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1. Dos fatos 

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual do município de Presidente Kennedy, 

referente ao exercício de 2016, cuja responsabilidade pela gestão orçamentária, 

patrimonial, financeira e fiscal coube ao agente apontado na inicial. 

2. Da prestação de contas anual 

2.1 Descumprimento do prazo de envio da Prestação de Contas Anual. (item 2.1 

do RT nº 008/2018) 

Base normativa: Art. 123, Resolução TC 261/2013. 

Dos Fatos: 

A análise efetuada no RT 008/2018 apontou que a Prestação de Contas foi 

encaminhada ao TCEES em 17/04/2017, portanto fora do prazo regimental 

estabelecida pela Resolução TC 261/2013. 

Da justificativa: 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa justificativa 304/2018-1), acompanhada de documentos (Peça complementar 

4889/2018-3). 
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Da Análise da Justificativa 

O artigo 123 da Resolução TC 261 de 04 de junho de 2013 dispôs que as contas do 

Prefeito deverão ser encaminhadas ao Tribunal até noventa dias após o 

encerramento do exercício, salvo outro prazo fixado na lei orgânica municipal. 

Excepcionalmente para o exercício de 2016 foi considerando como o dia 07/04/2017 o 

prazo final de entrega da Prestação de Contas Anual. 

Consultando-se o Sistema CidadES verifica-se que a Prestação de Contas foi 

entregue no 17/04/2017, portanto fora do prazo.  

 

Em consulta ao sistema CidadES, verificou-se que a primeira tentativa de entrega da 

presente PCA ocorreu em 30/03/2017. Entretanto, quanto às prestações de contas 

bimestrais de 2016, verificou-se que o mês 14 foi homologado em 07/02/2017. 

Desta forma, embora o encaminhamento da PCA de 2016 não estava, em nível de 

sistema CidadES, atrelada à da Prestação de Contas Bimestral, presume-se que a 

contabilização foi feita tempestivamente pela administração.  

Diante do exposto, em que pese tecnicamente ter ocorrido um descumprimento 

normativo, entende-se que o gestor não deve ser apenado, tendo em vista que os 

problemas relacionados ao Sistema Contábil do Município não foram ocasionados por 

ele. Assim, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado no item 2.1 do 

RT 008/2018. 
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2.2 Abertura de crédito adicional sem autorização legal (item 4.1.1 do RT nº 

008/2018) 

Base normativa: artigo 167, V, da Constituição Federal de 1988 e artigo 42 da Lei 

Federal 4.320/1964. 

Dos Fatos: 

A análise efetuada no RT 008/2018 apontou, conforme tabela 01, a abertura de 

créditos adicionais suplementares e especiais com base na Lei Municipal 1247/2015 

no valor de R$ 251.155.713,16, sendo que desde total R$ 5.891.059,85 referiam-se 

aos créditos especiais. Entretanto, de acordo com os documentos enviados na 

Prestação de Contas, os créditos especiais foram abertos com base na LOA original, 

sendo que tais créditos somente poderiam ser incorporados ao orçamento através de 

lei específica. Assim, foi sugerida a citação do gestor responsável para que 

apresentasse alegações de defesa acompanhadas de documentos probantes. 

Tabela 01: Créditos adicionais abertos no exercício                                          Em R$ 1,00 

Leis Suplementares Especiais Extraordinários Total 

1.247/2015 245.264.653,31 5.891.059,85 0,00 251.155.713,16 

1.275/2016 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 

1.283/2016 0,00 529.485,62 0,00 529.485,62 

1.288/2016 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 

1.297/2016 0,00 1.090.000,00 0,00 1.090.000,00 

1.298/2016 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 

Total 245.264.653,31 12.710.545,47 0,00 257.975.198,78 

Fonte: Processo TC 5173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

Da justificativa: 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa justificativa 304/2018-1), acompanhada de documentos (Peça complementar 

4889/2018-3). 
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Da Análise da Justificativa: 

Verificando-se os documentos encaminhados pelo gestor, constata-se que de fato o 

montante de R$ 5.891.059,85, referentes a créditos especiais, foi aberto através de 

leis específicas.  

As Leis Municipais 1.236 de 28 de outubro de 2015, 1.239 de 10 de novembro de 

2015 e 1.245 de 19 de novembro de 2015 autorizaram a abertura de créditos, 

respectivamente, nos valores de R$ 100.000,00, R$ 100.000,00 e R$ 5.691.059,85, e 

como se observa pelas datas das Leis, tais créditos foram abertos no exercício de 

2015. 

Baseando-se do § 2º do art. 167 da Constituição Federal onde dispôs que os créditos 

especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem 

autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses 

daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão 

incorporados ao orçamento financeiro subsequente, a unidade gestora procedeu no 

exercício de 2016 a reabertura desses créditos, através dos Decretos 005 e 011/2016 

de 01/03/2016 e 05/04/2016, respectivamente. 

Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado no item 

4.1.1 do RT 008/2018. 
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2.3 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto a limitação de 

empenho (item 4.2.1 do RT 008/2018). 

Base normativa: Art. 9ª da Lei Complementar nº 101/2000; Art. 24 da Lei Municipal 

1211/2015 (LDO). 

Dos Fatos: 

A análise efetuada no RT 008/2018 apontou, conforme tabela 04, que o Município de 

Presidente Kennedy não atingiu as metas estabelecidas na LDO para o resultado 

primário e nominal. 

Tabela 04: Resultados Primário e Nominal                                                             Em R$ 1,00 

Rubrica Meta LDO Execução 

Receita Primária  345.000.000,00 197.684.375,40  

Despesa Primária  340.000.000,00 323.894.714,31  

Resultado Primário  5.000.000,00 (126.210.338,91)  

      
Resultado Nominal  2.000.000,00 1.567.790,21  

Fonte: Processo TC 5.173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

Considerando que a LRF determina que a possibilidade de não realização dessas 

metas requer do responsável a promoção, por ato próprio e nos montante 

necessários, da limitação de empenho e movimentação financeira, segundo critérios 

fixados pela LDO e, considerando que a Lei 1211/2015 (LDO) em seu art. 24 

estabelece quais serão as despesas limitadas na hipótese em que o comportamento 

da receita afetar o cumprimento das metas, foi sugerida a citação do responsável para 

justificar-se, trazendo aos autos os atos que implementaram a limitação de empenho 

e movimentação financeira, seguindo os critérios fixados pela LDO. 

Da justificativa: 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa justificativa 304/2018-1), acompanhada de documentos (Peça complementar 

4889/2018-3). 
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Da Análise da Justificativa: 

Conforme justificativa acima, a gestor alega que o Município apresenta saldo de caixa 

suficiente, não havendo necessidade de expedição de ato de limitação de empenho. 

Apresentou ainda demonstrativo de fluxo de caixa, registrando em 31 de dezembro de 

2016 saldo de R$ 1.140.704.182,20. 

Verifica-se no RT 008/2018 que a execução orçamentária do Município apresentou 

superávit no valor de R$ 12.646.699,54, conforme tabela 09 do RT. 

Tabela 09: Resultado da execução orçamentária (consolidado)                         Em R$ 1,00 

Receita total realizada 336.837.010,54 

Despesa total executada (empenhada) 324.190.311,00 

Resultado da execução orçamentária (déficit/superávit) 12.646.699,54 

Fonte: Processo TC 5.173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

Quanto ao resultado financeiro, demonstrado na tabela 14 do RT, verifica-se que o 

Município obteve superávits no exercício de 2015 e 2016 no valor de                        

R$ 1.008.205.601,70 e R$ 1.037.714.282,46, respectivamente. 
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Tabela 14: Resultado financeiro                                                                         Em R$ 1,00 

Especificação 2016 2015 

Ativo Financeiro (a) 1.140.704.185,20 1.112.060.336,51 

Passivo Financeiro (b) 102.989.902,74 103.854.734,81 

Resultado Financeiro apurado no BALPAT (c) = (a) – (b)  1.037.714.282,46 1.008.205.601,70 

Fonte: Processo TC 5.173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

Ainda, com relação à apuração da disponibilidade líquida de caixa por fontes de 

recursos, tabela 22 do RT, verifica-se que não houve déficit financeiro. 

Tabela 22: Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar                     R$ 1,00 

Identificação 

dos 

recursos 

Disp. de caixa 
bruta 

Obrigações Financeiras 
Dispon. Líquida 

antes da 
inscrição dos 

RP não proc. 

RP não Liq.  Dispon. Líquida RP Liq. 

Exerc. 

Ant. 

RP Liq.  
RP não Liq. 
Exerc. Ant. 

Demais 

Obrig. 

Financ. 

Saúde - 

Recursos 

próprios 

4.390,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.390,95 0,00 4.390,95 

Saúde - 

Recursos 

SUS 

2.634.160,32 0,00 189,10 0,00 0,00 2.633.971,22 0,00 2.633.971,22 

Saúde - 

Outros 

recursos 

235.617,85 0,00 0,00 0,00 0,00 235.617,85 0,00 235.617,85 

Educação - 

Recursos 
próprios 

67.133,72 0,00 0,00 0,00 0,00 67.133,72 0,00 67.133,72 

Educação - 

Recursos 
programas 

f ederais 

1.147.234,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147.234,56 0,00 1.147.234,56 

Educação - 

Outros 

recursos 

88.998,13 0,00 0,00 0,00 0,00 88.998,13 0,00 88.998,13 

Demais 

v inculadas 
1.134.512.307,73 470.177,82 365.809,01 9.172.439,10 0,00 1.124.503.881,80 92.265.145,69 1.032.238.736,11 

RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Não 

v inculadas 
1.963.001,57 7.000,00 165.625,25 0,00 916.217,15 874.159,17 34.290,77 839.868,40 

Total 1.140.652.844,83 477.177,82 531.623,36 9.172.439,10 916.217,75 1.129.555.387,40 92.299.436,46 1.037.255.950,94 

Fonte: Processo TC 5.173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

Desta forma, em que pese o gestor não ter promovido ato para limitação de empenho 

em virtude do não cumprimento das metas de resultado primário e nominal, 

incorrendo em descumprimento ao art. 24 da Lei Municipal 1211/2015 e ao art. 9º da 

Lei Complementar 101/2000, não se verifica maiores consequências aos resultados 

macroeconômicos demonstrados acima e ainda ao cumprimento dos limites 

constitucionais de saúde, educação. 

Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade apontado no item 

4.2.1 do RT 008/2018. 
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2.4 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo 

do superávit/déficit financeiro encaminhadas no anexo ao balanço patrimonial 

consolidado (item 6.1 do RT 008/2018). 

Base normativa: Artigos 83, 84 e 89 da Lei 4.320/1964. 

Dos Fatos 

A análise efetuada no RT 008/2018 apontou que o Balanço Patrimonial apresenta 

déficit financeiro em diversas fontes de recursos, conforme tabela a seguir: 

Fonte de Recursos Resultado Financeiro (R$) 

RECURSOS ORDINÁRIOS -12.743.302,70 

FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%) -208.805,05 

FUNDEB – PAGAMENTO MAGISTERIO (60%) -3.622.214,89 

DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO -862.457,66 

SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS -5.072.248,02 

O resultado demonstrado é incompatível com o apurado pelo TCEES conforme tabela 

22, que foi demonstrada no item 2.3. Assim, foi sugerida a citação do gestor 

responsável para que apresentasse as justificativas e documentos necessários ao 

esclarecimento do indicativo de irregularidade. 

Da justificativa: 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa justificativa 304/2018-1), acompanhada de documentos (Peça complementar 

4889/2018-3). 
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Da Análise da Justificativa: 

Observa-se na defesa apresentada que o gestor não obteve êxito em justificar o 

indicativo de irregularidade. 

A análise realizada pelo TCEES, utilizando-se dos preceitos legais e regulamentares 

definidos na Lei Complementar 101/2000 e Lei 4.320/1964 e, considerando-se as 

informações encaminhadas pelo responsável na presente Prestação de Contas, 

verificou-se que as informações pertinentes ao demonstrativo da disponibilidade de 

caixa e dos restos a pagar foram as seguintes: 

Tabela 22: Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar                     R$ 1,00 

Identificação 
dos 

recursos 

Disp. de caixa 

bruta 

Obrigações Financeiras Dispon. Líquida 

antes da 

inscrição dos 
RP não proc. 

RP não Liq.  Dispon. Líquida RP Liq. 

Exerc. 

Ant. 

RP Liq.  
RP não Liq. 

Exerc. Ant. 

Demais 

Obrig. 

Financ. 

Saúde - 
Recursos 

próprios 

4.390,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.390,95 0,00 4.390,95 

Saúde - 
Recursos 

SUS 

2.634.160,32 0,00 189,10 0,00 0,00 2.633.971,22 0,00 2.633.971,22 

Saúde - 

Outros 

recursos 

235.617,85 0,00 0,00 0,00 0,00 235.617,85 0,00 235.617,85 

Educação - 

Recursos 

próprios 

67.133,72 0,00 0,00 0,00 0,00 67.133,72 0,00 67.133,72 

Educação - 

Recursos 

programas 
f ederais 

1.147.234,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147.234,56 0,00 1.147.234,56 

Educação - 
Outros 

recursos 

88.998,13 0,00 0,00 0,00 0,00 88.998,13 0,00 88.998,13 

Demais 
v inculadas 

1.134.512.307,73 470.177,82 365.809,01 9.172.439,10 0,00 1.124.503.881,80 92.265.145,69 1.032.238.736,11 

RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Não 
v inculadas 

1.963.001,57 7.000,00 165.625,25 0,00 916.217,15 874.159,17 34.290,77 839.868,40 

Total 1.140.652.844,83 477.177,82 531.623,36 9.172.439,10 916.217,75 1.129.555.387,40 92.299.436,46 1.037.255.950,94 

Fonte: Processo TC 5.173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

Comparando-se a disponibilidade líquida das diversas fontes de recursos, com o 

Anexo do Balanço Patrimonial, chama atenção a discrepância dos valores, como por 

exemplo, à fonte de recursos Não Vinculados que conforme apuração do TCEES 

apresentou disponibilidade no valor de R$ 839.868,40 ao passo que o Anexo registra 

um déficit de R$ 12.743.302,70.  

Os valores inconsistentes contidos no Anexo do Balanço Patrimonial evidenciam que 

este compromete o conhecimento da real situação do Município, podendo por em 

dúvida a credibilidade das informações das demonstrações contábeis e financeiras. 
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Contudo, o TCEE realizou a apuração das disponibilidades com base nos registros 

contábeis e informações financeiras enviadas na PCA, assim, subtende-se que as 

inconsistências do Anexo estão restritas a ele. Desta forma, sugere-se manter o 

indicativo de irregularidade apontado no item 6.1 do RT 008/2018, tendo em vista que 

o gestor não trouxe aos autos justificativas que esclarecessem as inconsistências, no 

entanto, entende-se que tal irregularidade não tem o condão de ensejar opinião no 

sentido de emissão de parecer por rejeição das contas, limitando-se a regularidade 

com ressalva. 

2.5 Aumento de despesas com pessoal em período vedado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (item 7.5.1 do RT 008/2018). 

Base normativa: Art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000. 

Dos Fatos: 

A análise efetuada no RT 008/2018 indicou, conforme tabelas 23 e 24, aumento de 

despesa com pessoal nos últimos 180 dias que antecederam o encerramento do 

mandato do gestor responsável. Assim, sugeriu-se a citação do gestor para que 

apresentasse suas alegações de defesa acompanhadas de documentação probante. 

Tabela 23: Comparativo FOLRGP – Poder Executivo                                      Em R$ 1,00 

Competência Valor Bruto Abono 13º Salário Férias Valor Líquido 

Junho 4.380.511,07  12.295,59 105.320,74 4.262.894,74 

Julho 4.422.060,12  18.729,39 103.647,54 4.299.683,19 

Agosto 4.392.819,14  13.207,05 91.065,59 4.288.546,50 

Setembro 4.428.948,37  4.632,29 49.861,01 4.374.455,07 

Outubro 4.456.764,69  13.008,26 66.682,62 4.377.073,81 

Novembro 4.529.001,86  36.592,43 89.280,46 4.403.128,97 

Dezembro 9.068.504,55  3.222.829,03 688.701,24 5.156.974,28 

Fonte: Processo TC 5.173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 

Tabela 24: Quantitativo de servidores – Poder Executivo (FOLRGP)                                        

Unidades Gestoras Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Fundo Municipal de Saúde 366 398 394 389 393 391 392 

Prefeitura Municipal         1272 1288 1278 1272 1277 1283 1274 

Total 1638 1686 1672 1661 1670 1674 1666 

Fonte: Processo TC 5.173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016. 
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Das justificativas: 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa justificativa 304/2018-1), acompanhada de documentos (Peça complementar 

4889/2018-3, 4891/2018-1, 4905/2018-9 e 4906/2018-3). 
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Da análise das Justificativas: 

Compulsando-se as folhas de pagamento dos meses de junho a dezembro de 2016, 

encaminhadas na defesa e, reanalisando-se as informações contidas nos arquivos 

FOLRGP da Prefeitura e do Fundo de Saúde enviados nos Processos 5173/2017 e 

5970/2017, respectivamente, constata-se que algumas rubricas, equivocadamente, 

não foram descontadas no cálculo utilizado pelo TCEES. Por exemplo, as rubricas 

relativas às rescisões pagas principalmente no mês de dezembro.   

Assim, após reanálise o comparativo da folha de pagamento, tabela 23 do RT 

008/2018, apresente a seguinte situação:  

Tabela 23: Comparativo FOLRGP – Poder Executivo                                      Em R$ 1,00 

Competência Valor Bruto Abono 13º Salário Férias Valor Líquido 

Junho 4.380.511,07 9.189,78 12.295,59 112.912,00 4.246.113,70 

Julho 4.422.060,12 358,26 18.729,39 117.243,09 4.285.729,38 

Agosto 4.392.819,14 349,21 13.207,05 96.045,40 4.283.217,48 

Setembro 4.428.948,37 2.094,21 4.632,29 51.566,47 4.370.655,40 

Outubro 4.456.764,69 3.622,48 13.008,26 74.091,06 4.366.042,89 

Novembro 4.529.001,86 6.744,73 36.592,43 105.498,51 4.380.166,19 

Dezembro 9.068.504,55 736.869,56 3.191.160,66 895.530,37 4.244.843,96 

Quanto ao quantitativo de servidores não houve alteração. 

Como resultado, depreende-se que não há evidências de descumprimento do art. 21, 

§ único da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento desta Corte de 

Contas. 

Diante do exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade constante no item 

7.5.1 do RT 008/2018. 
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2.6. Não apresentação das medidas adotadas para a regularização do registro 

de imóvel desapropriado (item 11 do RT 008/2018) 

Dos Fatos: 

Consulta realizada ao sistema de monitoramento deste TCEES detectou ações 

pertinentes ao exercício em análise, em virtude de decisão proferida no Acórdão TC-

258/2015-Plenário de 24 de março de 2015, Processo TC 2873/2009, transcrita a 

seguir: 

6. Por maioria, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo 
Flávio Freire Farias Chamoun, determinar à municipalidade de 
Presidente Kennedy que: a) adote medidas de regularização dos bens 
patrimoniais, no levantamento e registro contábil, viabilizando a 
correção das falhas (Item 2.10 da ITC), a ser comprovada na próxima 
prestação de contas anual a ser encaminhada a este Tribunal, 
cabendo à SEGEX o seu monitoramento; e b) adote medidas de 
regularização do registro do imóvel desapropriado (localizado à 
Rua Projetada, s/nº, loteamento Praia de Marobá), mediante 
lavratura da devida escritura pública (itens 2.13 e 2.14 da ITC), 
cujo comprovante deve ser apresentado na próxima prestação de 
contas anual a ser encaminhada a este Tribunal, também cabendo 
à SEGEX o monitoramento deste ponto; 

Quanto à determinação do contida no item 6.a, a mesma já faz parte do escopo da 

análise definida pela Resolução 297/2016. 

Com relação à determinação do item 6.b, não foi identificada no presente processo 

qualquer documento que comprovasse a regularização do imóvel objeto do 

monitoramento. Assim, foi sugerida a citação do gestor responsável para que 

apresentasse alegações defesa acompanhadas de documentos probantes das 

medidas adotadas para regularização do registro do imóvel. 

Das justificativas: 

Em resposta à citação o gestor responsável apresentou a seguinte justificativa: 

(Defesa justificativa 304/2018-1), acompanhada de documentos (Peça complementar 

4905/2018-9 e 4906/2018-3). 
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Complementarmente à defesa transcrita acima, o gestor apresentou a seguinte 

manifestação da Comissão Permanente de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura de 

Presidente Kennedy: 
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Da Análise: 

Verifica-se nas justificativas e documentos enviados pelo gestor que o registro do 

imóvel ainda não foi concluído. Em que pese tal fato, observa-se na documentação 

enviada que a primeira deliberação com o intuito de regularização do imóvel ocorreu 

em 30 de outubro de 2014 conforme Processo PMPK nº 7468/2008, portanto antes da 

decisão proferida no Acórdão TC-258/2015-PLENÀRIO. 

A segunda deliberação ocorreu um dia após o recebimento da notificação do Acórdão, 

18 de agosto de 2015, desde então o processo tramitou em diversos setores do 

Executivo sem uma definição concreta quando à resolução do problema, até que em 

26 de fevereiro e 09 de março de 2018 foram juntados ao Processo PMPK 1289/2018, 

respectivamente Planta de Situação e Certidão Negativa de Área do imóvel. Iniciou-se 

assim, a produção de documentos necessários à formação de processo extrajudicial 

de usucapião, perante o cartório de registro de imóveis da Comarca de Presidente 

Kennedy. Os documentos enviados pela defesa encerram-se neste ponto, não sendo 

apresentada comprovação do pedido de usucapião.  

Diante das justificativas e documentos apresentados, verifica-se que o gestor adotou 

medidas para regularização do registro do imóvel. Não obstante considerar-se que o 

gestor não demonstrou inércia perante a determinação do TCEES e ainda, 

reconhecer-se a dificuldade em cumprir com a determinação imposta, tendo em vista 

que a desapropriação foi executada sob a égide de outro Chefe do Poder Executivo, 

registra-se a carência de celeridade na adoção dessas medidas quando computado o 

tempo decorrido da ciência da notificação do Acórdão até a presente data.  

Pelo exposto, considera-se que o gestor adotou medidas no intuito de promover a 

regularização do imóvel, no entanto, tais medidas não resultaram até o momento na 

resolução do problema. Assim, opina-se no sentido de considerar atendida 

parcialmente a determinação contida no item 6.b do Acórdão TC 258/2015-

PLENÁRIO, sugerindo-se que seja expedida nova determinação ao gestor para que 

apresente, na Prestação de Contas do exercício de 2018, documentação probatória 

de registro de imóvel em cartório competente, referente ao imóvel situado no Rua 

Projetada, s/nº, na localidade Praia de Marobá, Município de Presidente Kennedy, sob 

pena de multa pelo não cumprimento.  
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3 GESTÃO FISCAL 

3.1 DESPESAS COM PESSOAL 

Limite das Despesas com Pessoal 

Base normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo 19, III, e artigo 22, parágrafo 

único da Lei Complementar 101/2000. 

Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 336.831.010,54 

Despesas totais com pessoal 75.419.401,62 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL  22,39% 

Fonte: Processo TC 05173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 

Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 336.831.010,54 

Despesas totais com pessoal 76.711.891,95 

% das despesas totais com pessoal em relação à RCL 22,77% 

Fonte: Processo TC 05173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 

Conforme se observa das tabelas anteriores foi cumprido o limite legal de despesa 

com pessoal. 

3.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 

Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº 101/2000; e art. 3º, II, da 

Resolução nº 40/2001 do Senado Federal. 

De acordo com o RT 08/2018, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 

120% estabelecido na legislação; conforme evidenciado a seguir: 

Descrição Valor R$ 

Dívida consolidada 783.996,31 

Deduções 1.139.640.853,15 

Dívida consolidada líquida 0,00 

Receita corrente líquida – RCL 336.831.010,54 

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL 0,00% 

Fonte: Processo TC 05173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 
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3.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS 

Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 4.595/1964; art. 

7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001; e art. 167, III da 

Constituição Da República /1988; Art. 55, inciso I, alínea "c"; e art. 40, §1º, da Lei 

Complementar 101/2000. 

Operações de crédito (Limite 16% RCL) 

Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 336.831.010,54 

Montante global das operações de crédito 0,00 

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

Amortização, juros e demais encargos da dívida 0,00 

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

- 

Fonte: Processo TC 05173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 

Garantias concedidas (Limite 22% RCL) 

Descrição Valor R$ 

Receita corrente líquida – RCL 336.831.010,54 

Montante global das garantias concedidas 0,00 

% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL - 

Fonte: Processo TC 05173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 

Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL) 

Descrição Valor 

Receita corrente líquida – RCL 336.831.010,54 

Montante global das operações de crédito por ARO 0,00 

% do montante global das operações de crédito por ARO sobre a RCL - 

Fonte: Processo TC 05173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 

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. 
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3.4 OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO PODER NO ÚLTIMO ANO 

DE SEU MANDATO 

Considerando o resultado disposto na Tabela 22 do RT 08/2018, conclui-se que não 

há evidências de descumprimento aos arts. 42 e 55 da LRF. 

3.5 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR DO PODER NOS 

ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO 

Conforme disposto no item 2.5 desta Instrução Técnica, não há evidências de 

descumprimento do art. 21, § único da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme 

entendimento desta Corte de Contas. 

3.6 RENÚNCIA DE RECEITA 

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

município, aprovadas para o exercício sob análise, constatou-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 E NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988 e Art. 60, inciso 

XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da 

República/1988 (alterado pela Emenda Constitucional 53/2006). 

Destinação de recursos Valor R$ 

Receitas provenientes de impostos 11.846.280,50 

Receitas provenientes de transferências 18.751.158,85 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino 30.597.439,35 

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino 8.597.436,69 

% de aplicação 28,10% 

Fonte: Processo TC 05173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 

Da tabela acima se verifica que o município cumpriu com o limite mínimo 

constitucional de 25% relacionado à educação. 
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Destinação de recursos Valor R$ 

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 7.920.147,71 

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério 5.883.355,78 

% de aplicação 74,28% 

Fonte: Processo TC 05173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 

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

constitucional de 60% relacionado ao pagamento dos profissionais do magistério. 

4.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição da Pública/1988 (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

29/2000). 

Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 11.846.280,50 

Receitas provenientes de transferências 18.751.158,85 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de saúde 30.597.439,35 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde  5.030.219,03 

% de aplicação 16,44% 

Fonte: Processo TC 05173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 

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

constitucional previsto para a saúde. 

5 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO 

Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, 

de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição da República/1988. 

Descrição Valor 

Receita tributária e transferências – 2012 (Art. 29-A CF/88) 23.938.884,15 

% máximo para o município 7,00% 

Valor máximo permitido para transferência 1.675.721,89 

Valor efetivamente transferido 1.666.911,96 

Fonte: Processo TC 05173/2017 - Prestação de Contas Anual/2016 

Verifica-se da tabela acima, bem como do RT 08/2018, constata-se que foi respeitado 

o limite constitucional relacionado às transferências efetuadas à Câmara Municipal. 
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6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao município de Presidente 

Kennedy, exercício de 2016, formalizada de acordo com a IN TCEES 34/2015 e com 

o escopo definido na Resolução TC 297/2016 e alterações posteriores. 

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 a APROVAÇÃO COM 

RESSALVAS da prestação de contas anual da Sra. Amanda Quinta Rangel, prefeita 

no exercício de 2016, conforme dispõem o inciso II, do art. 132 da Resolução TCEES 

261/2013 e o inciso II, do art. 80, da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista a 

manutenção da seguinte irregularidade: 

 Ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no 

demonstrativo do superávit/déficit financeiro encaminhados no Anexo ao 

Balanço Patrimonial Consolidado. (item 6.1 do RT nº 008/2018); 

 Não apresentação das medidas adotadas para a regularização do registro 

de imóvel desapropriado (item 11 do RT 008/2018). 

Opina-se ainda por determinar ao prefeito: 

- Observância do parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal e, 

nesse sentido, que sejam adotadas práticas de controle e evidenciação contábil das 

fontes de recursos, nos termos do Anexo 05 do Relatório de Gestão Fiscal (Manual 

dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional); 

- Que encaminhe, na Prestação de Contas do exercício de 2018, documentação 

probatória de registro de imóvel em cartório competente, referente ao imóvel situado 

no Rua Projetada, s/nº, na localidade Praia de Marobá, Município de Presidente 

Kennedy, sob pena de multa pelo não cumprimento, nos termos regimentais. 

Vitória, 08 de maio de 2018. 

CESAR AUGUSTO TONONI DE MATOS 

Auditor de Controle Externo 
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