sanção – multa de até 100% (cem por cento) do montante definido no caput; 

IV - não atendimento, no prazo fixado, a diligência ou determinação pelo Tribunal: 

Sanção – multa, de até 40% (quarenta por cento) do montante definido no caput; 

V - obstrução ao livre exercício de inspeção ou auditoria: 

Sanção – multa de até 70% (setenta por cento) do montante referido no caput; 

VI - sonegação de processo, documento ou informação, em inspeção ou auditoria: 

Sanção – multa de até 100% (cem por cento) do montante referido no caput; 



VII - reincidência no descumprimento de decisão do Tribunal: 

Sanção – multa de até 100% (cem por cento) do montante definido no caput; 

VIII - não envio e/ou envio fora do prazo de documentos que compõem a prestação de 

contas, inclusive de balancetes, balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de 

quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos solicitados: 

Sanção – multa de até 70% (setenta por cento) do montante referido no caput; 

 Art. 2º Fica acrescentado ao art. 206, da Resolução TCE PI nº. 13, de 26 de agosto 

de 2011, o seguinte inciso IX:  

“Art. 206 - (...) 

IX - ato atentatório ao exercício da fiscalização: 

Sanção – multa de até 70% (setenta por cento) do montante referido no caput. 

 Art. 3º Fica revogado o inciso XI, do art. 206, da Resolução TCE PI nº. 13, de 26 de 

agosto de 2011. 

 Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 31 de outubro de 2013. 
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