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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Procede-se à elaboração da Instrução Técnica Conclusiva da Prestação de 

Contas Anual, pertencente à Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, 

referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Amanda Quinta 

Rangel. 

Ressalta-se que a presente Instrução Técnica Conclusiva foi baseada nas 

impropriedades apontadas na Instrução Técnica Inicial 1046/2016. 

 

 

2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES 

2.1. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO DEMCAD DAS FONTES DE 

RECURSOS E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS USADAS PARA ABERTURA 

DE CRÉDITOS ADICIONAIS. (ITEM 5.1.1 DO RTC 440/2016) 

Inobservância aos artigos 43 e 85 da Lei Federal 4.320/1964; parágrafo único do art. 

8º da LC 101/2000 e Instrução Normativa TCEES 34/2015 – CIDADES Web – Anexo 

I, A – Contas de Prefeito 

Conforme relatado no RTC 440/2016: 

Verificou-se por intermédio do DEMCAD - Demonstrativo 
Consolidado dos Créditos Adicionais que o município de Presidente 
Kennedy adota o modelo de fichas orçamentárias para evidenciar os 
créditos adicionais abertos no exercício, não atendendo 
integralmente o Anexo I – A - Contas de Prefeito, Tabela 08, 
aprovados pela Instrução Normativa TCEES 34/2015 – CIDADES 
Web. 

Observou-se que não foi evidenciado no DEMCAD as fontes de 
recursos de que trata o parágrafo único do art. 8º da LRF e também 
não foi demonstrada a classificação funcional programática (órgão, 
unidade orçamentária, função, programa, projeto/atividade/operação 
especial, conta da despesa por natureza orçamentária), usadas na 
abertura dos créditos adicionais no exercício, prejudicando a análise 
da presente prestação de contas  

Ressalta-se a importância da transparência das fontes de recursos e 
classificação funcional programática para auditoria deste Tribunal de 
Contas para verificação do cumprimento do artigo 8º da LC 
101/2000.  
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Constatou-se que dentre as fontes de recursos utilizadas para a 
abertura de créditos adicionais, R$ 100.297.615,56 foram com base 
em superávit financeiro do exercício anterior. Entretanto, conforme 
valores evidenciados na coluna “Exercício Anterior” do Demonstrativo 
do Superávit/Déficit Financeiro, anexo ao Balanço Patrimonial 
Consolidado – Exercício 2015, o Município não apurou superávit 
financeiro ao final do exercício de 2014 em todas as fontes de 
recursos, haja vista a existência de déficits financeiros nas seguintes 
fontes: Recursos Ordinários: - R$ 18.502.514,85; Fundeb Outras 
Despesas 40% - R$ 3.207.722,91, conforme será demonstrado na 
tabela 05 deste Relatório. 

Desta forma, propõe-se a citação do gestor responsável para que 
esclareça quais as fontes de recursos e dotações orçamentárias, 
utilizadas para a abertura dos créditos adicionais evidenciadas no 
DEMCAD, bem como encaminhe documentos que comprovem as 
alegações apresentadas. 

 
 
 

JUSTIFICATIVAS 

Devidamente citada, Termo de Citação 50083/2016, a Sra. Amanda Quinta Rangel 

apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, 

abaixo transcritas: 

A despeito do achado mencionado no item 5.1.1 - Ausência de 
Transparência no DEMCAD das fontes de recursos e das 
dotações orçamentárias usadas para abertura de créditos 
adicionais, informamos que segue em anexo o demonstrativo dos 
créditos adicionais de acordo com a Tabela 08 da IN 34/2015, 
evidenciando as fontes de recursos e a classificação funcional 
programática. (Anexo I). 

A despeito da constatação realizada pelos técnicos do TCEES, que o 
Município não apurou superávit financeiro ao final do exercício 
de 2014 em todas as fontes de recursos, haja vista a existência de 
déficits financeiros nas seguintes fontes: Recursos Ordinários: R$ 
18.502.514,85; Fundeb Outras Despesas 40%: R$ 3.207.722,91, 
conforme demonstrado na Tabela 05 abaixo: 

 

Assim, demonstraremos a seguir que a falta de transparência do 
DEMCAD - Demonstrativo Consolidado dos Créditos Adicionais 
detectada pela Auditoria desta Corte não deve prosperar, visto que 
os Auditores se equivocaram em sua constatação. 

Conforme "Demonstrativo do Superávit/Superávit Financeiro apurado 
no Balanço Patrimonial - Exercício 2015" podemos comprovar que 
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ocorreu superávit na fonte de recurso "royalties de petróleo", em 
cumprimento ao parágrafo único, do Art. 8°, da Lei Complementar n° 
101/2000 que assim estabelece: 

Art. 8°. 

( ... ) 

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a 
finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 
diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

E, ainda, de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis 
(IPC) n° 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, o 
Demonstrativo do Superávit/Déficit financeiro pode apresentar 
algumas fontes com déficit e outras com superávit financeiro, de 
maneira que o TOTAL seja igual ao superávit financeiro apurado no 
balanço patrimonial do exercício. 

Assim, evidenciamos que houve superávit financeiro no exercício de 
2014 referente à fonte de recursos royalties de petróleo no valor 
de R$ 864.304.824,34 (oitocentos e sessenta e quatro milhões, 
trezentos e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e 
quatro centavos), e a abertura dos créditos adicionais por superávit 
financeiro foram realizados na fonte de recurso royalties de 
petróleo no valor de R$ 100.297.615,56 (cem milhões, duzentos e 
noventa e sete mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e seis 
centavos). 

Desta feita, comprovado está que o Município de Presidente 
Kennedy POSSUIA SUPERÁVIT FINANCEIRO NA FONTE DE 
RECURSOS ROYALTIES DE PETRÓLEO SUFICIENTES PARA 
ACOBERTAR OS CREDITOS ADICIONAIS REALIZADOS, NO 
EXERCÍCIO 2015, de sorte que estamos encaminhando em anexo o 
arquivo Demonstrativo dos Créditos Adicionais Consolidado 
(DEMCAD) que atende integralmente os termos definidos na 
Instrução Normativa TCEES n° 034/2015. 

 

 

ANÁLISE 

A presente irregularidade se refere à ausência de transparência das fontes de 

recursos e das dotações orçamentárias utilizadas para abertura de créditos 

adicionais no Demonstrativo dos Créditos Adicionais (DEMCAD). Constatou-se ainda 

a abertura de créditos adicionais por superávit financeiro, entretanto, existem fontes 

com déficit apurado no exercício anterior. 

Após regular citação, a defendente encaminha um novo demonstrativo dos créditos 

adicionais (DEMCAD), que evidencia as fontes de recursos e a classificação 

programática. Além disso, afirma que houve superávit financeiro na fonte de 

recursos de Royalties de Petróleo no montante de R$ 864.304.824,34 (oitocentos e 
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sessenta e quatro milhões, trezentos e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e 

trinta e quatro centavos), saldo este utilizado para abertura de créditos adicionais no 

exercício, no montante de R$ 100.297.615,56 (cem milhões, duzentos e noventa e 

sete mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos). 

Compulsando o novo Demonstrativo dos Créditos Adicionais (DEMCAD) 

encaminhado pela defesa, verifica-se que o mesmo atende às especificações 

previstas na IN 34/2015.  

De tal demonstrativo, verificou-se a abertura de créditos adicionais de R$ 

100.297.615,56, tendo como fundamento a fonte 3.604: 

 

 

De acordo com a tabela de fontes do Anexo único da IN 39/2016, o código 3.604 

refere-se a recursos do tesouro, royalty do petróleo: 
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Pelo exposto, sugere-se o afastamento do presente indicativo da irregularidade. 

 

2.2. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO QUANTO À 

LIMITAÇÃO DE EMPENHO (ITEM 5.2.1 DO RTC 440/2016) 

Inobservância aos artigos 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e artigo 9º da 

LDO. 

Conforme relatado no RTC 440/2016: 

Observou-se que o município de Presidente Kennedy, em 2015, não 
atingiu as metas estabelecidas na LDO para resultado primário e 
para arrecadação de receita primária (tabela 04). 

A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - 
LRF) determina que a possibilidade de não realização das metas de 
resultado primário e nominal estabelecidas na LDO requer do 
responsável a promoção, por ato próprio e nos montantes 
necessários, da limitação de empenho e movimentação financeira, 
segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias 
(LDO), conforme transcrição: 

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização 
da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de 
Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, 
por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias. 

Por seu turno a LDO do município contém a previsão em seu art. 9º 
de quais são os critérios a serem observados para a limitação de 
empenhos e movimentação financeira, na hipótese do não 
atingimento das metas estabelecidas de resultado primário e 
nominal: 

Art. 9º Na hipótese de ocorrência das circunstâncias 
estabelecidas no caput do artigo 9º, e no inciso II, do § 1º, do 
artigo 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder 
Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva 
limitação de empenho e movimentação financeira, nos valores 
ou percentual definida pela Secretaria Municipal da Fazenda, 
necessários para atingir as metas fiscais de resultado primário 
e nominal. 

§ 1º Excluem do caput deste artigo as despesas destinadas ao 
pagamento dos serviços da dívida. 

§ 2º No caso de limitação de empenhos e de movimentação 
financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á 
preservar as despesas abaixo hierarquizadas: 

I - Com pessoal e encargos patronais; 
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II - Com a conservação do patrimônio público, conforme prevê 
o disposto no art. 45, da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000; 

III - Os valores necessários para atingir os limites legais para a 
aplicação dos recursos nos serviços e ações de saúde e 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 3º Os valores a serem limitados serão divulgados pelo Poder 
Executivo, que tomará como base a execução da programação 
financeira, respeitando os critérios definidos nos parágrafos 
anteriores. 

Verificou-se pelo Demonstrativo do Superávit/Déficit por fonte de 
recursos, encaminhado em anexo ao Balanço Patrimonial 
Consolidado do Exercício de 2015, que o município encerrou os 
exercícios de 2014 e 2015 com déficits financeiros na fonte 000 - 
Recursos Ordinários de R$ 18.502.514,85 e de R$ 18.213.329,03 
respectivamente.  

Registra-se que as fontes de recursos vinculados somam R$ 
1.026.418.930,73 ao final do exercício de 2015. Entretanto estes 
recursos por serem legalmente vinculados não podem ser utilizados 
para suportar déficit financeiro de objeto divergente de sua 
vinculação ainda em que exercício diverso daquele em que ocorrer o 
ingresso, conforme estabelece o artigo 8º, parágrafo único da LRF a 
seguir: 

Art. 8º [...] 

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a 
finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 
diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

Além do déficit financeiro em recursos ordinários, o município 
encerrou o exercício de 2015 com déficit financeiro nas fontes de 
recursos vinculados, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 05 Resultado financeiro por fonte de recursos  em R$ 1,00 

Fontes de Recursos 
Exercício 

Atual 
Exercício 
Anterior 

000 RECURSOS ORDINÁRIOS -18.213.329,03 -18.502.514,85 

102 FUNDEB – OUTRAS 
DESPESAS (40%) -1.151.122,05 -3.207.722,91 

103 FUNDEB – PAGAMENTO DOS 
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 
(60%) -2.192.828,94 505.535,85 

201 RECURSOS PRÓPRIOS - 
SAÚDE -1.131.611,60 2.350.870,02 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

Tendo em vista que o município não possui superávit financeiro 
proveniente de exercício anterior nas fontes de recursos ordinárias e 
vinculadas relacionadas na tabela 05 acima, encerrou o exercício em 
análise com déficit financeiro nas fonte de recursos:  ORDINÁRIOS, 
FUNDEB 40%; FUNDEB 60% e SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS,  
recebeu pareceres de alerta deste TCEES pelo não cumprimento das 
metas e possui em sua LDO requisitos a serem observados diante de 
tal hipótese, propõe-se, nos termos do art. 9º da LRF e do art. 9º 
da LDO, a citação do responsável para justificar-se, trazendo aos 
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autos os atos que implementaram a limitação de empenho e 
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de 
diretrizes orçamentárias. 

 

 

JUSTIFICATIVAS 

Devidamente citada, Termo de Citação 50083/2016, a Sra. Amanda Quinta Rangel 

apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, 

abaixo transcritas: 

A Equipe de Fiscalização do TCEES observou que o Município de 
Presidente Kennedy, no exercício de 2015, não atingiu as metas 
estabelecidas na LDO para resultado primário e para arrecadação de 
receita primária (Tabela 04). 

 

No que se refere ao não cumprimento das metas estabelecidas na 
LDO para o resultado primário e para arrecadação da receita 
primária verifica-se que de fato o Município não alcançou a meta da 
receita prevista. 

Entretanto, verifica-se que tanto a receita quanto a despesa 
primária ficaram abaixo da meta da LDO, ou seja, o Município teve o 
cuidado de não realizar empenhos superior a receita arrecadada, 
conforme a Tabela 04 elaborada e calculada por esta Corte, tendo 
resultado primário positivo na importância de 23.331.427,22 
(vinte e três milhões, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte 
e sete reais e vinte e dois centavos). 

Portanto, embora o Município não tenha atingido as metas da LDO, 
este não realizou empenho superior à receita arrecadada no 
respectivo exercício, razão pela qual mostrou-se desnecessária a 
medida de limitação de empenho prevista no Art. 9°, da Lei 
Complementar n° 101/2000. 

Conclui-se, assim, QUE NÃO DEVE PROSPERAR O ACHADO DE 
AUDITORIA MENCIONADO NO ITEM 5.2.1, posto que, comprovado 
está que não houve a INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA 
LRF QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO, de modo que o 
Município, tanto está cumprindo as diretrizes definidas na LRF, QUE 
NÃO REALIZOU EMPENHOS SUPERIORES À RECEITA 
ARRECADADA. 
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ANÁLISE 

A presente irregularidade se refere a não observância dos requisitos previstos na Lei 

de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias com relação à 

limitação de empenho. 

Devidamente citada, a defendente aduz que, embora o município não tenha atingido 

as metas previstas na LDO, não houve a realização de empenhos em montante 

superior a receita arrecadada, além do resultado primário do exercício ter sido 

positivo em R$ 23.331.427,22 (vinte e três milhões, trezentos e trinta e um mil, 

quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos). 

Preliminarmente, é imperioso ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

101/2000), em seu art.1º, §1º, determina que a responsabilidade na gestão fiscal 

pressuponha a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e 

corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas. 

Posto isto, verifica-se que no texto, foi criada a obrigação do gestor público de zelar 

pelo alcance do equilíbrio orçamentário e financeiro do ente público, em cada 

exercício. É dizer que o gestor à frente da entidade deve, embasado nas diretrizes 

legais que regem a administração dos recursos públicos, utilizar-se das ferramentas 

gerenciais criadas pela legislação pátria, na busca do equilíbrio das contas públicas, 

compatibilizando a disponibilidade financeira e a realização dos gastos autorizados 

na lei orçamentária.  

É claro que há momentos e situações, como nos casos de crises financeiras locais 

ou a nível nacional, em que o gestor se encontra em dificuldades para alcançar as 

metas estabelecidas originalmente na LDO e na LOA para a arrecadação de 

receitas. Contudo, é, sobretudo nesses momentos em que ocorre a necessidade de 

utilização, por parte do administrador, das ferramentas legais para também reduzir a 

despesas do ente, no sentido de se atingir o equilíbrio entre receitas e despesas. 

A LRF dispõe em seu art. 9º as diretrizes a serem adotadas pelo ente, no caso de 

verificação de possível não cumprimento das metas de resultado primário e nominal 

ao final de cada bimestre. Inclusive, a própria LDO do município, em seu art. 9º, 

contempla quais os critérios a serem observados para a limitação de empenhos e 
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movimentação financeira. Ressalte-se também, como forma de auxiliar no 

atingimento do equilíbrio orçamentário, a necessidade de que os entes públicos 

elaborem, por meio de levantamentos técnicos rigorosos, orçamentos que reflitam a 

realidade do município, e que considerem o momento financeiro no qual o mesmo se 

encontra. 

No caso de Presidente Kennedy, consta do Balanço Orçamentário que o município 

teve um déficit de arrecadação, em relação ao previsto, de R$ 34.811.617,65. 

Entretanto, não há comprovação nos presentes autos de que a gestora responsável 

tenha adotado medidas necessárias e suficientes ao atingimento das metas, quais 

sejam, cópias dos atos que implementaram a limitação de empenho e a 

movimentação financeira, conforme previstas na LDO, e em cumprimento ao art. 9º 

da LRF. E mesmo que tivessem sido encaminhados, restaria ainda a insuficiência 

das possíveis medidas adotadas, pois o reflexo da não limitação dos empenhos foi 

sentido na situação financeira do município em 2015, qual seja: verificou-se do 

anexo ao Balanço Patrimonial, que a fonte de recursos ordinários, que já era 

deficitária em 2014, assim continuou em 2015, na monta de R$ 18.213.329,03. As 

fontes de recursos relacionadas ao FUNDEB e a Saúde – Recursos Próprios 

declinaram entre 2014 e 2015 de situação financeira superavitária para deficitária.  

Pelo exposto, sugere-se manter o presente indicativo de irregularidade. 

 

 

2.3. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR 

PROCESSADOS SEGREGADOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

NO ANEXO XVII DA LEI 4.320/64 (ITEM 7.1 DO RTC 440/2016) 

Inobservância aos artigos 85 e art. 92, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64 
 

Conforme relatado no RTC 440/2016: 

Analisou-se o Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo XVII da Lei 
nº 4.320/64) e constatou-se um saldo de restos a pagar em 
31/12/2015 no montante de R$ 101.841.521,70.  No entanto, o 
referido demonstrativo não é transparente quanto aos registros de 
restos a pagar não processados e processados, dificultando análise 
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da presente prestação de contas e contrariando o artigo 92 parágrafo 
único da Lei Federal  Nº 4.320/64 que dispõe: 

Art. 92. A dívida flutuante compreende: 

I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; 

II - os serviços da dívida a pagar; 

III - os depósitos; 

IV - os débitos de tesouraria. 

Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício 
e por credor distinguindo-se as despesas processadas das não 
processadas. (grifo nosso) 

Diante do exposto, propõe-se a citação do responsável para 
apresentar justificativas acompanhadas de documentação 
comprobatória.  

 

 

JUSTIFICATIVAS 

Devidamente citada, Termo de Citação 50083/2016, a Sra. Amanda Quinta Rangel 

apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, 

abaixo transcritas: 

A Equipe do TCEES ao analisar o Demonstrativo da Dívida Flutuante 
(Anexo XVII da Lei n° 4.320/64) constatou saldo de restos a pagar 
em 31/12/2015 no montante de R$ 101.841.521,70. No entanto, o 
referido demonstrativo não é transparente quanto aos registros de 
restos a pagar não processados e processados, dificultando análise 
da presente prestação de contas e contrariando o Art. 92, parágrafo 
único, da Lei Federal n° 4.320/64 que dispõe: 

Art. 92. A dívida flutuante compreende: 

I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; 

II- os serviços da dívida a pagar; 

III- os depósitos; 

IV- os débitos de tesouraria. 

Parágrafo único: O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício 
e por credor distinguindo-se as despesas processadas das não 
processadas. (grifo nosso) 

Analisando os questionamentos acima, temos a informar que a 
relação de restos a pagar do município de Presidente Kennedy é 
muito extensa, seria impossível inserir a relação por credor no Anexo 
XVII - Dívida Flutuante, dado a enorme quantidade de credores a 
serem relacionados.  

A despeito, o Município, em cumprimento ao que determina a 
Instrução Normativa TCEES n° 034/2015, encaminhou a 
integralidade "Relação dos Restos a Pagar Processados e Não 
Processados" por exercício, por credor, por fonte, por função e 
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subfunção, demonstrando total transparência quanto aos 
valores totalizados mencionados no Anexo XVII - Dívida 
Flutuante, indicando que o somatório dos valores contidos na 
Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados 
refletem exatamente os valores mencionados na dívida flutuante. 

Segue em anexo a Relação de Restos a Pagar Consolidada do 
Exercício de 2015, conforme Item 7.1. (Anexo II) 

 

 

ANÁLISE 

A presente irregularidade se refere a não segregação dos restos a pagar entre 

processados e não processados no Demonstrativo da Dívida Flutuante. 

Após regular citação a defendente encaminha a integralidade da relação dos restos 

a pagar do exercício, por credor, por fonte, por função e subfunção, e afirma que 

demonstra total transparência quanto aos valores totalizados no Demonstrativo da 

Dívida Flutuante. 

Da análise da relação de restos a pagar encaminhada, verifica-se que a mesma 

detalha os restos a pagar por exercício, por credor, por fonte, por função e 

subfunção, bem como segregando os processados dos não processados, conforme 

demonstrado: 

Tabela 01: Relação de Restos a Pagar                    Em R$ 1,00 

RESTOS A PAGAR  2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

PROCESSADOS 30.788,64 492.982,50 363.535,75 756,06 512.901,88 7.608.260,87 9.009.225,70 

NÃO PROCESSADOS - - - 1.430.490,05 1.509.053,48 84.116.772,32 87.056.315,85 

TOTAL 30.788,64 492.982,50 363.535,75 1.431.246,11 2.021.955,36 91.725.033,19 96.065.541,55 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

Entretanto, percebe-se que a relação encaminhada não se apresenta em 

consonância com o Demonstrativo da Dívida Flutuante, conforme alegado pela 

defesa, uma vez que este apresenta saldo acumulado de R$ 101.841.521,71, já a 

relação evidencia o total de R$ 96.065.541,55, logo divergentes em R$ 

5.775.980,16. 

Além disso, os valores inscritos no exercício (R$ 91.725.033,19) também divergem 

dos saldos demonstrados no Balanço Financeiro e no Demonstrativo da Dívida 

Flutuante (96.238.804,15). 
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É importante destacar ainda que, a relação de restos a pagar não demonstra 

informações referentes à movimentação dos restos a pagar no exercício, tais como o 

saldo do exercício anterior, as inscrições, os cancelamentos e os pagamentos 

realizados no exercício, mas somente demonstra o saldo acumulado. 

Diante do exposto, considerando que não foi encaminhado o DEMDFL segregando 

os restos a pagar entre processados e não processados, e que o documento 

encaminhado, embora segregue os restos a pagar em processados e não 

processados, não se apresenta em consonância com os demais demonstrativos 

contábeis, como também não reúne as informações suficientes para acompanhar a 

movimentação de tais valores no exercício, logo, opina-se no sentido de manter o 

presente indicativo de irregularidade. 

 

 

2.4. NÃO COMPATIBILIDADE ENTRE AS INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR 

PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO ANEXO 5 DO RELATORIO DE 

GESTÃO FISCAL E AS INSCRIÇÕES DOS RESTOS PAGAR NO BALANÇO 

FINANCEIRO (ITEM 7.2 DO RTC 440/2016) 

Inobservância aos artigos 85 da Lei Federal 4.320/64 e art.55, inciso III, alínea “b” da 
Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF). 
 

Conforme relatado no RTC 440/2016: 

Conforme evidenciado no quadro demonstrativo dos restos a pagar 
(tabela 14) verificou-se no exercício de 2015 inscrição em restos a 
pagar processados no valor de R$ 7.695.221,04 e inscrição de restos 
a pagar não processados no valor de R$ 88.543.583,11, o que pode 
ser confirmado também pelos números evidenciados no Balanço 
Financeiro Consolidado 

Entretanto, o Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos 
a pagar, Relatório de Gestão Fiscal - 2º semestre de 2015, 
instrumento para verificação do cumprimento do artigo 55 da LRF, 
evidencia inscrição de restos a pagar processados no valor de R$ 
4.906.192,98, estando a menor em R$ 2.789.028,06 quando 
comparado à inscrição de restos a pagar processados no Balanço 
Financeiro (R$ 7.695.221,04) 

Embora o Balanço Financeiro Consolidado do Município (figura 01) 
demonstre uma inscrição de restos a pagar não processados em 
2015 no total de R$ 88.543.583,11 o Demonstrativo da 
disponibilidade de caixa e dos restos a pagar (RGF, 2º semestre de 
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2015, figura 02) evidencia em 2015  inscrição de  restos a pagar não 
processados no valor de R$ 34.344,89 alocados em recursos não 
vinculados e nenhum valor inscrito em  restos a pagar não 
processados em recursos vinculados, conforme demonstrado nas 
figuras abaixo: 

Figura 01: Inscrição de Restos a Pagar – Balanço Financeiro 

 

Figura 02  Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar 

 

Considerando que as inconsistências acima apontadas dificultam a 
análise da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar por fonte de 
recursos, sugere-se a citação do responsável para apresentar 
justificativas, evidenciando corretamente as inscrições dos restos a 
pagar processados e não processados por fonte de recursos. 
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JUSTIFICATIVAS 

Devidamente citada, Termo de Citação 50083/2016, a Sra. Amanda Quinta Rangel 

apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, 

abaixo transcritas: 

A Equipe do TCEES afirmou que consta evidenciado no quadro 
demonstrativo dos restos a pagar (Tabela 14), exercício de 2015, a 
inscrição em restos a pagar processados no valor de R$ 
7.695.221,04 e inscrição em restos a pagar não processados no 
valor de R$ 88.543.583,11, o que pode confirma-se pelos números 
evidenciados no Balanço Financeiro Consolidado. 

Relata, ainda, os Auditores que o Demonstrativo da Disponibilidade 
de Caixa e dos Restos a Pagar, Relatório de Gestão Fiscal - 2° 
semestre de 2015, instrumento para verificação do cumprimento do 
Art. 55 da LRF, evidencia inscrição de restos a pagar processados no 
valor de R$ 4.906.192,98, estando a menor em R$ 2.789.028,06 
quando comparado a inscrição de restos a pagar processados no 
Balanço Financeiro (R$ 7.695.221,04) 

Assim, a Equipe do TCEES conclui que, embora o Balanço 
Financeiro Consolidado do Município (figura 01) demonstre uma 
inscrição de restos a pagar não processados em 2015 no total de R$ 
88.543.583,11, o Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos 
restos a pagar, (RGF, 2° semestre de 2015, figura 2) evidencia em 
2015 inscrição de restos a pagar não processados no valor de R$ 
34.344,89 alocados em recursos não vinculados e nenhum valor 
inscrito em restos a pagar não processados em recursos vinculados. 

Diante das constatações dos Auditores do TCEES, esclarecemos 
que o Anexo 5 - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e Restos 
a Pagar - RGF 2° Sem/2015 que é encaminhado na PCA é gerado 
na página do TCEES no sistema LRFWeb, e esse anexo no sistema 
da LRFWeb só é gerado no último bimestre ou semestre do 
exercício, portanto, não há um acompanhamento dos dados que são 
lançados no sistema LRFWeb para conferência. 

Por outro lado, ao analisarmos nosso sistema contábil municipal, 
esse anexo está em dissonância com o Relatório gerado no sistema 
LRFWeb do TCEES, vez que pode ter ocorrido que alguns campos 
do sistema LRFWeb não foram preenchidos ou não foram 
preenchidos corretamente. 

Diante disso, estamos encaminhando o Demonstrativo de 
Disponibilidade de Caixa e Restos ~ Pagar - RGF 2° sem/2015 
(Anexo III) para análise e, assim, poderá ser comprovado que o 
Balanço Financeiro Consolidado e o Anexo 5 - Demonstrativo de 
Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar estão em consonância, 
conforme tabelas abaixo: 
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Isto posto, PUGNAMOS QUE O ACHADO INDICADO NO ITEM 7.2 
SEJA CONSIDERADO IMPROCEDENTE já que o Balanço 
Financeiro Consolidado e o Anexo 5 - Demonstrativo de 
Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar estão em consonância. 

 

 

ANÁLISE 

A presente irregularidade se refere a não compatibilidade entre as inscrições de 

restos a pagar processados e não processados evidenciados no Relatório da Gestão 

Fiscal e as inscrições demonstradas no Balanço Financeiro. 

Devidamente citada a defendente afirma que ao analisar o sistema contábil do 

município, verificou que os dados ali presentes estão em dissonância com o 

Relatório gerado no sistema LRFWEB do TCEES, uma vez que pode ter ocorrido 

que alguns campos do sistema LRFWeb não foram preenchidos ou não foram 

preenchidos corretamente. Afirma ainda que está encaminhando o Demonstrativo de 

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RGF 2° sem/2015 (Anexo III) a fim de 

confirmar os valores inscritos no Balanço Financeiro. 

Preliminarmente, é importante destacar que, a Resolução TCEES nº 193/2003, 

regulamentou a remessa ao Tribunal de Contas, através da internet, de dados 
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relativos â gestão fiscal dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, com vistas 

ao controle da gestão fiscal instituído pela Lei Complementar nº 101/2000. 

Assim, tal normativo obriga a confirmação dos dados no Sistema LRFWEB pelos 

Poderes uma única vez. E caso haja necessidade de retificações nos dados 

confirmados deverá ser observada as normas dispostas na Resolução TCEES nº 

185/2003. 

Além disso, vale frisar também que, a Instrução Normativa 34/2015 que 

regulamentou a remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por 

meio da internet, dos dados da prestação de contas anual das entidades municipais 

da administração direta e indireta regidas pela Lei Federal nº. 4.320/64 estabeleceu 

em seu Anexo I os arquivos a serem enviados quando da prestação de contas anual 

dos prefeitos, dentre os quais se destaca o Relatório de Gestão Fiscal – 

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (ANEXO 5 do 

Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao terceiro 

quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a prestação de 

contas. O anexo I do normativo deixa claro que o relatório que compõe a PCA a 

ser enviado pelo CIdadES deve ser gerado a partir do sistema LRFWeb, e não 

gerado a partir do sistema contábil do município, como muitos dos outros 

arquivos. 

Por fim, é imperioso ressaltar ainda que, compete ao Prefeito Municipal a 

responsabilidade legal pelo envio dos dados e informações referentes à gestão 

fiscal, por meio da LRFWeb, como das informações da PCA, por meio do 

CidadES, bem como pela fidedignidade dos dados declarados. 

Feitas as considerações preliminares, passa-se agora a análise dos documentos e 

das justificativas apresentadas. 

A defesa anexa aos autos o Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da 

Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, 2º semestre de 2015, gerado a partir 

do sistema contábil do município. Verifica-se que o mesmo apresenta valores de 

inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício em 

acordo com os valores demonstrados no Balanço Financeiro e Demonstrativo da 

Dívida Flutuante. Todavia, conforme já explanado, o arquivo a ser enviado junto com 
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a prestação de contas deve ser gerado no sistema LRFWeb, e caso seja verificado 

erros, estes devem ser corrigidos. 

Ao realizar nova consulta ao relatório no sistema LRFWeb percebe-se que os dados 

são os mesmos do relatório enviado junto com a prestação de contas anual, ou seja, 

o gestor não procurou  corrigir as informações ao descobrir que estavam incorretas, 

limitou-se apenas a apresentar um documento gerado por seu sistema a fim de 

comprovar suas alegações 

Assim, considerando a importância dos dados declarados através dos sistemas 

LRFWEB e CidadES, dados estes utilizados por esta Corte de Contas a fim de 

realizar sua missão constitucional de controlar a gestão fiscal bem como realizar a 

análise das prestações de contas dos ordenadores de despesas, como a 

responsabilidade legal do Prefeito pelo envio e fidedignidade dos dados e 

informações declaradas, sugere-se manter o presente indicativo de 

irregularidade. 

 

 

2.5. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO (ITEM 7.3 DO 

RTC 440/2016) 

Inobservância ao artigo 55 da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF). 
 

Conforme relatado no RTC 440/2016: 

Conforme evidenciado no Demonstrativo da disponibilidade de caixa 
e dos restos a pagar, no Relatório de Gestão Fiscal RGF, 2º 
semestre de 2015 (figura acima)  constatou-se: 

 que a disponibilidade caixa líquida em  31/12/2015,  
antes da inscrição de restos a pagar não processados do 
exercício,   apresentava os seguintes valores por Fonte de 
Recursos: Ações e Serviços de Saúde: - R$ 2.325.417,12/ 
Manutenção e Desenvolvimento de Ensino: - R$ 147.467,50/  
60% dos Recursos do FUNDEB: - R$ 869,98/  40% dos 
recursos do FUNDEB:  R$ 2.091,80/ Outros Recursos 
Vinculados: R$ 1.104.902.904,16/ Recursos Não Vinculados: 
R$ 1.028.594,45. 
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 que não foram efetuados cancelamentos de empenhos 
não liquidados por insuficiência financeira. 

 que a conta demais obrigações financeiras registra uma 
inscrição de – R$ 1.546.753,79 em recursos não vinculados; 

 que foram inscritos restos a pagar não processados em 
recursos não vinculados no valor de R$ 34.344,89; 

 que o município encerrou o exercício com um déficit 
financeiro de – R$ 18.502.514,85 na fonte de recursos não 
vinculados, o que se comprova pelos números evidenciados na 
figura abaixo: 

Figura 03 –  Demonstrativo do superávit/déficit por fonte de recursos 

 

Porém, embora o município tenha encerrado o exercício de 2015 
com um déficit financeiro de – R$ 18.502.514,85 na fonte de recursos  
não vinculados, foram inscritos no exercício de  2015 restos a pagar 
não processados na mesma fonte no total de R$ 34.344,89, 
infringindo assim o limite previsto no art. 55 da Lei Complementar 
101/2000: 

Art. 55. O relatório conterá: 

(...) 

III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

(...) 

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

(...) 

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo 
da disponibilidade de caixa; 

Deve-se anotar que a apuração por vínculo é uma especificação 
contida no art. 8º, parágrafo único da LRF, qual seja, os recursos 
legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que 
em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

Ressalte-se que o não cumprimento do limite prejudica o município 
de Presidente Kennedy, na medida em que é requisito para a 
concessão de transferências voluntárias, conforme disposições do 
art. 25, § 1º, IV da LRF. 

Diante do exposto, e considerando que as fontes de recursos Ações 
e Serviços de Saúde; Manutenção e Desenvolvimento de Ensino e 
60% dos Recursos do FUNDEB encerram o exercício com 
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insuficiência financeira, propõe-se a citação do responsável para 
apresentar justificativas e comprovar o cumprimento do artigo art.55, 
inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal 101/2000 em todas 
as fontes de recursos evidenciadas no Anexo 5 da LRF, 2º semestre 
de 2015. 

 

JUSTIFICATIVAS 

Devidamente citada, Termo de Citação 50083/2016, a Sra. Amanda Quinta Rangel 

apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, 

abaixo transcritas: 

A Equipe do TCEES identificou no Demonstrativo da Disponibilidade 
de Caixa e Restos a Pagar, Relatório de Gestão Fiscal, 2° semestre 
de 2015 (figura acima) o que segue: 

• Que a disponibilidade caixa líquida em 31/12/2015, antes da 
inscrição de restos a pagar não processados do exercício, 
apresentava os seguintes valores por Fonte de Recursos: Ações e 
Serviços de Saúde - R$ 2.325.417,12; Manutenção e 
Desenvolvimento de Ensino: R$ 147.467,50; 60% dos Recursos do 
Fundeb: R$ 869,8; 40% dos Recursos do Fundeb: R$ 2.091 ,80; 
Outros Recursos Vinculados: R$ 1.104.902.904, 16; Recursos Não 
Vinculados: R$ 1.028.594,45. 

• Que não foram efetuados cancelamentos de empenhos não 
liquidados por insuficiência financeira. 

• Que a conta demais obrigações financeiras registra uma inscrição 
de - R$ 1.546.753,79 em recursos não vinculados; 

• Que foram inscritos restos a pagar não processados em recursos 
não vinculados no valor de R$ 34.344,89; 

• Que o município encerrou o exercício com um déficit financeiro de - 
R$ 18.502.514,85 na fonte de recursos não vinculados, o que se 
comprova pelos números evidenciados abaixo: 

Relata, ainda, os Auditores do TCEES que, embora o Município 
tenha encerrado o exercício de 2015 com um déficit financeiro de R$ 
18.502.514,85 na fonte de recursos não vinculados, foram inscritos 
no exercício de 2015 restos a pagar não processados na mesma 
fonte o total de R$ 34.344,89, de modo que infringiu o limite previsto 
no art. 55, da Lei Complementar 101/2000: 

Art. 55. O relatório conterá: 

( ... ) 

III -demonstrativos, no último quadrimestre: 

( ... ) 

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

( ... ) 

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo 
da disponibilidade de caixa; 
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E, conclui a Auditoria, que as fontes de recursos Ações e Serviços de 
Saúde, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e 60% dos 
Recursos do FUNDES encerram o exercício com insuficiência 
financeira e solicita esclarecimentos quanto ao cumprimento do 
artigo art. 55, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal 
101/2000 em todas as fontes de recursos evidenciados no Anexo 5 
da LRF, 2° semestre de 2015. 

Diante disso, ao analisarmos os questionamentos acima, cumpre-nos 
ratificar as informações prestadas sobre o Item 7.2, a despeito do 
Anexo 5 - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e Restos a 
Pagar - RGF 2° Sem/2015, cujo encaminhamento é feito através da 
PCA, gerado na página do próprio TCEES no sistema LRFWeb, e 
esse anexo no sistema da LRFWeb só é gerado no último bimestre 
ou semestre do exercício, portanto, não há um acompanhamento dos 
dados que são lançados no sistema LRFWeb para conferência. 

Por outro lado, ao analisarmos nosso sistema contábil municipal, 
esse anexo está divergente do Relatório gerado no sistema LRFWeb 
do TCEES, vez que pode ter ocorrido que alguns campos do sistema 
LRFWeb não foram preenchidos ou não foram preenchidos 
corretamente. 

Diante disso, estamos encaminhando o Demonstrativo de 
Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar- RGF 2° sem/2015 
(Anexo IV) para análise. 

Assim sendo, sobre o referido Demonstrativo de Disponibilidade de 
Caixa constatamos que houve algumas fontes de recursos 
vinculadas e não vinculadas com valores negativos, porém, não 
houve restos a pagar empenhados e não liquidados nessas 
fontes de recursos negativas. Informo também que não houve 
cancelamentos de empenhos não liquidados porque não existia 
insuficiência financeira, vez que os Restos a Pagar são em sua 
maioria pela fonte de recursos "royalties de petróleo”. 

Registramos, ainda, que o Município de Presidente Kennedy 
encerrou o exercício de 2015 com superávit financeiro total no valor 
de R$ 1.008.205.601,70 (um bilhão, oito milhões e duzentos e cinco 
mil, seiscentos e um reais e setenta centavos) e especificamente na 
fonte de recursos "royalties de petróleo" o superávit foi de R$ 
1.018.891.955,01 (um bilhão, dezoito milhões e oitocentos e noventa 
e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e um centavo). 

Portanto, concluímos que o limite do saldo de disponibilidade de 
caixa previsto no Art. 55, da LC 101/2000 não foi comprometido, 
conforme já demonstrado, razão pela qual solicitamos que O 
ACHADO APONTADO NO ITEM 7.3 SEJA CONSIDERADO 
IMPROCEDENTE. 

 
 

 

ANÁLISE 

A presente irregularidade se refere à inscrição de restos a pagar não processados 

sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento. 
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Após regular citação a defendente afirma que o Demonstrativo de Disponibilidade de 

Caixa e Restos a Pagar encaminhado nesta Prestação de Contas foi gerado na 

página do próprio TCEES no sistema LRFWeb, e esse anexo no sistema da 

LRFWeb só é gerado no último bimestre ou semestre do exercício, portanto, não há 

um acompanhamento dos dados que são lançados no sistema LRFWeb para 

conferência. Afirma também que ao analisar o sistema contábil municipal, este 

anexo está divergente do Relatório gerado no sistema LRFWeb do TCEES, vez que 

pode ter ocorrido que alguns campos do sistema LRFWeb que não foram 

preenchidos ou não foram preenchidos corretamente. Por fim, aduz que está 

encaminhando o relatório correto, gerado pelo sistema contábil do município, e que 

não existe a inscrição de restos a pagar não processados nas fontes de recursos 

negativos. 

Inicialmente é importante destacar que, conforme já detalhado no item 2.5 deste 

relatório, o gestor responsável é obrigado, conforme Resolução TCEES 193/2003 a 

realizar a remessa de dados referentes à gestão fiscal, via sistema LRFWEB, como 

também encaminhar, conforme IN 34/2015, quando da prestação de contas anual, 

via sistema CidadES, alguns arquivos gerados a partir do sistema LRFWEB, dentre 

os quais o Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, no 

Relatório de Gestão Fiscal RGF, 2º semestre. 

A defesa anexa aos autos o Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da 

Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, 2º semestre de 2015, relatório este 

gerado pelo sistema contábil do município. Da análise do arquivo encaminhado, 

verifica-se que não houve a inscrição de restos a pagar nas fontes de recursos com 

déficit financeiro, e que quase a totalidade dos valores inscritos foi na fonte de 

recursos de “Royalties de Petróleo”.  

Assim, embora o arquivo encaminhado não tenha sido gerado no sistema LRFWeb, 

conforme previsto na IN 34/2015, e considerando que a ausência de retificação do 

RGF (Lrfweb) já foi tratada no item anterior, opinamos por acolher a justificativa 

apresentada. 

Pelo exposto, opina-se no sentido de afastar o presente indicativo de 

irregularidade. 
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2.6. NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO 

ENTE E RETIDAS DE SERVIDORES E DE TERCEIROS (ITEM 7.4 DO RTC 

440/2016) 

Inobservância ao artigo 195 da Constituição da República. 
 

Conforme relatado no RTC 440/2016: 

Do demonstrativo da dívida flutuante (DEMDFL) e do balancete 
orçamentário da despesa (BALEXO) verificou-se que a contribuição 
previdenciária não tem sido recolhida regularmente, causando o 
endividamento do município junto ao INSS.  

Em relação à parte patronal, foi verificado saldo em restos a pagar na 
Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy 
e nas Unidades Orçamentárias Secretarias Municipais de Presidente 
Kennedy em percentuais relevantes, a saber: 

Tabela 17: Contribuições patronais a pagar em 31/12/2015   Em R$ 1,00 

Unidade Gestora/Unidade Orçamentária 

INSS 

Liquidado 
(A) Rpagar(B) %(B/A) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.174.822,29 1.006.322,01 9,01 

GABINETE DO PREFEITO 178.351,03 66.474,54 37,27 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 61.428,06 30.405,08 49,50 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 640.789,46 334.832,44 52,25 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE 81.338,41 34.784,39 42,77 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 318.003,42 157.299,36 49,46 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE E FROTA 100.108,83 56.217,34 56,16 

PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO 169.829,00 68.075,05 40,08 

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO 30.815,36 14.334,16 46,52 

COORDENADORIA DE COMUNICÃO 
SOCIAL 37.267,42 14.786,74 39,68 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 
TURISMO, ESPORTE E LAZER 103.637,61 51.358,66 49,56 

TOTAL 12.896.390,89 1.834.889,77 14,23 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

Em relação aos valores retidos de terceiros e dos servidores, os 
demonstrativos contábeis evidenciam o seguinte: 
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Tabela 18: Contribuições previdenciárias retidas         Em R$ 

Rubrica 
Saldo 
inicial Inscrição(A) Baixa  

Saldo 
fInal(B) 

% 
(B/A) 

.218810102001-
INSS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS 1.060,45 18.733,94 17.519,02 2.275,37 12,15 

.218810102002- 
INSS - 
SERVIDORES 887.162,16 3.882.261,83 3.527.064,89 1.242.359,10 32,00 

TOTAL 888.222,61 3.900.995,77 3.544.583,91 1.244.634,47 31,91 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

Do quadro acima, verificou-se um total de R$ 1.244.634,47 devidos  
ao INSS (valor este relevante, passível de incidência de juros e 
multas). O INSS retido de servidores possui saldo de R$ 887.162,16, 
proveniente de exercícios anteriores.  

Tendo em vista tratar-se de matéria constitucional, bem como o fato 
de que reflete no endividamento do município, propõe-se a citação 
do responsável para apresentar justificativas, trazendo aos autos as 
medidas saneadoras acompanhadas de documentação 
comprobatória. 

 

 

JUSTIFICATIVAS 

Devidamente citada, Termo de Citação 50083/2016, a Sra. Amanda Quinta Rangel 

apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, 

abaixo transcritas: 

Os Auditores do TCEES observaram no Demonstrativo da Dívida 
Flutuante (DEMDFL) e no Balancete Orçamentário da Despesa 
(BALEXO) que a contribuição previdenciária não tem sido recolhida 
regularmente, causando o endividamento do Município junto ao 
INSS. 

Alertam também que em relação à parte patronal, foi verificado saldo 
em restos a pagar na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde de 
Presidente Kennedy e nas Unidades Orçamentárias Secretarias 
Municipais de Presidente Kennedy nos percentuais abaixo: 

Tabela 17: Contribuições patronais a pagar em 31/12/2015      Em R$ 1,00 

Unidade Gestora/Unidade Orçamentária 

INSS 

Liquidado 
(A) Rpagar(B) %(B/A) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.174.822,29 1.006.322,01 9,01 

GABINETE DO PREFEITO 178.351,03 66.474,54 37,27 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 61.428,06 30.405,08 49,50 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 640.789,46 334.832,44 52,25 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE 81.338,41 34.784,39 42,77 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 318.003,42 157.299,36 49,46 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE E FROTA 100.108,83 56.217,34 56,16 

PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO 169.829,00 68.075,05 40,08 

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO 30.815,36 14.334,16 46,52 

COORDENADORIA DE COMUNICÃO 
SOCIAL 37.267,42 14.786,74 39,68 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 
TURISMO, ESPORTE E LAZER 103.637,61 51.358,66 49,56 

TOTAL 12.896.390,89 1.834.889,77 14,23 

 
A Equipe de Fiscalização detectou em relação aos valores retidos de 
terceiros e dos servidores o seguinte:: 

 
Tabela 18: Contribuições previdenciárias retidas         Em R$ 

Rubrica 
Saldo 
inicial Inscrição(A) Baixa  

Saldo 
fInal(B) 

% 
(B/A) 

.218810102001-
INSS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS 1.060,45 18.733,94 17.519,02 2.275,37 12,15 

.218810102002- 
INSS - 
SERVIDORES 887.162,16 3.882.261,83 3.527.064,89 1.242.359,10 32,00 

TOTAL 888.222,61 3.900.995,77 3.544.583,91 1.244.634,47 31,91 

 
 
Do quadro acima, a Auditoria do TCEES identificou o total de R$ 
1.244.634,47 devido ao INSS (valor este relevante, passível de 
incidência de juros e multas), sendo que o valor do INSS retido de 
servidores possui saldo de R$ 887.162,16, proveniente de exercícios 
anteriores.  

Assim, entendeu por bem a Notificação do Município para prestar as 
justificativas necessárias face ao descumprimento de norma 
constitucional. 

A despeito do achado mencionado no Item 7.4 temos a esclarecer 
que o Município de Presidente Kennedy efetuou os pagamentos 
das contribuições previdenciárias (do empregador e dos 
servidores) ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) o 
valor total de R$ 1.229.142,56 (um milhão, duzentos e vinte e nove 
mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), 
sendo R$ 1.226.390,45 referente a retenção dos servidores e          
R$ 2.752,11 referente ao INSS serviço de terceiros. (Anexo V) 

Além disso, parte dos valores constantes na Tabela 17 e Tabela 18 
mencionadas no Item 7.4, refere-se à contribuição previdenciária do 
empregador e dos servidores da competência de dezembro/2015, 
cujos valores tem seu vencimento até o dia 20 (vinte) do mês 
subseqüente ao da competência, ou seja, até 20 de janeiro de 2016, 
conforme se depreende do Art. 30, inciso I, alínea "b", da Lei Federal 
n° 8212/1991. 
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Frente ao exposto, é possível observar que o Município de 
Presidente Kennedy cumpriu com todas as obrigações legais 
concernentes à contribuição previdenciária do exercício de 
2015, de modo que as ALEGAÇÕES ELENCADAS NO ITEM 7.4, 
NÃO DEVEM PROSPERAR, tendo em vista que os valores 
devidos foram efetivamente quitados. 

Vale informar que no exercício de 2016, o município adotou algumas 
medidas para aumentar suas receitas próprias, a fim de cumprir com 
suas obrigações perante terceiros e também junto ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS). 

 

 

ANÁLISE 

A presente irregularidade se refere ao não recolhimento das contribuições 

previdenciárias do ente e retidas de servidores e terceiros. 

Após regular citação a defendente afirma que o Município de Presidente Kennedy 

efetuou os pagamentos das contribuições previdenciárias (do empregador e dos 

servidores) ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) o valor total de R$ 

1.229.142,56 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e dois reais 

e cinquenta e seis centavos), sendo R$ 1.226.390,45 referente a retenção dos 

servidores e R$ 2.752,11 referente ao INSS serviço de terceiros. Alega ainda que 

parte dos valores constantes na Tabela 17 e Tabela 18 mencionadas no Item 7.4, 

refere-se à contribuição previdenciária do empregador e dos servidores da 

competência de dezembro/2015, cujos valores têm seu vencimento até o dia 20 

(vinte) do mês subsequente ao da competência, ou seja, até 20 de janeiro de 2016, 

conforme se depreende do Art. 30, inciso I, alínea "b", da Lei Federal n° 8212/1991. 

Da análise dos documentos e das justificativas apresentadas, constata-se que, com 

relação ao recolhimento dos valores de INSS retido dos servidores e INSS de 

terceiros, a defendente anexa aos autos listagem de pagamentos que comprovam o 

recolhimento dos valores devidos no exercício de 2015, sendo R$ 1.226.390,45 

referente à retenção dos servidores e R$ 2.752,11 referente ao INSS serviço de 

terceiros. 

Já com relação às contribuições patronais, com percentuais entre 37% e 56% não 

recolhidos no exercício, nas diversas secretarias, não foram apresentados 

documentos que comprovem o recolhimento, no exercício de 2016, dos valores 
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devidos referente ao exercício de 2015. Ressalte-se que a omissão pela 

integralidade do pagamento foi verificada na maioria das secretarias, ou seja, 

demasiado recorrente no exercício em diversas áreas, revelando-se como uma 

política pública do que o governo escolhe fazer ou não fazer.  

Sendo assim, sugere-se manter o presente indicativo de irregularidade. 

 

 

2.7. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 

CONSOLIDADA LÍQUIDA – RGF DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO 

AO INSS (ITEM 7.5 DO RTC 440/2016) 

Inobservância aos artigos 85 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64 e artigo 1º §1º 
combinado com o art.55, inciso I, alínea “b” da LC 101/2000. 
 

Conforme relatado no RTC 440/2016: 

Por intermédio do Demonstrativo da Dívida Fundada – Anexo XVI da 
Lei Federal nº 4.320/64, constatou-se que a conta 211430102000 - 
INSS - DÉBITO PARCELADO registrou a seguinte movimentação no 
exercício de 2015: inscrição: R$ 1.352.442,49, baixa: R$ 311.565,01 
e saldo atual: R$ 1.040.877,48.  

Porém, o montante devido ao INSS em 31/12/2015 não foi 
evidenciado no Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida no 
Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre do Exercício de 2015 
do município de Presidente Kennedy, dificultando a auditoria deste 
Tribunal de Contas e revelando ausência de transparência na gestão 
fiscal do município sob exame. 

Considerando-se as inconsistências contábeis acima relatadas, 
propõe-se a CITAÇÃO do gestor para apresentar justificativas 
acompanhadas de documentação comprobatória. 

 

 

JUSTIFICATIVAS 

Devidamente citada, Termo de Citação 50083/2016, a Sra. Amanda Quinta Rangel 

apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, 

abaixo transcritas: 

A Equipe do TCEES constatou, por intermédio do Demonstrativo da 
Dívida Fundada Anexo XVI da Lei Federal n° 4.320/64, que a conta 
contábil n° 211430102000 – INSS DÉBITO PARCELADO registrou a 
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seguinte movimentação no exercício de 2015: Inscrição: R$ 
1.352.442,49, baixa: R$ 311.565,01 e saldo atual: R$ 1.040.877,48. 
Relata, ainda, que o montante devido ao INSS em 31/12/2015 não foi 
evidenciado no Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida no 
Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre do exercício de 2015 
do Município de Presidente Kennedy, dificultando a os trabalhos de 
auditoria do TCEES, revelando ausência de transparência na gestão 
fiscal. 

A despeito do achado mencionado no item 7 5, esclarecemos que de 
fato a transparência na gestão fiscal dos recursos pagos ao 
parcelamento junto ao INSS restou prejudicada em razão dos 
lançamentos indevidos na conta contábil n° 2114301020000 (curto 
prazo), quando o correto seria realizar os referidos lançamentos na 
conta contábil n° 221430101000 (longo prazo). 

Informamos, ainda, que os lançamentos vinham ocorrendo 
corretamente nos exercícios anteriores conforme demonstrado no 
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada, no entanto, no início 
do exercício de 2015, por equívoco, houve lançamentos indevidos na 
conta contábil n° 2114301020000 (curto prazo). 

Assim, no início do exercício de 2016, tão logo o Município identificou 
as referidas incorreções, foi realizada a retificação dos lançamentos 
para a conta correta: conta contábil n° 221430101000 (longo prazo), 
conforme comprova-se através do Anexo 16 - Demonstrativo da 
Dívida Fundada do exercício de 2016 e Relatório Razão do Plano de 
Contas da conta contábil n° 221430101000 (longo prazo). (Anexo VI) 

Para demonstrar melhor a transparência na gestão dos recursos 
fiscais evidenciamos através da tabela abaixo os valores referente a 
movimentação da dívida fundada do exercício de 2015, a saber: 

 

Isto posto, embora tenha ocorrido equívoco nos lançamentos de 
parcelamento da dívida junto ao INSS o achado apontado no item 7.5 
não ocasionou prejuízos ao Município, já que as retificações foram 
devidamente. realizadas conforme as correções em anexo 
(Anexo VI),  razão pela qual pugnamos pela improcedência deste 
achado. 

 

 

ANÁLISE 

A presente irregularidade se refere a ausência de transparência dos parcelamentos 

e débitos previdenciários no Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida. 

Após regular citação a defendente afirma que a transparência na gestão fiscal dos 

recursos pagos ao parcelamento junto ao INSS restou prejudicada em razão de os 
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lançamentos indevidos na conta contábil n° 2114301020000 (curto prazo), quando o 

correto seria realizar os referidos lançamentos na conta contábil n° 221430101000 

(longo prazo). Alega também que no exercício de 2016, tão logo o Município 

identificou as referidas incorreções, foi realizada a retificação dos lançamentos para 

a conta correta: conta contábil n° 221430101000 (longo prazo). 

Inicialmente é importante destacar que, conforme já detalhado no item 2.5 deste 

relatório, o gestor responsável é obrigado, conforme Resolução TCEES 193/2003 a 

realizar a remessa de dados referentes à gestão fiscal, via sistema LRFWEB, como 

também encaminhar, segundo IN 34/2015, quando da prestação de contas anual, 

via sistema CidadES, alguns arquivos gerados a partir do sistema LRFWEB, dentre 

os quais o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, no Relatório de Gestão 

Fiscal RGF, 2º semestre. 

A defesa anexa aos autos o Demonstrativo da Dívida Fundada dos exercícios de 

2014 e 2016, bem como o razão da conta 221430101000 – INSS – DÉBITO 

PARCELADO a fim de corroborar seus argumentos relacionados ao erro de 

lançamento e a correção do mesmo. 

Todavia, ao realizar nova consulta ao Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, 

no Relatório de Gestão Fiscal RGF, 2º semestre/2015, no sistema LRFWeb, 

percebe-se que os dados são os mesmos do relatório enviado junto com a prestação 

de contas anual, ou seja, o gestor não procurou  corrigir as informações ao descobrir 

que estavam incorretas, limitou-se apenas a apresentar um documento gerado por 

seu sistema a fim de comprovar suas alegações 

Pelo exposto, considerando a importância dos dados declarados através dos 

sistemas LRFWEB e CidadES, dados estes utilizados por esta Corte de Contas a fim 

de realizar sua missão constitucional de controlar a gestão fiscal bem como realizar 

a análise das prestações de contas dos ordenadores de despesas, como a 

responsabilidade legal do Prefeito pelo envio e fidedignidade dos dados e 

informações declaradas, sugere-se manter o presente indicativo de 

irregularidade. 
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2.8. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O RESULTADO PATRIMONIAL APURADO 

NA DVP E O RESULTADO DO EXERCÍCIO EVIDENCIADO NO PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO NO BALANÇO PATRIMONIAL. (ITEM 7.6 DO RTC 440/2016) 

Inobservância aos artigos 85 e 86 e artigo 89 da Lei Federal nº 4.320/64 

 
Conforme relatado no RTC 440/2016: 

Conforme apontado no relatório pontos de controle consolidado – 
PCA, desenvolvido pelo sistema CIDADES-Web deste Tribunal de 
Contas, o Resultado Patrimonial evidenciado na Demonstração das 
Variações Patrimoniais do Exercício de 2015 do Município de 
Presidente Kennedy totalizou R$ 215.586.583,01 e o Resultado do 
Exercício evidenciado no Balanço Patrimonial Consolidado – 
Exercício 2015, totalizou R$ 215.204.762,83, havendo uma 
divergência de R$ 381.820,18 entre as demonstrações contábeis 
mencionadas.  

Diante do exposto, propõe-se a citação do responsável para 
apresentar justificativas. 

 

 

JUSTIFICATIVAS 

Devidamente citada, Termo de Citação 50083/2016, a Sra. Amanda Quinta Rangel 

apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, 

abaixo transcritas: 

Conforme apontado pela Equipe de Auditores do TCEES no 
Relatório Pontos de Controle Consolidado - PCA, desenvolvido pelo 
sistema CIDADES-Web deste Tribunal de Contas, o Resultado 
Patrimonial evidenciado na Demonstração das Variações 
Patrimoniais do exercício de 2015 do Município de Presidente 
Kennedy totalizou R$ 215.586.583,01 e o Resultado do Exercício 
evidenciado no Balanço Patrimonial Consolidado - Exercício 2015, 
totalizou R$ 215.204.762,83, havendo uma divergência de R$ 
381.820,18 entre as demonstrações contábeis mencionadas. 

A despeito do achado no item 7.6 temos a esclarecer que realmente 
o Município detectou essa divergência entre os resultados das 
demonstrações conforme evidenciado em Nota Explicativa na DVP - 
Demonstração das Variações Patrimoniais. 

O Resultado Patrimonial Consolidado demonstrado no Balanço 
Patrimonial foi apurado corretamente, conforme demonstramos na 
tabela abaixo: 
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O valor total transferido no exercício de 2015 à Câmara Municipal de 
Presidente Kennedy a título de Duodécimo, conforme Relatório 
Razão do Plano de Contas da conta contábil n° 351120100001 - 
DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL foi de R$ 1.527.321,24 (um 
milhão, quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e um reais e 
vinte e quatro centavos). 

Entretanto, na consolidação da Conta Contábil n° 451120100001 - 
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL detectou-se que nos meses 
de janeiro/2015 (R$ 152.734,15), maio/2015 (R$ 152.734,15), 
agosto/2015 (R$ 38.175,94) e setembro/2015 (R$ 38.175,94), os 
valores mensais foram indevidamente lançados, totalizando o 
montante de R$ 381.820,18 (trezentos e oitenta e um mil, cento e 
setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), conforme 
Relatório Razão do Plano de Contas da conta contábil n° 
451120100001 - DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL em anexo. 
(Anexo VIl) 

A despeito destes lançamentos indevidos temos a esclarecer que o 
Município de Presidente Kennedy não realizou transferência de 
recursos para a Câmara Municipal, o que ocorreu foi um erro do 
sistema contábil municipal que aleatoriamente executou tais 
lançamentos nos meses mencionados, interferindo, assim, na 
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP). 

Ocorre que tais incorreções somente foram detectadas quando da 
transmissão dos arquivos Cidades-WEB referente ao mês 14-2015, 
de forma que o Município adotou as medidas necessárias junto aos 
Técnicos do Sistema E&L (empresa contratada para manutenção do 
sistema de software de gestão pública municipal) para sanear o 
problema. 

Importa mencionar que quando as incorreções foram identificadas, 
os arquivos transmitidos para o Cidades-WEB referente ao mês 12-
2015 já haviam sido homologados, logo, não foi possível o acerto no 
referido mês. 

Portanto, o achado detectado pela Equipe de Auditoria do TCEES 
referente ao Item 7.6 é procedente, tanto que a Divisão de 
Contabilidade já havia detectado tal inconsistência, a qual já estava 
devidamente esclarecida nas Notas Explicativas da PCA do exercício 
de 2015. (Anexo VIl) 

Desta feita, pugnamos pela improcedência do achado referente 
ao Item 7.6, tendo em vista que a incompatibilidade mencionada 
foi devidamente explicada e que não 
influenciou/alterou/interferiu no resultado apurado no Balanço 
Patrimonial Consolidado do Município exercício 2015, conforme 
documentos em anexo. (Anexo VIl) 

 

ANÁLISE 

A presente irregularidade se refere à incompatibilidade entre o Resultado Patrimonial 

do Exercício, entre o valor apurado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais e 

no Balanço Patrimonial. 
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Devidamente citada, a defendente confirma a divergência apontada e afirma que tal 

divergência se deu na conta contábil n° 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA 

MUNICIPAL uma vez que houve a realização de lançamentos indevidos, que 

somente foram detectados após a transmissão e homologação do arquivo referente 

ao mês 12/2015 ao Cidades-Web. Alega ainda que a presente irregularidade foi 

devidamente esclarecida nas notas explicativas da PCA exercício 2015. 

Inicialmente é importante destacar que, em consulta as notas explicativas às 

demonstrações contábeis do exercício de 2015, assim verifica-se: 

(...) 

O Resultado Econômico da DVP consolidada apurado no Exercício foi de 
R$ 215.586.583,01 (duzentos e quinze milhões, quinhentos e oitenta e seis 
mil, quinhentos e oitenta e três reais e um centavo), porém, esse valor não 
está correto, tendo em vista, lançamentos contábeis realizados no mês 14 
na PMPK ref. a contas contábeis que envolvem a Câmara Municipal de 
Pres. Kenedy, mas especificamente na conta contábil 451120100001 - 
Duodécimo CMPK influenciando no total das Transferências e Delegações 
Recebidas. Entretanto, no Balanço Patrimonial o resultado está correto, 
conforme demonstrado abaixo: 

Resultado Patrimonial da PMPK:                    R$ 211.846.521,42 

Resultado Patrimonial do FMS:                       R$    3.484.246,43 

Resultado Patrimonial da CMPK:                    R$     (126.005,02) 

Resultado Patrim. Consolidado:                      R$ 215.204.762,53 

Portanto, o Resultado Consolidado Econômico do Exercício foi de R$ 
215.204.762,53 (duzentos e quinze milhões, duzentos e quatro mil, 
setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), conforme 
acima.  

Da análise, conclui-se que apesar da DVP - Demonstração das Variações 
Patrimoniais não está evidenciado o resultado patrimonial correto, o Ativo 
Real Líquido Consolidado NÃO foi comprometido. 

A defesa traz aos autos o razão da conta 45112100001 – DUODÉCIMO – CÂMARA 

MUNICIPAL que comprova os lançamentos indevidos realizados nos meses de 

janeiro, maio, agosto e setembro que totalizam R$ 381.820,18, lançamentos estes 

que causaram a divergência ora apontada. 

Diante disso, considerando que a divergência apontada foi devidamente evidenciada 

em notas explicativas e a defendente trouxe documentos suficientes para comprovar 

os lançamentos indevidos, além do fato do Balanço Patrimonial do exercício 

evidenciar o correto resultado do exercício, opina-se no sentido de afastar o 

presente indicativo de irregularidade. 
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2.9. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES 

DE DECISÃO JUDICIAL INFORMADAS NO DEMONSTRATIVO DA DESPESA 

COM PESSOAL, RGF 2º SEMESTRE DE 2015 (ITEM 8.1.1 DO RTC 440/2016) 

Inobservância aos artigos 85 e 89 da Lei Federal nº 4.320/64, artigo 55, inciso I, 
alínea “a” e  Instrução Normativa TCEES 34/2015, Anexo I. 
 
Conforme relatado no RTC 440/2016: 

O arquivo RELPRE possui a finalidade de encaminhar a relação 
consolidada dos precatórios judiciais pagos, baixados e inscritos no 
exercício, acompanhado da relação de inscrições por ordem 
cronológica, conforme normatizado na Instrução Normativa TCEES 
34/2015, Anexo I, A – Contas de Prefeitos.   

Observou-se que não foi informado a este Tribunal de Contas a 
relação de precatórios do município.  Porém, o Demonstrativo da 
Despesa com Pessoal – 2º semestre de 2015, informado no arquivo 
RGFDPE, evidencia que no exercício de 2015 foram liquidados              
R$ 2.288.937,65 com despesas decorrentes de Decisão Judicial, 
conforme demonstrado a seguir: 

Figura 04 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal 

 

Verificou-se pelo balancete da despesa orçamentária consolidado do 
município de Presidente Kennedy, que a Unidade Orçamentária 014 - 
Secretaria da Fazenda, contabiliza na conta 3190910000 – 
Sentenças Judiciais, os seguintes valores: Despesa Empenhada: R$ 
2.288.937,65; Despesa Liquidada: R$ 2.288.937,65 e Despesa Paga: 
R$ 2.288.937,65. 

Figura 05: 3190910000 - Sentenças Judiciais 
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Ressalta-se que as despesas decorrentes de decisão judicial no 
montante de R$ 2.288.937,65 não foram computadas no total da 
despesa com pessoal do Poder Executivo de Presidente Kennedy, 
conforme prevê o artigo 19 da LC 101/2000, in verbis: 

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da 
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder 
os percentuais da receita corrente líquida, a seguir 
discriminados:  

[...] 

III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste 
artigo, não serão computadas as despesas: 

[...] 

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de 
período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 
18; (grifo nosso) 

Mesmo havendo evidências de que em 2015 foram pagas despesas 
decorrentes de sentenças judiciais, o relatório de justificativas 
apresentadas a este Tribunal de Contas informa que não existia 
precatórios no munícipio de Presidente Kennedy.   

 

Figura 03 – RELPRE - Relação de Precatórios 
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Observou-se que o relatório de gestão (RELGES) informa que não 
há dívidas em relação aos precatórios no município de Presidente 
Kenndy-ES.  Conforme relatado, foram pagas despesas decorrentes 
de sentenças judiciais no montante de R$ 2.288.937,65.  No entanto, 
não foi encaminhado para exame deste Tribunal de Contas a relação 
consolidada dos precatórios judiciais pagos, baixados e inscritos no 
exercício, não atendendo integralmente à Instrução Normativa 
TCEES 34/2015 

Sendo assim, propõe-se a citação do responsável para comprovar as 
despesas pagas com pessoal decorrentes de decisão judicial no 
montante de R$ 2.288.937,65.  

 

 

JUSTIFICATIVAS 

Devidamente citada, Termo de Citação 50083/2016, a Sra. Amanda Quinta Rangel 

apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, 

abaixo transcritas: 

A Equipe de Auditoria do TCEES detectou que não foi informado ao 
Tribunal de Contas a relação de precatórios do Município. Entretanto, 
eles no Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2° semestre de 
2015 foram liquidados R$ 2.288.937,65 com despesas decorrentes 
de Decisão Judicial. 

Verificaram, ainda, no Balancete da Despesa Orçamentária 
Consolidada do Município de Presidente Kennedy, que a Unidade 
Orçamentária 014 - Secretaria da Fazenda contabilizou na conta 
contábil n° 3190910000 - Sentenças Judiciais, os seguintes valores: 
Despesa Empenhada: R$ 2.288.937,65; Despesa Liquidada: R$ 
2.288.937,65 e Despesa Paga: R$ 2.288.937,65. 

E, com isso, observaram que as despesas decorrentes da decisão 
judicial no montante não foram computadas no total da despesa com 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:C4FBE-61FAD-4A470



 
  

 
 

 

Proc. TC 3.825/2016 
Fl. 261 
Rubrica ___________ 
Mat. 203.516 

 
 

pessoal do Poder Executivo de Presidente Kennedy, conforme prevê 
o artigo 19 da LC 101/2000. 

Os Auditores verificaram também que no Relatório de Gestão 
(RELGES) não há dívidas em relação aos precatórios no Município 
de Presidente Kennedy-ES, no entanto, foram pagas despesas 
decorrentes de sentenças judiciais no montante de R$ 2.288.937,65 
e questionam que não foi encaminhado ao TCEES a relação 
consolidada dos precatórios judiciais pagos, baixados e inscritos no 
exercício, não atendendo integralmente à Instrução Normativa 
TCEES 34/2015. 

A despeito do achado mencionado no Item 8.1.1 temos a informar 
que o Município de Presidente Kennedy de fato não possui 
precatórios inscritos, conforme já detectado por esta Corte de 
Contas. O montante de R$ 2.288.937,65 refere-se a pagamentos 
decorrentes de sentença judicial, sendo estes valores depositados 
em conta judicial à disposição do juiz da comarca, de modo que a 
quitação desses valores ocorre antes da dívida gerar precatório, 
razão pela qual o Município de Presidente Kennedy não possui 
precatórios inscritos para pagamento. 

Importa mencionar, ainda, que os pagamentos de sentenças 
judiciais, não se referem a despesas com pessoal e, sim, com 
fornecedores que prestaram serviços ao Município no mandato 
anterior e/ou na época da intervenção e que, via de regra, as 
decisões judiciais determinando os pagamentos foram prolatadas 
nas datas que foram efetuados os pagamentos, conforme Relação 
de Pagamentos referente a conta contábil n° 3190910000- 
Sentenças Judiciais em anexo. (Anexo VIII). 

 

 

ANÁLISE 

A presente irregularidade se refere a não comprovação de despesas com pessoal 

decorrentes de decisão judicial informados no Relatório de Gestão Fiscal – 

Demonstrativo da Despesa com Pessoal, 2º semestre de 2015. 

Devidamente citada, a defendente afirma que o montante de R$ 2.288.937,65 

refere-se a pagamentos decorrentes de sentença judicial, sendo estes valores 

depositados em conta judicial à disposição do juiz da comarca, de modo que a 

quitação desses valores ocorre antes da dívida gerar precatório, razão pela qual o 

Município de Presidente Kennedy não possui precatórios inscritos para pagamento. 

Afirma também que os pagamentos de sentenças judiciais, não se referem a 

despesas com pessoal e, sim, com fornecedores que prestaram serviços ao 

Município no mandato anterior e/ou na época da intervenção e que, via de regra, as 
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decisões judiciais determinando os pagamentos foram prolatadas nas datas que 

foram efetuados os pagamentos. 

Compulsando os documentos e as justificativas apresentadas pela defesa, constata-

se que realmente não existem precatórios judiciais em débitos para o município 

perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme documento 

emitido por aquele Poder. Além disso, a defesa apresenta uma listagem de 

pagamentos realizados no exercício de 2015, referente ao elemento de despesa  

319091 – SENTENÇAS JUDICIAIS, que confirmam seus argumentos de que os 

pagamentos foram feitos a empresas prestadoras de serviços, no montante de R$ 

2.288.937,65. 

Pelo exposto, opina-se no sentido de afastar o presente indicativo de 

irregularidade.  

 

2.10. APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ABAIXO DO 

LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (ITEM 9.2.1 DO RTC 440/2016) 

Inobservância ao artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 29/2000). 
 
Conforme relatado no RTC 440/2016: 

Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação de 
contas anual, que o município, no exercício de 2015, aplicou 13,55% 
da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, em ações e serviços públicos de saúde, conforme 
demonstrado na planilha de apuração, Apêndice E deste relatório, e 
evidenciado resumidamente na tabela a seguir: 

Tabela 27: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde                      
Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 5.889.435,74 

Receitas provenientes de transferências 17.528.477,01 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços 
públicos de saúde 

23.417.912,75 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de 
saúde 

3.172.976,21 

% de aplicação 13,55% 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 
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Nota: Despesa Empenhada igual a Despesa Liquidada em 2015, conforme 
registrado no Balancete da Despesa Orçamentária por elemento de 
Despesa do Fundo Municipal de Saúde. 

Portanto, o município não cumpriu com o limite mínimo constitucional 
previsto para a saúde (15%). Assim propõe-se a citação do prefeito 
para apresentar justificativas acompanhadas de provas documentais. 

 

 

JUSTIFICATIVAS 

Devidamente citada, Termo de Citação 50083/2016, a Sra. Amanda Quinta Rangel 

apresentou documentos juntamente com as seguintes razões de justificativas, 

abaixo transcritas: 

A Equipe do TCEES avaliou, com base na documentação que 
íntegra a prestação de contas anual, que o Município de Presidente 
Kennedy, no exercício de 2015, aplicou 13,55% da receita resultante 
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em 
ações e serviços públicos de saúde, conforme demonstrado na 
planilha de apuração. 

A despeito do achado no item 9.2.1 temos a esclarecer que a 
importância de R$ 884.292,36 foi empenhada e liquidada em fontes 
de recursos do SUS, royalties de petróleo, e ordinários e paga com 
recursos do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, conforme tabelas 
abaixo:  

 

Diante disso, os valores mencionados na tabela acima referente às 
fontes de recursos do SUS, royalties de petróleo, e ordinários 
deverão ser incorporados aos valores já apurados pela Equipe de 
Auditoria do TCEES, conforme Listagem de Pagamentos/Bancos 
Agrupada por Fonte de Recursos e Conta Bancária (Anexo IX), de 
modo que o percentual de 13,55% passará a ser de 17,32%, 
conforme na tabela abaixo: 

 

Por todo exposto, vislumbra-se que o Município cumpriu com os 
limites constitucionais exigidos, investindo mais do que o mínimo 
constitucional (15%) em ações e serviços públicos de saúde, razão 
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pela qual não há que se falar em irregularidade, conforme apontado 
no achado do Item 9.2.1 

 

 

ANÁLISE 

A presente irregularidade se refere a não aplicação do mínimo constitucional nas 

Ações e Serviços Públicos de Saúde. 

Devidamente citada, a defendente afirma 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%. 

Compulsando os documentos e as justificativas apresentadas, constata-se que a 

defesa apresenta 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, analisando-se 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 são 

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

1604 não são evidenciadas no demonstrativo, revelando inconsistência nas 

informações prestadas. 

Adicionalmente, verifica-se 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.  

Por todo o exposto, opina-se no sentido de manter o presente indicativo de 

irregularidade. 

 

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:C4FBE-61FAD-4A470



 
  

 
 

 

Proc. TC 3.825/2016 
Fl. 265 
Rubrica ___________ 
Mat. 203.516 

 
 

3. GESTÃO FISCAL 

3.1. DESPESAS COM PESSOAL 

3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal  

Tabela 02: Despesas com pessoal – Poder Executivo                    Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 378.507.410,35 

Despesas totais com pessoal 53.738.968,24 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 14,20% 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

 

Tabela 03: Despesas com pessoal consolidadas                            Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 378.507.410,35 

Despesas totais com pessoal 55.019.320,91 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 14,54% 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

Observa-se, das tabelas acima, que foi cumprido o limites legal da LC 101/2000. 

 

3.2. DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 

De acordo com o RTC 440/2016, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite 

de 120% estabelecido na legislação; conforme evidenciado a seguir: 

Tabela 04: Dívida consolidada líquida                                                        Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Dívida consolidada 0,00 

Deduções 0,00 

Dívida consolidada líquida 0,00 

Receita corrente líquida – RCL 378.507.410,35 

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL 0,00 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

 
 

3.3. OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS 

Tabela 05: Operações de crédito (Limite 16% RCL)                                 Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 378.507.410,35 

Montante global das operações de crédito 0,00 

% do montante global das operações de crédito sobre a RCL 0% 

Amortização, juros e demais encargos da dívida 0,00 

% do comprometimento anual com amortização, juros e encargos da 
dívida sobre a RCL 

0,00 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 
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Tabela 06: Garantias concedidas (Limite 22% RCL)                        Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 378.507.410,35 

Montante global das garantias concedidas 0,00 

% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL 0% 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

 

Tabela 07: Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL)               Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 378.507.410,35 

Montante global das operações de crédito por antecipação de receitas 
orçamentárias 

0,00 

% do montante global das operações de crédito por antecipação de 
receitas orçamentárias sobre a RCL 

0% 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados no 

exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução 

do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art. 167 da 

Constituição da República, bem como não houve concessão de garantias ou 

recebimento de contra garantias. 

 

3.4. RENÚNCIA DE RECEITA  

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do 

município, aprovadas para o exercício em questão, constata-se a inexistência de 

previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita. 

 

4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO 

4.1. APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO 

Tabela 08: Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino     Em R$ 1,00 
Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 5.889.435,74 

Receitas provenientes de transferências 17.528.477,01 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino 23.417.912,75 

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino 7.519.585,82 

% de aplicação 32,11% 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 
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4.2. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

Tabela 09: Destinação de recursos do FUNDEB profissionais Magistério   Em R$ 
1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 8.082.341,48 

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério 7.535.517,20 

% de aplicação 93,23% 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

Da tabela 09 verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional 

de 60% relacionado ao pagamento dos profissionais do magistério. 

 

4.3. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE 

Tabela 10: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde          Em R$ 1,00 
Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 5.889.435,74 

Receitas provenientes de transferências 17.528.477,01 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de saúde 23.417.912,75 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde 3.172.976,21 

% de aplicação 13,55% 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

Da tabela 10 verifica-se que o município NÃO cumpriu com o limite mínimo 

constitucional de 15% relacionado às ações e serviços públicos de saúde, sendo 

este indicativo abordado no item 2.10 deste relatório. 

 

4.4. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO 

Tabela 11: Transferências de recursos ao Poder Legislativo       Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Receita tributária e transferências (Art. 29-A CF/88) 22.295.915,19 

% máximo para o município 7,00% 

Valor máximo permitido para transferência 1.560.714,06 

Valor efetivamente transferido 1.527.321,24 

Fonte: [Processo TC 3.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015] 

Verifica-se da tabela acima, bem como do RTC 440/2016 que foi respeitado o limite 

constitucional relacionado às transferências efetuadas à Câmara Municipal. 
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5. CONCLUSÃO  E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de 

Presidente Kennedy, exercício de 2015, formalizada de acordo com a Resolução 

TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade da Sra. Amanda Quinta 

Rangel.  

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se 

no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, 

dirigido à Câmara Municipal de Presidente Kennedy, recomendando-se a 

REJEIÇÃO DAS CONTAS da Senhora Amanda Quinta Rangel, Prefeita Municipal 

durante o exercício de 2015, conforme dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento 

Interno e o inciso III, art. 80, da Lei Complementar 621/2012, em face da 

manutenção dos seguintes indicativos de irregularidade: 

 INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO QUANTO À 

LIMITAÇÃO DE EMPENHO (ITEM 5.2.1 DO RTC 440/2016 E 2.2 DESTE 

RELATÓRIO) 

 AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR 

PROCESSADOS SEGREGADOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS NO ANEXO XVII DA LEI 4.320/64 (ITEM 7.1 DO RTC 

440/2016 E 2.3 DESTE RELATÓRIO) 

 NÃO COMPATIBILIDADE ENTRE AS INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR 

PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO ANEXO 5 DO RELATORIO 

DE GESTÃO FISCAL E AS INSCRIÇÕES DOS RESTOS PAGAR NO 

BALANÇO FINANCEIRO (ITEM 7.2 DO RTC 440/2016 E 2.4 DESTE 

RELATÓRIO) 

 NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO 

ENTE E RETIDAS DE SERVIDORES E DE TERCEIROS (ITEM 7.4 DO RTC 

440/2016 E 2.6 DESTE RELATÓRIO) 
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 AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 

CONSOLIDADA LÍQUIDA – RGF DOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS 

JUNTO AO INSS (ITEM 7.5 DO RTC 440/2016 E 2.7 DESTE RELATÓRIO) 

 APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ABAIXO DO 

LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (ITEM 9.2.1 DO RTC 440/2016 E 2.10 

DESTE RELATÓRIO) 

 

 

Vitória – E.S, 02 de maio de 2017. 
 
 

 
 
 
 
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO: 
MÁRCIO BRASIL ULIANA – MAT.: 203.516 
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