
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do ordenador de despesa 

da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, exercício de 2018. 

Constatadas irregularidades, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial 501/2019, 

sugerindo citação do responsável, de forma a assegurar ao prestador o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, sendo observado, portanto, o devido processo legal. 

Tendo sido citado, o jurisdicionado apresentou defesa, e os autos vieram a esta 

unidade técnica para instrução. 

 

 

2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

2.1. Ausência de medidas administrativas que viabilizassem a emissão do 

parecer do controle interno sobre a prestação de contas anual (Item 3.3.1 do RT 

408/2019) 

 
Base Normativa: artigos 135, § 4º e 138, § 3º do RITCEES, art 5º da Res. TCEES 

227/2011, IN TCEES 34/2015. 
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Consta do RT 408/2019:  

Ao analisar o Relatório e o Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigidos no §2º 

do art. 82 da Lei Complementar Estadual 621/2012, no §4º do art. 135 do Regimento 

Interno do TCEES e na IN 43/2017, verifica-se que não foi emitida opinião sobre as 

contas de gestão do exercício de 2017. Conforme páginas 19 e 20 do Relatório. 

Vejamos: 

5. PARECER CONCLUSIVO 

Inicialmente, cumpre-nos destacar que nosso entendimento sobre as 

demonstrações contábeis, balancetes e demais documentos que 
demandem conhecimento técnico contábil restringiu-se a conformação dos 
arquivos e documentos recebidos pela Controladoria Geral que compõem a 

Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2018 às normas que a 
regulamentam, não se constituindo em juízo de valor quanto à adequação 
dos registros contábeis bem como atendimento de orientações técnicas 

expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista a ausência 
de habilitação profissional/competência técnica desta Controladora Geral 
para realizar tal análise. 

Assim sendo, face aos pontos de controle analisados por esta Controladoria 
Geral nas Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy 
não constatamos nenhuma irregularidade que requeira 

recomendações de conduta e/ou atuação do Gestor, sendo que os 
esclarecimentos necessários quanto aos pontos de controle analisados já 
foram devidamente explicitados no Capítulo 5. 

Desta feita, examinamos a Prestação de Contas Anual elaborada sob a 
responsabilidade da Sra. Amanda Quinta Rangel, Prefeita do Município de 
Presidente Kennedy, referente ao exercício de 2018. 

Registramos oportunamente que todos os documentos mencionados neste 
Relatório constam arquivados na Controladoria Geral e estão à disposição 
deste Tribunal de Contas para quaisquer avaliações e verificações.  

Outrossim, cumpre-nos destacar que nosso entendimento sobre as 
demonstrações contábeis, balancetes e demais documentos que 
demandem conhecimento técnico contábil restringiu-se a conformação da 

Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2018 às normas que 
a regulamentam, não se constituindo em juízo de valor quanto à 
adequação dos registros e demonstrações contábeis, balancetes financeiros 

e orçamentários, bem como atendimento de orientações técnicas expedidas 
pela Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista a ausência de 
habilitação profissional/competência técnica desta Controladora Geral 

para realizar tal análise . 

Isto posto, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados e 
elencados pontualmente no Capítulo 5, esta Controladoria Geral emite 

opinião de que peças que integram a Prestação de Contas Anual da 
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy (Contas de Gestão) referente 
ao exercício 2018 mostram-se formalmente ADEQUADAS ao texto das 

normas legais que a regulamentam e, pelas razões acima explicitadas, NOS 
ABSTEMOS DE OMITIR OPINIÃO sobre os registros e demonstrações 
contábeis , balancetes financeiros e orçamentários e demais 

documentos que demandem conhecimento técnico contábil , 
observando-se tão somente o cumprimento da legalidade, legitimidade e 

2/17Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: 65288-FD5E9-1C435



 

economicidade na gestão dos recursos públicos, no que couber, no 

exercício de referência da prestação de contas. 

Adicionalmente, se encontra no Relatório, página 7 e 8, o seguinte: 

3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Atualmente a Controladoria Geral do Município de Presidente Kennedy é 
classificada como “órgão de administração superior” (Art. 9º, I, d, da Lei 

Municipal nº 1.040/2012) e está instalada no primeiro andar do Palácio 
Municipal, situado na Sede do Município. 

Quanto à estrutura física registramos que foram adquiridos em 2018, por 

meio do Pregão Eletrônico 032/2018, móveis novos para melhor estruturar a 
Sala da Controladoria Geral. No que se refere aos recursos tecnológicos, 
informamos que constam instalados 02 (dois) computadores no setor.  

Já no que concerne ao quadro de pessoal lotado na Controladoria Geral, 
esclarecemos que atualmente a Controladora Geral, nomeada em 27 de 
setembro de 2018, por meio do Decreto 058/2018, atua com o auxílio de 

uma Assessora Técnica, nomeada em 1308/2018, por meio do Decreto 
040/2018, na realização das atribuições específicas do Setor, sendo a 
Controladoria Geral Municipal composta atualmente por 02 servidores. 

Informamos ainda, que a execução das atividades da Controladoria Geral 
Municipal no exercício 2018, foram prejudicadas em razão estrutura de 
pessoal, visto que o Plano Anual de atividades foi elaborado, contando com 

o número maior de servidores, e, também, as novas demandas surgidas no 
curso do exercício como atendimentos as notificações e demandas dos 
órgãos de Controle Externo, assessoramento e Análises Técnicas 

encaminhadas por gestores, Acompanhamento do e-SIC, Monitoramento e 
reformulação do Portal Transparência, revisão das Normas de 
procedimentos, dentre outros, nesse sentido, foram realizas diversas 

solicitações ao Gabinete da Prefeita quanto a latente e urgente necessidade 
de estruturação de pessoal. 

Convém destacar que, a Controladoria Geral pretendeu realizar Processo 

Seletivo Conjunto SEMFAZ/CGM nº 001/2018, cujo objetivo era estruturar a 
Controladoria Geral Municipal, na contratação de 02 Auditores Municipais, 
entretanto, a seleção foi Suspensa em virtude de Ação Civil Pública ajuizada 

pelo Ministério Público do Estado do Espirito Santo. 

Assim alteramos e readequamos o PAAI 2018 para constar somente as 
atividades que seriam passíveis de execução, tendo em vista o curto prazo 

remanescente e as demandas ordinárias da Controladoria Geral, conforme 
consta do Ofício CGM nº 229/2018. 

Informamos que o detalhamento das ações e atividades executadas pela 

Controladoria Geral no exercício de 2018 constam do Relatório de 
Atividades(RELACI), documento integrante da Prestação de Contas Anual.  

Portanto, tendo em vista que não foi realizada análise da prestação de contas pela 

Controladoria Geral do Município, visto que não havia controle interno devidamente 

instalado, sugere-se citar o gestor, para apresentar justificativas pela ausência de 

tomada de medidas necessárias e suficientes que viabilizassem a realização de 

procedimentos de controle e a emissão do parecer do controle interno sobre a 

prestação de contas anual.  
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JUSTIFICATIVA:  

Segue reprodução da justificativa apresentada: 

 

 

Encaminhou também à peça complementar 25092/2019-5, item 60, manifestação da 

Controladoria Geral do município, na qual é discorrido que a análise das 

demonstrações contábeis se restringiu à conformação dos arquivos e documentos 

encaminhados para o controle interno, não se constituindo em juízo de valor quanto 

à adequação dos mesmos, bem como ao atendimento de orientações técnicas 

expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), tendo em vista a ausência de 

habilitação profissional/competência técnica da Controladora Geral para realizar tal 

análise. 

ANÁLISE:  

Verifica-se, pelo exposto, que o sistema de Controle Interno do município não possui 

estrutura de pessoal compatível com as necessidades que tal atividade exige. Ou 

seja, o sistema de controle interno não dispõe em seu quadro de pessoal, de 
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servidores com conhecimentos técnicos contábeis suficientes que permitam uma 

análise apurada e consistente dos demonstrativos contábeis da PCA do gestor.  

Apesar disso, conforme destaca o defendente, o controle interno não deixou de se 

manifestar. É fato que em seu parecer, o controle interno se absteve de emitir 

opiniões sobre os registros e demonstrações contábeis, mas também consta do 

mesmo relatório, a informação de que não foram detectadas irregularidades que 

requeiram recomendações de conduta e/ou atuação do gestor.  

Nesse sentido, acolhemos as justificativas, e recomendamos a adoção de medidas 

que visem o aprimoramento do quadro de pessoal do Sistema de Controle Interno, 

no sentido de organizar uma estrutura de suporte técnico adequada às demandas 

exigidas pela lei. 

 

2.2. Divergência entre o valor retido (inscrito) das obrigações previdenciárias 

do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos 

(RGPS) (Item 3.4.1.1 do RT 408/2019) 

Base Normativa: Art. 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 e artigo 15, I c/c 22, I e II 

da Lei Federal nº 8212/1991 

 

Consta do RT 408/2019: 

Em relação às contribuições previdenciárias do RGPS (parte do servidor), observa-

se, das tabelas acima, que os valores registrados pela unidade gestora, no decorrer 

do exercício em análise, representaram 206,11%  dos valores devidos, sendo 

considerados como passíveis de justificativas, para fins de análise das contas.  

Tabela 16: Contribuições Previdenciárias – Servidor                                 Em R$ 1,00 

Regime de Previdência 
DEMDFLT FOLRGP % 

Registrado 
(A/CX100) 

% 
Recolhido 
(B/Cx100) 

Inscrições 
(A)  

Baixas 
(B) 

Devido 
(C) 

RGPS 7.627.591,02 7.680.599,31 3.700.704,64 206,11 206,11 

Totais 7.627.591,02 7.680.599,31 3.700.704,64 206,11 206,11 

Fonte: Processo TC 08791/2019-9 - Prestação de Contas Anual/2018 
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JUSTIFICATIVA: 

Segue abaixo reprodução das justificativas apresentadas: 
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Também foi encaminhada à peça complementar 25.093/2019-1, item 61, 

manifestação da contadora do município. 

Juntamente foram encaminhadas cópias do livro razão, conta INSS servidores 2018 

(peça complementar 25094/2019-4, item 62) e listagem de liquidações do INSS 

(peça complementar 25095/2019-9, item 63). 

ANÁLISE:  

Conforme esclarece o defendente, a divergência apontada refere-se a 

movimentações contábeis com o objetivo de ajustar os saldos dos contas correntes 

negativos, visando atender às mudanças implementadas pelo TCEES, a partir de 

dezembro de 2018.   

Nesse sentido, verificou-se no livro razão encaminhado, que de fato, no dia 31/12/18 

foram realizados a débito e a crédito, o ajuste conta corrente nº 1/2018, no valor de 

R$ 3.926.886,38. Assim, deduzindo-se este valor do total inscrito, encontramos o 

montante recolhido na folha de pagamentos e demonstrado na tabela 16. 

Regime de Previdência 
DEMDFL FOLRGP % 

Registrado 
((A/B)X100) 

Inscrito (A) Devido 
(B) 

RGPS 3.700.704,64 3.700.704,64 100% 

Totais 3.700.704,64 3.700.704,64 100% 

Ou seja, não há mais divergência entre contabilidade e folha de pagamento. 
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Além disso, deve-se esclarecer que as alterações implementadas pelo TCEES 

visaram tão somente corrigir erros de saldos invertidos apresentados nas rubricas. 

Por fim, diante do exposto, somos por acolher as justificativas apresentadas. 

 

2.3. Divergência entre o valor baixado (recolhido) das obrigações 

previdenciárias do servidor e o valor informado no resumo anual da folha de 

pagamentos (RGPS) (Item 3.4.1.2 do RT 408/2019). 

 
Base Normativa: artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991. 

 

Consta do RT 408/2019: 

Os valores recolhidos pela unidade gestora, referentes as contribuições 

previdenciárias do RGPS (parte do servidor), no decorrer do exercício em análise, 

representaram 206,11%  dos valores devidos, sendo considerados como passíveis 

de justificativas, para fins de análise das contas. 

JUSTIFICATIVA: 

As justificativas referentes a este apontamento foram apresentadas em conjunto com 

as do item anterior. 

ANÁLISE:  

O apontamento aqui analisado guarda vinculação com o item anterior, tendo em 

vista tratar-se de registro das baixas referentes a recolhimentos do INSS servidor. 

Assim, aproveita-se as mesmas justificativas utilizadas no item anterior para 

esclarecimento da inconsistência em questão. Nesse sentido, ficou esclarecido que 

foram efetuados ajustes dos saldos dos contas correntes negativos, tanto a crédito 

quanto a débito, com o fim de atender às mudanças implementadas pelo TCEES a 

partir de dezembro de 2018. Dessa forma, ao deduzir-se o ajuste de R$ 

3.926.886,38 do valor inscrito como baixa na tabela 16, tem-se o montante de R$ 

3.753.712,93.  
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Regime de Previdência 
DEMDFL FOLRGP % 

Recolhido 
(A/Bx100) 

Baixa(A) Devido 
(B) 

RGPS 3.753.712,93 3.700.704,64 101,43% 

Totais 3.753.712,93 3.700.704,64 101,43% 

 

Ou seja, como o valor contábil representa 101,43% do valor de folha de pagamento, 

não há evidências do não pagamento das obrigações previdenciárias. 

Portanto, diante do exposto, somos por acolher as justificativas apresentadas. 

 

 

2.4 Divergência entre o valor pago de obrigações previdenciárias da Unidade 

Gestora e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos (RGPS) 

(Item 3.4.1.3 do RT 408/2019) 

Base Normativa: artigo 15, I c/c 22, I e II da Lei Federal nº 8212/1991 

 

Consta do RT 408/2019: 

Os valores pagos pela unidade gestora, em relação às contribuições previdenciárias 

do RGPS (parte patronal), no decorrer do exercício em análise, representaram 

85,95%  dos valores devidos, sendo considerados como passíveis de justificativas, 

para fins de análise das contas. 

Regime de 
Previdência 

BALEXOD FOLRGP % 
Registrado 
(B/D*100) 

% 
Pago 

(C/D*100) 
Empenhado 

(A) 
Liquidado 

(B) 
Pago 

(C) 
Devido 

(D) 

RGPS 8.077.036,65 8.077.036,65 7.486.613,74 8.710.126,23 92,73 85,95 

Totais 8.077.036,65 8.077.036,65 7.486.613,74 8.710.126,23 92,73 85,95 

 

JUSTIFICATIVA:  

Segue reprodução das justificativas apresentadas: 
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Juntamente encaminhou cópias do livro razão da conta INSS patronal 2018 (peça 

complementar 25096/2019, item 64) e das GFIP de compensações realizadas no 

exercício (peça complementar 25097/2019, item 65). 

ANÁLISE:  

O defendente apresentou documentos referentes a compensações de valores junto 

à receita federal, em função de recolhimentos em duplicidade, no montante de R$ 

652.316,29. Conforme alega, tais compensações foram consideradas quando do 

pagamento das contribuições ao INSS. Por consequência, deduzindo-se do 

montante devido no exercício, as compensações já realizadas dentro do mesmo 

ano, chega-se a um saldo a pagar de R$ 8.057.809,94. Assim, o montante pago 
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equivaleria a 92,91% do real montante devido, aceitável para fins de análise de 

prestação de contas anual, conforme demonstrado abaixo: 

Valor Devido 8.710.126,23 

(-) Compensações 652.316,29 

Valor após 
compensações (A) 

8.057.809,94 

Valor pago (B) 7.486.613,74 

% B/A 92,91% 

Portanto, diante do exposto, somos por acolher as justificativas apresentadas. 

 
 

2.5 Divergência entre os saldos das contas contábeis da dívida ativa do 

Balanço Patrimonial (BALPAT) e do Demonstrativo da Dívida Ativa (DEMDAT) 

(Item 3.7.1 do RT 408/2019) 

 

Consta do RT 408/2019: 
 
Nas tabelas a seguir, demonstram-se os registros nas contas contábeis 

representativas da dívida ativa da unidade gestora: 

Tabela 18 Análise da Dívida Ativa Tributária 

Saldo anterior – DEMDAT 31.914.884,10 

Acréscimos no exercício – DEMDAT 3.749.735,71 

Baixas no exercício – DEMDAT 12.206.333,13 

Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a) 23.458.286,68 

Saldo contábil - BALPAT (b) 24.458.286,68 

Divergência (a-b) - 1.000.000,00 

Fonte: Processo TC 08791/2019-9 - Prestação de Contas Anual/2018 

Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos de natureza tributária 

inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge 

dos saldos das respectivas contas contábeis do Balanço Patrimonial. 

Tabela 19 Análise da Dívida Ativa Não Tributária 

Saldo anterior - DEMDAT 149.256,26 

Acréscimos no exercício – DEMDAT 924.083,81 

Baixas no exercício – DEMDAT 18.451,78 

Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a) 1.054.888,29 
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Saldo contábil - BALPAT (b) 1.054.888,29 

Divergência (a-b) 0,00 

Fonte: Processo TC 08791/2019-9 - Prestação de Contas Anual/2018 

Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos de natureza não tributária 

inscritos em dívida ativa, evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, está 

devidamente registrado em suas respectivas contas contábeis do Balanço 

Patrimonial. 

Tabela 20 Análise Geral da Dívida Ativa (tributária e não tributária) 

Saldo anterior - DEMDAT 32.064.140,36 

Acréscimos no exercício – DEMDAT 4.673.819,52 

Baixas no exercício – DEMDAT 12.224.784,91 

Saldo para o próximo exercício - DEMDAT (a) 24.513.174,97 

Saldo contábil - BALPAT (b) 25.513.174,97 

Divergência (a-b) - 1.000.000,00 

Fonte: Processo TC 08791/2019-9 - Prestação de Contas Anual/2018 

Verifica-se, na tabela anterior, que o valor dos créditos inscritos em dívida ativa, 

evidenciados no Demonstrativo da Dívida Ativa, diverge dos saldos das respectivas 

contas contábeis do Balanço Patrimonial. 

Diante da divergência apontada na tabela 19, sugere-se citar o gestor responsável 

para apresentar documentos e as razões de justificativa que julgar necessários. 

JUSTIFICATIVA:  

Segue abaixo justificativa apresentada pelo defendente: 
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ANÁLISE: 

Segundo o defendente, a diferença encontrada de R$ 1.000.000,00 refere-se a erro 

de lançamento contábil e a mesma foi estornada no dia 31/01/19. Contudo, não foi 

encaminhado documento comprobatório do lançamento de estorno. 

Assim, permanece a irregularidade, passível, porém, de ressalva, tendo em vista 

apresentar características de erro formal. 

 

2.6 Cobrança administrativa e/ou judicial da dívida ativa (Item 3.7.2 do RT 

408/2019) 

Consta do RT 408/2019: 
 

Com base no Demonstrativo da Dívida Ativa, foram extraídas algumas informações 

que subsidiam as análises relativas à cobrança dos créditos inscritos em dívida 

ativa:  

Tabela 21 Informações complementares sobre a Dívida Ativa  

Inscrições no Exercício (a) 1.643.480,02 

Saldo Final no Exercício (b) 24.513.174,97 

Baixas por recebimento no Exercício (c) 4.892.861,85 

Percentual de recebimento em relação às inscrições no exercício (c/a) 297,71% 

Percentual de recebimento em relação ao saldo final (c/b) 19,96% 

Fonte: Processo TC 08791/2019-9 - Prestação de Contas Anual/2018 - DEMDAT 

Com base nas demonstrações contábeis que integram a prestação de contas anual 

sob análise, constata-se a ausência de adoção de providências para cobrança 

administrativa e/ou judicial dos créditos inscritos em Dívida Ativa por parte da 

Administração. 

Diante do exposto, sugere-se, tendo em vista o art. 39 da Lei 4.3620/64 e Lei 

6.830/1980, citar o responsável para apresentar as razões de justificativas que 

julgar necessárias. 

ANÁLISE:  
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Quanto a este item, o defendente não apresentou justificativas, não regularizando o 

item. Mantêm-se, portanto, a irregularidade. 

 
 

3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

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

Municipal de Presidente Kennedy, exercício de 2018, formalizada de acordo com a 

IN TCEES 43/2017, e conforme escopo definido na Resolução TC 297/2016 e 

alterações posteriores. 

Apontados indicativos de irregularidades no RT 408/2019, assegurou-se ao 

responsável indicado o direito ao contraditório e à ampla defesa, observado, 

portanto, o devido processo legal. 

Devidamente citada, a responsável pela gestão da Prestação de Contas sob exame, 

Senhora Amanda Quinta Rangel, apresentou justificativas com documentação de 

suporte, em resposta ao Termo de Citação 927/2019, regularizando os apontes 

3.3.1, 3.4.1.1, 3.4.1.2 e 3.4.1.3 do RT, restando como irregulares os itens 3.7.1 

Divergência entre  os saldos  das  contas  contábeis  da  dívida  ativa  do Balanço    

Patrimonial    (BALPAT)    e    do   Demonstrativo   da   Dívida   Ativa (DEMDAT) – 

passível de ressalva e 3.7.2 Evidências  de  que  a  dívida  ativa  não  está  sendo  

objeto  de  cobrança administrativa  e/ou  judicial (art.  39 da Lei 4320/64 e Lei 

6830/1980). 

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

seguinte proposta de encaminhamento: 

1. Julgar IRREGULAR a prestação de contas anual de gestão da Senhora Amanda 

Quinta Rangel, no exercício das funções de ordenadora de despesas da Prefeitura 

Municipal de Presidente Kennedy, no exercício de 2018, na forma do artigo 84 da 

Lei Complementar Estadual 621/2012, aplicando-lhe, ainda, MULTA individual com 

base nos artigos 87, inciso IV e 135, incisos I e II da Lei Complementar 621/2012, e 

art.  389, I do RITCEES; 

2. Exclusivamente para os fins do disposto na Decisão Plenária TC-13/2018, que 

dispõe sobre a aplicação no âmbito deste Tribunal da interpretação da fixação de 

tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 
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Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, emitir parecer prévio pela REJEIÇÃO da 

prestação de contas anual de gestão, exercício de 2018, sob responsabilidade da 

Senhora Amanda Quinta Rangel, objetivando instrumentalizar o julgamento pela 

Câmara Municipal de Presidente Kennedy, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “g”, 

da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

3. Sugere-se, ainda, recomendar ao gestor a adoção de medidas que visem o 

aprimoramento do quadro de pessoal do Sistema de Controle Interno (Res. TCEES 

227/2011).  

 

Vitória – E.S, 06 de março de 2020. 
 

 
 

 

RAYMAR ARAUJO BELFORT 
Auditor de Controle Externo 
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