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1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Tratam os presentes autos 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. 

Ultrapassada a fase de instrução técnica1, foi sugerida a emissão de Parecer Prévio 

pela REJEIÇÃO DAS CONTAS da Senhora Amanda Quinta Rangel, em razão das 

irregularidades mantidas na Manifestação Técnica 664/2017-2, através da Instrução 

Técnica Conclusiva – ITC 1631/2017-1, com a anuência do Ministério Público de 

Contas - PMPC 2140/2017-7. 

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, e lançamentos das despesas pertinentes nas fontes 

1203, 3203 e 1604. 

Encaminhados os documentos requeridos no Termo de Comunicação de Diligência 

(Defesa/Justificativa 818/2017-8), foram analisados através da Manifestação Técnica 

1234/2017-2 que ratificou a Instrução Técnica Conclusiva 01631/2017-1 mantendo 

irregular o item 9.2.1 do RTC 440/2016 e 2.1 da MT 1234/2017 - aplicação em ações 

e serviços públicos de saúde abaixo do limite mínimo constitucional. 

Ato contínuo, o Ministério Público de Contas ratificou e reiterou seu Parecer 

Ministerial PMPC 2140/2017-7, pugnando dentre outros termos pela REJEIÇÃO 

DAS CONTAS da senhora Amanda Quinta Rangel, exercício 2015. 

                                                 

1
 RESOLUÇÃO TC Nº 261/2013: 

Art. 299. A fase de instrução abrangerá a elaboração da instrução técnica inicial e conclusiva, 

observado o disposto na seção VIII deste capítulo. 
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Por ocasião da defesa oral, ocorrida em 42ª SESSÃO PLENÁRIA 28/11/2017, Notas 

taquigráficas (despacho 68303/2017-8), foi solicitada juntada do material referente a 

documentos da referida defesa (Petição Intercorrente 02093/2017-6 e Peça 

Complementar 10371/2017-5), e requerido o afastamento das irregularidades, bem 

como a emissão de Parecer Prévio sugerindo a Aprovação ou Aprovação com 

Ressalva das contas: 

Também requeremos a juntada desse material que foi preparado, 
exclusivamente, enfrentando esses apontamentos suscitados pela área 
técnica, bem como dos documentos que acompanham e que têm o condão 

de afastar todos os indicativos de irregularidades que foram suscitados 
como sendo suficientes para emissão do parecer pela desaprovação das 
contas. E que seja emitido por esta Corte de Contas um parecer prévio 

sugerindo ao Poder Legislativo do Município de Presidente Kennedy a 
aprovação das contas ou, subsidiariamente, a aprovação das contas com 
ressalva. 

Sendo assim, procede-se à análise técnica da defesa oral, em atendimento ao 

Despacho 68312/2017-7. 

 

 

2 ANÁLISE TÉCNICA 

2.1 INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO QUANTO À 

LIMITAÇÃO DE EMPENHO (ITEM 5.2.1 DO RTC 440/2016 E 2.2 DA MT 664/2017-

2) 

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

LDO. 

O RTC 440/2016 apontou o não atingimento das metas estabelecidas na LDO para 

resultado primário e para arrecadação de receita primária pelo município de 

Presidente Kennedy, em 2015, conforme a tabela 04 daquele relatório. 

Após a defesa, a MT 664/2017-2 constatou que não houve comprovação de adoção 

de medidas necessárias e suficientes ao atingimento das metas, como 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 ressaltou que 
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“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.”, 

mantendo, assim, o indicativo de irregularidade. 

DEFESA ORAL:  

A primeira irregularidade suscitada pela área técnica, “uma suposta violação 
ao art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal”. O material que estamos 
apresentando aqui demonstra claramente que não há que se aplicar essa 

penalidade. Não há que se considerar este indicativo de irregularidade 
como sendo capaz de macular as contas de 2015 do Município de 
Presidente Kennedy. Isso, por quê? Estamos comprovando que o município 

atingiu o resultado primário na ordem de R$ 23.331.427,22. A norma que 
supostamente foi violada visa preservar o equilíbrio das contas públicas no 
sentido de que o município não empenhe mais do que arrecade. Estamos 

demonstrando, claramente, que não houve esse fato. O município não 
gastou mais do que arrecadou, não empenhou mais do que arrecadou. E 
tendo alcançado resultado primário na ordem de R$ 23.331.427,22, 

demonstrou que o princípio da norma, que é garantir o equilíbrio das contas 
públicas, ou seja, não permitir que o ordenador gaste mais do que arrecade, 
foi preservado. Não havendo que se falar em mácula capaz de ensejar a 

desaprovação das contas ou a emissão do parecer com a recomendação 
pela desaprovação das contas. Cito aqui um julgado recente do Tribunal de 
Contas, externado por este Plenário, TC-58/2017, do Processo TC-

4106/2016, que analisou as contas de Cariacica do exercício de 2015. 
Sabemos que 2015 foi um ano severo para todos os entes públicos. A 
maioria dos municípios não conseguiu atingir as metas nominal e primária. 

Mas, mesmo assim, este Tribunal entendeu e consolidou o entendimento 
que uma vez ficar demonstrado que o município, apesar de ter essa 
irregularidade em 2015, mas em 2014 foi superavitário, e se em 2016 

conseguiu trazer o equilíbrio das contas públicas, não há que se falar em 
mácula capaz de desaprovar as contas. Trago este julgado demonstrando 
que aqui, no caso concreto, é um caso muito mais simples do que 

aconteceu em Cariacica. Porque no caso de Cariacica não houve o 
atingimento da meta, bem como também, o resultado primário não foi 
alcançado. Então, estamos demonstrando que Kennedy alcançou o 

resultado primário apesar de não ter conseguido atingir a meta. Mas, de 
forma alguma, foram empenhados valores acima do que, efetivamente, 
arrecadado. Por este motivo, que seja afastado o presente indicativo de 

irregularidade. 

PETIÇÃO INTERCORRENTE 2093-2017-6: 
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ANÁLISE TÉCNICA: Cabe esclarecer que 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. E ainda que, o art. 9º 

da LRF2 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) 

A defesa alega que não há que se aplicar a penalidade violação ao art. 9º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, tendo em vista estar comprovando que o município atingiu 

o resultado primário na ordem de R$ 23.331.427,22. 

No entanto, a tabela 04 do RTC 440/2016, demonstra claramente o não atingimento 

das metas estabelecidas na LDO para resultado primário e para arrecadação de 

receita primária, figura abaixo: 

                                                 

2
 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. 
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Quando a defesa afirma que “Estamos comprovando que o município atingiu o 

resultado primário na ordem de R$ 23.331.427,22”, confirma a apuração realizada 

por esta Corte de Contas, e reforça que a meta de Resultado Primário de R$ 

25.000.000,00 não foi atingida, assim como a Meta de Receita Primária, também 

não foi atingida. 

O resultado primário (resultado da arrecadação do governo menos os gastos, 

exceto juros da dívida), avalia se o governo está gastando mais do que a 

arrecadação. Observa-se acima que em 2015 a meta fixada na LDO era de um 

superávit primário de R$ 25.000.000,00, e houve superávit primário de R$ 

23.331.427,22, ou seja, a menor em R$ 1.668.572,80. Acompanhado de um déficit 

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

Há que se ressaltar, ainda, que o município, apesar de ter apresentar um Superávit 

Financeiro de R$1.008.205.601,70, possui embutido nesse total os seguintes déficits 

nas fontes abaixo discriminadas: 

FONTE SALDO (R$) 

Recursos Ordinários -18.213.329,03 

Fundeb – Outras Despesas (40%) -1.151.122,05 

Fundeb – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%) -2.192.828,94 

Recursos Próprios - Saúde -1.131.611,60 
Fonte: Demonstrativo Do Superávit/Déficit Financeiro Apurado No Balanço Patrimonial  

Ressalta-se novamente a emissão por este Tribunal de ALERTAS referentes aos 2º, 

3º, 4º bimestres de 2015 conforme abaixo:  

Processo Período Descumprimento 

8946/15 2º BIMESTRE 2015 Meta Bimestral de Arrecadação 

9155/15 3º BIMESTRE 2015 Meta Bimestral de Arrecadação 

12592/15 4º BIMESTRE / 2015 Meta Bimestral de Arrecadação 

E apesar dos alertas recebidos, constata-se a ausência de 

apresentação/comprovação de adoção de medidas necessárias e suficientes 
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ao atingimento das metas, em cumprimento ao art. 9º da LRF e artigo 9º da 

LDO. 

Relativamente ao argumento trazido pela defesa de que essa irregularidade não 

seria capaz de macular as contas, citando como exemplo o Processo TC-4106/2016 

do Município de Cariacica. Tem-se a informar que há Decisões Opostas nesta Corte, 

como o TC 4388/2016-4 referente à Prestação de Contas Anual do município de São 

Mateus, e TC 5023/2016 referente à Prestação de Contas Anual do município de 

Alfredo Chaves, cujos Votos dos Relatores e o Parecer Prévio TC-55/2017-7 – 

Plenário, e o Parecer Prévio TC-64/2017 – Segunda Câmara, respectivamente, 

mantiveram a mesma irregularidade aqui tratada. 

Diante de todo o exposto, sugere-se a manter este indicativo de irregularidade. 

 

2.2 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 DA MT 664/2017-2) 

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

O RTC 440/2016 analisou o Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo XVII da Lei 

nº 4.320/64) e constatou um saldo de restos a pagar em 31/12/2015 no montante de 

R$ 101.841.521,70. No entanto, observou-se que 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 

artigo 92 parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64. 

Conforme a MT 664/2017-2, após regular citação a defendente encaminhou a 

integralidade da relação dos restos a pagar do exercício, por credor, por fonte, por 

função e subfunção, e afirmou que demonstrou total transparência quanto aos 

valores totalizados no Demonstrativo da Dívida Flutuante. 

E, da análise da relação de restos a pagar encaminhada, verificou-se o 

detalhamento dos restos a pagar por exercício, credor, fonte, função e subfunção, 
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bem como segregando os processados dos não processados, conforme 

demonstrado na figura abaixo: 

 

Entretanto, a relação encaminhada não apresentava consonância com o 

Demonstrativo da Dívida Flutuante, uma vez que este apresentou saldo acumulado 

de R$ 101.841.521,71, já a relação evidencia o total de R$ 96.065.541,55, 

divergentes em R$ 5.775.980,16. 

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

dos saldos demonstrados no Balanço Financeiro e no Demonstrativo da Dívida 

Flutuante (96.238.804,15). 

Destacou-se ainda que, a relação de restos a pagar não demonstrava informações 

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

exercício anterior, inscrições, cancelamentos e pagamentos realizados no exercício, 

mas somente o saldo acumulado. 

Desta forma, considerou-se 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, opinou no sentido de manter o 

indicativo de irregularidade. 

DEFESA ORAL:  

O segundo indicativo de irregularidade suscitada pela área técnica seria 

uma suposta “ausência de transparência dos restos a pagar processados 
segregados dos restos a pagar não processados”. Basicamente foi uma 
inconsistência formal no demonstrativo da dívida flutuante na ordem de R$ 

5.775.980,16. Portanto, trata-se de uma inconsistência meramente formal. 
Estamos trazendo aqui uma nova documentação que esclarece esse 
apontamento. Estamos juntando uma nova relação de restos a pagar 
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balanço financeiro consolidado e demonstrativo da dívida flutuante, todos do 

exercício de 2015, que, na visão da defesa, tem o condão de afastar o 
indicativo de irregularidade. Porque, realmente, havia uma inconsistência 
formal no que diz respeito aos valores da dívida flutuante. Mas estamos 

apresentando a nova relação sanando esse apontamento, no sentido de 
que este indicativo também possa ser afastado quando a área técnica tiver 
oportunidade de analisar essa documentação que ora está sendo juntada. 

PETIÇÃO INTERCORRENTE 2093-2017-6: 

 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA: De acordo com a Listagem de Restos a Pagar ora 

encaminhada (fls. 2 – 42, Peça Complementar 10371/2017-5:  

RESTOS A PAGAR  2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

PROCESSADOS 30.788,64  492.982,50  363.535,75  922,72  354.474,22  7.695.221,04  8.937.924,87  

NÃO PROCESSADOS  -   -   -  1.455.354,17  2.904.659,56  88.543.583,11  92.903.596,84  

TOTAL 30.788,64  492.982,50  363.535,75  1.456.276,89  3.259.133,78  96.238.804,15  101.841.521,71  

O montante de R$ 101.841.521,71 apresentados na nova listagem de Restos a 

Pagar, segregada por exercício e restos a pagar processados e não processados, é 

compatível com o Demonstrativo da Dívida Flutuante e com o Balanço Financeiro 

anteriormente encaminhados e também os encaminhados por ocasião da defesa 

oral. 
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Registre-se a existência de divergência de R$ 645,77 nas baixas dos Restos a 

Pagar Processados entre o Balanço Financeiro (R$ 3.789.260,88), e o 

Demonstrativo da Dívida Flutuante (R$ 3.789.906,65), provavelmente referente aos 

restos a pagar processados do exercício 2013 conforme observa-se no 

Demonstrativo da Dívida Flutuante. 

Desta forma, considerando-se o encaminhamento do Demonstrativo da Dívida 

Flutuante - DEMDFL segregando os restos a pagar entre processados e não 

processados, em consonância com os demais demonstrativos contábeis, e reunindo 

suficientes para acompanhar a movimentação de tais valores no exercício, opina-se 

por afastar o indicativo de irregularidade. 

 

2.3 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 DA MT 664/2017-2) 

Inobservância aos artigos 85 da Lei Federal 4.320/64 e art.55, inciso III, alínea “b” da 

Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF). 

A presente irregularidade se refere à incompatibilidade entre as inscrições de restos 

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

e as inscrições demonstradas no Balanço Financeiro. 

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 
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total de R$ 88.543.583,11 o Demonstrativo da disponibilidade de caixa e 

dos restos a pagar (RGF, 2º semestre de 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. 

Devidamente citada, e respondido o questionamento, a análise da defesa 

apresentada considerou-a incapaz de sanear o indicativo de irregularidade, tendo 

em vista ter percebido 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 
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ao descobrir que estavam incorretas, limitou-se apenas a apresentar um documento 

gerado por seu sistema a fim de comprovar suas alegações”. 

DEFESA ORAL:  

O terceiro indicativo de irregularidade, também de natureza formal, versa 

sobre uma “não compatibilidade entre as inscrições de restos a pagar 
processados e não processados”, que consta no anexo 5 do Relatório de 
Gestão Fiscal. Trazemos uma documentação esclarecedora e as correções 

necessárias. Solicitando, inclusive, se puder ser aberto o sistema da 
LRFWEB, a própria administração pode fazer a correção destes dados. 
Com a documentação que está sendo apresentada, resta sanado esse 

indicativo de irregularidade. Se for permitida a abertura do sistema, a 
própria administração pode fazer a correção dessas informações 
meramente formais. Cito também um julgado externado por esta Corte, 

Parecer TC-58/2017, que analisou a mesma inconsistência e entendeu que 
se tratava de irregularidade meramente formal. E este Plenário julgou no 
sentido de que este apontamento não era suficiente para macular as contas 

do Município de Cariacica também no ano de 2015. Razão pela qual, 
requeiro que seja afastado o presente indicativo de irregularidade.  

PETIÇÃO INTERCORRENTE 2093-2017-6: 
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ANÁLISE TÉCNICA: Em mais uma nova consulta ao relatório no sistema LRFWeb3 

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

em resposta ao Termo de Citação 50083/2016-5, ou seja, o gestor não procurou 

corrigir as informações: 

 

Fonte: Peça complementar 10371/2017-5, Doc. 02, pág. 57/168 

Relativamente à abertura do Sistema LRFWeb para retificação4, deve-se seguir as 

normas estabelecidas na Resolução TC nº 185/20035. 

                                                 

3
 Disponível em: http://sisaudweb.tce.es.gov.br/ acesso em: 08/12/2017. 

4
 Art. 5º, Parágrafo Único, da Resolução TC nº 193/03: 
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Quanto ao fato de o Parecer Prévio 058/2017 ter considerado tal indício como erro 

formal, Tem-se a informar que há Decisões Opostas nesta Corte, como o TC 

4388/2016-4 referente à Prestação de Contas Anual do município de São Mateus, e 

TC 5023/2016 referente à Prestação de Contas Anual do município de Alfredo 

Chaves, cujos Votos do Relator e o Parecer Prévio TC-55/2017-7 – Plenário, e o 

Parecer Prévio TC-64/2017 – Segunda Câmara, respectivamente, mantiveram a 

mesma irregularidade aqui tratada. 

Sendo assim, sugere-se manter este indicativo de irregularidade. 

 

2.4 NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO ENTE 

E RETIDAS DE SERVIDORES E DE TERCEIROS (ITEM 7.4 DO RTC 440/2016 E 

2.6 DA MT 664/2017-2) 

Inobservância ao artigo 195 da Constituição da República. 

O RTC 440/2016 verificou-se que a contribuição previdenciária não tem sido 

recolhida regularmente, causando o endividamento do município junto ao INSS, e 

demonstrou conforme abaixo: 

                                                                                                                                                         

Art. 5º - Os dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal 
somente serão considerados aceitos pelo Tribunal de Contas após confirmação dos mesmos no 

sistema LRFWeb, o que deverá ocorrer dentro dos prazos estabelecidos nos arts. 2º, 3º e 4º desta 
Resolução.  

Parágrafo único - A confirmação dos dados no Sistema LRFWeb é obrigatória e será efetuada pelos 

Poderes uma única vez. Qualquer retificação de dados confirmados seguirá as normas 
estabelecidas na Resolução TC Nº 185, de 27/05/2003. (negritei) 

5 Resolução 185/2003: 

Art. 1º. O relatório circunstanciado definido no § 3º do artigo 70 da Resolução TC nº 182/02, 
doravante denominado apenas de relatório circunstanciado para efeitos desta Resolução, deverá 
conter, no mínimo, os seguintes elementos: (...) 

f) quando se tratar de retificação de Prestação de Contas relacionada à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, encaminhada por meio do Sistema LRFWeb, o Chefe do Poder deverá informar no relatório 
circunstanciado o e-mail a ser utilizado pelo Tribunal para dar-lhe ciência acerca da aceitação de seu 

pedido de retificação. (Incluído pela Resolução nº 214/2006 – 6.11.2006). 
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Após regular citação e defesa, constatou-se da análise dos documentos e das 

justificativas apresentadas, que com relação ao recolhimento dos valores de INSS 

retido dos servidores e INSS de terceiros, a comprovação do recolhimento dos 

valores devidos no exercício de 2015. 
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Já com relação às contribuições patronais, com percentuais entre 37% e 56% não 

recolhidos no exercício, nas diversas secretarias, não foram comprados os 

recolhimentos no exercício de 2016, permanecendo, portanto, a irregularidade. 

DEFESA ORAL:  

O quarto tema suscitado pela área técnica refere-se ao “não recolhimento 
das contribuições previdenciárias do ente e retidas de servidores e de 
terceiros”. Estamos juntando todos os comprovantes de pagamento dos 

valores que foram retidos. E já tem o condão de afastar esse indicativo de 
irregularidade que, corretamente, foi apontado pela área técnica, já que não 
constava aos autos, mas, mediante a presente sustentação oral, estamos 

trazendo todos esses documentos comprobatórios que tem o condão de 
afastar os indicativos de irregularidade. 

PETIÇÃO INTERCORRENTE 2093-2017-6: 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA: A presente irregularidade se refere ao não recolhimento das 

contribuições previdenciárias do ente e retidas de servidores e terceiros. 

Conforme se verifica na MT 664/2017-2 foi realizada a comprovação do 

recolhimento dos valores devidos no exercício de 2015. 

Foram encaminhados documentos Doc. 03 (Peça Complementar 10371/2017-5, 

pág. 58-160) comprovando o pagamento de R$ 1.087.056,09 referentes à Prefeitura 

Municipal de Presidente Kennedy e R$ 1.015.516,33 referentes ao Fundo Municipal 

de Saúde de Presidente Kennedy, além das cópias das Guias de Recolhimento 

pagas. 
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Observa-se que o somatório dos pagamentos supera o total inscrito em Restos a 

Pagar, no entanto, é inferior ao total liquidado de R$ 12.896.390,89, representando 

apenas 16,30% dele, conforme abaixo demonstrado: 

Contribuições Patronais a Pagar em 
31/12/2015 Liquidado (A) 

Restos a 
pagar(B) 

Pago 2014-
2015 (C) (C)/(A) 

Fundo Municipal de Saúde 11.174.822,29  1.006.322,01  1.015.516,33 9,09% 

Prefeitura (Diversas secretarias) 1.721.568,60  828.567,76  1.087.056,09 63,14% 

TOTAL 12.896.390,89  1.834.889,77  2.102.572,42 16,30% 

Sendo assim, considerando o montante ainda devido (liquidado) pelo município, 

conclui-se por manter deste indicativo de irregularidade. 

 

2.5 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 DA MT 664/2017-2) 

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. 

O RTC nº 440/2016, apontou ausência de evidenciação de parcelamento com o 

INSS em 31/12/2015 no Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida no Relatório 

de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre do Exercício de 2015.  

Após citação e prestados os devidos esclarecimentos pela defesa, foi constatado 

que apesar do encaminhamento de documentos de prova da retificação contábil 

ocorrida no exercício 2016, não houve retificação 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, mantendo-se assim o indicativo de irregularidade. 

DEFESA ORAL:  

A quinta irregularidade refere-se “à ausência de transparência no 
demonstrativo da dívida consolidada líquida - RGF dos parcelamentos de 
débitos junto ao INSS”. Estamos demonstrando que, na verdade, trata-se de 

um erro formal de escrituração contábil. A administração escriturou esse 
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valor contábil na conta de curto prazo, quando na verdade, deveria ser feita 

a escrituração contábil na conta de longo prazo. Esses fatos já foram 
sanados. Isso foi devidamente corrigido no próprio exercício 2016. E a 
própria área técnica pode corroborar com esses entendimentos e com 

essas informações, bastando analisar os dados encaminhados e 
homologados pelo CidadES. Então, este apontamento de irregularidade 
também não subsiste em razão de já ter sido devidamente sanado pela 

própria administração. Isso pode ser passível de comprovação mediante a 
própria área técnica quando da consulta aos dados encaminhados e que já 
estão homologados perante a esta Corte de Contas no que diz respeito ao 

exercício financeiro de 2016. 

PETIÇÃO INTERCORRENTE 2093-2017-6: 

 

 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA: Novamente a defesa alega erro formal, não tendo acostado 

novas informações. 

Em mais uma nova consulta ao relatório no sistema LRFWeb6 percebe-se que os 

dados são os mesmos do relatório enviado junto com a defesa em resposta ao 

Termo de Citação 50083/2016-5, e também com a Defesa oral (Peça Complementar 

                                                 

6
 Disponível em: http://sisaudweb.tce.es.gov.br/ acesso em: 08/12/2017. 
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10371/2017-5, pág. 164-165), ou seja, o gestor não procurou corrigir as informações 

junto ao sistema LRFWeb. 

Dessa forma, apesar das retificações realizadas contabilmente, permanece a 

ausência de transparência no Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida – RGF 

dos parcelamentos de débitos junto ao INSS. Sendo assim, sugere-se manter o 

presente indicativo de irregularidade. 

 

2.6 APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ABAIXO DO 

LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (ITEM 9.2.1 DO RTC 440/2016, 2.10 DA MT 

664/2017-2 E 2.1 DA MT 1234/2017) 

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, foi constatada aplicação deficitária em ações e 

serviços públicos de saúde: 

 

Mediante a análise das justificativas encaminhadas pela defesa em resposta ao 

Termo de Citação 50083/2016-5, a Manifestação Técnica 664/2017-2 constatou: 

(...) 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$ 181.181,59 na conta 

14.621.624; 42.304,57 na conta 6.421-1 e R$ 841.961,59 na conta 8.483-2. 

Entretanto, analisando-se o LIQSAU encaminhado na PCA, que serviu 
como referência para apuração do limite, as contas 14.621.624, 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. 
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Adicionalmente, verifica-se que a defesa não comprovou por meio do 

encaminhamento dos extratos bancários o efetivo pagamento por meio de 
tais contas, nem que houve o lançamento das despesas pertinentes nas 
fontes 1203, 3203 e 1604.  

Mantendo assim a irregularidade através da Instrução Técnica Conclusiva 
1631/2017. 

No entanto, através da Decisão Monocrática 733/2017-1, o Conselheiro Relator 

decidiu: 

DECIDO encaminhar COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA, na forma do art. 
358, II da Resolução 261/2013 para que, no prazo improrrogável de 10 
(dez) dias, à gestora da Prefeitura Presidente Kennedy apresente a esta 

Corte de Contas os documentos que comprovem os gastos com saúde no 
valor de R$ 884.292,36, a saber: 

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

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

Em atendimento ao termo de comunicação de diligência nº 127, a defesa 

encaminhou documentos (defesa/justificativa 818/2017-8), sendo efetivada nova 

análise mediante a Manifestação Técnica 1234/2017-2, especificamente sobre este 

item, mantendo-se a irregularidade conforme se verifica: 

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

comunicação de diligência nº 127: 

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

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

Permanecendo, assim, a irregularidade supra. 

DEFESA ORAL:  

Por fim, o último apontamento suscitado pela área técnica refere-se à 
suposta “aplicação deficitária na área da saúde”. Tivemos aqui uma decisão 
monocrática prolatada pelo relator, fls 279/280. Posteriormente, a 

elaboração da instrução técnica conclusiva. Naquela oportunidade, o relator 
solicitou que fossem apresentados os extratos bancários para comprovar o 
devido gasto com a área da saúde. A defesa juntou todos os extratos 

bancários das contas 14.651.624, 6.421-1 e 8.483-2, e também o 
lançamento das despesas pertinentes às fontes 1203, 3203 e 1604. 
Portanto, resta aos autos, sanados todos os apontamentos, no sentido de 

demonstrar que o município aplicou 17,32%. Portanto, superior ao limite 
mínimo de 15% na área da saúde. Então, resta materializado a aplicação 
mínima na saúde. A defesa requer o afastamento desse indicativo de 

irregularidade. 

PETIÇÃO INTERCORRENTE 2093-2017-6: 
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ANÁLISE TÉCNICA: Alega a defesa, que em função da juntada dos extratos 

bancários das contas 14.651.624, 6.421-1 e 8.483-2, por solicitação do conselheiro 

relator, e também do lançamento das despesas pertinentes às fontes 1203, 3203 e 

1604, resta aos autos, sanados todos os apontamentos, no sentido de demonstrar 

que o município aplicou 17,32%. Portanto, superior ao limite mínimo de 15% na área 

da saúde. 

No entanto, não foram trazidos aos autos novos argumentos e/ou documentos de 

prova, tão somente argumentos a respeito de documentos já analisados através das 

Manifestações Técnicas 664/2017 e 1234/2017, que concluíram respectivamente 

pela irregularidade e manutenção da irregularidade deste item. 
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Sendo assim, considerando a ausência de novos argumentos ou novos fatos a 

acrescentar à defesa, sugere-se a manter esta irregularidade. 

 

 

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Diante de todo o exposto, tendo em vista a análise procedida, e, proposto o 

afastamento apenas do item 2.2 - 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, 2.3 da MT 664/2017-2 e 2.2 desta 

Manifestação Técnica). 

Sugere-se manter o opinamento expresso na Instrução Técnica Conclusiva 

1631/2017-1, 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 irregularidades: 

 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho 

(item 5.2.1 do RTC 440/2016, 2.2 da MT 664/2017-2 e 2.1 desta Manifestação 

Técnica)  

 Não compatibilidade entre as inscrições de restos a pagar processados e não 

processados no Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal e as inscrições dos restos 

pagar no balanço financeiro (item 7.2 do RTC 440/2016, 2.4 da MT 664/2017-2 e 2.3 

desta Manifestação Técnica)  

 Não recolhimento das contribuições previdenciárias do Ente e retidas de servidores 

e de terceiros (item 7.4 do RTC 440/2016, 2.6 da MT 664/2017-2 e 2.4 desta 

Manifestação Técnica)  
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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, 2.7 da MT 

664/2017-2 e 2.5 desta Manifestação Técnica)  

 Aplicação em ações e serviços públicos de saúde abaixo do limite mínimo 

constitucional (item 9.2.1 do RTC 440/2016, 2.10 da MT 664/2017-2, 2.1 da MT 

1234/2017 e 2.6 desta Manifestação Técnica) 

Vitória, 11 de novembro de 2017. 

Silvia de Cassia Ribeiro Leitão 
Auditor de Controle Externo 
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