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SENHOR CONSELHEIRO RELATOR, 

 
Processo TC:  4188/2015 
Assunto:  Prestação de Contas Anual 

Jurisdicionado:     Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy 
Exercício:   2014 

 
O Ministério Público de Contas, pelo Procurador abaixo subscrito, no 

exercício de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes termos. 

De posse dos documentos necessários à apreciação técnica das contas 

anuais da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, exercício 2014, o 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no bojo do Processo TC 

4188/2015, por intermédio do Parecer Prévio TC 063/2016 – Plenário, 

recomendou ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO das contas sob a 

responsabilidade do senhor Amanda Quinta Rangel. 

Por sua vez, a Câmara Municipal realizou o julgamento de caráter político e, 

posteriormente, procedeu a remessa da documentação comprobatória a este 

Tribunal de Contas, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 791, da Lei 

Complementar nº 621/2012 e art. 1312 do Regimento Interno. 

Por meio dos documentos anexados aos autos, no Comunicação Diverso 

162/2018 e Peça Complementar 2604/2018, é possível constatar o 

atendimento às normas mencionadas acima. 

                                                 
1  Art. 79.  O Presidente da Câmara Municipal, após o julgamento das contas prestadas pelo Prefeito, remeterá ao 

Tribunal de Contas, no prazo de trinta dias, cópia do ato de julgamento e da ata da sessão deliberativa. 
2  Art. 131. O Presidente da Câmara Municipal, depois de concluído o julgamento das contas prestadas pelo Prefeito, 

remeterá ao Tribunal, no prazo de trinta dias, cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com 
a relação nominal dos Vereadores presentes e o resultado numérico da votação, a qual será juntada aos autos por 
determinação do Relator, com posterior encaminhamento do processo ao Ministério Público junto ao Tribunal. 
§ 1º O Ministério Público junto ao Tribunal analisará a documentação a que se refere o caput, no prazo de trinta 

dias, e adotará, dentre outras, as seguintes providências: 
I – encaminhará o processo ao Relator, para f ins de arquivamento dos autos, mediante despacho, caso a 
deliberação da Câmara Municipal observe a legislação aplicável; 
II – comunicará ao Relator, se for o caso, a inobservância da legislação aplicável ao julgamento das contas, 

hipótese em que proporá ao colegiado competente dar ciência ao Ministério Público Estadual para f ins de direito. 
§ 2º Caso não haja manifestação da Câmara Municipal no prazo previsto na lei orgânica municipal ou no seu 
regimento interno, a secretaria do colegiado competente certif icará no processo o ocorrido, encaminhando os autos 

ao Relator para os f ins de direito.  
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Destarte, ante ausência de impropriedades, pugna-se pelo ARQUIVAMENTO 

dos autos, à luz do art. 131, §1º, inciso I3, do Regimento Interno, oferecendo 

ciência da providência final adotada por esta Corte ao chefe do Executivo 

Municipal, assim como à Presidência do Legislativo Municipal de Presidente 

Kennedy, uma vez que a deliberação do Parlamento Municipal se encontra 

consonante com a legislação aplicável à matéria.  

Vitória, 11 de julho de 2018. 

 

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas 
 

                                                 
3  Art. 131. O Presidente da Câmara Municipal, depois de concluído o julgamento das contas prestadas pelo Prefeito, 

remeterá ao Tribunal, no prazo de trinta dias, cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com 
a relação nominal dos Vereadores presentes e o resultado numérico da votação, a qual será juntada aos autos por 
determinação do Relator, com posterior encaminhamento do processo ao Ministér io Público junto ao Tribunal. 

§ 1º O Ministério Público junto ao Tribunal analisará a documentação a que se refere o caput, no prazo de trinta 
dias, e adotará, dentre outras, as seguintes providências: 
I – encaminhará o processo ao Relator, para f ins de arquivamento dos autos, mediante despacho, caso a 

deliberação da Câmara Municipal observe a legislação aplicável; 
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