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JURISDICIONADO: PREFEITURA M. DE PRESIDENTE KENNEDY 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (Governo) 

EXERCÍCIO:  2015 

VENCIMENTO: 13/04/2018 

RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

RESPONSÁVEL: AMANDA QUINTA RANGEL 

 

 

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Tratam os presentes autos das contas anuais da Sra. Amanda Quinta Rangel, 

Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, exercício de 2015. 

Esta Prestação de Contas Anual foi encaminhada ao Tribunal de Contas pela 

gestora, Sra. Amanda Quinta Rangel, tempestivamente, em 13/04/2016, via 

sistema CidadES, e analisada pelo corpo técnico conforme Relatório Técnico 

440/2016, sugerindo citação do jurisdicionado (fls. 52). 

Adotando o mesmo entendimento, manifestaram-se a Secretaria de Controle 

Externo competente (ITI 1046/2016, fl. 63), assim como o Conselheiro Relator 

(DECM 1547/2016), opinando pela citação. Nesse sentido, foi a Sra. Amanda 

Quinta Rangel citada para apresentar justificativas sobre os itens apontados 

na ITI 1046/16, tendo, posteriormente, encaminhado razões e documentos, os 

quais foram acostados aos autos. 

Manifestação Técnica 01234/2017-2

Processos: 03825/2016-1, 02788/2015-3, 02789/2015-8, 08946/2015-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Descrição complementar: Manifestação Técnica
Exercício: 2015
Criação: 14/09/2017 15:27
Origem: SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas
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Posteriormente, encaminhados os autos à SecexContas, foram analisadas as 

justificativas apresentadas, elaborando-se a Manifestação Técnica – MT 

664/2017, cuja opinião fora pela rejeição das contas. 

Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas para análise dos encaminhamentos propostos pela MT 664/2017, 

elabora-se a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1631/2017, sugerindo a 

rejeição das contas. 

Na sequência, o Ministério Público, acompanhando a área técnica, manifesta 

entendimento recomendando a rejeição das contas ao Legislativo Municipal 

de Presidente Kennedy. 

Posteriormente, por meio da Decisão Monocrática 00733/2017, o conselheiro 

relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun decidiu encaminhar 

comunicação de diligência à gestora da Prefeitura de Presidente Kennedy, 

para que apresentasse a esta Corte de Contas, no prazo improrrogável de 10 

dias, 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; 

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

 

Em atendimento ao termo de comunicação de diligência nº 127, a Sra. 

Amanda Quinta Rangel encaminhou a esta Corte de Contas diversos 

documentos. 

Posteriormente, foram os autos remetidos a esta unidade técnica para 

análise. 
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2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

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

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

Base Normativa: 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] 

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. 

 

Conforme análise procedida na MT 664/2017: 

 

JUSTIFICATIVAS 
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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 
pela qual não há que se falar em irregularidade, conforme apontado 
no achado do Item 9.2.1 

 

 

ANÁLISE 
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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, opinou-se no sentido de manter o presente indicativo de 

irregularidade. 

 

Nova análise a partir dos documentos apresentadas em função do termo de 

comunicação de diligência nº 127: 
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Tendo sido notificado, o jurisdicionado encaminhou uma listagem de pagamentos 

realizados no exercício de 2015, por meio das contas bancárias 14.651.624 

Banestes, 8483-2 BB e 6421-1. Também foram encaminhados os extratos bancários 

das contas 14.651.624 Banestes, 8483-2 BB e 6421-1 BB, referentes ao exercício 

de 2015. 

Ocorre que, verificando-se a listagem de pagamentos encaminhada, constatou-se 

tratar da mesma relação analisada na MT 664/2017, alterando-se apenas a data de 

emissão. Observação à parte, consta da lista o registro dos valores pagos no 

exercício de 2015, que tratam em sua integralidade de despesas a título de salários, 

remuneração e benefícios a servidores do fundo municipal de saúde, por meio das 

fontes de recursos “RECURSOS DOS SUS, FUNDO UNIÃO SAÚDE E ROYALTIES 

DO PETRÓLEO”. Apesar desta informação, não foi possível, porém, elaborar um 

vínculo entre tais valores e as movimentações bancárias constantes dos extratos 

bancários encaminhados, ou seja, não ficou demonstrado o pagamento da despesa 

nas referidas contas bancárias. 

Ressalte-se também a afirmação já realizada na MT 664/2017, quanto ao fato do 

demonstrativo intitulado LIQSAU encaminhado na PCA 2015, que serviu de base 

para apuração do limite de saúde, não contemplar as contas 14.651.624 e 8.483-2 

como pagadoras das despesas da fonte 1203, bem como a não evidenciação das 

fontes 3203 e 1604 no mesmo demonstrativo, revelando inconsistência nas 

informações prestadas. 

Assim, diante do exposto, e tendo como base os documentos apresentados na 

defesa, não foi possível comprovar as alegações feitas pelo jurisdicionado. 

 

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Tendo em vista a análise procedida, ratificamos a Instrução Técnica Conclusiva 

01631/2017-1 mantendo irregular o item: 
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APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ABAIXO DO LIMITE 

MÍNIMO CONSTITUCIONAL (ITEM 9.2.1 DO RTC 440/2016 E 2.1 DESTE 

RELATÓRIO) 

 

 
Vitória – E.S, 14 de setembro de 2017. 

 
 
 

 
 

RAYMAR ARAUJO BELFORT 
Auditor de Controle Externo 
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