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1. INTRODUÇÃO  

As contas anuais, objeto de apreciação nos presentes autos, refletem a conduta do 

Srª. Amanda Quinta Rangel, Prefeito Municipal, no exercício de suas funções 

administrativas no exercício de 2014. 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas competências 

previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 

da Constituição Estadual; e na Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do 

TCEES, de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a 

avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores 

públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o 

consequente julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou 

irregularidade das contas. 

Atendendo às disposições contidas no artigo 135 do Regimento Interno do Tribunal 

de Contas do Espírito Santo – RITCES e na Instrução Normativa TC 28/2013, o 

Prefeito Municipal  encaminhou, em arquivos digitais, a Prestação de Contas Anual – 

PCA relativa ao exercício financeiro de 2014, composta pelas demonstrações 

contábeis e demais peças e documentos que integram a referida PCA. 

Com vistas ao julgamento das contas de gestão, as contas ora apresentadas foram 

objeto de análise pelo auditor de controle externo que subscreve o presente 

Relatório Técnico Contábil – RTC, cujas constatações apresentam-se analiticamente 

nele descritas. 

A análise das contas em questão teve seu escopo delimitado pela Resolução TC 

273/2014, sendo realizada com base na apreciação das peças e demonstrativos 

encaminhados pelo gestor responsável. 

Considerando o resultado da análise do processo sob apreciação, tem-se a 

evidenciar o que segue: 
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2. FORMALIZAÇÃO 

 

2.1. CUMPRIMENTO DE PRAZO 

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal por meio do 

PMPK/GAB/OF.Nº. 013/2015, em 31/03/2015, dentro do prazo determinado pelo 

artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo1.  

2.2. ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

Constata-se que os arquivos encaminhados foram assinados eletronicamente pela 

gestora responsável, Amanda Quinta Rangel e pelo contabilista, Srª Marilza Machado 

Macedo de Almeida. 

3. GESTÃO PÚBLICA 

3.1. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

Com base nas peças que integram a prestação de contas anual (demonstrativo da 

dívida fundada, demonstrativo da dívida flutuante, balancete da execução 

orçamentária da despesa, resumos da folha de pagamento, demonstrativo das 

despesas liquidadas e recolhidas de contribuições previdenciárias, dentre outras 

peças apresentadas na forma da Instrução Normativa TC 28/2013), avaliaram-se os 

valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias 

(contribuição patronal) devidas pela Prefeitura Municipal, bem como, os valores 

retidos dos servidores e recolhidos para os Regime Geral de Previdência Social. 

A tabela 01 traz comparações de valores entre relatórios contábeis e folha de 

pagamento, referente a contribuições previdenciárias ao regime geral (INSS) da 

Unidade Gestora. 

                                                           
1
 Salvo disposição legal ou regulamentar em contrário, os processos de prestações de contas 

deverão ser encaminhados anualmente, até o dia 31 de março do exercício seguinte. 
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A tabela 02 traz comparações de valores entre relatórios contábeis e folha de 

pagamento, referente a contribuições previdenciárias retidas do servidor para 

repasse  ao regime geral - INSS .  

Tabela 01 – Contribuições previdenciárias – PATRONAL     

Contribuição 
previdenciária 

Saldo anterior Liquidado Pago saldo a pagar 
 Folha de  

Pagamento  

REGIME GERAL
2
 681.924,12 6.542.502,44 6.143.226,44 1.081.200,12 6.498.314,96 

REGIME PRÓPRIO  NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 

Fonte: processo TC 4187/2015, arquivos digitais:  DEMCPA, FOLRGP, BALVER. 

 

Tabela 02 – Contribuições previdenciárias – SERVIDOR     

Contribuição 
previdenciária  

Saldo 
anterior 

Liquidado  Pago 
 saldo a 
pagar 

 Folha de pagamento  

REGIME GERAL 442.277,42 2.591.665,85 2.475.473,65 558.469,62 2.597.339,51 

REGIME PRÓPRIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 

Fonte: processo TC 4187/2015, arquivos digitais: FOLRGP,  DEMCSE, BALFIN, DEMDFL, BALVER. 

A diferença entre folha de pagamento e registros contábeis estão em patamares 

aceitáveis conforme nota técnica 04/2016 que tem como razoável diferenças de até 

10%. 

Com relação aos saldos a pagar,  são compatíveis com aqueles apurados ao final do 

exercício financeiro, que tem prazo para recolhimento até o dia 20 de janeiro do 

exercício seguinte, conforme no art. 4º da Lei Federal 10.666/2013 que traz a 

seguinte redação: 

 

Art. 4º Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado 
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva 
remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a 
contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da 
competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver 
expediente bancário naquele dia. 

 

 

 

                                                           
2
 Os valores referentes a saldo anterior, liquidado, pago e saldo a pagar foram extraídos do Balancete contábil 

da Prefeitura. 
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3.2. PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 

 

No que se refere aos parcelamentos de débitos previdenciários, a análise técnico-

contábil limitou-se a avaliar se existem dívidas previdenciárias registradas no 

passivo permanente da unidade gestora, e se essas dívidas estão sendo pagas, 

tendo por base o estoque da dívida evidenciado no balanço patrimonial do exercício 

anterior, a movimentação no exercício e o estoque da dívida no encerramento do 

exercício de referência da PCA. 

Com base nos valores demonstrados no balanço patrimonial do exercício de 2013, 

na demonstração das variações patrimoniais e no balanço patrimonial do exercício 

de 2014 e outros demonstrativos contábeis, constatamos que a Prefeitura de 

Presidente Kennedy  mantem dívida previdenciária provenientes de parcelamentos 

com o regime geral de previdência -  INSS. 

Tabela 03: Movimentação de débitos previdenciários                                               Em R$ 1,00 

Saldo anterior de parcelamentos previdenciários 1.297.121,04 

INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO 1.297.121,04 

Pagamentos da dívida no exercício 16.774,05 

INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO 16.774,05 

Reconhecimento de dívidas no exercício  5.468,09 

INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO 5.468,09 

Saldo de parcelamentos previdenciários para o próximo exercício 1.285.815,68 

INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO 1.285.815,68 

Fonte: [Processo TC 4187/2015 - Prestação de Contas Anual/2014, arquivo digital DEMDIF, 
BALVER] 
 

 

 

3.3. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de receita, 

estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 

tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
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vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 

e a pelo menos uma das seguintes condições: 

 Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 

diretrizes orçamentárias; 

 Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no 

caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, 

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição. 

O artigo 4º LRF, estabelece que deve integrar o projeto da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais, o qual deve conter, dentre outros 

demonstrativos, o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de 

receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da renúncia de receita, tem 

por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou 

ampliação dos benefícios de natureza tributária. 

A concessão de incentivos fiscais, num primeiro momento, resulta em redução da 

arrecadação de receitas públicas, motivo pelo qual, deve ser compensada por 

projetos ou atividades que devem promover o desenvolvimento econômico do 

Estado. Esse desenvolvimento, por sua vez, resultará em aumento das receitas 

públicas, decorrentes do consumo propiciado pelo incremento da atividade 

econômica. 

Para que os incentivos concedidos produzam os resultados esperados, a 

administração pública precisa exercer um controle sobre os projetos e atividades 

incentivadas. Esse controle, por sua vez, deve compreender, dentre outros critérios, 

a avaliação da viabilidade técnica, econômica e financeira do projeto, e 

principalmente, se as metas e resultados, em face das justificativas apresentadas 

para sua concessão, estão sendo alcançados. 

Em síntese, deve observar: 
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 A projeção da renúncia de receita e seu impacto nas metas fiscais. 

 Os valores previstos para a renúncia de receitas nos projetos e atividades 

incentivados, o registro e a evidenciação das receitas efetivamente 

renunciadas, e o real impacto desses incentivos nas metas fiscais do ente da 

federação. 

 Os resultados econômicos e sociais efetivamente alcançados em face dos 

projetos e atividades incentivadas. 

Partindo dessa premissa, e levando em consideração as demonstrações contábeis   

apresentadas na prestação de contas anual relativa ao exercício de 2014 pela 

Prefeitura Municipal, verificam-se, sob o aspecto da gestão, que  os relatórios 

contábeis analisados não demonstraram atos que importassem em renúncia de 

receita. 

 

 

3.4. MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 

 

A Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade 

Fiscal, foi editada com o objetivo de garantir uma melhor gestão dos recursos 

públicos. Fundada na responsabilidade fiscal e na transparência pública, 

estabelece normas visando o alcance do equilíbrio sustentável das contas 

públicas. 

Dentre suas premissas, a lei impôs aos administradores públicos, além da 

limitação dos gastos, uma melhor gestão das receitas públicas, dentre as quais 

se destaca a instituição e efetiva arrecadação das receitas de competência do 

ente da federação. 

Nesse contexto, e sob a ótica da gestão financeira a cargo dos ordenadores de 

despesas, foi possível avaliar-se, com base nas demonstrações contábeis e 

demais peças integrantes da prestação de contas anual da Prefeitura, os atos de 

gestão praticados pelo gestor responsável no decorrer do exercício de 2014, com 

relação ao exercício de ações voltadas para o cumprimento das determinações 
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contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial, a regularidade da 

cobrança administrativa e/ou judicial da divida ativa municipal. 

Na tabela a seguir, encontram-se evidenciados os valores extraídos das 

demonstrações contábeis, representativos da dívida ativa da unidade gestora: 

Tabela 04: Movimentação da dívida ativa                                        Em R$ 1,00 

  Saldo anterior  20.595.229,88 

(+) Inscrições no exercício  1.364.456,21 

(+) atualizações 2.279.048,13 

(-) Baixas no exercício 931.874,06 

         Recebimento 631.255,84 

        Cancelamento 300.618,22 

Saldo para o próximo exercício 23.306.860,16 

Fonte:  [ Processo TC 4187/2015 - Prestação de Contas Anual/2014, arquivo digital DEMDAT, 
BALPAT. 
 
 

Em relação ao baixo desempenho na arrecadação dos créditos vencidos, inscritos 

ou não em dívida ativa, a deliberação conjunta assinada em set/2015, entre 

Ministério Público Especial de Contas, TCEES e Corregedoria de Justiça do Estado 

do ES, estabelece prazo até 31/12/2015 para que os municípios adotem medidas 

efetivas para a cobrança de dívida ativa e outros créditos, na forma da Lei Estadual 

9876/2012, bem como utilização de patamar mínimo para execuções fiscais nos 

moldes das Leis Estaduais 7727/2004 e 9747/2011. 

 
 

3.5.  REGISTROS PATRIMONIAIS DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS 

A Secretaria do Tesouro Nacional - STN conceitua o Balanço Patrimonial, em seu 

Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, como “Demonstração 

contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da 

entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além 

das contas de compensação.”3 

                                                           
3
 BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público: 

Aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 5. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro 
Nacional, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2012. 
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No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os 

ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou 

equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro 

do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; 

sejam realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. 

Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem 

ser demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão 

compreendidos os bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela 

entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das 

atividades. 

No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que 

tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da 

entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações 

que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.  

Para fins de apresentação no Balanço Patrimonial, o imobilizado será apresentado já 

líquido da depreciação e amortização acumuladas, evidenciando os saldos dos bens 

móveis e imóveis. 

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações 

contábeis e do inventário de bens realizados em 31/12/2014: 

 

Tabela 05 –  Comparativo de saldo de inventário dos bens em almoxarifado, móveis e imóveis e 
registros contábeis, exercício de 2014.  

Descrição 
Inventário 

Físico 
Balanço 

Patrimonial 
Diferença 

  Bens em almoxarifado 890.371,03 890.371,03 0,00 

  Bens móveis 30.890.266,29 53.575.868,89 22.685.602,60 

  Bens imóveis 6.825.366,70 16.213.767,59 9.388.400,89 

  Bens intangíveis - - - 

Fonte: processo TC 4187/2015, referente à prestação de contas exercício 2014. 

 

O gestor, traz em nota explicativa, fls.21 dos autos,  a exposição das dificuldades 

que a comissão designada para elaboração do inventário está encontrando para 
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elaboração do inventário de bens móveis e imóveis e acrescenta que está na fase 

inicial dos trabalhos de levantamento físico.  

 

Em breve análise à prestação de contas do exercício subsequente, exercício de 

2015, vimos que houve um grande avanço nas regularizações de inconsistencias 

ocorridas entre inventário de bens móveis e registros contábeis, embora, com 

relação aos bens imóveis não teha havido grandes avanços nas regularizações 

entre inventário e registros contábeis.  Diante dos fatos,  recomendamos ao gestor 

que nas próximas prestações de contas atentem para encerrar as divergências entre 

inventários de bens móveis e imóveis e registros contábeis tendo em vista que Plano 

de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PlPCP, Anexo à 

Portaria STN 548/2015 e a IN TC 36/2016 fixaram prazos improrrogáveis para que 

os Municípios busquem procedimentos operacionais que resulte em um eficiente 

controle patrimonial. 

 

 

3.6.  DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 
 

O saldo financeiro disponível em caixa, expresso no balanço patrimonial no 

exercício de 2014 foi R$913.729.069,16. 

 

 

INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

 

3.6.1 DIFERENÇA ENTRE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REGISTRADA NA 
CONTABILIDADE E AQUELES DEMONSTRADOS NOS EXTRATOS 
BANCÁRIOS. 

 
Por meio do arquivo digital 03-31- EXTBAN foi possível verificar fisicamente a 

movimentação financeira através dos extratos bancários e dos registros contábeis 

de cada conta. 

 

O arquivo digital 03-32-TVDISP, trouxe uma planilha sintética demonstrando as 

contas bancárias e os respectivos saldos bancário e contábeis, e a diferença entre 

banco e contabilidade. Assim observamos que houve um valor a maior registrado na 
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contabilidade de R$104.863,58 quando comparado com o somatório dos extratos 

bancários. O gestor traz,  para a ocorrência de tais divergências, justificativas 

conforme se observa da tabela 06. 

 

No entanto, não consta dos autos, os extornos nos extratos das contas bancárias e 

demais documentos que demonstre a regularidade que segundo consta do histórico 

se deram por lançamento indevido pelo banco, cobrança indevida pelo banco, 

bloqueio judicial, débito em duplicidade a ser restituído, tarifa cobrada 

indevidamente, Valdinei Costa Longa?, resgate da conta 7.973.852-A para a conta 

7.073852. 

 

Dessa forma se faz necessário que o gestor faça constar dos autos os documentos 

que comprovem os lançamentos bancários e contábeis que encerrem com as 

inconsistências contábeis e bancárias ocorridas, de modo que tanto a conta banco 

quanto a contabilidade possam expressar valores reais. 

 

Tabela 06 – Recorte parcial do arquivo digital 03-32-TVDISP 

 
 
 
 
 
 
4.  CONCLUSÃO 
 

As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Sr. Amanda Quinta Rangel, 

no exercício de funções como ordenadora de despesas da Prefeitura Municipal de 

Presidente Kennedy no exercício de 2014. 
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Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a análise consignada 

neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas nas 

peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos 

termos da Instrução Normativa TC 28/2013. 

 

Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento do(s) responsável(eis) 

para apresentação de justificativas quanto aos achados detectados, conforme 

propostas de encaminhamento sugeridas a seguir: 

Descrição do achado Responsável 
Proposta de 

encaminhamento 

item 3.6.1 deste relatório – diferença entre 
disponibilidade financeira registrada na 
contabilidade e aqueles demonstrados 
nos extratos bancários. 
  
Base legal: art.85 da Lei 4.320/64  

Amanda Quinta Rangel    citação 

 

 

4.1. RECOMENDAÇÃO 
 

1. Com relação ao baixo desempenho na arrecadação dos créditos vencidos, 

inscritos ou não em dívida ativa,  alertamos que a deliberação conjunta 

assinada em set/2015, entre Ministério Público Especial de Contas, 

TCEES e Corregedoria de Justiça do Estado do ES, estabeleceu prazo 

até 31/12/2015 para que os municípios adotem medidas efetivas para a 

cobrança de dívida ativa e outros créditos, na forma da Lei Estadual 

9876/2012, bem como utilização de patamar mínimo para execuções 

fiscais nos moldes das Leis Estaduais 7727/2004 e 9747/2011. 

2.   Em breve análise à prestação de contas do exercício subsequente, exercício 

de 2015, vimos que, embora com relação aos bens imóveis não tenha havido 

grandes avanços nas regularizações entre inventário e registros contábeis, no 

que se refere a bens móveis as regularizações das inconsistências físico e 

contábeis foram bastante significativas.  Diante dos fatos,  recomendamos ao 

gestor que nas próximas prestações de contas atente para encerrar as 
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divergências entre inventários de bens móveis e imóveis e registros contábeis 

tendo em vista que Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis 

Patrimoniais – PlPCP, Anexo à Portaria STN 548/2015 e a IN TC 36/2016 

fixaram prazos improrrogáveis para que os Municípios busquem 

procedimentos operacionais que resulte em um eficiente controle patrimonial. 

 

Vitória – E.S, 11 de Julho de 2016. 

 

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO: 
CLEILSON RODRIGUES MEIRELLES – MAT.: 203206 
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