
 

ACÓRDÃO TC- 1069/2016 – PRIMEIRA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-3994/2013 

JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO 

SOCIAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

RESPONSÁVEIS - POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS E SELIA GOMES 

ROSA MARTINELLI 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2012 – 1) 

CONSIDERAR ATENDIDO O TERMO DE NOTIFICAÇÃO 

2298/2014, QUANTO AOS ITENS 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 

1.1.1.4, 1.1.1.7 E 1.1.1.8 – 2) CONSIDERAR NÃO ATENDIDO O 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO 2298/2014, QUANTO AOS ITENS 

1.1.1.5 E 1.1.1.6 – APLICAR MULTA – 3) AFASTAR 

INCONSISTÊNCIA APONTADA NO ITEM 1.1.1.9 – 4) 

DETERMINAÇÕES – 5) ACOLHER RAZÕES DE 

JUSTIFICATIVAS – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – 6) 

ARQUIVAR.     

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO: 

1 RELATÓRIO 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de 

Habitação e Interesse Social de São Gabriel da Palha, referente ao exercício de 

2012, sob a responsabilidade da senhora Polyanna Barcelos dos Santos. 
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Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas, a 6ª Secretaria 

de Controle Externo fez juntar o Relatório Técnico Contábil RTC 353/2014 (fls. 

30/35), cujos indícios de irregularidades foram apontados na Instrução Técnica 

Inicial ITI 1399/2014 (fls. 37/38), sugerindo a citação da senhora Sélia Gomes Rosa 

Martinelli, o que foi acolhido na Decisão Monocrática Preliminar DECM 1668/2014 

(fls. 40/42). 

Devidamente notificada, a gestora encaminhou documentação (fls. 47/87). 

No entanto, mediante a Instrução Técnica Inicial ITI 143/2015 (fl. 91) e Despacho 

de fl. 92, a unidade técnica registra ter a senhora Sélia Gomes Rosa Martinelli 

comprovado, em sua defesa, que a responsabilidade pelo item 1.5 do RTC - 

Demonstração das Variações Patrimoniais -  cabe, na verdade, à senhora Polyanna 

Barcelos Santos, pugnando pela citação desta, o que foi realizado através da 

Decisão Monocrática Preliminar DECM 283/2015 (fls. 93/95). 

Devidamente notificada, a responsável anexou aos autos suas justificativas (fls. 

102/106). 

Ato contínuo, os autos retornaram à 6ª Secretaria de Controle Externo para análise. 

Mediante a Instrução Contábil Conclusiva ICC 110/2015 (fls. 110/125), a área 

técnica concluiu pela irregularidade das contas, tendo em vista a manutenção das 

seguintes inconsistências: 

1.1.1.5. Inventário anual dos bens em almoxarifado 
Base Legal: Art. 105, inciso V, da Resolução TC nº. 182/02. 
 
1.1.1.6. Notas explicativas 
Base Legal: Art. 105, inciso VII, da Resolução TC nº. 182/02. 
 
1.1.1.7. Relação de gestores 
Base Legal: Art. 105, inciso XI, da Resolução TC nº. 182/02. 
 
1.1.1.8. Cópia dos atos de designações dos gestores 
Base Legal: Art. 105, inciso XI, da Resolução TC nº. 182/02. 
 
1.1.1.9. Apresentação de demonstrativos contábeis com pagamentos de despesas 
atribuídos a unidade gestora inexistente na contabilidade “fundo municipal de 
habitação”, com ausência de segregação de função de tesouraria e contabilidade, 
e distorção relevante no saldo disponível do balanço financeiro. 
Base Legal: art. 85 e 89 da Lei 4.320/64 
 
1.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (ANEXO 15) 
Base legal: artigos 85, 86, 100, 101 e 104, da Lei 4.320/64. 
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Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4807/2015 

(fls. 130/153), divergindo da manifestação contábil conclusiva no sentido de afastar 

as inconsistências relativas aos itens 1.1.1.7 e 1.1.1.8, bem como da proposição de 

instauração de tomada de contas especial para apuração do item 1.1.1.9. A 

manifestação conclusiva explicitou, ainda, o quadro de responsáveis constante da 

análise contábil, nos seguintes termos: 

 

2.1.1 – Quanto aos aspectos documentais: 
 

2.1.1.1 Não atendimento ao termo de Notificação 2298/2014, quanto a 
ausência do inventário anual dos bens em almoxarifado 
Base Legal: Art. 105, V, da Resolução TC nº 182/02. 
Responsável: Sélia Gomes Rosa Martinelli 
 

2.1.1.1 Não atendimento ao termo de Notificação 2298/2014, quanto a envio 
da Notas Explicativas. 
Base Legal: Art. 105, VII, da Resolução TC nº 182/02. 
Responsável: Sélia Gomes Rosa Martinelli 

 

2.1.2. Não foram apresentadas as justificativas e documentos suficientes para 
elidir a seguinte irregularidade apontada no RTC 353/2014 e ITI 143/2015 e cuja 
analise está relatada na Instrução Contábil Conclusivas ICC 110/2015: 
 

2.1.2.1 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15) 
(Item 1.5. do RTC 353/2014) 
Base legal: artigos 85, 86, 100, 101 e 104, da Lei 4.320/64. 
Responsável: Polyanna Barcelos Santos 

 

Mediante o Parecer 1570/2016 (fls. 156/158), da lavra do Excelentíssimo Procurador 

Luciano Vieira, o Ministério Público de Contas corroborou o opinamento técnico 

constante da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4807/2015. 

É o relatório. 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, ratifico o posicionamento da área técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas pela manutenção das inconsistências relativas ao não 

atendimento ao termo de Notificação 2298/2014 quanto à ausência do inventário 

anual dos bens em almoxarifado e envio de Notas Explicativas (itens 1.1.1.5 e 
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1.1.1.6), sob a responsabilidade da senhora Sélia Gomes Rosa Martinelli, 

tomando como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Contábil 

Conclusiva ICC 110/2015 e na Instrução Técnica Conclusiva ITC 4807/2015, abaixo 

transcritas: 

- Instrução Contábil Conclusiva ICC 110/2015: 

1.1.1.5. Inventário anual dos bens em almoxarifado 
Base Legal: Art. 105, V, da Resolução TC nº 182/02. 
 
DOS FATOS 
 
O gestor não encaminhou o inventário anual de bens em almoxarifado. 
 
DA JUSTIFICATIVA 
 
A defesa em suas argumentações, em síntese, aduz que (fls.104): 
 

O inventário anual dos bens em almoxarifado não foi encaminhado na PCA-
2012 do Fundo Municipal de Habitação uma vez que, todas as entradas e 
saídas de bens em almoxarifado são controladas pela Unidade Gestora 
Prefeitura a qual detém o controle central de todas as entradas e saídas de 
bens e serviços do almoxarifado pelo que, o inventário geral foi anexado na 
PCA da Prefeitura. 

 
DA ANÁLISE 
 
Apesar da declaração supra da defesa permanece a ausência da documentação 
solicitada para bem se desincumbir das suas responsabilidades deve ser:  
 

1) Apresentado pelo menos a cópia do Termo de Responsabilidade emitido pela 
UG prefeitura e assinado quanto à posse dos bens do fundo de habitação. 
Quanto aos Bens de Estoque: há movimento de entrada da conta BENS 
MÓVEIS e a referência expressa na DVP de que há incorporação de doação 
recebida em R$ 226.830,08 e incorporação por Aquisição em R$ 317.856,90. 
E quanto ao ingresso de Bens Móveis no valor de R$2.939,59 pelo Fundo de 
Habitação.  

 
2) O surgimento da conta e a manutenção dos saldos de IMÓVEIS (Bens de 

Uso Especial ou do Patrimônio Administrativo, de Uso Comum do Povo ou de 
Domínio Público e Bens Dominicais ou do Patrimônio Disponível) no exercício 
de 2011 e o saldo passam para o exercício de 2012 no valor de R$ 
400.780,84 (o início, prosseguimento e a conclusão das obras), assim como 
os atos oficiais autorizadores e relativos à precisa forma de quem administra, 
quem está na posse, e quem controla os bens imóveis, a inclusão no seu 
inventário de bens móveis e imóveis se pela responsável originária FMHIS ou 
por outra unidade gestora prefeitura interveniente acompanhado da 
aquiescência e documentos comprobatórios da prova do controle respectivo 
desta unidade gestora prefeitura municipal são, sem dúvida, de exemplos de 
ausência de Notas Explicativas e de que persistem os indícios de 
irregularidade. 

 
Portanto, pelas razões expendidas permanecem os indícios de irregularidade do item 
1.1.1.5. 
 
Propõe-se, a manutenção da irregularidade. 
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1.1.1.6. Notas explicativas 
Base Legal: Art. 105, VII, da Resolução TC nº 182/02. 
 
O gestor não encaminhou as notas explicativas. 
 
DA JUSTIFICATIVA 
 
A defesa em suas argumentações, em síntese, aduz que (fls.104): 

 
Com relação às Notas explicativas as mesmas não foram encaminhadas 
uma vez que não ocorreram fatos atípicos a serem elucidados. 

 
DA ANÁLISE 
 
Pelo contrário, existem fatos relevantes a serem relatados: 
 
Enquanto a DPV (fls. 24) apresenta variação ativa Resultante da Execução 
Orçamentária por mutações patrimoniais aquisição de material de consumo em R$ 
2.939,59 e Independente da Execução Orçamentária incorporação de “Bens de 
Estoque por Doação” R$ 226.830,08 e Aquisição de Material de Consumo em R$ 
317.856,90. 
 
No Balanço Patrimonial referido “bens de estoque” “por doação” no valor de 
R$226.830,08 são incorporados a título de “BENS IMÓVEIS”, cujo saldo inicial do 
exercício de 2011 é relativo a “obras em andamento” no total de R$ 173.950,76, 
adicionando-se à DOAÇÃO recebida a título de “Bens de Estoque” de R$ 
226.830,08 registrou-se o montante de R$ 400.780,84, a título de Bens Imóveis no 
Balanço Patrimonial sem comprovação de documentos do terreno no Registro Geral 
de Imóveis – RGI. 
 
Propõe-se, a manutenção da irregularidade. 
 
 

- Instrução Técnica Conclusiva ITC 4807/2015 

Da Análise Complementar 
 
Da análise dos documentos acostados aos autos por ocasião da resposta ao terno 
de Notificação 2298/2014 verifica-se, às fls. 72/83, que foram encaminhadas Notas 
Explicativas às Demonstrações Contábeis de forma consolidada. 
 
Verifica-se que as notas explicativas não foram suficientes para evidenciar (tornar 
claro) os demonstrativos contábeis. Para exemplificar tal fato cita-se o fato de as 
notas serem consolidadas de todos os fundos.  Neste sentido a Norma Brasileira 
de Contabilidade 16.6 (R1) que trata da Demonstrações Contábeis assim regula: 

 
NOTAS EXPLICATIVAS 
39. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 
contábeis. 
40. As informações contidas nas notas explicativas devem ser relevantes, 
complementares ou suplementares àquelas não suficientemente 
evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. 
41. As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das 
demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, 
orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho 
e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas 
referidas demonstrações.  

Verifica-se que as notas explicativas acompanham as demonstrações e, portanto, 
vinculam-se exclusivamente às demonstrações que estão acompanhando, fato 
que não ocorreu no presente caso, já que foi elaborada uma única nota explicativa 
para todos os fundos, como afirma o responsável ás fls. 49. 
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Esta nota consolidada acaba prejudicando a informação contábil, na medida que 
deixa de se debruçar sobre aspectos relevantes das demonstrações que deveria 
acompanhar.  
 
Assim, acompanho o encaminhamento proposto pelo subscritor da ICC 110/2015 
considerando não atendida a Notificação para envio das Notas explicativas, 
item 1.1.1.6 do RTC. 

 
 

Corroboro o opinamento técnico exarado na Instrução Técnica Conclusiva ITC 

4807/2015 (fls. 130/153) e corroborado pelo douto Órgão Ministerial, divergindo da 

Instrução Contábil Conclusiva ICC 110/2015, no sentido de afastar as 

inconsistências relativas aos itens 1.1.1.7 e 1.1.1.8, nos seguintes termos: 

 
Da Análise Complementar 
 
Os incisos XI e XII do art. 105 do Regimento Interno aprovado pela Resolução 
182/2002, assim regulam: 
 

REGIMENTO INTERNO DO TCEES 
 
Art. 105 
[...] 
 
XI - relação de gestores responsáveis, na qual conste : 
(Inciso inserido pela Resolução TCEES nº 217/2007) 
a) nome de todos os gestores do exercício em análise e do gestor 
responsável pelo encaminhamento da Prestação de Contas, com os 
respectivos dados de domicílio e número de inscrição no Cadastro de 
Pessoa Física (CPF); 
b) período de exercício, constando data de posse e exoneração, se for o 
caso; 
XII - cópia dos atos de designação, posse, exercício e exoneração dos 
gestores do órgão no período em análise e do gestor responsável pelo 
encaminhamento da respectiva Prestação de Contas Anual; (Inciso inserido 
pela Resolução TCEES nº 217/2007). 

 
Verifica-se assim a exigência de envio da relação de gestores do exercício da 
prestação de contas é do gestor responsável pelo encaminhamento da Prestação 
de Contas, bem como cópia dos atos de designação e exoneração dos mesmos. 
 
Neste sentido, encontra-se às fls. 89/87, o rol de responsáveis contendo os dados 
requeridos no inciso XI e os Decretos Municipais que dão conta das respectivas 
nomeações e exoneração dos responsáveis, conforme preceitua o inciso XII do 
art. 105 do Regimento Interno vigente à época da Prestação de Contas Anuais. 
Ressalte-se que tais documentos foram encaminhados por ocasião da Notificação 
da Sra. Sélia Gomes Rosa Martinelli. 
 
Pelo narrado, pedimos vênia para discordar do subscritor da ICC 110/2015 e 
considerar atendida a notificação quanto a ausência do rol de responsáveis e 
dos atos de designações dos gestores, itens 1.1.1.7 e 1.1.1.8. 

 

Também concordo com o entendimento de que não cabe a determinação de 

instauração de tomada de contas especial para apuração do item 1.1.1.9, tendo 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:9976F-1EE4C-B14EB



ACÓRDÃO TC-1069/2016 

lb/lr 

  

em vista que não existem indícios de desvio de recursos públicos, conforme 

transcrito a seguir: 

 

Da Análise Complementar 
 
Primeiramente há que se destacar que o apontamento ora comentado não fez 
parte dos apontamentos iniciais do Relatório Técnico Contábil RTC 353/2014 e ITI 
1399/2014 e tampouco da ITI complementar 143/2015, sendo, portanto, fatos 
novos trazidos aos autos pelo subscritor da Instrução Contábil Conclusiva. 
 
Conforme relatado pelo subscritor da ICC 110/2015 e confirmado na consulta ao 
processo TC3992/2015, verifica-se que no Fundo Municipal de Assistencial Social 
há registro contábil de transferência (repasse) ao Fundo Municipal de Habitação e 
Interesse Social no valor de R$ 427.134,22. 
 
Por sua vez, os registros contábeis do Fundo Municipal de Habitação e Interesse 
Social evidenciam repasse recebido de R$ 499.224,64. Portanto, o valor 
registrado como recebido é superior àquele que registrado como repasse pelo 
Fundo Municipal de Assistencial Social. 
 
Desta forma, embora os registros contábeis não cumpram a função de evidenciar 
as operações com clareza demonstrando a fonte dos valores registrados pelo 
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social a título de repasses recebidos, a 
nosso ver também não denunciam a existência de desvio de recursos públicos que 
ensejem a abertura de tomada de contas especial. Isso porque, frise-se, o valor 
registrado como recebido é superior àquele registrado como repasse. Há sim, 
clara evidência de que os registros contábeis não estão comunicando os atos e 
fatos da administração com a clareza necessária, visto que há um registro de 
repasse cuja origem não se pode identificar com clareza no montante de R$ 
72.090,42. 
 
Ante o exposto, e tendo como base o fato de que a gestora não foi citada no 
presente processo para apresentar justificativas para os valores registrados como 
repasses recebidos, pedimos vênia para discordar do encaminhamento proposto 
pelo subscritor da ICC 110/2015 quanto a determinação de instauração de tomada 
de contas especial e sugerir que seja recomendado ao atual gestor: 

 

 que proceda os registros contábeis do repasses de recursos, de 
acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial em relação 
a exigência de Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e  

 que nas próximas prestações de contas evidencie claramente as 
fontes dos repasses do fundo. 

 
 

Acolho a sugestão pela recomendação ao atual gestor que aprimore os registros 

contábeis dos repasses de recursos nas próximas prestações de contas, 

procedendo à elaboração de notas explicativas às Demonstrações Contábeis e 

evidenciando claramente as fontes de repasse do fundo. 

 

Finalmente, entretanto, divirjo do opinamento técnico exarado tanto na Instrução 

Contábil Conclusiva ICC 110/2015, quanto na Instrução Técnica Conclusiva ITC 

4807/2015 e corroborado pelo douto Órgão Ministerial pela manutenção da 
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inconsistência verificada na Demonstração das Variações Patrimoniais (item 1.5), 

pelas razões expostas a seguir. 

 

A irregularidade foi apontada no Relatório Técnico Contábil RTC 353/2014, nos 

seguintes termos: 

 
1.5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15) 
Base legal: artigos 85, 86, 100, 101 e 104, da Lei 4.320/64. 
 
A Demonstração das Variações Patrimoniais (fl. 24) não está evidenciando as 
alterações no patrimônio resultantes e independentes da execução orçamentária, 
visto que não consta o registro do pagamento de Restos a Pagar (R$ 464.089,44) 
e as inscrições dos Depósitos (R$ 20,64) no exercício, e com isso, demonstrando 
o resultado patrimonial incorreto. 

 

A análise exarada na Instrução Contábil Conclusiva ICC 110/2015 e ratificada pela 

Instrução Técnica Conclusiva ITC 4807/2015 concluiu nos seguintes termos: 

DA ANÁLISE 
 
Consta a apresentação do Anexo XV, ou seja, de nova DVP em “CD” constante do 
APCA1074/2015 o qual apenas inclui os saldos anteriores do exercício de 2011, mas 
não resolve a pendência da demonstração do saldo patrimonial. 
 
É certo que há um equívoco na apuração e descrição do fato relatado no RTC 
353/2014 “... não consta registro de pagamento de Restos a Pagar                       
(R$ 464.089,44) e as inscrições dos Depósitos (R$ 20,64) no exercício”, porque, 
segundo a Lei 4.320/64 realmente não cabia a inclusão na DVP destes eventos na 
forma descrita no RTC353/2014. 
 
Entretanto, o Balanço Financeiro (fls. 22) informa a título de realização de Despesa 
Orçamentária código – 16 – Habitação o valor de R$ 4.719,29, e no Balancete de 
Verificação Acumulado a despesa é informada no valor de R$ 4.520,91 (há 
divergência nos valores de despesa paga em R$ 198,38) o qual deveria o valor 
exato apurado compor a DVP na condição de VARIAÇÃO PASSIVA, logo, o Anexo 
XV restou distorcido quanto ao Superávit Patrimonial pela falta de inclusão e 
subtração desta informação contábil de despesa exata realizada.  
 
Consequentemente, a conta de Patrimônio Líquido - PL também fica afetada pela 
falta de cômputo da despesa orçamentária exata realizada:  
 
1 - o saldo anterior desta conta do PL era negativo em (R$ 376.466,36);  
 
2 - Em 2012 o Superávit Patrimonial na DVP parece ser a diferença entre o somatório 
das Variações Ativas de R$ 1.046.851,21 deduzidas das Variações Passivas da 
Despesa Orçamentária (Paga e não houve inscrição de Restos a Pagar relacionado 
em processos de despesa de 2012 em R$4.436,95) em R$ 4.592,91, mas não é 
explicada por que foi adicionada parcela da despesa orçamentária de obrigações por 
empenhos liquidados em R$ 4.436,95 constante da relação de Restos a Pagar 
(APCA1075) (Será que este evento é uma variação ativa? A resposta é não, mas 
assim foi considerado pela defesa), resulta em Superávit Patrimonial divergente de 
R$ 1.046.767,25 e quando deduzido do saldo negativo do exercício de 2011 de (R$ 
376.466,36) o resultado apurado é o constante do Balanço Patrimonial em 
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31.12.2012 no valor de R$ 670.300,89, com a divergência da despesa também 
realizada de R$4.520,91, o saldo patrimonial seria menor, e igual a R$ 665.863,94, 
mas o com o cômputo da Despesa Orçamentária com o respectivo ingresso extra 
orçamentário da conta de Restos a Pagar informado pelo contador em R$ 4.436,95 o 
Patrimônio Líquido é apurado em exatos R$ 661.426,99. 
 
Portanto, face ao exposto, o saldo patrimonial na DVP continua demonstrado 
incorretamente em vista das dúvidas que permanecem relativamente ao não cômputo 
da despesa orçamentária paga mais a despesa orçamentária a pagar na apuração do 
resultado patrimonial da DVP. 
 

Propõe-se, a manutenção da irregularidade. 

Inicialmente, cabe ressaltar que a irregularidade apontada pela área técnica no o 

Relatório Técnico Contábil RTC 353/2014, sobre a qual a responsável foi citada, 

versou apenas sobre não restarem evidenciadas na Demonstração das Variações 

Patrimoniais as alterações no patrimônio resultantes e independentes da execução 

orçamentária, por não constarem o registro do pagamento de Restos a Pagar          

(R$ 464.089,44) e as inscrições dos Depósitos (R$ 20,64) no exercício, e com isso, 

demonstrando o resultado patrimonial incorreto. 

No tocante a tal indício de irregularidade, a própria Instrução Contábil Conclusiva 

ICC 110/2015 reconhece que há um equívoco na apuração e descrição do fato 

relatado no RTC 353/2014, porque, segundo a Lei 4.320/64, realmente não cabia a 

inclusão do registro de pagamento de Restos a Pagar e inscrições dos Depósitos no 

exercício, na forma descrita no Relatório Contábil. 

Vê-se, portanto, que, em sede conclusiva, a área técnica afasta a incidência dos 

dispositivos legais supostamente infringidos. 

No entanto, em seguida, são exarados desdobramentos da não inclusão de tais 

despesas no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, especialmente dos 

montantes relativos à conta Restos a Pagar. Ao final, tal linha de entendimento 

culmina com a conclusão pela manutenção da irregularidade tendo em vista que o 

saldo patrimonial na DVP continua demonstrado incorretamente em vista das 

dúvidas que permanecem relativamente ao não cômputo da despesa orçamentária 

paga mais a despesa orçamentária a pagar na apuração do resultado patrimonial da 

DVP. 
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Permissa venia, verifico incongruência na tese exarada pela área técnica.  Se 

realmente não cabia a inclusão do registro de pagamento de Restos a Pagar no 

exercício na forma descrita no Relatório Contábil, não há como se inferir pela 

manutenção da irregularidade por desdobramentos do fato de que não foi incluída a 

despesa orçamentária a pagar.  

Nesse sentido, entendo não restar devidamente demonstrada a infringência 

apontada aos dispositivos da Lei 4320/64, razão pela qual afasto a inconsistência 

em tela. 

 

3  DISPOSITIVO 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, divergindo 

parcialmente do entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, 

em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, VOTO : 

3.1 Por considerar ATENDIDO  o Termo de Notificação 2298/2014 pela senhora 

Sélia Gomes Rosa Martinelli em relação às inconsistências constantes dos 

itens 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.7 e 1.1.1.8 da Instrução Técnica Inicial ITI 

1399/2014; 

 

3.2 Por considerar NÃO ATENDIDO o Termo de Notificação 2298/2014 pela 

senhora Sélia Gomes Rosa Martinelli em relação às inconsistências constantes 

dos itens 1.1.1.5 e 1.1.1.6 da Instrução Técnica Inicial ITI 1399/2014, aplicando-lhe 

MULTA INDIVIDUAL no valor de R$ 3.000,00 pelo não atendimento, na forma do 

artigo 135, inciso VIII da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 389, inciso VIII da 

Resolução TC 261/2013; 

 

3.3 Por afastar a inconsistência apontada no item 1.1.1.9 da Instrução Técnica 

Inicial ITI 1399/2014, determinando, entretanto, ao atual gestor que: 

 proceda os registros contábeis do repasses de recursos, 
de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em 
especial em relação a exigência de Notas Explicativas às 
Demonstrações Contábeis e  
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 nas próximas prestações de contas evidencie claramente 
as fontes dos repasses do fundo. 

 

3.4 Por acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade da 

senhora Polyanna Barcelos dos Santos em relação à inconsistência constante do 

item 1.5 da Instrução Técnica Inicial ITI 143/2015, e, por conseguinte, por JULGAR 

REGULARES suas contas frente ao Fundo Municipal de Habitação de São 

Gabriel da Palha no exercício de 2012, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei 

Complementar 621/2012, dando plena quitação à responsável, nos termos do artigo 

85 do mesmo diploma legal. 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3994/2013, ACORDAM os 

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

Santo, em sessão realizada no dia dezesseis de novembro de dois mil e dezesseis, 

à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna 

de Macedo: 

1. Considerar atendido o Termo de Notificação 2298/2014 pela senhora Sélia 

Gomes Rosa Martinelli em relação às inconsistências constantes dos itens 1.1.1.1, 

1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.7 e 1.1.1.8 da Instrução Técnica Inicial ITI 1399/2014; 

2. Considerar não atendido o Termo de Notificação 2298/2014 pela senhora Sélia 

Gomes Rosa Martinelli em relação às inconsistências constantes dos itens 1.1.1.5 e 

1.1.1.6 da Instrução Técnica Inicial ITI 1399/2014, aplicando-lhe multa individual no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo não atendimento, na forma do artigo 135, 

inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c artigo 389, inciso VIII, da 

Resolução TC 261/2013; 

3. Por afastar a inconsistência apontada no item 1.1.1.9 da Instrução Técnica 

Inicial ITI 1399/2014; 

4. Determinar, entretanto, ao atual gestor que: 
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3.1 Proceda os registros contábeis do repasses de recursos, de acordo com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade em especial em relação a exigência de 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e,  

3.2 Nas próximas prestações de contas evidencie claramente as fontes dos 

repasses do fundo. 

4. Por acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade da 

senhora Polyanna Barcelos dos Santos em relação à inconsistência constante do 

item 1.5 da Instrução Técnica Inicial ITI 143/2015, e, por conseguinte, por julgar 

regulares suas contas frente ao Fundo Municipal de Habitação de São Gabriel da 

Palha no exercício de 2012, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 

Estadual nº 621/2012, dando plena quitação à responsável, nos termos do artigo 85 

do mesmo diploma legal; 

5. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado. 

Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste 

Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da 

multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. 

 

Composição  

Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião 

Carlos Ranna de Macedo, presidente, a senhora conselheira em substituição Márcia 

Jaccoud Freitas e o senhor conselheiro convocado Marco Antonio da Silva. 

Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de 

contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de 

Contas. 

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2016. 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente  
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CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Em substituição 

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Convocado  

 

Fui presente: 

 

DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões  
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