
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº: 

Assunto: 

Jurisdicionado: 

TC – 03825/2016-1 

Prestação de Contas Anual de Prefeito  

Prefeitura de Presidente Kennedy 

Responsável: Amanda Quina Rangel 

 

À Secretaria Geral das Sessões, 

 

Vistos, etc. 

 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura de 

Presidente Kennedy, exercício de 2015, de responsabilidade da Sra. Amanda 

Quinta Rangel, Prefeita Municipal. 

 

Após regular citação quanto aos termos da Instrução Técnica Inicial 01046/2016-1 

(fl. 63), a responsável apresentou suas razões de justificativas, conforme 

documentos protocolizados neste Tribunal de Contas, dentro do prazo regimental 

estabelecido no Regimento Interno desta Corte. 

 

Os documentos e suas justificativas foram devidamente analisados e a Instrução 

Técnica Conclusiva - ITC 01631/2017-1, (fls. 271/272), elaborada pelo Núcleo de 

Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, finalizou pela emissão de Parecer 

Prévio pela Rejeição das contas. 

 

Na forma das instruções elaboradas pela área técnica, uma das irregularidades diz 

respeito ao percentual mínimo de aplicação em Ações de Serviços Públicos de 

Saúde em R$ 3.172.976,21, equivalente a 13,55%. (item 9.2.1 do RTC 

00440/2016-3, fls. 42/45). 
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Em sua justificativa, a gestora alega que a importância de R$ 884.292,36 foi 

empenhada e liquidada em fontes de recursos do SUS, royalties de petróleo, e 

ordinárias e pagas com recursos do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, valor este que 

deve ser incorporado aos valores já apurados por esta Corte de Contas, o que 

aumenta o percentual mínimo de 13,55% para 17,32%. 

 

A área técnica constatou que a defesa apresentou uma listagem de pagamentos 

realizados indicando despesas na fonte de recursos do SUS (1203 e 3203) e de 

royalty de petróleo (1604), porém pagas com conta bancária pertinente aos recursos 

próprios do município, quais sejam: R$ 159.412,37 na conta 14.651.624; 42.304,57 

na conta 6.421-1 e R$ 682.549,22 na conta 8.483-2. 

 

Entretanto, ao analisar o LIQSAU encaminhado na PCA, que serviu como referência 

para apuração do limite, as contas 14.651.624, 6.421-1 e 8.483-2 não estão 

evidenciadas como pagadoras das despesas da fonte 1203. E as fontes 3203 e 

1604 não são evidenciadas no demonstrativo, revelando inconsistência nas 

informações prestadas. 

 

Também, verificou que a defesa não comprovou por meio do encaminhamento dos 

extratos bancários o efetivo pagamento por meio de tais contas, tampouco que 

houve o lançamento das despesas pertinentes nas fontes 1203, 3203 e 1604.  

 

Assim, em que pese o presente processo encontrar-se apto a julgamento de mérito, 

entendo que, para obter um melhor juízo a respeito dessa irregularidade é 

importante que constem nos autos os extratos bancários e os lançamentos das 

despesas pertinentes às fontes 1203, 3203 e 1604. 

 

Diante do exposto, DECIDO encaminhar COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA, na 

forma do art. 358, II da Resolução 261/2013 para que, no prazo improrrogável de 10 

(dez) dias, à gestora da Prefeitura Presidente Kennedy apresente a esta Corte de 

Contas os documentos que comprovem os gastos com saúde no valor de R$ 

884.292,36, a saber: 

 

 Extratos bancários das contas: 14.651.624, 6.421-1 e 8.483-2; 

 Lançamento das despesas pertinentes nas fontes 1203, 3203 e 1604. 

 

Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de 

multa, conforme disposição do art. 389, IV, do Regimento Interno desta Corte. 

 

Vitória/ES, 6 de junho de 2017. 

 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Conselheiro Relator 
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