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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

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

Quinta Rangel, Prefeita do município Presidente Kennedy, exercício de 2018. 

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

portanto, o devido processo legal (Decisão SEGEX 757/2019). 

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 721/2019 e na Instrução Técnica Inicial – ITI 806/2019. 

 

2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

2.1. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 

EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM FIM VEDADO POR LEI 

FEDERAL (Item 4.3.2.1 do RT 721/2019) 

Base normativa: 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, exceto ao custeio de despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino, o que não foi observado pelo município. 

Contata-se o pagamento de despesas relacionadas a vencimentos e 
vantagens fixas do quadro permanente, adicionada aos encargos 
trabalhistas e outras despesas afetas, passíveis de devolução à fonte de 

recursos nº 604, royalties do petróleo recebidos da união, conforme tabela a 
seguir: 

Função Natureza Despesa Valor Total Pago 

04 – Administração 31901101 – 31901302 - 31909499 R$ 6.414.748,59 

10 – Saúde 
31901101 – 31901302 – 31909499 - 

31909205 
R$ 8.304.903,34 

28 – Encargos 
Especiais 

31909106 – 31909199 R$ 643.458,76 

TOTAL R$ 15.363.110,69 
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Diante do exposto, sugere-se citar a prefeita 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 2018  algumas 
despesas referentes à folha de pagamento no código de elemento de 

despesa específico: 3.1.90.04 - contratação por tempo determinado. 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  e  esclarecer  esse  indício  de  irregularidade, a  
Manifestante  diligenciou  junto  à  Prefeitura  Municipal  de  Presidente 

Kennedy para a obtenção de documentos, mas até o presente momento 
não teria sido reunida e lhe repassada a documentação necessária. Busca-
se obter listagens de liquidação agrupadas  por UG –  unidade gestora e 

elemento de despesa por fonte de recurso e cópias das folhas de 
pagamentos, indenizações trabalhistas e encargos sociais para análise, 
comprovando assim, que não teria havido qualquer pagamento de pessoal 

do quadro permanente na fonte de recursos royalties de petróleo. 

Dessa forma, assim que obtidos tais documentos e no momento processual 
adequado, a Manifestante fará a juntada aos autos. 

Chama-se  atenção  que  a  presente  inconsistência também foi objeto de 
esclarecimentos na PCA 2017, tendo o apontamento recebido sugestão de 
afastamento por parte da Instrução Técnica Conclusiva n. 735/2019. 

ANÁLISE 

Das argumentações apresentadas, 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. 

Nesse sentido, verifica-se que a impropriedade apontada decorreu da identificação 

de despesas com pessoal registradas nos elementos 3.1.90.11, 3.1.90.13, 3.1.90.91, 

3.1.90.92 e 3.1.90.94, cuja fonte de recursos é proveniente de royalties. Assim, 
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constata-se que foram classificadas despesas com pessoal contratado 

indevidamente em elementos destinados a pessoal permanente. 

Entretanto, conforme a própria defesa afirma, não foram encaminhados documentos 

que possam corroborar as alegações apresentadas. 

Aduz a defendente que “obtidos tais documentos e no momento processual 

adequado, a Manifestante fará a juntada aos autos”, ressaltando que no exercício de 

2017 a mesma irregularidade fora apontada, tendo recebido “sugestão de 

afastamento por parte da Instrução Técnica Conclusiva n. 735/2019”. 

De fato, a análise proferida na ITC 735/2019, constante dos autos da PCA 2017 das 

Contas de Governo do Município de Presidente Kennedy, sugeriu o afastamento de 

apontamento idêntico, cujas argumentações estavam, devidamente, acompanhadas 

de documentos de prova. 

Ante todo o exposto e da ausência de documentos probantes às alegações ora 

apresentadas, sugere-se manter o indicativo de irregularidade. 

Sugere-se ainda determinar ao município que proceda à recomposição da conta 

específica dos royalties, com recursos próprios, do montante de R$ 15.363.110,69. 

 

2.2. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO/EVIDENCIAÇÃO DOS RECURSOS 

APLICADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

PRESIDENTE KENEDY (Item 6.1 do RT 721/2019) 

Base Normativa: Arts. 71 a 74 da Lei 4320/64, art. 50 da LRF. 

TEXTO DO RT 

Verificou-se que o município de Presidente Kennedy, por meio da Lei 
1384/2018, instituiu o Fundo de Desenvolvimento Econômico de Presidente 
Kennedy (FUNDESUL PRESIDENTE KENNEDY), destinando para este um 

aporte inicial de 50 milhões de reais, conforme consta do balancete da 
execução orçamentária da despesa (empenhado, liquidado e pago), fonte 
de recursos royalties do petróleo. 
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Conforme a Lei 1384/2018 o fundo possui natureza contábil e financeira e a 
finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico sustentável do 

Município de Presidente Kennedy por meio de apoio financeiro aos projetos 
de investimentos privados, que resultem direta ou indiretamente geração de 
empregos e rendas, no município de Presidente Kennedy, e que estejam 

alinhados com os Planos de Desenvolvimento Econômico e Social do 
Município. 

A manutenção e movimentação dos recursos, nos termos da lei, ficaram 

exclusivamente a cargo do Agente Financeiro e Operador do Fundo, a 
saber, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES). A 
utilização dos recursos restringe-se: 

Art. 5º Os recursos do FUNDESUL PRESIDENTE KENNEDY 
serão utilizados nas seguintes modalidades: 
  
I - financiamentos a pessoas físicas e jurídicas localizadas no 
Município; 
  
II - aquisição ou subscrição de títulos ou cotas de participação 
de empreendimento, mediante Fundos de Investimentos, de 
acordo com a legislação pertinente; 

 
§ 1º. Os recursos do Fundo financiarão exclusivamente os 
setores produtivos no Município de Presidente Kennedy. 

 
 § 2º. Fica vedada a utilização de recursos do FUNDESUL 
PRESIDENTE KENNEDY para operações destinadas a 

financiamento exclusivo de capital de giro. 

De acordo com o art. 14 da Lei o fundo terá escrituração contábil própria, 
ficando a aplicação de seus recursos sujeita à prestação de contas ao 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos prazos previstos na 
legislação pertinente, ficando a cargo do Agente Financeiro do Fundo. 

Entretanto, além de não ter sido localizada a prestação de contas anual do 

fundo, exercício de 2018, na base de dados do sistema CidadES do 
TCEES, não se verificou a evidenciação das informações contábeis 
pertinentes nos demonstrativos contábeis consolidados do município, 

contrariando sobretudo o art. 50 da LRF. 

Seção II 
 

Da Escrituração e Consolidação das Contas 
 
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade 

pública, a escrituração das contas públicas observará as 
seguintes: 
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I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de 
modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa 
obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma 

individualizada; 
 
II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas 

segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter 
complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime 
de caixa; 

 
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e 
conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, 

fundo ou entidade da administração direta, autárquica e 
fundacional, inclusive empresa estatal dependente; 

Desta forma, propõe-se a citação do prefeito para apresentar alegações de 

defesa acompanhadas de documentos de prova. 

JUSTIFICATIVAS 

Questiona-se a ausência de prestação de contas anual do Fundo de 
Desenvolvimento Econômico de Presidente Kennedy - FUNDESUL 
PRESIDENTE KENNEDY, instituído pela Lei Municipal n 1384/2018.  O 

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES) é o gestor e 
operador financeiro do fundo, tendo o Município de Presidente Kennedy 
realizado apenas o aporte inicial de recursos. Conforme delimita o art. 14 da 

referida Lei, a prestação de contas do fundo incumbe ao BANDES: 

Art. 14 O FUNDESUL PRESIDENTE KENNEDY terá 
escrituração contábil própria, ficando a aplicação de seus 

recursos sujeita à prestação de contas ao Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo, nos prazos previstos na 
legislação pertinente, ficando a cargo do Agente Financeiro 

do Fundo. [grifo nosso] 

Como se observa, o Município não detém o controle das operações do 
fundo, recebendo o BANDES remuneração pela gestão dos recursos e 

consequente prestação de contas. 

De acordo com informações trazidas em anexo (doc. 02), o BANDES teria 
apresentado balanço das operações do fundo ao Município, bem como 

divulgado em sua própria página na internet seu papel como gestor e 
operador financeiro. 

Nos termos expostos, entende-se que o Município de Presidente Kennedy 

não é responsável pela apresentação da prestação de contas ao TCEES, 
razão pela qual se pede o afastamento da irregularidade. 

 

ANÁLISE  

Em suas argumentações a responsável destaca que o “Banco de Desenvolvimento 

do Espírito Santo (BANDES) é o gestor e operador financeiro do fundo, tendo o 
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Município de Presidente Kennedy realizado apenas o aporte inicial de recursos”, 

reforçando, à luz do art. 14 da Lei Municipal 1384/2018, que o “Município não detém 

o controle das operações do fundo, recebendo o BANDES remuneração pela gestão 

dos recursos e consequente prestação de contas”. 

Observa-se que o FUNDESUL Presidente Kennedy, segundo art. 1º da Lei Municipal 

1384/2018, possui natureza contábil e financeira tendo a finalidade de fomentar o 

desenvolvimento da economia sustentável do município. 

A esse respeito, destaca-se publicação do Tesouro Nacional2 em que o autor, 

Professor Leonardo da Silva Guimarães Martins da Costa, acusa a ausência de 

literatura que harmonize os aspectos orçamentários, jurídicos e contábeis relativos a 

fundos públicos. 

O referido trabalho evidencia a definição de fundos especiais, conforme art. 71 da 

Lei 4.320/64, separados pelo Decreto Federal 93.872/86 em duas categorias: de 

natureza contábil e de natureza financeira, sendo que “os fundos de natureza 

financeira, que movimentam recursos fora da Conta Única do Tesouro, são 

exceções - normalmente ocorrem em situações nas quais sua operação ficaria 

inviabilizada, se não houvesse movimentação de recursos em outras contas 

correntes bancárias”, com amparo na Medida Provisória 2.170-36, de 2001, que está 

entre aquelas com força de lei. 

Extrai-se, ainda, do referido trabalho publicado pelo Tesouro Nacional, que “todos 

os fundos especiais são públicos. Nas leis que os instituem já aparecem em sua 

maior parte como fundos especiais de natureza contábil e/ou financeira, na forma do 

Decreto nº 93.872/1986”. 

Sobre o tema, a Confederação Nacional dos Municípios3 esclarece que “o Ente 

público, ao fazer a opção pela criação de fundo especial ou público com finalidade 

específica, deve constituí-lo como unidade orçamentária nos moldes do art. 71 e 

seguintes da Lei nº 4.320/1964, sendo competência do próprio Ente que o cria 

                                                                 
2
 Fundos Federais – Abordagem transdisciplinar diante do Projeto da Lei de Finanças Públicas 

<http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/cosis/monografias/obtem_monografia/1442> Acessado em 

17/03/2020. 
3
 Fundo público meramente contábil ou financeiro / Confederação Nacional de Municípios – Brasília: 

CNM, 2012 <https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Fundos%20Publicos%20(2012).pdf>  Acessado 

em 20/03/2020. 
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estabelecer em lei específica sua organização e operacionalização” [grifo nosso]. 

Assim, cabe ao ente público que instituir o fundo, no caso o Município de Presidente 

Kennedy, possuir registros da inclusão em orçamento, das movimentações ocorridas 

e dos resultados obtidos no decorrer do exercício. 

Além disso, conforme o art. 71 da Lei Federal 4.320/64, o que define a natureza 

jurídica pública de um fundo não é a origem de seus recursos, mas a sua vinculação 

a um bem-estar específico, que se orienta conforme sua destinação e finalidade: 

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por 
lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, 
facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. 

Observa-se que o FUNDESUL Presidente Kennedy é constituído por recursos 

públicos (art. 3º) e, apesar de transferir para o BANDES o controle sobre as 

operações, o município instituiu um Conselho Gestor, composto de secretários 

municipais (art. 8º), cujas competências são elencadas no art. 7º da Lei Municipal 

1384/2018. 

 

Nota-se que ao município coube a responsabilidade de gerir o fundo, por intermédio 

do Conselho Gestor, restando ao BANDES a competência precípua de sua 

personalidade jurídica de agente financeiro. Ou seja, não se deve confundir as 

competências, sendo inadequada a transferência da responsabilidade no dever de 

prestar contas. 

É mister frisar que não há evidências de controle sobre os repasses efetuados ao 

FUNDESUL Presidente Kennedy nos demonstrativos contábeis do Governo 

Municipal, tampouco quaisquer registros de equivalência patrimonial e/ou 
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consolidação de registros. Lado outro, a lei instituidora do fundo prevê em seu art. 

13 que, em caso de dissolução, o Governo decidirá quanto à destinação de saldo 

final apurado em conta corrente, observando a “proporcionalidade dos aportes de 

recursos realizados”: 

 

Fato é que a ausência desses registros na contabilidade municipal infere descontrole 

sobre os recursos públicos municipais repassados para o FUNDESUL Presidente 

Kennedy. E, ainda que o BANDES seja responsável pela gerência da aplicação e 

movimentação dos recursos do fundo, fica claro que os recursos não são seus e sim 

do FUNDESUL, permanecendo essa autonomia subordinada às deliberações do 

Conselho Gestor. Repisa-se que não se pode, com isso, atribuir ao BANDES a 

obrigação acessória contábil. 

Nessa linha, o município deve registrar os reflexos presentes e/ou futuros nos 

demonstrativos contábeis do município, a fim de obedecer ao disposto no art. 74 da 

Lei 4.320/64, que diz:  

Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas 

peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer 
modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente. [grifo nosso] 

Diante de todo o exposto, considerando que as justificativas e documentos 

apresentados não foram suficientes para esclarecer a ausência de 

consolidação/evidenciação dos recursos aplicados no FUNDESUL Presidente 

Kennedy, sugere-se manter a irregularidade. 
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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 424.478.211,11 

Despesa Total com Pessoal – DTP 67.755.028,27 

% Apurado (DTP / RCL Ajustada) 15,96 

Fonte: Processo TC 08701/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

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

Descrição Valor 

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL Ajustada 424.478.211,11 

Despesa Total com Pessoal – DTP 69.452.180,22 

% Apurado (DTP / RCL Ajustada) 16,36 

Fonte: Processo TC 08701/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

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 132.188.10 

Deduções 1.297.366.143,31 

Dívida consolidada líquida 0,00 

Receita Corrente Líquida - RCL 424.528.211,11 

% da dívida consolidada líquida sobre a RCL 0,00 

Fonte: Processo TC 08701/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

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 424.528.211,11 
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Montante global das operações de crédito 0,00 

% do montante global das operações de crédito sobre a RCL 0,00 

Amortização, juros e demais encargos da dívida 0,00 

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

0,00 

Fonte: Processo TC 08701/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

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

Receita Corrente Líquida – RCL 424.528.211,11 

Montante global das garantias concedidas 0,00 

% do montante global das garantias concedidas sobre a RCL 0,00 

Fonte: Processo TC 08701/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

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

Receita Corrente líquida – RCL 424.528.211,11 

Montante global das operações de crédito por antecipação de receitas 

orçamentárias - ARO 
0,00 

% do montante global das operações de crédito por antecipação de 
receitas orçamentárias sobre a RCL 

0,00 

Fonte: Processo TC 08701/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

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  

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 
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Receitas provenientes de impostos 13.977.780,67 

Receitas provenientes de transferências 20.221.989,12 

Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino 34.199.769,79 

Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino 10.045.406,52 

% de aplicação 29,37 

Fonte: Processo TC 08701/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

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 10.458.921,07 

Valor destinado ao pagamento dos profissionais do magistério 7.123.360,56 

% de aplicação 68,11 

Fonte: Processo TC 08701/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

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 13.977.780,67 

Receitas provenientes de transferências 20.221.989,12 

Base de cálculo para aplicação em ações e serviços públicos de saúde 34.199.769,79 

Valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde  5.888.992,98 

% de aplicação 17,22 

Fonte: Processo TC 08701/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

Da tabela 9 verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional 

de 15% relacionado às ações e serviços públicos de saúde. 
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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 29.635.025,71 

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

Limite máximo permitido para transferência  2.074.451,80 

Valor efetivamente transferido 2.064.157,32 

Fonte: Processo TC 08701/2019-6 - Prestação de Contas Anual/2018 

 

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 806/2019, restando 

mantidos os seguintes itens: 

2.1 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM FIM 

VEDADO POR LEI FEDERAL (Item 4.3.2.1 do RT 721/2019) 

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

 

2.2 AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO/EVIDENCIAÇÃO DOS 

RECURSOS APLICADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO PRESIDENTE KENEDY (Item 6.1 do RT 721/2019) 

Base Normativa: Arts. 71 a 74 da Lei 4320/64, art. 50 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, 
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Prefeita Municipal durante o exercício de 2018, conforme dispõem o inciso III, art. 

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

2. Determinar ao município que proceda à recomposição da conta específica dos 

royalties, com recursos próprios, do montante de R$ 15.363.110,69. 

 

Vitória/ES, 20 de março de 2020. 

 
 

MARGARETH CARDOSO ROCHA MALHEIROS 
Auditor de Controle Externo 
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