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1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Tratam os presentes autos das contas anuais apresentadas pela Sra. Amanda 

Quinta Rangel, Prefeito do município Presidente Kennedy, exercício de 2017. 

Foi assegurado à prestadora o direito ao contraditório e à ampla defesa, observado, 

portanto, o devido processo legal (Decisão SEGEX 615/2018-9). 

A defesa foi juntada e o processo encaminhado a esta Unidade Técnica para 

análise, efetuada a seguir, baseada nas impropriedades apontadas no Relatório 

Técnico - RT 520/2018 e na Instrução Técnica Inicial – ITI 636/2018. 

Registra-se que a gestora requereu o direito de realizar sustentação oral, nos termos 

do art. 37 da Resolução TCEES 261/2013 – RITCEES. 

 

2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

2.1 ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL SEM AUTORIZAÇÃO 

LEGAL (item 4.1.1 do RT 520/2018) 

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

Federal 4.320/1964. 

TEXTO DO RT 

Compulsando os documentos enviados a este Tribunal de Contas, especificamente 

o arquivo DEMCAD (Demonstrativo dos Créditos Adicionais), verificou-se que foram 

abertos créditos adicionais suplementares e especiais com base na Lei Municipal 

1.293/2016 (LOA) no montante de R$ 256.165.843,34, sendo que deste total R$ 

1.089.252,93 referem-se a créditos especiais. 

Ocorre que os créditos especiais só podem ser abertos com base em lei específica, 

incorporando assim o orçamento vigente, sendo dessa forma vedada a utilização da 

lei orçamentária como instrumento legal para sua abertura.  

Vale aqui ressaltar o mandamento do art. 7º da lei 4.320/64: 

Art. 7° A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:  
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 I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as 

disposições do artigo 43;   

Assim, sugere-se citar o gestor para apresentar as justificativas que se fizerem 

necessárias. 

 

JUSTIFICATIVAS 

Narra-se impropriedade na abertura de créditos especiais, supostamente 

desprovido de autorização legal.  

Entende a Manifestante, conforme tabela abaixo colacionada, que os 
créditos adicionais teriam sido abertos da seguinte forma, havendo pequena 

diferença em relação à Tabela n. 1 constante à página 5 do RT n. 520/2018:  

 

Explica-se que o valor de R$ 290.000,00 (cento e noventa mil reais), aberto 
com amparo na Lei n. 1304/2017, se trata de um crédito especial, mas 

lançado por equívoco na coluna de créditos suplementares. 

A tabela acima demonstra exatamente como foram realizadas as aberturas 
dos créditos adicionais (suplementares e especiais), os decretos 04, 06 e 

66/2017 totalizam um valor de R$ 3.150.252,93 (três milhões, cento e 
cinquenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) 
são de natureza suplementar, porém, no cadastro dos créditos adicionais no 

sistema contábil, por um lapso, foi lançado de natureza especial, por isso o 
TCEES constatou o indicativo de irregularidade. 

Dessa forma, encaminha-se em anexo (doc. 02) cópia dos referidos 

decretos (04, 06 e 66/2017) atestando sua natureza suplementar, sendo 
devidamente registrado na Lei n. 1.293/2016 (LOA). 

Segue em anexo também (doc. 02), o arquivo DEMCAD baixado do 

Cidadesweb, e relatórios consolidados de créditos adicionais e 
suplementares em arquivos separados, conforme demonstrado na tabela 
acima indicada. 
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ANÁLISE 

Das argumentações e documentos apresentados, depreende-se que houve falha no 

preenchimento dos dados relativos à parte dos créditos adicionais, culminando na 

impropriedade apontada. Entretanto, verifica-se que os créditos adicionais no total 

de R$ 1.089.252,93 referem-se a créditos suplementares por anulação de dotações 

e não a créditos especiais. 

Constam da Peça Complementar 1181/2019-1, os Decretos 04, 06 e 66/2017, que 

corroboram as alegações da defesa. 

Ante o exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade. 

 

2.2 INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO QUANTO À 

LIMITAÇÃO DE EMPENHO (item 4.2.1 do RT 520/2018) 

Base Legal: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e 24 da LDO. 

TEXTO DO RT 

Observou-se que o município de Presidente Kennedy não atingiu a metas 

estabelecidas na LDO para resultado nominal e arrecadação de receitas no 

exercício financeiro. 

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.  
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O art. 24 da LDO estabelece quais serão as despesas limitadas na hipótese em que 

o comportamento da receita afetar o cumprimento das metas estabelecidas de 

resultados primário e nominal. 

Tendo em vista que o município não possui superávit financeiro proveniente de 

exercício anterior em recursos ordinários, além de outras fontes, recebeu pareceres 

de alerta deste TCEES pelo não cumprimento das metas, propõe-se, nos termos do 

art. 9º da LRF, a citação do responsável para justificar-se, trazendo aos autos os 

atos que implementaram a limitação de empenho e movimentação financeira, 

segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

 

JUSTIFICATIVAS 

Registra-se que os seguintes fatos que se relacionam com o presente 
apontamento: (i) a receita arrecada pelo Município em todas as fontes de 

recursos foram superiores a despesa executada; (ii) o saldo financeiro do 
município do exercício anterior foi de R$ 1.140.700.994,70 (um bilhão, cento 
e quarenta milhões, setecentos mil, novecentos e noventa e quatro reais e 

setenta centavos); (iii) o saldo financeiro do município apurado em 
31/12/2017 foi de R$1.213.506.708,04 (um bilhão, duzentos e treze milhões, 
quinhentos e seis mil, setecentos e oito reais e quatro centavos). 

Entende-se, por essas razões, e considerando a pequena quantia relativa 
ao descumprimento da meta de resultado nominal, bem como o atingimento 
da meta de resultado primário, pede-se o afastamento do indício de 

irregularidade. 

ANÁLISE 

Das justificativas apresentadas, verifica-se que a gestora demonstra estar ciente de 

que houve descumprimento da meta de resultado nominal. No entanto, ressalta em 

sua defesa que o município apresentou resultados positivos tanto orçamentário 

quanto financeiro. 

Cabe ressaltar que o descumprimento das metas fiscais sinaliza um risco de 

comprometimento do equilíbrio das contas públicas, devendo o gestor tomar as 

providências necessárias ao alcance das metas e, consequentemente, rever os 

parâmetros utilizados para estabelecê-las. 

As metas fiscais constituem-se em parâmetros de planejamento e transparência, 

passível de avaliação constante, a fim de alcançar o bem da coletividade, sendo 
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obrigação do gestor público zelar pelo equilíbrio orçamentário e financeiro em cada 

exercício. 

Constata-se que os demonstrativos contábeis evidenciam superávit financeiro 

consolidado no exercício de 2016 (R$ 1.037.714.282,46) e no exercício em análise 

(R$ 1.084.619.857,14), além de superávit orçamentário de R$ 21.035.400,31. 

Não obstante, foram detectados déficits financeiros em diversas fontes de recursos, 

em especial nos recursos não vinculados (ordinários), conforme relatado no item 6.4 

do RT 520/2018 (Item 2.7 desta ITC), indicando a inobservância às medidas de 

limitação de empenho dentro do exercício em análise, além de evidenciar a 

utilização de recursos vinculados em finalidade diversa ao objeto de sua vinculação. 

Ante todo o exposto, considerando a não comprovação do cumprimento do art. 24 

da LDO, sugere-se manter o indicativo de irregularidade, porém passível de 

ressalva, tendo em vista a inexistência de Dívida Consolidada líquida. 

 

2.3 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 

EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM FIM VEDADO POR LEI 

(item 4.3.2.1 do RT 520/2018) 

Base Legal: art. 8º da Lei federal 7.990/89. 

TEXTO DO RT 

Do balancete da execução orçamentária (BALEXOD), verificou-se que o município 

aplicou recursos de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás 

natural em fim diverso do autorizado em lei, infringindo o art. 8º da Lei Federal 

7.990/89. 

Mencionado requisito legal veda a aplicação de recursos em quadro permanente de 

pessoal, o que não foi observado pelo município, conforme apêndice G, do qual se 

verifica o pagamento de despesas relacionadas a vencimentos e vantagens fixas do 

quadro permanente (3.1.90.11, R$ 23.781.864,85), que adicionada aos encargos 

trabalhistas e outras despesas afetas (3.1.90.13, R$ 5.531.619,00 e 3.1.90.94, R$ 

6/19

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 8CFBE-39C7C-CC4D1



 

 

2.580.207,31) totalizou R$ 31.893.691,16, passíveis de devolução à fonte de 

recursos nº 604, royalties do petróleo recebidos da união. 

Desta forma, propomos a citação do prefeito para apresentar as justificativas 

cabíveis, alertando-o da necessidade de utilização dos recursos próprios para 

devolução à fonte nº 604 royalties do petróleo recebidos da união, tendo em vista o 

desvio de finalidade na aplicação de tais recursos. 

 

JUSTIFICATIVAS 

Relata-se que o Município teria aplicado recursos de compensação 

financeira pela exploração de petróleo e gás natural em fim diverso do 
autorizado em lei, violando o art. 8º da Lei Federal n. 7.990/1989. Aponta-se 
supostos gastos em quadro permanente de pessoal.  

Justifica-se que o Município registrou no exercício de 2017 algumas 
despesas referentes à folha de pagamento no código de elemento de 
despesa específico: 3.1.90.04 - contratação por tempo determinado, no 

valor de R$ 458.278,93 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e 
setenta e oito reais e noventa e três centavos). Porém, as demais despesas 
referentes à folha de pagamento foram registradas no elemento de despesa 

3.1.90.11, independente de regime, ou seja, tanto os contratados, 
comissionados e estatutários foram empenhados nesse elemento de 
despesa, e da mesma forma os encargos sociais, que também foram 
empenhados no elemento 3.1.90.13 e as indenizações ou rescisões 

trabalhistas, empenhadas no elemento de despesa 3.1.90.94. 

Assim, para sanar esse indício de irregularidade, segue em anexo (doc. 03) 
a listagem de liquidação agrupada por UG – unidade gestora, e elemento de 

despesa por fonte de recurso e cópias das folhas de pagamentos (doc. 04-A 
e 04-B), indenizações trabalhistas (doc. 05) e encargos sociais (doc.  06-A e 
06-B) para análise, comprovando assim, que NÃO HOUVE pagamento de 

pessoal do quadro permanente na fonte de recursos royalties de petróleo.  

ANÁLISE 

Das argumentações e documentos apresentados, depreende-se que as despesas 

identificadas como pagamento de vencimentos e vantagens fixas, bem como os 

encargos trabalhistas e outras despesas afetas, referem-se a pessoal contratado por 

tempo determinado, conforme se extrai das cópias de folhas de pagamento 

anexadas à defesa, corroborando as alegações da defendente. 

Nota-se que a impropriedade decorreu da verificação da existência de despesas 

com pessoal registradas nos elementos 3.1.90.11, 3.1.90.13 e 3.1.90.94, cuja fonte 

de recursos é proveniente de royalties. Nesse sentido, constata-se que foram 
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classificadas despesas com pessoal contratado indevidamente no elemento 

3.1.90.11, destinado a pessoal permanente. 

Ante todo o exposto, sugere-se afastar o indicativo de irregularidade, 

recomendando-se ao atual gestor que promova ações no sentido de classificar 

corretamente as despesas com pessoal contratado, incluindo as devidas anotações 

acessórias em notas explicativas, a fim de evitar distorções nas informações 

evidenciadas nas demonstrações contábeis do município. 

 

2.4 RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS EVIDENCIADO 

NO BALANÇO PATRIMONIAL É INCONSISTENTE EM RELAÇÃO AOS 

DEMAIS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO DE RESTOS A 

PAGAR, ATIVO FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA) (item 

6.1 do RT 520/2018) 

Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/1964. 

TEXTO DO RT 

Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital BALPAT), verificou-

se incompatibilidade no resultado financeiro das fontes de recursos evidenciado, 

conforme se demonstra: 

Identificação dos recursos Dispon. Líquida (Tabela 26) 
Resultado Financeiro (Balanço 
Patrimonial) 

Saúde - Recursos próprios -920.379,06 -571.187,43 

Saúde - Recursos SUS 3.573.678,59 618.387,79 

Educação - Recursos próprios - 
MDE 49.350,24 11.985.252,38 

Educação – FUNDEB 60% 38.847,22 -4.048.462,12 

Educação – FUNDEB 40% 0 32.976,80 

Educação - Recursos 
programas federais 1.808.567,60 1.195.831,66 

Educação - Outros recursos 98.381,77 -1.847.975,24 

Demais vinculadas 1.081.436.942,49 1.095.751.094,32 

Não vinculadas -818.365,18 -22.764.208,64 

 

O resultado acima é inconsistente com o apurado por este TCEES, por meio do 

Anexo 5 da RGF, tabela 26 deste relatório, tendo como base o Termo de Verificação 
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de Disponibilidades, Relação de Restos a Pagar e Demonstração da Dívida 

Flutuante. Embora o conceito utilizado na elaboração do Anexo 5 difira do utilizado 

na apuração do resultado financeiro, foi possível identificar a incoerência. 

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, da Lei Complementar 

101/00, 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. 

Diante do apresentado, propõe-se a citar o Prefeito para que apresente as 

justificativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo de irregularidade. 

 

JUSTIFICATIVAS 

O Anexo 5 do RGF enviado foi gerado fora do sistema, causando assim a 
diferença. Foi gerado mês 11/2018 e fecham corretamente os dois 

relatórios, conforme arquivos em anexo (doc. 07). 

ANÁLISE 

Das argumentações e documentos encaminhados, verifica-se que a gestora atribuiu 

a incompatibilidade entre os demonstrativos contábeis à forma de emissão do Anexo 

5 do RGF, afirmando que “foi gerado fora do sistema”. Anexou à defesa (Peça 

Complementar 1205/2019-2), o Balanço Patrimonial do Exercício de 2018 e o 

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Anexo 5 RGF, 

referente ao 2º semestre de 2018, informando que os mesmos se encontram 

compatíveis. 

Nesse sentido, cabe relembrar o que ensejou o presente indicativo de irregularidade, 

qual seja, a divergência entre o resultado financeiro das fontes de recursos 

evidenciado no Balanço Patrimonial e o apurado a partir dos dados registrados nos 

demais demonstrativos contábeis. Ou seja, a inconsistência indica que os dados 

evidenciados no Balanço Patrimonial não correspondem àqueles registrados nos 

demais demonstrativos contábeis. 

Ora, a análise inicial não fez referência aos dados enviados via sistema LRFweb, tão 

somente esclareceu que a apuração, consubstanciada na tabela 26 do RT, balizou-

9/19

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/  Identificador: 8CFBE-39C7C-CC4D1



 

 

se no Anexo V do RGF – Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, “tendo como 

base o Termo de Verificação de Disponibilidades, Relação de Restos a Pagar e 

Demonstração da Dívida Flutuante. Embora o conceito utilizado na elaboração do 

Anexo 5 difira do utilizado na apuração do resultado financeiro, foi possível 

identificar a incoerência.” 

De toda sorte, restou comprovada a incompatibilidade entre os demonstrativos 

contábeis do exercício de 2017, não constando nos autos elementos suficientes para 

comprovar os ajustes realizados. 

Ante todo o exposto e considerando-se que compete ao responsável a comprovação 

da regularização do item, sugere-se manter o indicativo de irregularidade. 

 

2.5 NÃO CONFORMIDADE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (item 6.2 do 

RT 520/2018) 

Base Legal: IN 43/2017. 

TEXTO DO RT 

Constatou-se que o demonstrativo de Restos a Pagar Cancelados apresentado pela 

prefeitura consolida um montante divergente do apurado por esta Corte de Contas, 

conforme quadro demonstrativo abaixo: 

 

Demonstrativo de Restos a Pagar Cancelados 5.722.502,01 

Valor apurado por esta Corte de Contas conforme tabela 19 25.756.278,19 

Divergência 20.033.776,18 

 
 

JUSTIFICATIVAS 

O arquivo RAPCAN enviado ao TCEES, no qual foi identificado 
cancelamentos na ordem de R$ 5.722.502,01 (cinco milhões, setecentos e 
vinte e dois mil, quinhentos e dois reais e um centavo) foi gerado apenas 

para funções da Saúde e da Educação, conforme solicitado na IN n. 
43/2017 (válida para PCA de 2017), e não o relatório consolidado. 

O demonstrativo (DEMRAP) considerado pelo TCEES para chegar ao valor 

de 25.756.278,19 (vinte e cinco milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, 
duzentos e setenta e oito reais e dezenove centavos) consiste em todo o 
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Resto a Pagar (consolidado), o qual segue em anexo (doc. 08), fechando 

corretamente. 

ANÁLISE 

Das argumentações e documentos apresentados, depreende-se que a 

impropriedade se originou do comparativo entre relatórios consolidado e não 

consolidado. 

De fato, a Instrução Normativa 43/2017 assim exigia o envio da RAPCAN: “Relação 

de restos a pagar cancelados no exercício, vinculados às despesas com Saúde e 

Ensino, subdivididos em processados e não processados, com indicação da fonte de 

recursos” (grifo nosso). Ou seja, não se tratavam de dados consolidados. 

Consta da Peça Complementar 1206/2019-7 o Demonstrativo de Cancelamento de 

Restos a Pagar Cancelados no Exercício de 2017 - Consolidado, totalizando R$ 

25.756.278,19, corroborando as alegações da defendente. 

Ante o exposto, sugere-se o afastamento da irregularidade apontada. 

 

2.6 NÃO CONFORMIDADE ENTRE O PASSIVO FINANCEIRO E O 

DEMONSTRATIVAO DA DÍVIDA FLUTUANTE (item 6.3 do RT 520/2018) 

Base Legal: art. 105 da lei 4.320/1964. 

TEXTO DO RT 

Constatou-se que o saldo final do Demonstrativo da Dívida Flutuante diverge do 

passivo financeiro registrado no Balanço Patrimonial, conforme demonstrado abaixo: 

Demonstrativo Valor 

Balanço Patrimonial 128.890.222,53 

Demonstrativo da Dívida Flutuante 118.167.971,66 

(=) Divergência (I - II) 10.722.250,87 

Fonte: Processo TC 03727/2018-3 - Prestação de Contas Anual/2017 

Por conseguinte, sugere-se citar o gestor responsável para apresentar as razões de 

justificativas que julgar necessárias. 
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JUSTIFICATIVAS 

Esclarece-se que a divergência apresentada foi ocasionada a partir de uma 
inconsistência no momento da geração do arquivo DEMDFL em XML. No 

entanto, quando gerado em PDF, o valor dos Restos a Pagar Processados 
estão regularmente informados no Demonstrativo da Dívida Flutuante. 
Encaminha-se o referido demonstrativo em formato PDF (doc. 09) para 

comprovar o devido registro dos Restos a Pagar Processados na Dívida 
Flutuante – DEMDFL. 

ANÁLISE 

Das argumentações e documentos apresentados, verifica-se que a impropriedade foi 

ocasionada por falha na geração no arquivo DEMDFLT.XML – Demonstrativo da 

Dívida Flutuante, o qual deixou de evidenciar os Restos a Pagar Processados (RPP) 

e, ainda, parte das consignações. A defesa afirma ter encaminhado o Demonstrativo 

da Dívida Flutuante - DEMDFL.PDF, emitido diretamente do sistema contábil do 

município, junto à defesa, porém não consta do Doc. 09 (Peça Complementar 

1207/2019-1) o referido demonstrativo. 

Não obstante, os valores foram devidamente registrados na contabilidade, cuja 

afirmação é corroborada pelo total do Passivo Financeiro evidenciado no Balanço 

Patrimonial, onde se observa o cômputo dos Restos a Pagar Processados e demais 

valores que compõem a divergência.  

Assim, sugere-se que seja afastado o indicativo de irregularidade, porém, 

acrescenta-se recomendar ao gestor que sejam observados os parâmetros 

indicados nos Anexos da Instrução Normativa 43/2017, quando do envio da próxima 

prestação de contas, a fim de evitar distorções nos demonstrativos gerados a partir 

sistema CidadES, concorrendo para que evidenciem a real situação do município. 

 

2.7 DÉFICIT FINANCEIRO EM DIVERSAS FONTES DE RECURSOS (item 6.4 do 

RT 520/2018) 

Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei 

Complementar nº 101/2000. 

TEXTO DO RT 
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Com base no Balanço Patrimonial encaminhado (arquivo digital BALPAT), verificou-se déficit 

financeiro nas fontes de recursos especificadas a seguir, inclusive na conta de recursos 

ordinários, resultado do confronto entre ativo e passivo financeiros: 

Fonte de Recursos Resultado Financeiro (R$) 

RECURSOS ORDINÁRIOS -22.764.208,64 

FUNDEB – PAGAMENTO MAGISTERIO (60%) -4.162.139,83 

DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO -1.847.975,24 

SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS -571.187,43 

 

Cabe registrar que, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, da Lei Complementar 

101/00, 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. 

Diante do apresentado, propõe-se citar o responsável para que apresente as 

justificativas e/ou documentos que esclareçam este indicativo de desequilíbrio das 

contas públicas. 

JUSTIFICATIVAS 

Informou o Setor de Contabilidade que se realizou o ajuste conforme dados 
lançados no sistema, conforme relatório para conferência em anexo (doc. 
10). 

Algumas Disponibilidades por Destinação de Recursos ainda permanecem 
negativas. O cálculo é realizado aferindo-se todo o saldo bancário mais o 
ativo realizável por fonte de recursos menos o conta corrente das contas de 

controle 8211201, 8211202, 8211301, 8211302, 8211303, que são as 
contas de controle para empenho, em liquidação, liquidação e consignados 
diversos. 

ANÁLISE 

Das argumentações e documentos encaminhados, depreende-se que o município 

apresentou déficit financeiro nas fontes de recurso apontadas, mesmo após a 

realização de ajustes, conforme afirma a defesa. 

O documento anexado à defesa (Doc. 10, Peça Complementar 1208/2019-6) refere-

se ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2018, que confirma a manutenção do 

déficit financeiro e consequente situação de desequilíbrio das contas públicas. 
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Ante o exposto, sugere-se manter o indicativo de irregularidade. 

 

2.8 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO (item 

7.4.1 do RT 520/2018) 

Base Legal: art. 55 da LRF. 

TEXTO DO RT 

A Lei Complementar 101/2000 (LRF), na Seção IV, ao dispor sobre o Relatório de 

Gestão Fiscal, estabelece em seu art. 55, III, b, 3, que a inscrição de restos a pagar 

não processados deve se limitar ao saldo da disponibilidade de caixa. 

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; 

Verifica-se da tabela anterior, Anexo 5 do RGF, que não foi observado o limite de 

inscrição de restos a pagar não processados pelo Poder Executivo. 

Assim, tendo em vista a inobservância do art. 55, III, b, 3, da LRF, na fonte de 

recursos Não vinculadas, no valor de R$ 40.981,79, propõe-se a citação do 

responsável para apresentar justificativas e documentos pertinentes. 

 

JUSTIFICATIVAS 

Conforme esclarecimento obtidos junto ao Setor de Contabilidade da 

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, tais valores negativos são 
resultado da DDR – disponibilidade de destinação recursos de exercícios 
anteriores, assim, esses valores serão ajustados para o exercício de 2018.  

ANÁLISE 

A defendente limitou-se a informar que a impropriedade é oriunda de saldos 

negativos de exercícios anteriores, cujos ajustes serão realizados em 2018. No 

entanto, não constam nos autos elementos suficientes para comprovar os ajustes 
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realizados, tampouco para afastar a constatação de que houve inscrição de restos a 

pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente. 

Ante todo o exposto e considerando-se que compete ao responsável a comprovação 

da regularização do item, sugere-se manter o indicativo de irregularidade. 

 

3 GESTÃO FISCAL 

3.1 DESPESAS COM PESSOAL 

3.1.1 Limite das Despesas com Pessoal  

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

Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada 355.938.276,04 

Despesa Total com Pessoal – DTP 70.825.109,28 

% Apurado (DTP / RCL Ajustada) 19,90 

Fonte: Processo TC 03727/2018-3 - Prestação de Contas Anual/2017 

Tabela 2: Despesas com pessoal consolidadas                                       Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada 355.938.276,04 

Despesa Total com Pessoal – DTP 72.504.672,38 

% Apurado (DTP / RCL Ajustada) 20,37 

Fonte: Processo TC 03727/2018-3 - Prestação de Contas Anual/2017 

Conforme se observa das tabelas anteriores, foram cumpridos os limites legal e 

prudencial. 

 

3.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 

 

De acordo com o RT, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 120% 

estabelecido na legislação; conforme evidenciado a seguir: 

Tabela 3: Dívida consolidada líquida                                                         Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Dívida consolidada 457.237,22 

Deduções 1.203.157.745,95 
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Dívida consolidada líquida 0,00 

Receita Corrente Líquida - RCL 355.938.276,04 

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL 0,00 
Fonte: Processo TC 03727/2018-3 - Prestação de Contas Anual/2017 

3.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS 

 

Tabela 4: Operações de crédito (Limite 16% RCL)                                 Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida – RCL 355.938.276,04 

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 

% do comprometimento anual com amortização, juros e encargos da 

dívida sobre a RCL 
0 

Fonte: Processo TC 03727/2018-3 - Prestação de Contas Anual/2017 

 

Tabela 5: Garantias concedidas (Limite 22% RCL)                                  Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida – RCL 355.938.276,04 

Montante global das garantias concedidas 0 

% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL 0 

Fonte: Processo TC 03727/2018-3 - Prestação de Contas Anual/2017 

 

Tabela 6: Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL)                          Em R$ 1,00 
Descrição Valor 

Receita Corrente líquida – RCL 355.938.276,04 

Montante global das operações de crédito por antecipação de receitas 
orçamentárias - ARO 

0 

% do montante global das operações de crédito por antecipação de 

receitas orçamentárias sobre a RCL 
0 

Fonte: Processo TC 03727/2018-3 - Prestação de Contas Anual/2017 

 

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

município, aprovadas para o exercício sob análise, 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 7: Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino                Em R$ 1,00 
Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 10.583.818,37 

Receitas provenientes de transferências 18.299.803,32 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino 28.883.621,69 

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino 7.439.071,50 

% de aplicação 25,76 

Fonte: Processo TC 03727/2018-3 - Prestação de Contas Anual/2017 

Da tabela 7 verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional 

de 25% relacionado à educação. 

 

4.2 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

Tabela 8: Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério                Em R$ 1,00 

Destinação de recursos Valor 

Receitas líquidas provenientes do FUNDEB 8.754.931,03 

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério 5.266.966,50 

% de aplicação 60,16 

Fonte: Processo TC 03727/2018-3 - Prestação de Contas Anual/2017 

Da tabela 8 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 9: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde              Em R$ 1,00 
Destinação de recursos Valor 

Receitas provenientes de impostos 10.583.818,37 

Receitas provenientes de transferências 18.299.803,32 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de saúde 28.883.621,69 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde  6.430.757,88 

% de aplicação 22,26% 

Fonte: Processo TC 03727/2018-3 - Prestação de Contas Anual/2017 
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Da tabela 9 verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional 

de 15% relacionado às ações e serviços públicos de saúde. 

 

4.4 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO 

Tabela 10: Transferências para o Poder Legislativo                                 Em R$ 1,00 

Descrição Valor 

Receitas tributárias e transferências de impostos - Ex. Anterior 31.234.633,33 

% Máximo de gasto do Legislativo - conforme dados populacionais 7,00 

Limite máximo permitido para transferência  2.186.424,33 

Valor efetivamente transferido 2.175.864,48 

Fonte: Processo TC 03727/2018-3 - Prestação de Contas Anual/2017 

 

Verifica-se da tabela acima, bem como do RT, que foi respeitado o limite 

constitucional relacionado às transferências efetuadas à Câmara Municipal. 

 

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

A presente análise pautou-se no exame de todos os documentos anexos à defesa, 

concluindo-se por não conter nos autos justificativas e documentos suficientes para 

afastar todos os indicativos de irregularidade constantes na ITI 636/2018, restando 

mantidos os seguintes itens: 

2.2 INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO 

QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO (item 4.2.1 do RT 

520/2018) 

Base Legal: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e 24 

da LDO. 

2.4 RESULTADO FINANCEIRO DAS FONTES DE RECURSOS 

EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL É 

INCONSISTENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (RELAÇÃO DE RESTOS A 
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PAGAR, ATIVO FINANCEIRO, TERMO DE VERIFICAÇÃO DE 

CAIXA) (item 6.1 do RT 520/2018) 

Base Legal: artigos 83, 84 e 89 da Lei Federal nº 4.320/1964. 

2.7 DÉFICIT FINANCEIRO EM DIVERSAS FONTES DE 

RECURSOS (item 6.4 do RT 520/2018) 

Base Legal: artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da 

Lei Complementar nº 101/2000. 

2.8 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA 

PAGAMENTO (item 7.4.1 do RT 520/2018) 

Base Legal: art. 55 da LRF. 

Diante do exposto e do que consta dos autos, submete-se à consideração superior a 

seguinte proposta de encaminhamento: 

1. Emitir parecer prévio, dirigido à Câmara Municipal de Presidente Kennedy, 

recomendando a REJEIÇÃO das contas da Sra. Amanda Quinta Rangel, Prefeita 

Municipal durante o exercício de 2017, conforme dispõem o inciso III, art. 132, do 

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

2. Recomendar ao gestor responsável que: 

a) promova ações no sentido de classificar corretamente as despesas com 

pessoal contratado, incluindo as devidas anotações acessórias em notas 

explicativas, a fim de evitar distorções nas informações evidenciadas nas 

demonstrações contábeis do município. 

b) sejam observados os parâmetros indicados nos Anexos da Instrução Normativa 

43/2017, quando do envio da próxima prestação de contas, a fim de evitar 

distorções nos demonstrativos gerados a partir sistema CidadES, concorrendo 

para que evidenciem a real situação do município. 

Vitória/ES, 12 de março de 2019. 

MARGARETH CARDOSO ROCHA MALHEIROS 
Auditor de Controle Externo 
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