
 

 

ACÓRDÃO TC- 259/2018 – PLENÁRIO 

Processos:  01204/2017-7, 03994/2013-1 

Classificação:  Recurso De Reconsideração 

UG:  FMHIS - Fundo Municipal De Habitação E Integração Social De 

São Gabriel Da Palha 

Relator:  Marco Antônio Da Silva 

Recorrente:  Selia Gomes Rosa Martinelli 

Interessada: Polyanna Barcelos dos Santos 

 

Ementa: 

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – 

DAR PROVIMENTO TOTAL – REFORMAR OS 

TERMOS DO ACÓRDÃO TC-1069/2016 – PRIMEIRA 

CÂMARA – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO - 

ARQUIVAR. 

 

 
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA: 

Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela 

Sra. Selia Gomes Rosa Martinelli, em face do Acórdão TC 1069-2016 – Primeira 

Câmara, prolatado nos autos do Processo TC 3994/201, através do qual esta Corte 

de Contas julgou IRREGULAR a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de 

Habitação e Integração Social de São Gabriel da Palha, relativa ao exercício do 

exercício de 2012, de sua responsabilidade, apenando-a com multa pecuniária, no 

valor de R$ 3.000,00, em razão das seguintes inconsistências constantes da 

Instrução Técnica Inicial - ITI 1399/2015: 

- 1.1.1.5: Inventário anual dos bens em almoxarifado (artigo 105, inciso V, da 

Resol. TC 182/2002); 

- 1.1.1.6: Notas explicativas (artigo 105, inciso VII, da Resol. TC 182/2002). 
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A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Recursos – 

Secex Recursos, após o CONHECIMENTO do recurso realizado através da Decisão 

Monocrática 01077/2017-5, posicionou-se nos termos da Manifestação Técnica 

01568/2017-1, emitida pela Secex Contas pelo PROVIMENTO PARCIAL, conforme 

Instrução Técnica de Recurso – ITR 00309/2017-5.  

O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer 06691/2017-1, 

de lavra do Procurador Geral, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área 

técnica, manifestou-se no mesmo sentido. 

Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de 

Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Plenário deste 

Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução 

- TC 261/2013. 

É o sucinto relatório. 

V O T O 

Em se tratando de Recurso intentado em face dos Acórdãos TC 1069-2016 

– Primeira Câmara, necessário é a sua análise, em cotejo com os documentos e 

argumentos despendidos. 

1.     DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do 

Parquet de Contas, após o CONHECIMENTO do recurso pela Decisão Monocrática 

01077/2017-5, opinaram pelo PROVIMENTO PARCIAL, em razão da mantença do 

indicativo de irregularidade 2.2 da Manifestação Técnica (1.1.1.6-ITI: Notas 

explicativas). 

Assim, transcreve-se os termos da Instrução Técnica de Recurso - ITR 

00309/2017-5 emitida pela área técnica através da Secretaria de Controle Externo 

de Recursos - Secex Recursos, verbis: 

[...] 
 

II. DO MÉRITO 
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Restou verificado pela Secex Contas, por meio da Manifestação Técnica 1568/2017, de fls. 

78/98, o seguinte: 
 

Diante dos fatos acima, sugere-se o encaminhamento à Secretaria de Controle 

Externo de Recursos, para prosseguimento da análise recursal, mantendo-se a 
propositura pela irregularidade relacionada às Notas explicativas.  

 

III. CONCLUSÃO 
 
Com os elementos aqui expostos, opina-se, quanto ao mérito, no que diz respeito às 

razões apresentadas quanto aos aspectos técnico-contábeis, pelo PROVIMENTO 
PARCIAL, nos termos da Manifestação Técnica 1568/2017, de fls. 78/98, exarada pela 
Secretaria de Controle Externo de Contas.  - g.n. 

 

 

Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a 

área técnica, na íntegra, conforme o Parecer 06691/2017-1. 

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE: 

Os requisitos de admissibilidade foram analisados na Decisão Monocrática 

01077/2017-5, verificando-se que o Acórdão TC 1069/2016 – Primeira Câmara foi 

disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico deste Egrégio Tribunal de Contas no dia 

6/12/2016, considerando-se publicado no dia 7/12/2016. 

Considerando-se, neste caso, que os prazos processuais foram suspensos 

entre os dias 22/12/2016 e 22/1/2017, nos termos da Decisão Plenária 01/2016, 

percebe-se que o presente recurso é TEMPESTIVO, na forma do § 2º do artigo 405, 

do Regimento Interno desta Corte, Resolução TC 261/2013. 

Ademais, a recorrente possui interesse e legitimidade, estando presentes os 

requisitos legais e regimentais para sua admissibilidade, razão pela qual deve ser 

mantida a decisão de conhecimento do recurso interposto. 

3.     DO MÉRITO RECURSAL: 

             Com relação ao indicativo de irregularidade 2.1 da Instrução Técnica 

Conclusiva – ITC: Inventário anual dos bens em almoxarifado (item 1.1.1.1.5 da 

Instrução Técnica Inicial - ITI), cujo afastamento foi sugerido pela área técnica, 

verifico que a análise procedida na Manifestação Técnica 01568/2017-1 mostra-se 

adequada, razão pela qual adoto o seu entendimento e afasto o referido 

indicativo de irregularidade constante do item 2.1 da ITC. 
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Cumpre a este Relator, portanto, o enfrentamento de mérito do único 

indicativo de irregularidade cuja mantença foi sugerida pela área técnica, à luz da 

documentação dos autos, das razões recursais, bem como da legislação aplicável, 

qual seja: 

3.1 NOTAS EXPLICATIVAS (ITEM 2 DO ACÓRDÃO, CORRESPONDENTE 

AO ITEM 1.1.1.6 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL - ITI).  

Base normativa: artigo 105, inciso VII, da Resolução TC 182/2002. 

Consta do relato técnico que a Prestação de Contas Anual não está 

composta pelas demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pelas 

Resoluções TC 182/2002 e 217/2007, bem como pela Lei Federal 4.320/1964, 

estando ausente as Notas Explicativas. 

A recorrente alegou, em síntese, que foi nomeada para o cargo de 

Secretária Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e 

Família, no dia 2/1/2013, pelo Decreto 11/2013, cabendo-lhe a gestão do Fundo 

a partir dessa data, decorrendo, a partir daí, apenas 90 dias até a data limite 

para a remessa das contas do exercício anterior a este Tribunal. 

Aduziu que a Prestação de Contas Anual de 2012, em análise, foi por ela 

recebida para recolhimento de assinaturas, já no findar do prazo limite para a sua 

remessa a esta Corte de Contas e que assinou os demonstrativos e os remeteu, em 

absoluta confiança no trabalho realizado pelos servidores responsáveis pela sua 

preparação, tendo sido surpreendida pela notificação para encaminhamento de 

peças ausentes. 

Informou que a Notificação a ela encaminhada foi recebida pelo Gabinete do 

Prefeito e que a encaminhou ao Departamento de Contabilidade para providências e 

saneamento das pendências apontadas, pendências estas de ordem técnico- 

contábil, o que foi providenciado por aquele setor, que, por sua interpretação 

pessoal, omitiu-se no envio das notas explicativas e o inventário de almoxarifado. 

Argumentou, por fim, que envidou esforços junto ao Prefeito e ao setor de 

contabilidade, na tentativa de solucionar tais questionamentos, mas não teve acesso 

a tais documentos, sendo evidente que sua responsabilidade é pela remessa da 
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Prestação de Contas e não a produção dos demonstrativos que a compõem, e 

que, por outro lado, a ausência das notas explicativas não causou qualquer 

prejuízo ao município ou às Contas em análise. 

Solicitou, por fim, o acolhimento de suas argumentações e informações 

constantes dos documentos apresentados, entre estes, a nota explicativa – 

Variações Patrimoniais de 2012, com data de 2/2/2017 (fls. 9-10). 

O subscritor da Manifestação Técnica 01568/2017-1 sugeriu o afastamento 

do indicativo de irregularidade referente ao inventário de almoxarifado por ele 

analisado no item 2.1, em razão do parágrafo único do artigo 2º da Resolução TC 

221/2010, segundo o qual, somente a partir de 2013 (Contas prestadas em 2014) 

se tornou obrigatória a apresentação do inventário anual de almoxarifado . 

Com relação às notas explicativas, item em análise, sugeriu a mantença da 

irregularidade, contra argumentando, em síntese, que as notas explicativas à 

demonstração das variações patrimoniais trazidas de forma extemporânea no 

recurso de reconsideração (em 2017) não são suficientes para afastar a 

irregularidade constatada originariamente nas contas anuais de 2012. 

Examinando o acervo processual, verifico que a assinatura aposta no Aviso 

de Recebimento - AR, quanto ao recebimento da citação e notificação da recorrente, 

em 15/10/2014, para manifestação acerca das inconsistências apontadas no 

Relatório Técnico 353/2014 e Instrução Técnica Inicial – ITI 1399/2014, não confere 

com a sua assinatura aposta na peça recursal e documentos apresentados (fl. 45 do 

Processo TC 3994/2013 e fls. 8, 10, 11,16 e 17 desses autos), embora tenha 

assinado as peças contábeis objeto de defesa. 

Constato, por outro lado, que a recorrente trouxe aos autos as Notas 

Explicativas sobre as Variações Patrimoniais ocorridas em 2012, ainda que datadas 

de 2/2/2017 (fls. 9-10 desses autos), cujos valores conferem com o Anexo XV – 

Demonstração das Variações Patrimoniais, acostado à fl. 24 do Processo TC 

3994/2013 (apenso). 

Em se tratando de notas explicativas, ao se considerar que os relatórios 

(notas explicativas) encaminhados por ocasião da notificação ou citação, ou na fase 
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recursal, não são capazes de sanear o questionamento relativo a determinado 

exercício anterior, não se poderia entender que estas seriam desnecessárias para 

análise das peças ou mesmo que sua apresentação em nada influencia na análise 

das contas. 

Ademais, há que se levar em conta que a produção de demonstrativos 

contábeis e relatórios pertinentes não cabem ao titular de órgão ou de Poder, mas, 

ao setor contábil competente, e, ainda, a ausência das notas explicativas não 

afetou a regularidade das demonstrações contábeis de 2012, tratando-se a 

presente inconsistência de mera irregularidade formal, não ensejando falta 

grave capaz de macular as contas. 

A Lei Complementar Estadual 621/2012, em seu artigo 84, incisos I e III, 

alínea “d”, estabelece que as contas serão julgadas REGULARES quando 

expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, e 

IRREGULARES, quando comprovada grave infração à norma legal ou regulamentar 

de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. 

No caso concreto, não vislumbro a ocorrência de grave infração à norma 

legal ou regulamentar que enseje o julgamento pela irregularidade das contas em 

apreço, razão pela qual considero saneado o indicativo de irregularidade apontado 

com a juntada das notas explicativas, servindo estas para esclarecimento do que 

nelas se contém.   

Posto isto, divergindo do entendimento técnico e do Órgão Ministerial, 

afasto a presente irregularidade. 

4.  DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica 

e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado 

aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração. 

MARCO ANTONIO DA SILVA 

Relator 
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1. ACÓRDÃO 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo relator, em: 

 

1.1. CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Selia Gomes 

Rosa Martinelli, em face do Acórdão TC 1069/2016 – Primeira Câmara, para, no 

mérito, DAR-LHE PROVIMENTO TOTAL; 

1.2. AFASTAR o indicativo de irregularidade tratado no item 2.1 da Manifestação 

Técnica 01568/2017-1, bem como no item 3.1 desta decisão, correspondente ao 

item 2.2 da referida Manifestação Técnica; 

1.3. REFORMAR os termos do ACÓRDÃO TC 1069/2016, julgando-se REGULAR a 

Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Habitação e Integração Social de 

São Gabriel da Palha, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade da Sra. 

Selia Gomes Rosa Martinelli, dando-lhe a devida quitação; 

1.4. ARQUIVAR os presentes autos após a ciência dos interessados e do respectivo 

trânsito em julgado.  

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 20/03/2018 - 7ª Sessão Ordinária do Plenário. 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto 

Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. 

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em substituição) e Marco 

Antonio da Silva (relator - em substituição). 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente  
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CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Relator  

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN  

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI  

Em substituição 

Fui presente: 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

 Secretário-geral das sessões 
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