
ATOS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIAS

PORTARIA Nº 28 
DE 21 DE JANEIRO DE 2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no 
uso das atribuições que lhe conferem o art. 
131, incisos I e VII da Lei nº 1.284, de 17 de 
dezembro de 2001, e o art. 349, incisos I e 
VII do Regimento Interno,

R E S O L V E:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria de nº 
749, 15 dezembro de 2014, publicada no Boletim 
Oficial 1.311, de 18 dezembro do corrente ano.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
CUMPRA-SE.

Conselheiro José Wagner Praxedes 
Presidente

PORTARIA Nº 29 
DE 21 DE JANEIRO DE 2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no 
uso das atribuições que lhe conferem os ar-
tigos 131, incisos I e VII da Lei nº 1.284, de 17 
de dezembro de 2001, e 349, incisos I e VII 
do Regimento Interno,

 R E S O L V E:

Art. 1º Nomear LUDMILLA FARIA DE 
BARROS para exercer o cargo de provimen-
to em comissão de Assistente de Gabinete de 
Conselheiro, a partir de 17 de janeiro de 2015.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
CUMPRA-SE.

Conselheiro José Wagner Praxedes 
Presidente

PORTARIA Nº 34 
DE 21 DE JANEIRO DE 2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no 
uso das atribuições que lhe conferem os ar-
tigos 131, inciso I da Lei nº 1.284 de 17 de 
dezembro de 2001, e artigo 349, inciso I, do 
Regimento Interno, bem como o artigo 9º 
parágrafo único da Instrução Normativa nº 
05/2002, alterada pela Instrução Normativa 
nº 04/2013, e

Considerando o Despacho n° 
778/2014, de 02 de dezembro de 2014, da 
lavra do Conselheiro André Luiz de Matos 
Gonçalves, Titular da Segunda Relatoria;

Considerando o Despacho nº 
118/2015-GABPR, de 16 de janeiro de 2015, 
que solicita providências quanto a convoca-
ção do Conselheiro Substituto Márcio Aluí-
zio Moreira Gomes,

RESOLVE:

Art. 1° Autorizar a relativização da 
vinculação do Conselheiro Substituto MÁR-
CIO ALUÍZIO MOREIRA GOMES, à 2ª Rela-
toria, no período de 21 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2015, permitindo, sem preju-
ízo de suas funções, atuar como Relator nos 
feitos em que o Conselheiro André Luiz de 
Matos Gonçalves, bem como os Conselhei-
ros Substitutos Parsondas Martins Viana e 
Márcia Adriana da Silva Ramos não possam 
relatar.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
CUMPRA-SE.

Conselheiro José Wagner Praxedes 
Presidente

ATOS

REPUBLICAÇÃO

ATO Nº 25 
DE 20 DE JANEIRO DE 2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no 
uso das atribuições que lhe conferem os ar-
tigos 131, incisos I e VI, da Lei nº 1.284, de 17 
de dezembro de 2001, e 349, inciso I e VI, do 
Regimento Interno,

 R E S O L V E:

Art. 1º Suspender, a partir de 21 de ja-

neiro de 2015, as férias regulamentares da 
Procuradora-Geral de Contas LITZA LEÃO 
GONÇALVES, matrícula nº 23.411-7, previs-
tas para o período de 7 de janeiro a 5 de 
fevereiro de 2015.

Art. 2º Remarcar as férias suspensas 
na conformidade do artigo anterior para o 
período de 6 a 21 de julho de 2015.

Conselheiro José Wagner Praxedes 
Presidente

CONVOCAÇÕES

CONVOCAÇÃO Nº 11 
DE 22 DE JANEIRO DE 2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, 
Conselheiro José Wagner Praxedes, no uso 
das atribuições que lhe conferem o art. 143, 
inciso I, alínea b, da Lei 1.284, de 17 de de-
zembro de 2001, c/c os arts. 349, incisos I  e 
XXXVII e 366 do Regimento Interno, e

Considerando o Despacho n° 
778/2014, de 02 de dezembro de 2014, da 
lavra do Conselheiro André Luiz de Matos 
Gonçalves, Titular da Segunda Relatoria;

Considerando o Despacho nº 
118/2015-GABPR, de 16 de janeiro de 2015, 
que solicita providências quanto a convoca-
ção do Conselheiro Substituto Márcio Aluí-
zio Moreira Gomes;

Considerando a Portaria n° 34/2015, 
que autorizou a relativização da vinculação 
do Auditor Márcio Aluízio Moreira Gomes à 
2ª Relatoria, resolve:

CONVOCAR

I – MÁRCIO ALUÍZIO MOREIRA GO-
MES, Conselheiro Substituto, para substituir 
o Conselheiro André Luiz de Matos Gonçal-
ves, bem como os Conselheiros Substitutos 
Parsondas Martins Viana e Márcia Adriana 
da Silva Ramos no s feitos em que não pos-
sam relatar, no período de 22 de janeiro a 
20 de fevereiro de 2015;

II - Publique-se.

Conselheiro José Wagner Praxedes 
Presidente

Boletim Oficial
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PALMAS, 22 DE jAnEIRO DE 2015

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

AnO VIII, n° 1324

ESTADO DO TOCAnTInS
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ATO Nº 27 
DE 21 DE JANEIRO DE 2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no 
uso das atribuições que lhe conferem os ar-
tigos 131, incisos I e VI, da Lei nº 1.284, de 17 
de dezembro de 2001, e 349, inciso I e VI, do 
Regimento Interno, e

R E S O L V E:

Art. 1º Suspender, a partir de 29 de 
janeiro de 2015, as férias regulamentares do 
servidor MARCELO OLIMPIO CARNEIRO TA-
VARES, Técnico de Controle Externo, matrí-
cula nº 23.498-2, previstas para o período 20 
de janeiro a 18 de fevereiro do corrente ano.

Art. 2º Remarcar as férias suspensas 
na conformidade do artigo anterior para o 
período de 9 a 29 de junho de 2015.

Conselheiro José Wagner Praxedes 
Presidente

PRIMEIRA CÂMARA

DECISÕES DA PRIMEIRA CÂMARA

DECISÕES DO DIA 20.1.2015

O Tribunal de Contas do Estado, no 
exercício de suas competências constitucio-
nais e legais, ao apreciar e/ou julgar as ma-
térias sob sua jurisdição, proferiu as deci-
sões abaixo identificadas, acerca das quais 
ficam os responsáveis, interessados e seus 
procuradores, no que couber, devidamente 
intimados e/ou citados para os fins de co-
municação dos atos processuais, previstos 
no artigo 27 da Lei nº 1.284/2001, inclusive 
para interposição de Recursos, aprovada 
pelas Resoluções nº 341 e 342/2013.

A publicação eletrônica no Boletim 
Oficial substitui qualquer outro meio de ci-
ência que não esta, para quaisquer efeitos 
legais, à exceção dos casos que por lei exi-
gem a intimação ou vista pessoal.

RESOLUÇÃO TCE/TO Nº  4/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº: 6190/2014
2. Classe de Assunto: 8. Ato de Pessoal
2.1. Assunto: 7. Aposentadoria Voluntária por 
Tempo de Contribuição
3. Responsável: José Wagner Praxedes – 
Presidente do Tribunal de Contas
4. Interessado (a): Herbert Carvalho de 

Almeida
5. Origem: Instituto de Gestão Previdenciá-
ria do Estado do Tocantins – IGEPREV
6. Entidade Vinculada: Tribunal de Contas 
do Estado do Tocantins
7. Relator: Auditor Substituto de Conselheiro 
LEONDINIZ GOMES
8. Representante do Ministério Público: Pro-
curadora de Contas Litza L. Gonçalves
9. Procurador constituído nos autos: Não 
atuou

EMENTA: ATOS DE PESSOAL. APO-
SENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. REGIS-
TRO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

10. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os 
presentes autos, relativo a Portaria nº 162 
de 17 de março de 2014, originário do Ga-
binete da Presidência do Tribunal de Con-
tas do Estado do Tocantins/IGEPREV, que 
concedeu Aposentadoria Voluntária por 
Tempo de Contribuição ao Conselheiro 
Herbert Carvalho de Almeida, com proven-
tos integrais, com fundamentos jurídicos 
delineados na referida Portaria com base 
no Regimento Interno do TCE/TO; Lei Or-
gânica nº 1.284/2001, Constituição Federal 
e Constituição Estadual e Lei Estadual nº 
1.614/2005, encaminhados a esta Egrégia 
Corte de Contas para fins de análise da le-
galidade e registro o respectivo ato.

Considerando a legitimidade do re-
querente e a competência deste Tribunal 
de Contas para apreciar e julgar os atos de 
concessão de aposentadoria (art. 71, inciso 
III da Constituição Federal c/c art. 33, inciso 
III da Constituição Estadual);

Considerando que o interessado 
cumpriu os requisitos necessários para a 
concessão do benefício de aposentado-
ria nos termos delineados na Portaria nº 
162/2014, conforme previsto na legislação 
pertinente, Constituição Federal e Consti-
tuição Estadual e Lei Estadual nº 1.614/2005 
aplicável ao caso;

Considerando os pareceres da Coor-
denadoria de Controle de Atos de Pessoal, 
do Corpo Especial de Auditores e do Minis-
tério Público junto a este Tribunal de Contas, 
que consideraram legal o ato concessório e 
tudo mais que dos autos consta.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado do Tocantins, reuni-
dos em Sessão da 1ª Câmara, diante das ra-
zões expostas pelo Relator, e tendo em vista 
o disposto no artigo 1º, IV; art. 10, II, e art. 109, 
II da Lei Estadual nº 1.284/2001 e art. 112 do 
Regimento Interno deste Tribunal em:

10.1. Considerar legal a Portaria nº 162 

de 17 de março de 2014, que concedeu ao 
segurado o Conselheiro Herbert Carvalho de 
Almeida, aposentadoria voluntária por tem-
po de contribuição, determinando, de con-
sequência, os devidos registros nesta Corte.

10.2. Determinar a Secretaria da 1ª 
Câmara que dê ciência da Decisão aos res-
ponsáveis, por meio processual adequado.

10.3. Determinar a publicação da De-
cisão no Boletim Oficial deste Sodalício, na 
conformidade do art. 27, caput, da Lei nº. 
1.284/2001, de 17/12/2001 e do artigo 341, 
§ 3º do RITCE/TO, para que surta os efeitos 
legais necessários.

10.4. Determinar o encaminhamento 
à Divisão de Registro de Atos de Pessoal 
e, em seguida, cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, sejam os presentes au-
tos remetidos à Coordenadoria de Protoco-
lo Geral – COPRO, para devolução ao órgão 
de origem.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que os Conselheiros e o Conselheiro 
Substituto votaram com o Relator da Pro-
posta de Decisão. O Procurador de Contas, 
Zailon Miranda Labre Rodrigues, esteve 
presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20  dias do mês janeiro  
de 2015.

RESOLUÇÃO TCE/TO Nº 5/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº: 6206/2013 e Outros - Relação
2. Classe de Assunto: 8. Ato de Pessoal
2.1. Assunto: 7. Pensão por Morte
3. Responsável: Lúcio Mascarenhas Martins 
– Secretário de Estado da Administração 
respondendo pela Presidência do IGEPREV 
e Outros
4. Interessado (a): Ricardo Willian Ferrari e 
Outros
5. Origem: Instituto de Gestão Previdenciá-
ria do Estado do Tocantins - IGEPREV
6. Entidade Vinculada: Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins/Secretaria de Esta-
do da Administração e Outros
7. Relator: Auditor Substituto de Conselheiro 
LEONDINIZ GOMES
8. Representante do Ministério Público: Pro-
curadora de Contas Litza L. Gonçalves
9. Procurador constituído nos autos: Não 
atuou

EMENTA: ATOS DE PESSOAL. PEN-
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SÃO POR MORTE. LEGALIDADE. REGISTRO. DEVOLUÇÃO À 
ORIGEM.

10. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, relati-
vo as Portarias abaixo especificadas, originárias do Gabinete da 
Presidência do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Tocantins/IGEPREV, da lavra do Secretário da SECAD, bem como 
do gestor previdenciário, que concederam o benefício de Pensão 
por Morte, com fundamentos jurídicos nos artigos 40, §§ 2º, 7º 
I e 8º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 2003 e na Lei estadual 
nº 1614, de 4 de outubro de 2005, encaminhados a esta Egrégia 
Corte de Contas para fins de análise da legalidade e registro o 
respectivo ato.

Considerando a legitimidade dos requerentes, bem como a 
competência deste Tribunal de Contas para apreciar e julgar os atos 
de concessão de Pensão por Morte (art. 71, inciso III da Constituição 
Federal c/c art. 33, inciso III da Constituição Estadual);

Considerando que os interessados cumpriram os requisitos 
necessários para a concessão do benefício de Pensão por Morte, 
conforme previsto no art. 40, §§ 2º, 7º, I e 8º da Constituição Fede-
ral, bem como toda a legislação estadual aplicável ao caso (Lei nº 
1614/2005);

Considerando os pareceres da Coordenadoria de Controle de 
Atos de Pessoal, do Corpo Especial de Auditores e do Ministério 
Público junto a este Tribunal de Contas, que consideraram legal os 
atos concessivos – Portarias - e tudo mais que consta dos autos.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante das razões 
expostas pelo Relator, e tendo em vista o disposto no artigo 1º, IV; art. 
10, II, e art. 109, II da Lei Estadual nº 1.284/2001 e art. 112 do Regimen-
to Interno deste Tribunal em:

10.1. Considerar legal as Portarias nº 741/2012, 703/2013, 
644/2013, 727/2013 e 211/2014, que concederam Pensão por Morte 
aos beneficiários constantes da Relação – ANEXO I - determinando, 
de consequência, os devidos registros nesta Corte.

10.2. Determinar a Secretaria da 1ª Câmara que dê ciência da 
Decisão aos responsáveis, por meio processual adequado.

10.3. Determinar a publicação da Decisão no Boletim Ofi-
cial deste Sodalício, na conformidade do art. 27, caput, da Lei nº. 
1.284/2001, de 17/12/2001 e do artigo 341, § 3º do RITCE/TO, para 
que surta os efeitos legais necessários.

10.4. Determinar o encaminhamento à Divisão de Registro de 
Atos de Pessoal e, em seguida, cumpridas as formalidades legais e 
regimentais, sejam os presentes autos remetidos à Coordenadoria 
de Protocolo Geral – COPRO, para devolução ao órgão de origem.

Sob a presidência do Conselheiro Severiano José Costandra-
de de Aguiar, participaram da sessão o Conselheiro Manoel Pires 
dos Santos e o Conselheiro Substituto Jesus Luiz de Assunção. O 
resultado proclamado foi por unanimidade dos votos, uma vez que 
os Conselheiros e o Conselheiro Substituto votaram com o Relator 
da Proposta de Decisão. O Procurador de Contas, Zailon Miranda 
Labre Rodrigues, esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Sala das Ses-
sões, em Palmas, Capital do Estado, aos 20 dias do mês janeiro  
de 2015.

ANEXO I – Relação de Processos, Beneficiários, Atos /IGEPREV

PROCESSO
Atos

Órgão de 
Lotação do de 

cujusItens Nº Interessados

01 6206/2013

Ricardo Willian 
Ferrari, em 
virtude do óbito 
de Livia Cristina 
da Silva

Portaria 741/
PE 22.11.2012

Tribunal de 
Justiça do 
Estado do 
Tocantins

02 9664/2013

Renata Félix 
Ribeiro e 
Victor Hugo 
Félix Ribeiro, 
em virtude do 
óbito de José 
Raimundo Ribeiro 
da Silva

Portaria 703/
PE 05.09.2013

Secretaria da 
Infraestrutura

03 9714/2013

Maria das Graças 
Alves da Rocha 
Machado, em 
virtude do óbito 
de Valderi Alves 
Machado

Portaria 644/
PE 20.08.2013

Secretaria da 
Infraestrutura

04 10301/2013

Nathasha Lara de 
Oliveira Barreto, 
em virtude do 
óbito de José 
Alberto Barreto 
Filho

Portaria 727/
PE 18.09.2013

Tribunal de 
Contas do 
Estado do 
Tocantins

05 6427/2014

Giulliana Tereza 
Tribuzi Neves 
Bernardes, Ana 
Beatriz da Silva 
Bernardes  e 
Alinne da Silva 
Bernardes

Portaria 211/
PE 04.04.2014

Agência de 
Máquinas e 
Transporte 
do Estado do 
Tocantins

RESOLUÇÃO TCE/TO Nº 6/2014 
1ª Câmara

1. Processo nº: 6543/2012
2. Classe de Assunto: 8. Ato de Pessoal
2.1. Assunto: 7. Aposentadoria por Idade 
3. Responsáveis: Abrahão Costa Martins – Prefeito e Carlos José Fer-
reira – Presidente do IPSM
4. Interessado: Francisco Miguel do Nascimento e Outro
5. Origem: Instituto de Previdência Social do Município de Miranorte-
-TO - IPSM 
6. Entidade Vinculada: Prefeitura de Miranorte-TO
7. Relator: Auditor Substituto de Conselheiro LEONDINIZ GOMES
8. Representante do Ministério Público: Procurador de Contas Alber-
to Sevilha
9. Procurador constituído nos autos: Não atuou

EMENTA: ATO DE PESSOAL. PENSÃO POR MORTE. LEGALI-
DADE. REGISTRO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

10. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, relativo a 
Portaria nº 025 de 22 de maio de 2012, originária da Prefeitura de 
Miranorte/IPSM, que concedeu o benefício de Pensão por Morte em 
favor do viúvo Francisco Miguel do Nascimento (50% em caráter vita-
lício) e do filho Simão Souza Nascimento (50% em caráter temporá-
rio), em virtude da morte da ex-servidora Maria Marly de Sousa Nas-
cimento, no cargo efetivo de Gari, matrícula 295, lotada na Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, encaminhados a esta Egrégia 
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Corte de Contas para fins de análise da lega-
lidade e registro o respectivo ato.

Considerando a legitimidade dos re-
querentes, bem como a competência deste 
Tribunal de Contas para apreciar e julgar os 
atos de concessão de aposentadoria (art. 71, 
inciso III da Constituição Federal c/c art. 33, 
inciso III da Constituição Estadual);

Considerando que os interessados 
cumpriram os requisitos necessários para 
a concessão do benefício de pensão por 
morte, conforme previsto no art. 40, § 7º da 
Constituição Federal, bem como a legisla-
ção municipal à época;

Considerando os pareceres da Coor-
denadoria de Controle de Atos de Pessoal, 
do Corpo Especial de Auditores e do Minis-
tério Público junto a este Tribunal de Contas, 
que consideraram legal o ato concessório;

Considerando tudo mais que dos au-
tos consta.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado do Tocantins, reuni-
dos em Sessão da 1ª Câmara, diante das ra-
zões expostas pelo Relator, e tendo em vista 
o disposto no artigo 1º, IV; art. 10, II, e art. 109, 
II da Lei Estadual nº 1.284/2001 e art. 112 do 
Regimento Interno deste Tribunal em:

10.1. Considere legal a Portaria nº 025 
de 22.05.2012, que concedeu pensão por 
morte aos segurados Francisco Miguel do 
Nascimento (viúvo – em caráter vitalício) 
e Simão Souza Nascimento (filho – caráter 
temporário), em virtude do falecimento da 
ex-segurada Maria Marly de Sousa Nasci-
mento e de consequência, os devidos regis-
tros nesta Corte.

 10.2. Determinar a Secretaria da 1ª 
Câmara que dê ciência da Decisão aos res-
ponsáveis, por meio processual adequado.

10.3. Determinar a publicação da De-
cisão no Boletim Oficial deste Sodalício, na 
conformidade do art. 27, caput, da Lei nº. 
1.284/2001, de 17/12/2001 e do artigo 341, 
§ 3º do RITCE/TO, para que surta os efeitos 
legais necessários.

10.4. Determinar o encaminhamento 
à Divisão de Registro de Atos de Pessoal 
e, em seguida, cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, sejam os presentes au-
tos remetidos à Coordenadoria de Protoco-
lo Geral – COPRO, para devolução ao órgão 
de origem.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, partici-
param da sessão o Conselheiro Manoel Pires 
dos Santos e o Conselheiro Substituto Jesus 
Luiz de Assunção. O resultado proclamado 

foi por unanimidade dos votos, uma vez que 
os Conselheiros e o Conselheiro Substituto 
votaram com o Relator da Proposta de Deci-
são. O Procurador de Contas, Zailon Miranda 
Labre Rodrigues, esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20  dias do mês  janeiro  
de 2015.

RESOLUÇÃO TCE/TO Nº 7/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº: 11234/2011
2. Classe de Assunto: 8. Ato de Pessoal
2.1. Assunto: 7. Revisão de Aposentadoria
3. Responsável: Jacqueline Adorno – Presi-
dente do Tribunal de Justiça do Estado
4. Interessado (a): Orlando Pereira da Luz
5. Origem: Instituto de Gestão Previdência 
do Estado do Tocantins - IGEPREV
6. Entidade Vinculada: Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins
7. Relator: Auditor Substituto de Conselheiro 
LEONDINIZ GOMES
8. Representante do Ministério Público: Pro-
curador de Contas Oziel P. dos Santos 
9. Procurador constituído nos autos: Não 
atuou

EMENTA: ATOS DE PESSOAL. REVI-
SÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE. 
REGISTRO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

10. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os 
presentes autos, relativo a Revisão de Apo-
sentadoria, consubstanciado no Decreto 
Judiciário nº 327 de 17 de dezembro de 
2012, que concedeu ao Sr. Orlando Pereira 
da Luz, matrícula 0004443, revisão de apo-
sentadoria por tempo de contribuição, no 
cargo de Oficial de Justiça Avaliador de 1ª 
Instância, Nível “I”, Classe “C” e Padrão 15, 
nos termos do art. 40, §§ 1º, I, 3º e 8º da 
Constituição Federal, bem como na Lei nº 
1.614/2005, encaminhados a esta Egrégia 
Corte de Contas para fins de análise da le-
galidade e registro o respectivo ato.

Considerando a legitimidade do re-
querente, bem como a competência deste 
Tribunal de Contas para apreciar e julgar os 
atos de concessão de aposentadoria e de 
consequência sua revisão (art. 71, inciso III 
da Constituição Federal c/c art. 33, inciso III 
da Constituição Estadual);

Considerando que o interessado 
cumpriu os requisitos necessários para a 
concessão da revisão de aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, confor-
me previsto no art. 40, §§ 1º, I, 3º e 8º da 
Constituição Federal, bem como a legisla-

ção estadual aplicável ao caso concreto;

Considerando os pareceres da Coor-
denadoria de Controle de Atos de Pessoal, 
do Corpo Especial de Auditores e do Minis-
tério Público junto a este Tribunal de Con-
tas, que consideraram legal e tudo mais que 
dos autos consta.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado do Tocantins, reu-
nidos em Sessão da 1ª Câmara, diante das 
razões expostas pelo Relator, e tendo em 
vista o disposto no artigo 1º, IV; art. 10, II, e 
art. 109, II da Lei Estadual nº 1.284/2001 e 
art. 112 do Regimento Interno deste Tribunal 
em:

10.1. Considerar legal o Decreto Ju-
diciário nº 327/2012 que concedeu ao se-
gurado Orlando Pereira da Luz, revisão de 
aposentadoria voluntária por tempo de 
contribuição, com o reajuste paritário, de-
terminando, de consequência, o devido re-
gistro nesta Corte.

10.2. Determinar a Secretaria da 1ª 
Câmara que dê ciência da Decisão aos res-
ponsáveis, por meio processual adequado.

10.3. Determinar a publicação da De-
cisão no Boletim Oficial deste Sodalício, na 
conformidade do art. 27, caput, da Lei nº. 
1.284/2001, de 17/12/2001 e do artigo 341, 
§ 3º do RITCE/TO, para que surta os efeitos 
legais necessários.

10.4. Determinar o encaminhamento 
à Divisão de Registro de Atos de Pessoal 
e, em seguida, cumpridas as formalidades 
legais e regimentais, sejam os presentes au-
tos remetidos à Coordenadoria de Protoco-
lo Geral – COPRO, para devolução ao órgão 
de origem.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, partici-
param da sessão o Conselheiro Manoel Pires 
dos Santos e o Conselheiro Substituto Jesus 
Luiz de Assunção. O resultado proclamado 
foi por unanimidade dos votos, uma vez que 
os Conselheiros e o Conselheiro Substituto 
votaram com o Relator da Proposta de Deci-
são. O Procurador de Contas, Zailon Miranda 
Labre Rodrigues, esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos  20    dias do mês  janeiro 
de 2015.

RESOLUÇÃO Nº  8/2015 – TCE 
1ª Câmara

1. Processo nº: 10605/2013 
2. Assunto: Ato de Pessoal 
2.1. Classe de Assunto: Aposentadoria
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3. Origem: Instituto de Previdência Social do 
Município de Palmas - PREVIPALMAS
4. Entidade Vinculada: Prefeitura de Palmas 
5. Responsável: Marly Coutinho Aguiar - 
Subscritora do Ato á época
6. Interessado: Vilma Silva Lima
7. Relator: Conselheiro Substituto Orlando 
Alves da Silva 
8. Representante do Ministério Público: Litza 
Leão Gonçalves
9. Procurador constituído nos autos: Não 
atuou

EMENTA: ATOS DE PESSOAL. CON-
CESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVA-
LIDEZ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 
ARTIGO 40, § 1º, INCISO I, DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE. REGISTRO 
DO ATO. PUBLICAÇÃO. DEVOLUÇÃO À 
ORIGEM.

10. Resolução:

VISTOS, relatados e discutidos os 
presentes autos nº 10605/2013, que versam 
sobre aposentadoria por invalidez materia-
lizada por meio do Decreto nº 10 de 10 de 
outubro de 2013, que concedeu Aposenta-
doria por Invalidez, com proventos integrais 
à servidora Vilma Silva Lima, no cargo de 
Professora P-II do Município de Palmas - TO. 

Considerando que todos os atos pro-
cessuais estão revestidos de legalidade;

Considerando que a interessada, 
cumpriu os requisitos necessários para con-
cessão do benefício de aposentadoria por 
invalidez, conforme previsto no artigo 40, 
§ 1º, inciso I, alínea da Constituição Federal;

Considerando ainda os Pareceres do 
Corpo Especial de Auditores e Ministério 
Público de Contas;

RESOLVEM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado do Tocantins, reu-
nidos em Sessão da Primeira Câmara, dian-
te das razões expostas pelo Relator, e tendo 
em vista o disposto no artigo 1º, inciso IV, 
artigo 10, inciso II e artigo 109, inciso II da 
Lei Estadual nº. 1.284/2001 e artigos 112 e 
113 do Regimento Interno deste Tribunal em:

10.1. Considerar legal para fins de re-
gistro o Decreto nº 10 de 10 de outubro de 
2013, que concedeu Aposentadoria por In-
validez, com proventos integrais à servidora 
Vilma Silva Lima, no cargo de Professora 
P-II do Município de Palmas - TO. 

10.2. Determinar o encaminhamento 
da decisão ao Instituto de Previdência Social 
do Município de Palmas – PREVIPALMAS.

10.3. Determinar à Secretaria da Pri-
meira Câmara a publicação da presente de-
cisão no Boletim Oficial do Tribunal de Con-

tas do Estado do Tocantins, nos termos do 
art. 27 da Lei Estadual nº 1.284/2001 c/c art. 
341, § 3º do Regimento Interno desta Corte, 
para que surta os efeitos legais.

10.4. Remeter os presentes autos 
à Coordenadoria de Controle de Atos de 
Pessoal para os devidos procedimentos de 
registros pertinentes. Em seguida, à Coor-
denadoria de Protocolo Geral, para remessa 
à origem.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que os Conselheiros e o Conselheiro 
Substituto votaram com o Relator da Pro-
posta de Decisão. O Procurador de Contas, 
Zailon Miranda Labre Rodrigues, esteve 
presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões da Primeira Câ-
mara, em Palmas, Capital do Estado, aos  20 
dias do mês de  janeiro  de 2015.    

RESOLUÇÃO TCE/TO Nº 9/2015 
1ª CÂMARA

1. Processo nº: 1416/2009 e apenso 
7864/2009
2.Classe de Assunto: 04 - Prestação de 
Contas
2.1. Assunto: 05 - Prestação de Contas da 
Administração Direta – Exercício de 2008
3. Responsável: Valderez Castelo Branco 
Martins – CPF: 056.983.751-00 – Gestora à 
época
4. Órgão: Prefeitura de Araguaína - TO
5. Relator Originário: Conselheiro Manoel Pi-
res dos Santos
6. Relator do Voto Divergente: Conselheiro 
Severiano José Costandrade de Aguiar
7. Representante do Ministério Público: Pro-
curador de Contas Oziel Pereira dos Santos
8. Procurador constituído nos autos: Aline 
Gracyelle Pereira de Sousa – OAB/TO nº 3071

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR. PODER EXECUTIVO DE 
ARAGUAÍNA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DO FORMALISMO MODERADO. CONVER-
SÃO DOS AUTOS EM DILIGÊNCIAS. JUNTA-
DA DE DOCUMENTOS.

9. Decisão:

Vistos, relatados e discutidos os autos 
de nº 1416/2009 e apenso 7864/2009, os 
quais versam sobre a prestação de contas 
de ordenador de despesas do Poder Execu-
tivo de Araguaína-TO, relativas ao exercício 
de 2008, sob a responsabilidade da senho-
ra Valderez Castelo Branco Martins.

Considerando os termos do Voto 
Divergente do Conselheiro Severiano José 
Costandrade de Aguiar.

Considerando a apresentação pela 
responsável de novas justificativas e docu-
mentos que podem afetar o mérito do pre-
sente processo;

Considerando o princípio do forma-
lismo moderado.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da Primeira Câmara, com fundamento 
no artigo 202 do Regimento do Tribunal de 
Contas, em:

9.1. Determinar a conversão dos pre-
sentes autos em diligência e, em consequên-
cia, sejam os mesmos encaminhados à Coor-
denadoria de Diligência com a finalidade de 
proceder à CITAÇÃO da responsável, Senho-
ra Valderez Castelo Branco Martins, para que 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem jus-
tificativas e documentação com vista a elidir 
as irregularidades relacionadas no item 10.2, 
letras “a” a “f” do Voto condutor;

9.2. Determinar a juntada do Expe-
diente nº 10661/2014, aos presentes autos, 
para que o mesmo possa ser analisado em 
conjunto com as novas informações apre-
sentadas no diligenciamento, caso a citação 
venha a ser atendida; 

9.3. Determinar, na hipótese deste 
Voto ser acatado pela Primeira Câmara des-
te Sodalício, a sua publicação no Boletim 
Oficial do Tribunal de Contas do Estado; 

9.4. Por fim, determinar o retorno do 
presente feito a esta Relatoria, caso este 
Voto prevaleça, para deliberação que julgar 
necessária.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões da Primeira Câ-
mara, em Palmas, Capital do Estado, aos 20 
dias do mês de janeiro de 2015. 

ACÓRDÃO TCE/TO  Nº 1/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº: 9930/2013
2. Classe de assunto: 5 – Tomada de Contas 
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ou Tomada de Contas Especial
2.1. Assunto: 2 – Tomada de Contas Especial
3. Responsáveis: Adelmo Vendramini Cam-
pos – Presidente do Departamento de Es-
tradas de Rodagem do Tocantins à época e 
Edmar Alves de Sá, Prefeito à época
4. Órgão: Secretaria da Infraestrutura / Pre-
feitura de Divinópolis do Tocantins
4.1. Origem: Controladoria Geral do Estado
5. Relator: Conselheiro Severiano José Cos-
tandrade de Aguiar
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curadora-Geral Litza Leão Gonçalves
7. Procurador constituído nos autos: Carolina 
Santana Martins, OAB TO 5.085

EMENTA: TOMADA DE CONTAS ES-
PECIAL. APURAÇÃO DE POSSÍVEL AN-
TIECONOMICIDADE NA EXECUÇÃO DA 
PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO N. 
296/2010. MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS 
DO TOCANTINS. PAVIMENTAÇÃO URBA-
NA. EXECUÇÃO DO OBJETO. COMPRO-
VAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS. 
JULGAMENTO PELA REGULARIDADE 
COM RESSALVAS. RECOMENDAÇÕES AOS 
RESPONSÁVEIS.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos es-
tes autos de nº 9930/2013, sobre Toma-
da de Contas Especial (TCE) instaurada 
através da Portaria/Seinfra nº 308/2013, 
da lavra do senhor Alexandre Ubaldo 
Monteiro Barbosa, Secretário da Infraes-
trutura, objetivando apurar possível an-
tieconomicidade nos procedimentos de 
execução do Convênio n. 296/2010, refe-
rente à primeira parcela, firmado entre o 
Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado do Tocantins, neste instru-
mento representado pelo senhor Adelmo 
Vendramini Campos, e a Prefeitura de 
Divinópolis do Tocantins, representada 
pelo senhor Edmar Alves de Sá, Prefeito, 
objetivando a pavimentação urbana em 
bloquetes de 12.018,00 m² e a construção 
de 3.615,00m de meio-fio nas ruas e ave-
nidas da citada municipalidade, no valor 
de R$ 197.208,32 (cento e noventa e sete 
mil, duzentos e oito reais e trinta e dois 
centavos), e

Considerando que o objeto da pri-
meira parcela do convênio fora executado 
em sua integralidade, inclusive com com-
provação da equipe de engenharia da Se-
cretaria da Infraestrutura, que realizou vis-
toria in loco;

Considerando que restou comprova-
da a aplicação dos recursos objeto do con-
vênio epigrafado;

Considerando os princípios da razoa-
bilidade, da proporcionalidade e da verdade 
real; 

Considerando tudo o que mais cons-
ta deste julgado, incluindo-se o Voto, parte 
integrante desta decisão;

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 
de Contas do Estado do Tocantins, reunidos 
em Sessão da 1ª Câmara, com fundamento 
nos artigos 10, I, 85, II e 87, da Lei Estadual n.º 
1.284/2001, e artigo 76, caput e § 2º, do Regi-
mento Interno deste Tribunal, em:

8.1 julgar regulares com ressalvas, in-
clusive concedendo quitação ao responsá-
vel, a prestação de contas objeto da Toma-
da de Contas Especial referente à primeira 
parcela do Convênio n. 296/2010, firmado 
entre o Departamento de Estradas de Ro-
dagem do Estado do Tocantins, neste ins-
trumento representado pelo senhor Adelmo 
Vendramini Campos, e a Prefeitura de Divi-
nópolis do Tocantins, representada pelo se-
nhor Edmar Alves de Sá, Prefeito, objetivan-
do a pavimentação urbana em bloquetes de 
12.018,00 m² e a construção de 3.615,00m 
de meio-fio nas ruas e avenidas da citada 
municipalidade, no valor de R$ 197.208,32 
(cento e noventa e sete mil, duzentos e oito 
reais e trinta e dois centavos);

8.2 determinar à Secretaria da Pri-
meira Câmara que proceda a publicação 
desta decisão no Boletim Oficial do Tribunal 
de Contas do Estado do Tocantins, nos ter-
mos do art. 27 da Lei Estadual nº 1.284/2001 
c/c art. 341, §3º do Regimento Interno des-
ta Corte e art. 5º da Instrução Normativa n. 
001/2012, para que surta os efeitos legais 
necessários;

8.3 alertar, de igual sorte, que as res-
salvas e recomendações são tolerâncias per-
mitidas legalmente, para que o gestor bem 
intencionado, corrija as falhas, tomando as 
providências no sentido de que não ocor-
ram fatos semelhantes. As decisões com 
ressalvas, não firmam jurisprudência, ou 
seja, não vinculam as decisões posteriores;

8.4 após serem cumpridas as for-
malidades legais e regimentais, remeter os 
autos à Coordenadoria de Protocolo Geral, 
para envio à origem.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.    

ACÓRDÃO TCE/TO Nº 3/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº: 2831/2010 – II Volumes e 
apensos nº 7407/2009 e nº 7217/2010
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas 
2.1 Assunto: 05 – Prestação de Contas dos 
Órgãos da Adm. Direta
3. Responsável: José Santana Neto - CPF nº 
303.199.861-87
4. Órgão: Prefeitura de Colinas do Tocantins -TO
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos 
Santos
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curador de Contas Alberto Sevilha
7. Procurador constituído nos autos: Elisân-
gela Mesquita Sousa – OAB/TO nº 2.250

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR DE DESPESAS. EXERCÍ-
CIO DE 2009. PREFEITURA DE COLINAS 
DO TOCANTINS -TO. CONSTATAÇÃO DE 
IRREGULARIDADES NAS CONTAS E AU-
DITORIAS.  INFRAÇÕES A LEI Nº 4.320/64 
E Nº 8.666/93. APURAÇÃO DE DANO AO 
ERÁRIO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. 
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. APLICAÇÃO DE 
MULTA. ENCAMINHAMENTO DE CÓPIAS 
AO RESPONSÁVEL, ATUAL GESTOR E À 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os Au-
tos de nº 2831/2010 e apensos nº 7407/2009 
e 7217/2010, que versam sobre a prestação 
de contas do ordenador de despesas do 
Poder Executivo de Colinas do Tocantins-
-TO relativas ao exercício de 2009, sob a 
responsabilidade do senhor José Santana 
Neto, encaminhada a esta Corte nos termos 
do artigo 33, inciso II da Constituição Esta-
dual, artigo 1°, inciso II da Lei Estadual n° 
1.284/2001, artigo 37 do Regimento Interno 
e Instrução Normativa TCETO n° 06/2009, 
vigente à época, analisada em conjunto 
com as auditorias objeto dos autos apensos

Considerando que compete constitu-
cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da adminis-
tração direta e indireta, consoante o disposto 
no artigo 33, inciso II da Constituição Estadual.

Considerando a apuração de irregu-
laridade nas contas e auditoria, conforme 
mencionado no decorrer do Voto, desta-
cando-se a apuração de dano ao erário e 
infrações às normas constitucionais e legais;

Considerando o disposto no artigo 
85, inciso III e 88 da Lei Orgânica deste TCE, 
Lei Estadual n° 1.284/2001.

Considerando os pareceres do Corpo 
Especial de Auditores e Ministério Público 
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de Contas e a análise empreendida pela 
equipe técnica, bem como os documentos 
acostados aos autos:

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

8.1 julgar irregulares as presentes 
contas de ordenador de despesas do Poder 
Executivo do Município de Colinas do To-
cantins -TO, gestão do senhor José Santa-
na Neto, CPF nº 303.199.861-87, relativas ao 
exercício financeiro de 2009 nos termos do 
art. 85, III, “b”, “c” e “d” da Lei nº 1.284/2001, 
c/c art. 77 , II e III do Regimento Interno;

8.2 acolher os relatórios de auditoria 
constante dos autos apensos nº 7407/2009 
(período de janeiro a abril/2009) e 7217/2010 
(período de abril a dezembro/2009), cujos 
fatos estão sendo apreciados junto com as 
presentes contas;

8.3 imputar débito no valor total de 
R$ 58.189,82 (cinquenta e oito mil, cento e 
oitenta e nove reais e oitenta e dois centa-
vos) ao senhor José Santana Neto, gestor, 
relativo à: 1) despesas ilegítimas decorrente 
de pagamento em atraso de fatura de ener-
gia elétrica e IRRF no total de R$ 12.593,29 
(doze mil, quinhentos e noventa e três reais 
e vinte e nove centavos) apontada nos itens 
16 dos autos nº 7407/2009 e 3.6 dos autos 
nº 7217/2010; pagamento a maior à Associa-
ção Tocantinense dos Municípios – ATM no 
valor de R$ 13.013,42 (treze mil, treze reais 
e quarenta e dois centavos) conforme item 
3.5 do relatório dos autos nº 7217/2010; não 
retenção do ISSQN no valor de R$ 270,00 
(duzentos e setenta reais) mencionado no 
item 3.7 dos autos nº 7217/2010; despesas 
ilegítimas e antieconômicas com hospeda-
gens, refeições e auxílio financeiro a pres-
tadores de serviços e outros no valor de 
R$ 27.393,00 (vinte e sete mil, trezentos e 
noventa e três reais) apontada no item 3.8 
do relatório dos autos nº 7217/2010 e paga-
mento em duplicidade a servidor no mon-
tante de R$ 4.920,11 (quatro mil, novecentos 
e vinte reais e onze centavos), item 4.2 dos 
autos nº 7217/2010, cujos valores deverão 
ser atualizados a partir de 31/12/2009 até a 
data do efetivo recolhimento, nos termos da 
legislação em vigor, fixando-se  prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da notificação, para 
comprovar perante o Tribunal (§1º do artigo 
83 do Regimento Interno), o recolhimento 
do mesmo aos cofres do Tesouro Municipal; 

8.4 aplicar ao senhor José Santana 
Neto, multa proporcional ao dano causa-
do ao erário indicado nos itens anteriores, 
correspondente a 5% do valor atualizado 
do dano apurado, com fulcro no artigo 38 
da Lei nº 1.284/2001 c/c artigo 158 do Re-
gimento Interno deste Tribunal, cujo valor 

deverá ser recolhido à conta especial do 
Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e 
Requerimento Técnico do Tribunal de Con-
tas, consoante disposto no artigo 83, § 3º 
do Regimento Interno deste Sodalício;

8.5 aplicar multa ao senhor José San-
tana Neto, no montante de R$ 5.000,00 (cin-
co mil reais) com fulcro no art. 39, inciso II 
da Lei Estadual nº 1.284/2001 e c/c art. 159, 
inciso II do Regimento Interno em virtude 
das graves infrações às normas constitucio-
nais e legais mencionadas nos itens 9.5 “a” a 
“d” e 9.11 do Voto, cujo valor da multa deverá 
ser recolhido à conta especial do Fundo de 
Aperfeiçoamento Profissional e Reequipa-
mento Técnico do Tribunal de Contas; 

8.6 determinar a remessa de cópia 
da Decisão, Voto e Relatório ao senhor José 
Santana Neto, atual chefe do Poder Execu-
tivo do Município de Colinas do Tocantins - 
TO, para que o mesmo tome conhecimento, 
evite reincidir nas irregularidades aponta-
das, implante os procedimentos de contro-
les de patrimônio, almoxarifado, veículos e 
de consumo de combustíveis, bem como da 
arrecadação das receitas de competência 
do Município, conforme exige o artigo 11, 13 
e 58 da LC nº 101/2000, instrua os proces-
sos de despesas com toda a documentação 
pertinente conforme dispõe o artigo 38 da 
Lei nº 8666/93 e artigo 13, §1º da Instrução 
Normativa TCE/TO nº 07/2013, e promova 
a adequação dos atos administrativos aos 
exatos termos da lei, caso ainda se encon-
trem pendentes de regularização;

8.7 cientificar a advogada constituída 
nos autos, Dra. Elisângela Mesquita Sousa - 
OAB/TO nº 2.250, remetendo-lhe cópia do 
Acórdão, do Relatório e Voto que funda-
menta a Deliberação, nos termos do art. 341 
§5º, IV do RITCE/TO e artigo 23, parágrafo 
único da Lei Estadual nº 1.284/2001, aler-
tando que para efeito de interposição de re-
curso deverá ser observado o prazo e a for-
ma descrita na Lei Estadual nº 1.284/2001 e 
no Regimento Interno deste Tribunal;

8.8 determinar o envio dos autos ao 
Cartório de Contas deste Tribunal, para noti-
ficação do responsável, bem como adotar as 
demais medidas regimentais, ficando autori-
zada a notificação por edital, nos casos previs-
tos no artigo 32 da Lei Estadual nº 1.284/2001;

8.9 autorizar desde já a cobrança judi-
cial do débito e multa nos termos do artigo 
96, inciso II da Lei nº 1.284, de 17 de dezem-
bro de 2001, caso não sejam pagos admi-
nistrativamente no prazo de 30 (trinta) dias, 
intimando-se o representante do MPjTCE;

8.10 autorizar, desde já, com amparo 
no artigo 94 da Lei nº 1.284/2001 c/c artigo 
84 do RITCE, o parcelamento da dívida caso 
requerido pelo responsável, nos termos do 

artigo 84, §§ 1º e 2º do Regimento Interno 
do Tribunal, observadas as disposições con-
tidas na IN-TCE/TO nº 03/2013, bem como o 
limite mínimo definido pelo Tribunal Pleno, 
alertando aos responsáveis de que a falta 
de comprovação do recolhimento de qual-
quer parcela importará o vencimento ante-
cipado do saldo devedor, nos termos do art. 
94, parágrafo único, da Lei nº 1.284/2001;

8.11 determinar a publicação desta 
Decisão no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas, na conformidade do artigo 27 da Lei 
Estadual nº 1.284/2001 e artigo 341, §3º do 
Regimento Interno deste Tribunal, para que 
surta os efeitos legais necessários;

8.12 determinar que seja encaminha-
da cópia da Decisão, Relatório e Voto que a 
fundamenta à Procuradoria-Geral de Justi-
ça, bem como ao titular da Promotoria de 
Justiça junto a Comarca de Colinas do To-
cantins – TO para juízo de prelibação quan-
to à adoção de eventuais medidas no âmbi-
to de sua competência; 

8.13 após, encaminhar os autos à 
Coordenadoria de Protocolo-Geral para as 
providências de mister.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

ACÓRDÃO TCE/TO Nº 4/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº: 2361/2010 II Volumes; apen-
sos: 6896/2009 e 6398/2010 
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas 
2.1 Assunto: 03 – Prestação de Contas de 
Poder 
3. Responsável: Noraldino Mateus Fonseca – 
CPF nº 231.895.091-15
4. Órgão: Prefeitura de Araguanã - TO 
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos 
Santos
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curadora de Contas Raquel Medeiros Sales 
Almeida
7. Procurador constituído nos autos: Márcia 
Regina Pareja Coutinho – OAB/TO nº 614 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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DE ORDENADOR DE DESPESAS. EXERCÍCIO 
DE 2009. PREFEITURA DE ARAGUANÃ-TO. 
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES 
NAS CONTAS E AUDITORIAS.  DÉFICITS 
ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. INCON-
SISTÊNCIAS NOS DEMONSTRATIVOS CON-
TÁBEIS. INFRACOES A LEI 8.666/93, LEI 
4.320/64 E CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. 
APURAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. IRRE-
GULARIDADE DAS CONTAS. IMPUTAÇÃO 
DE DÉBITO. APLICAÇÃO DE MULTAS AO 
GESTOR. ENCAMINHAMENTO DE CÓPIAS 
AO RESPONSÁVEL E À PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os Au-
tos de nº 2361/2010 e apensos nº 6896/2009 
e 6398/2010, que versam sobre a prestação 
de contas de ordenador de despesas do Po-
der Executivo do Município de Araguanã-TO 
relativas ao exercício de 2009, sob a res-
ponsabilidade do senhor Noraldino Mateus 
Fonseca, gestor à época, encaminhada a 
esta Corte nos termos do artigo 33, inciso II 
da Constituição Estadual, artigo 1°, inciso II 
da Lei Estadual n° 1.284/2001, artigo 37 do 
Regimento Interno e Instrução Normativa 
TCETO n° 06/2009, vigente à época, ana-
lisada em conjunto com a auditoria objeto 
dos autos apensos

Considerando que compete constitu-
cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, consoante o dis-
posto no artigo 33, inciso II da Constituição 
Estadual.

Considerando a apuração de irregu-
laridade nas contas e auditorias, conforme 
mencionado no decorrer do Voto, desta-
cando-se déficit orçamentário e financeiro, 
evidenciando desequilíbrio das contas e in-
consistências nos demonstrativos contábeis 
que interferem na apuração dos resultados 
do exercício

Considerando que nos autos de au-
ditoria apurou-se a ocorrência de graves 
infrações a normas legais e constitucionais 
e que resultam em dano ao erário no valor 
total de R$ 124.097,73 (cento e vinte e qua-
tro mil, noventa e sete reais e setenta e três 
centavos);

Considerando a prática de atos ir-
regulares que configuram graves infra-
ções as normas constitucionais e legais, 
em desacordo com o disposto no artigo 
37, XXI da Constituição Federal e arti-
gos 2º e 3º da Lei Federal nº 8666/93;                                                                                                                                         
Considerando a análise das alegações de 
defesa efetuada pelo corpo técnico; 

Considerando o disposto no artigo 

85, inciso III e 88 da Lei Orgânica deste TCE, 
Lei Estadual n° 1.284/2001.

Considerando os pareceres do Corpo 
Especial de Auditores e Ministério Público 
de Contas e a análise empreendida pela 
equipe técnica, bem como os documentos 
acostados aos autos:

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

8.1 julgar irregulares as presentes 
contas de ordenador de despesas do Poder 
Executivo do Município de Araguanã-TO, 
gestão do senhor Noraldino Mateus Fonse-
ca, relativas ao exercício financeiro de 2009 
nos termos do art. 85, III, “b” e “c” da Lei nº 
1.284/2001, c/c art. 77 , II e III do Regimento 
Interno;

8.2 acolher os relatórios de auditoria 
constante dos autos apensos nº 6896/2009 
(período de janeiro a abril/2009) e 
6398/2010 (período de maio a dezem-
bro/2009), cujos fatos estão sendo aprecia-
dos junto com as presentes contas;

8.3 imputar débito no valor total de 
R$ 124.097,73 (cento e vinte e quatro mil, 
noventa e sete reais e setenta e três centa-
vos)  ao senhor Noraldino Mateus Fonseca, 
gestor à época, CPF nº 231.895.091-15, rela-
tivo às despesas ilegítimas com juros e mul-
tas decorrentes de pagamento em atraso de 
faturas de energia elétrica, telefone, INSS e 
sobre devolução de cheques, ausência de 
retenção do ISSQN, pagamento a maior 
de despesas à Associação Tocantinense de 
Municípios – ATM, despesas com diárias a 
servidores e hospedagens e ajuda finan-
ceira a pessoas carentes sem apresentação 
de documentação comprobatória,  confor-
me apontado no item 9.11 do Voto, cujos 
valores deverão ser atualizados a partir de 
31/12/2009 até a data do efetivo recolhi-
mento, nos termos da legislação em vigor, 
fixando-se  prazo de 30 (trinta) dias, a con-
tar da notificação, para comprovar perante 
o Tribunal (§1º do artigo 83 do Regimento 
Interno), o recolhimento do mesmo aos co-
fres do Tesouro Municipal; 

8.4 aplicar ao senhor Noraldino Ma-
teus Fonseca, CPF nº 231.895.091-15, multa 
proporcional ao dano causado ao erário in-
dicado nos itens anteriores, correspondente 
a 5% do valor atualizado do dano apurado, 
com fulcro no artigo 38 da Lei nº 1.284/2001 
c/c artigo 158 do Regimento Interno deste 
Tribunal, cujo valor deverá ser recolhido à 
conta especial do Fundo de Aperfeiçoa-
mento Profissional e Requerimento Técnico 
do Tribunal de Contas, consoante disposto 
no artigo 83, § 3º do Regimento Interno 
deste Sodalício;

8.5 aplicar multa ao senhor Noral-
dino Mateus Fonseca, gestor à época, no 
montante de R$ 4.000 (quatro mil reais) 
com fulcro no art. 39, inciso II da Lei Esta-
dual nº 1.284/2001 e c/c art. 159, inciso II do 
Regimento Interno em virtude das graves 
infrações às normas constitucionais e legais 
mencionadas nos itens 9.4 “a” e “b”, 9.12 
e 9.13 do Voto, cujo valor da multa deverá 
ser recolhido à conta especial do Fundo de 
Aperfeiçoamento Profissional e Reequipa-
mento Técnico do Tribunal de Contas; 

8.6 aplicar a multa de R$ 1.000,00 
(mil reais) ao senhor Jailson Lopes de Car-
valho, contador, em razão das irregularida-
des de natureza contábil conforme mencio-
nado no item 9.6 do Voto, com fundamento 
no artigo 39, inciso II da Lei nº 1.284/2001 
c/c artigo 159, inciso II do Regimento Inter-
no deste Tribunal, as quais infringem a Lei 
nº 4.320/64, cujo valor deverá ser recolhido 
à conta especial do Fundo de Aperfeiçoa-
mento Profissional e Reequipamento Técni-
co do Tribunal de Contas;

8.7 determinar a remessa de cópia da 
Decisão, Voto e Relatório ao atual gestor do 
Município de Araguanã-TO, para que o mes-
mo tome conhecimento, evite reincidir nas 
falhas apontadas nas contas e processos de 
auditoria apensos, implante os procedimen-
tos de controles internos, bem como pro-
mova a adequação dos atos administrativos 
aos exatos termos da lei, caso ainda se en-
contrem pendentes de regularização;

8.8 determinar que a Secretaria da 
Primeira Câmara cientifique os senhores 
Noraldino Mateus Fonseca e Jailson Lo-
pes de Carvalho, do teor da Decisão, bem 
como a Dra. Márcia Regina Pareja Couti-
nho – OAB nº 614 (fls. 31 dos autos apen-
sos nº 6896/2009), remetendo-lhes cópia 
do Acórdão, bem como do Relatório e Voto 
que fundamenta a Deliberação, nos termos 
do art. 341 §5º, IV do RITCE/TO, alertando 
que para efeito de interposição de recurso 
deverá ser observado o prazo e a forma 
descrita na Lei Estadual nº 1.284/2001 e no 
Regimento Interno deste Tribunal; 

8.9 determinar o envio dos autos ao 
Cartório de Contas deste Tribunal, para no-
tificação dos responsáveis, bem como ado-
tar as demais medidas regimentais, ficando 
autorizada a notificação por edital, nos ca-
sos previstos no artigo 32 da Lei Estadual nº 
1.284/2001;

8.10 autorizar desde já a cobrança judi-
cial do débito e multas nos termos do artigo 
96, inciso II da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro 
de 2001, caso não sejam pagas administrati-
vamente no prazo de 30 (trinta) dias, intiman-
do-se o representante do MPjTCE;

8.11 autorizar, desde já, com amparo 
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no artigo 94 da Lei nº 1.284/2001 c/c artigo 
84 do RITCE, o parcelamento da dívida caso 
requerido pelo responsável, nos termos do 
artigo 84, §§ 1º e 2º do Regimento Interno 
do Tribunal, observadas as disposições con-
tidas na IN-TCE/TO nº 03/2013, bem como o 
limite mínimo definido pelo Tribunal Pleno, 
alertando aos responsáveis de que a falta 
de comprovação do recolhimento de qual-
quer parcela importará o vencimento ante-
cipado do saldo devedor, nos termos do art. 
94, parágrafo único, da Lei nº 1.284/2001;

8.12 determinar a publicação desta 
Decisão no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas, na conformidade do artigo 27 da Lei 
Estadual nº 1.284/2001 e artigo 341, §3º do 
Regimento Interno deste Tribunal, para que 
surta os efeitos legais necessários;

8.13 determinar que seja encaminha-
da cópia da Decisão, Relatório e Voto que a 
fundamenta à Procuradoria-Geral de Justi-
ça, bem como ao titular da Promotoria de 
Justiça junto a Comarca de Araguaína – TO 
para juízo de prelibação quanto à adoção 
de eventuais medidas no âmbito de sua 
competência; 

8.14 após, encaminhar os autos à 
Coordenadoria de Protocolo-Geral para as 
providências de mister.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

ACÓRDÃO TCE/TO Nº 5/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº: 2358/2010; apenso: 8171/2009 
– IV Volumes
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas 
2.1 Assunto: 03 – Prestação de Contas de 
Poder 
3. Responsável: Antônio Mota – CPF nº 
788.836.951-00
4. Órgão: Prefeitura de Aragominas - TO 
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos 
Santos
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curador de Contas Zailon Miranda Labre 
Rodrigues
7. Procurador constituído nos autos: Não atuou

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR DE DESPESAS. EXERCÍ-
CIO DE 2009. PREFEITURA DE ARAGO-
MINAS-TO. CONSTATAÇÃO DE IRREGU-
LARIDADES NAS CONTAS E AUDITORIA.  
ATRASO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES 
AO SICAP. REPASSE AO PODER LEGISLA-
TIVO ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL. 
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI-
RO. GRAVES INCONSISTÊNCIAS NOS DE-
MONSTRATIVOS CONTÁBEIRS. FRACIONA-
MENTO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE 
DAS CONTAS. APLICAÇÃO DE MULTA AO 
GESTOR. ENCAMINHAMENTO DE CÓPIAS 
AO RESPONSÁVEL E À PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os Au-
tos de nº 2358/2010 e apenso nº 8171/2009, 
que versam sobre a prestação de contas de 
ordenador de despesas do chefe do Poder 
Executivo do Município de Aragominas-
-TO relativas ao exercício de 2009, sob a 
responsabilidade do senhor Antônio Mota, 
gestor à época, encaminhada a esta Corte 
nos termos do artigo 33, inciso II da Cons-
tituição Estadual, artigo 1°, inciso II da Lei 
Estadual n° 1.284/2001, artigo 37 do Regi-
mento Interno e Instrução Normativa TCE-
TO n° 06/2009, vigente á época.

Considerando que compete constitu-
cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, consoante o dis-
posto no artigo 33, inciso II da Constituição 
Estadual.

Considerando a apuração de irregu-
laridade nas contas e auditoria, conforme 
mencionado no decorrer do Voto, quais 
sejam: atraso no envio das informações ao 
SICAP; déficits orçamentário e financeiro; 
graves inconsistências nos demonstrativos 
contábeis que interferem a apuração dos 
resultados do exercício; repasse ao Poder 
Legislativo acima do limite constitucional e 
fracionamento de despesas. 

Considerando o disposto no artigo 
85, inciso III e 88 da Lei Orgânica deste TCE, 
Lei Estadual n° 1.284/2001.

Considerando os pareceres do Corpo 
Especial de Auditores e Ministério Público 
de Contas e a análise empreendida pela 
equipe técnica, bem como os documentos 
acostados aos autos:

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

8.1 julgar irregulares as presentes 

contas de ordenador de despesas do Poder 
Executivo do Município de Aragominas-TO, 
gestão do senhor Antônio Mota, relativas ao 
exercício financeiro de 2009 nos termos do 
art. 85, III, “a” e “b” da Lei nº 1.284/2001, c/c 
art. 77 , II e III do Regimento Interno;

8.2 acolher o relatório de auditoria 
constante dos autos apensos nº 8171/2009 
(período de janeiro a julho/2009), cujos 
fatos estão sendo apreciados junto com as 
presentes contas;

8.3 aplicar multa ao senhor Antônio 
Mota, gestor à época, o montante de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) com fulcro no art. 
39, inciso I da Lei Estadual nº 1.284/2001 e 
c/c art. 159, inciso I do Regimento Interno 
em virtude das irregularidades apontadas 
nos itens 9.3 “a” a “e” e item 9.9 do Voto, 
as quais referem-se ao atraso nas remes-
sas ao SICAP em desobediência à IN/TCE 
nº 07, de 16 de dezembro de 2009; repasse 
ao Poder Legislativo acima do limite cons-
titucional em desacordo com art. 29-A da 
Constituição Federal/88; apuração de dé-
ficit orçamentário e financeiro, evidencian-
do desequilíbrio das contas; graves incon-
sistências nos demonstrativos contábeis 
que interferem na apuração dos resultados 
orçamentários e financeiros, demonstran-
do que a contabilidade do Município e os 
balanços dele oriundos não representam 
adequadamente a situação orçamentária, 
financeira e patrimonial do Poder Executivo, 
em desacordo com os artigos 85 a 106 da 
Lei nº 4.320/64 e Princípios de contabilida-
de e fracionamento de despesas infringindo 
o dispositivo previsto na alínea “a”, inciso II 
do art. 23, bem como os arts. 2º e 3º da Lei 
nº 8.666/93 e art. 37, inciso XXI da Consti-
tuição, cujo valor da multa deverá ser reco-
lhido à conta especial do Fundo de Aper-
feiçoamento Profissional e Reequipamento 
Técnico do Tribunal de Contas; 

8.4 aplicar a multa de R$ 1.000,00 
(mil reais) a senhora Elizângela Vieira de 
Carvalho Costa, contadora, em razão das 
irregularidades de natureza contábil con-
forme mencionado no item 9.3 “e” do Voto, 
com fundamento no artigo 39, inciso II da 
Lei nº 1.284/2001 c/c artigo 159, inciso II do 
Regimento Interno deste Tribunal, as quais 
infringem a Lei nº 4.320/64, cujo valor de-
verá ser recolhido à conta especial do Fun-
do de Aperfeiçoamento Profissional e Ree-
quipamento Técnico do Tribunal de Contas;

8.5 determinar a remessa de cópia 
da Decisão, Voto e Relatório ao atual gestor 
do Município de Aragominas-TO, para que o 
mesmo tome conhecimento, evite reincidir 
nas falhas apontadas nas contas e proces-
so de auditoria apenso, implante os proce-
dimentos de controles internos, bem como 
promova a adequação dos atos administra-
tivos aos exatos termos da lei, caso ainda se 
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encontrem pendentes de regularização;

8.6 cientificar ao senhor Antônio 
Mota, gestor à época e senhora Elizângela 
Vieira de Carvalho Costa, contadora à épo-
ca, do teor da Decisão, remetendo-lhe cópia 
do Acórdão, bem como do Relatório e Voto 
que fundamenta a Deliberação, nos termos 
do art. 341 §5º, IV do RITCE/TO, alertando 
que para efeito de interposição de recurso 
deverá ser observado o prazo e a forma 
descrita na Lei Estadual nº 1.284/2001 e no 
Regimento Interno deste Tribunal; 

8.7 determinar o envio dos autos ao 
Cartório de Contas deste Tribunal, para no-
tificação dos responsáveis, bem como ado-
tar as demais medidas regimentais, ficando 
autorizada a notificação por edital, nos ca-
sos previstos no artigo 32 da Lei Estadual nº 
1.284/2001;

8.8 autorizar desde já a cobrança ju-
dicial das multas nos termos do artigo 96, 
inciso II da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro 
de 2001, caso não sejam pagas administra-
tivamente no prazo de 30 (trinta) dias, inti-
mando-se o representante do MPjTCE;

8.9 autorizar, desde já, com amparo 
no artigo 94 da Lei nº 1.284/2001 c/c arti-
go 84 do RITCE, o parcelamento da dívida 
(multas) caso requerido pelo responsável, 
nos termos do artigo 84, §§ 1º e 2º do Re-
gimento Interno do Tribunal, observadas 
as disposições contidas na IN-TCE/TO nº 
003/2009, bem como o limite mínimo de-
finido pelo Tribunal Pleno;

8.10 determinar a publicação desta 
Decisão no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas, na conformidade do artigo 27 da Lei 
Estadual nº 1.284/2001 e artigo 341, §3º do 
Regimento Interno deste Tribunal, para que 
surta os efeitos legais necessários;

8.11 determinar que seja encaminha-
da cópia da Decisão, Relatório e Voto que 
a fundamenta à Procuradoria-Geral de Jus-
tiça, bem como ao titular da Promotoria de 
Justiça junto a Comarca de Araguaína – TO 
para juízo de prelibação sobre as irregulari-
dades apontadas; 

8.12 após, encaminhar os autos à 
Coordenadoria de Protocolo-Geral para as 
providências de mister.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

ACÓRDÃO TCE/TO Nº 6/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº: 2927/2010 e apenso nº 
8162/2009
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas 
2.1 Assunto: 05 – Prestação de Contas dos 
Órgãos da Adm. Direta
3. Responsável: Jonas Carrilho Rosa - CPF nº 
427.167.211-49
4. Órgão: Prefeitura de Itaporã do Tocantins 
– TO
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos 
Santos
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curador de Contas Zailon Miranda Labre 
Rodrigues
7. Procurador constituído nos autos: Não 
atuou

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR DE DESPESAS. EXERCÍ-
CIO DE 2009. PREFEITURA DE ITAPORÃ 
DO TOCANTINS-TO. CONSTATAÇÃO DE 
IRREGULARIDADES NAS CONTAS E AU-
DITORIA.  DESCUMPRIMENTO DO LIMITE 
CONSTITUCIONAL MÁXIMO DE REPASSE 
AO PODER LEGISLATIVO. INFRACOES A 
LEI 8.666/93. IRREGULARIDADE DAS CON-
TAS. APLICAÇÃO DE MULTA AO GESTOR. 
ENCAMINHAMENTO DE CÓPIAS AO RES-
PONSÁVEL, ATUAL GESTOR E À PROMO-
TORIA DE JUSTIÇA.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os Au-
tos de nº 2927/2010 e apenso nº 8162/2009, 
que versam sobre a prestação de contas de 
ordenador de despesas do Poder Executi-
vo do Município de Itaporã do Tocantins-
-TO relativas ao exercício de 2009, sob a 
responsabilidade do senhor Jonas Carrilho 
Rosa, encaminhada a esta Corte nos termos 
do artigo 33, inciso II da Constituição Esta-
dual, artigo 1°, inciso II da Lei Estadual n° 
1.284/2001, artigo 37 do Regimento Interno 
e Instrução Normativa TCETO n° 06/2009, 
vigente à época, analisada em conjunto 
com a auditoria objeto dos autos apensos

Considerando que compete constitu-
cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, consoante o dis-
posto no artigo 33, inciso II da Constituição 
Estadual.

Considerando a apuração de irregu-
laridade nas contas e auditoria, conforme 
mencionado no decorrer do Voto, destacan-

do-se as restrições de ordem constitucional 
ou legal gravíssimas: a) descumprimento do 
limite constitucional de transferência de re-
cursos ao Poder Legislativo, em desacordo 
com o artigo 29-A  da Constituição Fede-
ral; b) prática de atos em desacordo com o 
disposto no artigo 37, XXI da Constituição 
Federal e Lei Federal nº 8666/93.

Considerando o disposto no artigo 
85, inciso III e 88 da Lei Orgânica deste TCE, 
Lei Estadual n° 1.284/2001.

Considerando os pareceres do Corpo 
Especial de Auditores e Ministério Público 
de Contas e a análise empreendida pela 
equipe técnica, bem como os documentos 
acostados aos autos:

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

8.1 julgar irregulares as presentes 
contas de ordenador de despesas do Poder 
Executivo do Município de Itaporã do To-
cantins -TO, gestão do senhor Jonas Carri-
lho Rosa, relativas ao exercício financeiro de 
2009 nos termos do art. 85, III, “b” da Lei nº 
1.284/2001, c/c art. 77 , II e III do Regimento 
Interno;

8.2 acolher o relatório de auditoria 
constante dos autos apensos nº 8162/2009, 
abrangendo o período de janeiro a julho de 
2009, cujos fatos estão sendo apreciados 
junto com as presentes contas;

8.3 aplicar ao senhor Jonas Carrilho 
Rosa, CPF nº 427.167.211-49, gestor à época, 
multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil re-
ais) com fulcro no art. 39, inciso I da Lei Es-
tadual nº 1.284/2001 e c/c art. 159, inciso I do 
Regimento Interno, cujo valor da multa de-
verá ser recolhido à conta especial do Fundo 
de Aperfeiçoamento Profissional e Reequi-
pamento Técnico do Tribunal de Contas; 

8.4 determinar a remessa de có-
pia da Decisão, Voto e Relatório ao atual 
chefe do Poder Executivo do Município 
de Itaporã do Tocantins - TO, para que o 
mesmo tome conhecimento, evite reincidir 
nas irregularidades apontadas, implante os 
procedimentos de controles de patrimô-
nio, almoxarifado, veículos e de consumo 
de combustíveis, bem como da arrecada-
ção das receitas de competência do Muni-
cípio, conforme exige o artigo 11, 13 e 58 
da LC nº 101/2000, instrua os processos 
de despesas com toda a documentação 
pertinente conforme dispõe o artigo 38 da 
Lei nº 8666/93 e artigo 13, §1º da Instrução 
Normativa TCE/TO nº 07/2013, e promova 
a adequação dos atos administrativos aos 
exatos termos da lei, caso ainda se encon-
trem pendentes de regularização;
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8.5 cientificar ao senhor Jonas Carri-
lho Rosa do teor da Decisão, remetendo-lhe 
cópia do Acórdão, bem como do Relatório 
e Voto que fundamenta a Deliberação, nos 
termos do art. 341 §5º, IV do RITCE/TO, aler-
tando que para efeito de interposição de re-
curso deverá ser observado o prazo e a for-
ma descrita na Lei Estadual nº 1.284/2001 e 
no Regimento Interno deste Tribunal; 

8.6 determinar o envio dos autos ao 
Cartório de Contas deste Tribunal, para no-
tificação do responsável, bem como adotar 
as demais medidas regimentais, ficando au-
torizada a notificação por edital, nos casos 
previstos no artigo 32 da Lei Estadual nº 
1.284/2001;

8.7 autorizar desde já a cobrança 
judicial da multa nos termos do artigo 96, 
inciso II da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro 
de 2001, caso não seja paga administrativa-
mente no prazo de 30 (trinta) dias, intiman-
do-se o representante do MPjTCE;

8.8 autorizar, desde já, com amparo 
no artigo 94 da Lei nº 1.284/2001 c/c artigo 
84 do RITCE, o parcelamento da dívida caso 
requerido pelo responsável, nos termos do 
artigo 84, §§ 1º e 2º do Regimento Interno 
do Tribunal, observadas as disposições con-
tidas na IN-TCE/TO nº 03/2013, bem como o 
limite mínimo definido pelo Tribunal Pleno, 
alertando aos responsáveis de que a falta 
de comprovação do recolhimento de qual-
quer parcela importará o vencimento ante-
cipado do saldo devedor, nos termos do art. 
94, parágrafo único, da Lei nº 1.284/2001;

8.9 determinar a publicação desta 
Decisão no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas, na conformidade do artigo 27 da Lei 
Estadual nº 1.284/2001 e artigo 341, §3º do 
Regimento Interno deste Tribunal, para que 
surta os efeitos legais necessários;

8.10 determinar que seja encaminha-
da cópia da Decisão, Relatório e Voto que a 
fundamenta à Procuradoria-Geral de Justi-
ça, bem como ao titular da Promotoria de 
Justiça junto a Comarca de Colmeia – TO 
para juízo de prelibação quanto à adoção 
de eventuais medidas no âmbito de sua 
competência; 

8.11 após, encaminhar os autos à Co-
ordenadoria de Protocolo-Geral para as 
providências de mister.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 

esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

ACÓRDÃO TCE/TO Nº  7/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº: 2440/2010 e apenso nº 
4225/2010
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas 
2.1 Assunto: 05 – Prestação de Contas dos 
Órgãos da Adm. Direta
3. Responsável: Edimar Alves Pinheiro - CPF 
nº 771.505.381-34
4. Órgão: Prefeitura de Pau d’Arco-TO
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos 
Santos
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curadora de Contas Litza Leão Gonçalves
7. Procurador constituído nos autos: Não 
atuou

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR DE DESPESAS. EXER-
CÍCIO DE 2009. PREFEITURA DE PAU 
D’ARCO-TO. CONSTATAÇÃO DE IRREGU-
LARIDADES NAS CONTAS E AUDITORIA.  
DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE 
60% DOS RECURSOS DO FUNDEB A SER 
APLICADO EM REMUNERAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. DESCUM-
PRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL 
MÁXIMO DE REPASSE AO PODER LEGISLA-
TIVO. DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÁ-
XIMO ESTABELECIDO NA LEI ORÇAMEN-
TÁRIA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS 
ADICIONAIS. INFRACOES A LEI 8.666/93 
E LEI 4.320/64. APURAÇÃO DE DANO AO 
ERÁRIO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. 
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. APLICAÇÃO DE 
MULTAS AO GESTOR. ENCAMINHAMENTO 
DE CÓPIAS AO RESPONSÁVEL E À PRO-
MOTORIA DE JUSTIÇA.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os Au-
tos de nº 2440/2010 e apenso nº 4225/2010, 
que versam sobre a prestação de contas de 
ordenador de despesas do Poder Executivo 
do Município de Pau d’Arco-TO relativas ao 
exercício de 2009, sob a responsabilidade 
do senhor Edimar Alves pinheiro, gestor à 
época, encaminhada a esta Corte nos ter-
mos do artigo 33, inciso II da Constituição 
Estadual, artigo 1°, inciso II da Lei Estadu-
al n° 1.284/2001, artigo 37 do Regimento 
Interno e Instrução Normativa TCETO n° 
06/2009, vigente á época, analisada em 
conjunto com a auditoria objeto dos autos 
apensos.

Considerando que compete constitu-

cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, consoante o dis-
posto no artigo 33, inciso II da Constituição 
Estadual.

Considerando a apuração de irregu-
laridade nas contas e auditoria, conforme 
mencionado no decorrer do Voto, destacan-
do-se as restrições de ordem constitucional 
ou legal gravíssimas: a) descumprimento do 
limite estabelecido na lei orçamentária mu-
nicipal para abertura de créditos adicionais 
suplementares, evidenciando que o chefe 
do Poder Executivo incorreu na prática ve-
dada no artigo no artigo 167, V da Consti-
tuição Federal b) descumprimento do limite 
constitucional de transferência de recursos 
ao Poder Legislativo, em desacordo com o 
artigo 29-A da Constituição Federal; c)des-
cumprimento do limite constitucional míni-
mo de 60% dos recursos do FUNDEB a ser 
aplicado em remuneração dos profissionais 
do magistério, em desacordo com o artigo 
60, XII do ADCT da Constituição Federal; d) 
descumprimento da Lei nº 4320/64.

Considerando que nos autos de au-
ditoria apurou-se a ocorrência de graves in-
frações a normas legais e constitucionais e 
que resultam em dano ao erário no valor to-
tal de R$ 75.094,23 (setenta e cinco mil, no-
venta e quatro reais e vinte e três centavos).

Considerando a prática de atos irre-
gulares que configuram graves infrações a 
normas constitucionais e legais, em desa-
cordo com o disposto no artigo 37, XXI da 
Constituição Federal e artigos 2º e 3º da Lei 
Federal nº 8666/93.

Considerando a análise das alega-
ções de defesa efetuada pelo corpo técnico.

Considerando o disposto no artigo 
85, inciso III e 88 da Lei Orgânica deste TCE, 
Lei Estadual n° 1.284/2001.

Considerando os pareceres do Corpo 
Especial de Auditores e Ministério Público 
de Contas e a análise empreendida pela 
equipe técnica, bem como os documentos 
acostados aos autos:

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

8.1 julgar irregulares as presentes 
contas de ordenador de despesas do Poder 
Executivo do Município de Pau d’Arco-TO, 
gestão do senhor Edimar Alves Pinheiro, 
relativas ao exercício financeiro de 2009 
nos termos do art. 85, III, “b” e “c” da Lei nº 
1.284/2001, c/c art. 77 , II e III do Regimento 
Interno;
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8.2 acolher o relatório de auditoria 
constante dos autos apensos nº 4225/2010 
(período de janeiro a dezembro/2009), 
cujos fatos estão sendo apreciados junto 
com as presentes contas;

8.3 imputar débito no valor total de 
R$ 75.094,23 (setenta e cinco mil, noventa 
e quatro reais e vinte e três centavos)  ao 
senhor Edimar Alves Pinheiro, gestor à épo-
ca, CPF nº 771.505.381-34, relativo às des-
pesas ilegítimas com juros e multas sobre 
devolução de cheques, pagamento a maior 
de despesas à Associação Tocantinense de 
Municípios – ATM, omissão e ausência de 
retenção de receitas,  conforme apontado 
no item 9.4 do Voto, cujos valores deverão 
ser atualizados a partir de 31/12/2009 até a 
data do efetivo recolhimento, nos termos da 
legislação em vigor, fixando-se  prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da notificação, para 
comprovar perante o Tribunal (§1º do artigo 
83 do Regimento Interno), o recolhimento 
do mesmo aos cofres do Tesouro Municipal; 

8.4 aplicar ao senhor Edimar Alves 
Pinheiro, CPF nº 771.505.381-34, multa pro-
porcional ao dano causado ao erário indi-
cado nos itens anteriores, correspondente 
a 5% do valor atualizado do dano apurado, 
com fulcro no artigo 38 da Lei nº 1.284/2001 
c/c artigo 158 do Regimento Interno deste 
Tribunal, cujo valor deverá ser recolhido à 
conta especial do Fundo de Aperfeiçoa-
mento Profissional e Requerimento Técnico 
do Tribunal de Contas, consoante disposto 
no artigo 83, § 3º do Regimento Interno 
deste Sodalício;

8.5 aplicar multa ao senhor Edimar 
Alves Pinheiro, gestor à época, no mon-
tante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) com 
fulcro no art. 39, inciso II da Lei Estadual 
nº 1.284/2001 e c/c art. 159, inciso II do Re-
gimento Interno em virtude das graves in-
frações às normas constitucionais e legais 
mencionadas nos itens 9.3 e 9.5 do Voto, 
cujo valor da multa deverá ser recolhido 
à conta especial do Fundo de Aperfeiçoa-
mento Profissional e Reequipamento Técni-
co do Tribunal de Contas; 

8.6 determinar a remessa de cópia 
da Decisão, Voto e Relatório ao atual gestor 
do Município de Pau d’Arco-TO, para que o 
mesmo tome conhecimento, evite reincidir 
nas falhas apontadas nas contas e proces-
so de auditoria apenso, implante os proce-
dimentos de controles internos, bem como 
promova a adequação dos atos administra-
tivos aos exatos termos da lei, caso ainda se 
encontrem pendentes de regularização;

8.7 cientificar ao senhor Edimar Alves 
Pinheiro do teor da Decisão, remetendo-lhe 
cópia do Acórdão, bem como do Relatório 
e Voto que fundamenta a Deliberação, nos 
termos do art. 341 §5º, IV do RITCE/TO, aler-

tando que para efeito de interposição de re-
curso deverá ser observado o prazo e a for-
ma descrita na Lei Estadual nº 1.284/2001 e 
no Regimento Interno deste Tribunal; 

8.8 determinar o envio dos autos ao 
Cartório de Contas deste Tribunal, para no-
tificação dos responsáveis, bem como ado-
tar as demais medidas regimentais, ficando 
autorizada a notificação por edital, nos ca-
sos previstos no artigo 32 da Lei Estadual nº 
1.284/2001;

8.9 autorizar desde já a cobrança 
judicial do débito e multas nos termos do 
artigo 96, inciso II da Lei nº 1.284, de 17 de 
dezembro de 2001, caso não sejam pagas 
administrativamente no prazo de 30 (trin-
ta) dias, intimando-se o representante do 
MPjTCE;

8.10 autorizar, desde já, com amparo 
no artigo 94 da Lei nº 1.284/2001 c/c artigo 
84 do RITCE, o parcelamento da dívida caso 
requerido pelo responsável, nos termos do 
artigo 84, §§ 1º e 2º do Regimento Interno 
do Tribunal, observadas as disposições con-
tidas na IN-TCE/TO nº 03/2013, bem como o 
limite mínimo definido pelo Tribunal Pleno, 
alertando aos responsáveis de que a falta 
de comprovação do recolhimento de qual-
quer parcela importará o vencimento ante-
cipado do saldo devedor, nos termos do art. 
94, parágrafo único, da Lei nº 1.284/2001;

8.11 determinar a publicação desta 
Decisão no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas, na conformidade do artigo 27 da Lei 
Estadual nº 1.284/2001 e artigo 341, §3º do 
Regimento Interno deste Tribunal, para que 
surta os efeitos legais necessários;

8.12 determinar que seja encaminha-
da cópia da Decisão, Relatório e Voto que a 
fundamenta à Procuradoria-Geral de Justi-
ça, bem como ao titular da Promotoria de 
Justiça junto a Comarca de Arapoema – TO 
para juízo de prelibação quanto à adoção 
de eventuais medidas no âmbito de sua 
competência; 

8.13 após, encaminhar os autos à 
Coordenadoria de Protocolo-Geral para as 
providências de mister.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-

tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

ACÓRDÃO TCE/TO Nº 8/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº: 3184/2010 e apensos 
7403/2009 e 7219/2010
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas 
2.1 Assunto: 06 – Prestação de contas de 
autarquia
3. Responsável: Zilton Cesar Vieira - CPF nº 
369.723.981-34
4. Órgão: Instituto de Previdência e As-
sistência dos Servidores do Município de 
Colinas-TO
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos 
Santos
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curador de Contas Zailon Miranda Labres 
Rodrigues
7. Procurador constituído nos autos: Não 
atuou

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR DE DESPESAS. EXERCÍ-
CIO DE 2009. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
E ASSISTÊNCIA DOS SRVIDORES DO MU-
NICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS. NÃO 
COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO 
LIMITE MÁXIMO DE DESPESAS COM MA-
NUTENÇÃO COM RECURSOS PREVIDEN-
CIÁRIOS. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. 
APLICAÇÃO DE MULTA. ENCAMINHAMEN-
TO DE CÓPIAS AO RESPONSÁVEL, ATUAL 
GESTOR E À PROMOTORIA DE JUSTIÇA.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os Au-
tos de nº 3184/2010 e apensos nº 7403/2009 
e 7219/2010, que versam sobre a prestação 
de contas do ordenador de despesas do 
Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Município de Colinas do To-
cantins-TO  - IPASMU, senhor Zilton Cesar 
Vieira, relativas ao exercício de 2009, enca-
minhada a esta Corte nos termos do artigo 
33, II da Constituição Estadual, artigo 1°, II 
da Lei Estadual n° 1.284/2001, artigo 37 do 
Regimento Interno, e Instrução Normativa 
TCETO n° 06/2009, vigente à época, ana-
lisada em conjunto com as auditorias obje-
tos dos autos apensos nº 7403/2009 e nº 
7219/2010

Considerando que compete constitu-
cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, consoante o dis-
posto no artigo 33, inciso II da Constituição 
Estadual.

Considerando que a documentação 
apresentada pelos responsáveis não é su-
ficiente para comprovar o cumprimento do 
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limite máximo para a taxa de administra-
ção mencionada no artigo 6º, VIII da Lei nº 
9717/1998, estabelecida em 2% do valor to-
tal das remunerações, proventos e pensões 
dos segurados vinculados ao RPPS, relativo 
ao exercício anterior, conforme disposto no 
artigo 40 da orientação Normativa do Mi-
nistério da Previdência Social nº 01/2007, vi-
gente até 31.03.2009 e art. 41 da Orientação 
Normativa MPS/SPS nº 02, de 31.03.2009.

Considerando o disposto no artigo 
85, inciso III e 88 da Lei Orgânica deste TCE, 
Lei Estadual n° 1.284/2001.

Considerando os pareceres do Corpo 
Especial de Auditores e Ministério Público 
de Contas e a análise empreendida pela 
equipe técnica, bem como os documentos 
acostados aos autos:

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

8.1 julgar irregulares as presentes 
contas de ordenador de despesas do Insti-
tuto de Previdência e Assistência dos Servi-
dores do Município de Colinas do Tocantins 
– TO, gestão do senhor Zilton Cezar Vieira, 
CPF nº 369.723.981-34, relativas ao exercí-
cio financeiro de 2009 nos termos do art. 
85, III, “b” da Lei nº 1.284/2001, c/c art. 77 , 
II do Regimento Interno;

8.2 acolher os relatórios de auditoria 
constante dos autos apensos nº 7403/2009 
e nº 7219/2010, abrangendo o período de 
janeiro a dezembro de 2009, cujos fatos 
estão sendo apreciados junto com as pre-
sentes contas;

8.3 aplicar ao senhor Zilton Cezar 
Vieira (CPF nº 369.723.981-34), gestor à 
época, multa no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais) com fulcro no art. 39, inciso I da 
Lei Estadual nº 1.284/2001 e c/c art. 159, in-
ciso I do Regimento Interno, cujo valor da 
multa deverá ser recolhido à conta especial 
do Fundo de Aperfeiçoamento Profissional 
e Reequipamento Técnico do Tribunal de 
Contas; 

8.4 determinar a remessa de cópia 
da Decisão, Voto e Relatório ao atual ges-
tor do Instituto de Previdência e Assistên-
cia dos Servidores do Município de Colinas 
do Tocantins – TO, para que o mesmo tome 
conhecimento, evite reincidir nas irregulari-
dades apontadas, e caso ainda se encontre 
pendente de regularização, adote o Pla-
no de Contas Único aplicável inclusive aos 
RPPS, efetue a contabilização das Provisões 
Matemáticas Previdenciárias e das receitas 
intra-orçamentárias oriundas das contri-
buições patronais previdenciárias e demais 
procedimentos de contabilização previstos 

no Manual de Contabilidade Aplicado ao 
Setor Público emitido pela Secretaria do Te-
souro Nacional, observe as determinações 
constantes da Lei Federal nº 9.717/1998 e 
Portaria do Ministério da Previdência Social 
nº 402/2008, implante os procedimentos 
de controles de patrimônio, almoxarifado, e 
promova a adequação dos atos administra-
tivos aos exatos termos da lei, caso ainda se 
encontrem pendentes de regularização;

8.5 cientificar o senhor Zilton Cezar 
Vieira do teor da Decisão, remetendo-lhe 
cópia do Acórdão, bem como do Relatório 
e Voto que fundamenta a Deliberação, nos 
termos do art. 341 §5º, IV do RITCE/TO, aler-
tando que para efeito de interposição de re-
curso deverá ser observado o prazo e a for-
ma descrita na Lei Estadual nº 1.284/2001 e 
no Regimento Interno deste Tribunal; 

8.6 determinar o envio dos autos ao 
Cartório de Contas deste Tribunal, para no-
tificação do responsável, bem como adotar 
as demais medidas regimentais, ficando au-
torizada a notificação por edital, nos casos 
previstos no artigo 32 da Lei Estadual nº 
1.284/2001;

8.7 autorizar desde já a cobrança 
judicial da multa nos termos do artigo 96, 
inciso II da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro 
de 2001, caso não seja paga administrativa-
mente no prazo de 30 (trinta) dias, intiman-
do-se o representante do MPjTCE;

8.8 autorizar, desde já, com amparo 
no artigo 94 da Lei nº 1.284/2001 c/c artigo 
84 do RITCE, o parcelamento da dívida caso 
requerido pelo responsável, nos termos do 
artigo 84, §§ 1º e 2º do Regimento Interno 
do Tribunal, observadas as disposições con-
tidas na IN-TCE/TO nº 03/2013, bem como o 
limite mínimo definido pelo Tribunal Pleno, 
alertando aos responsáveis de que a falta 
de comprovação do recolhimento de qual-
quer parcela importará o vencimento ante-
cipado do saldo devedor, nos termos do art. 
94, parágrafo único, da Lei nº 1.284/2001;

8.9 determinar a publicação desta 
Decisão no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas, na conformidade do artigo 27 da Lei 
Estadual nº 1.284/2001 e artigo 341, §3º do 
Regimento Interno deste Tribunal, para que 
surta os efeitos legais necessários;

8.10 determinar que seja encaminha-
da cópia da Decisão, Relatório e Voto que a 
fundamenta à Procuradoria-Geral de Justi-
ça, bem como ao titular da Promotoria de 
Justiça junto a Comarca de Colinas – TO 
para juízo de prelibação quanto à adoção 
de eventuais medidas no âmbito de sua 
competência; 

8.11 após, encaminhar os autos à Co-
ordenadoria de Protocolo-Geral para as 

providências de mister.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

ACÓRDÃO TCE/TO Nº  9/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº: 2415/2010 (02 vol.) e apensos 
nº 5381/2009 (03 vol.), 6396/2010 (03 vol.)
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas 
2.1 Assunto: 05 – Prestação de Contas dos 
Órgãos da Adm. Direta
3. Responsável: Baltazar Rodrigues CPF nº 
033.810.801-72
4. Órgão: Prefeitura de Arapoema-TO
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos 
Santos
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curador de Contas Zailon Miranda Labre 
Rodrigues
7. Procurador constituído nos autos: Sr. 
Washington José Lima Feitosa – CRC/TO 
4338- TO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR DE DESPESAS. EXERCÍCIO 
DE 2009. PREFEITURA DE ARAPOEMA-TO. 
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES 
NAS CONTAS E AUDITORIAS.  APURAÇAO 
DE DANO AO ERÁRIO. DESCUMPRIMENTO 
DO LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE 
60% DOS RECURSOS DO FUNDEB COM 
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO. DESCUMPRIMENTO DO LI-
MITE MÁXIMO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS À CAMARA MUNICIPAL. PAGA-
MENTO A MAIOR DE DESPESAS A ATM. IN-
FRACOES ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS 
E LEGAIS. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. 
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. APLICAÇÃO DE 
MULTA. ENCAMINHAMENTO DE CÓPIAS 
AO RESPONSÁVEL, ATUAL GESTOR E À 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os Au-
tos de nº 2415/2010 e apensos nº 5381/2009 
e 6396/2010, que versam sobre a prestação 
de contas do ordenador de despesas do Po-
der Executivo de Arapoema-TO relativas ao 
exercício de 2009, sob a responsabilidade 
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do senhor Baltazar Rodrigues, encaminha-
da a esta Corte nos termos do artigo 33, 
inciso II da Constituição Estadual, artigo 1°, 
inciso II da Lei Estadual n° 1.284/2001, ar-
tigo 37 do Regimento Interno e Instrução 
Normativa TCETO n° 06/2009, vigente à 
época, analisada em conjunto com as audi-
torias objeto dos autos apensos.

Considerando que compete constitu-
cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, consoante o dis-
posto no artigo 33, inciso II da Constituição 
Estadual.

Considerando a apuração de irregu-
laridade nas contas anuais e auditorias, con-
forme mencionado em síntese no Voto, as 
quais caracterizam a apuração de dano ao 
erário e graves infrações às normas consti-
tucionais e legais, mencionadas em síntese 
nos itens 9.3, 9.7 e 9.8 do Voto, quais sejam: 
a) descumprimento do limite determinado 
no artigo 60, XII do ADCT da Constituição 
Federal que fixou o mínimo de 60% dos re-
cursos do FUNDEB a ser aplicado em remu-
neração dos profissionais do magistério; b) 
descumprimento do limite máximo referen-
te ao limite de transferência de recursos à 
Câmara Municipal, no artigo 29-A da Cons-
tituição Federal; c) pagamento a maior de 
despesa à Associação Tocantinense de Mu-
nicípios-ATM no valor de R$ 11.850,02 (onze 
mil, oitocentos e cinquenta reais e dois cen-
tavos); d) fracionamento de despesas e in-
frações à Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando o disposto no artigo 
85, inciso III e 88 da Lei Orgânica deste TCE, 
Lei Estadual n° 1.284/2001.

Considerando os pareceres do Corpo 
Especial de Auditores e Ministério Público 
de Contas e a análise empreendida pela 
equipe técnica, bem como os documentos 
acostados aos autos:

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

8.1 julgar irregulares as presentes 
contas do ordenador de despesas do Poder 
Executivo do Município de Arapoema -TO, 
gestão do senhor Baltazar Rodrigues (CPF 
nº 033.810.801-72), relativas ao exercício fi-
nanceiro de 2009 nos termos do art. 85, III, 
“b” e “c” da Lei nº 1.284/2001, c/c art. 77 , II 
e III do Regimento Interno;

8.2 acolher os relatórios de auditoria 
constantes dos autos apensos nº 5381/2009 
e nº 6396/2010, abrangendo o período de 
janeiro a dezembro de 2009,  cujos fatos 
estão sendo apreciados junto com as pre-

sentes contas;

8.3 imputar ao senhor Baltazar Ro-
drigues, débito no valor de no valor de R$ 
11.850,02 (onze mil, oitocentos e cinquenta 
reais e dois centavos) conforme mencionado 
no item 9.8 “a” do Voto, cujos valor deverá 
ser atualizado a partir de 31/12/2009 até a 
data do efetivo recolhimento, nos termos da 
legislação em vigor, fixando-se  prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da notificação, para 
comprovar perante o Tribunal (§1º do artigo 
83 do Regimento Interno), o recolhimento 
do mesmo aos cofres do Tesouro Municipal;

8.4 aplicar ao senhor Baltazar Ro-
drigues, multa no valor de R$ 6.000,00 
(seis mil reais) com fulcro no art. 39, inciso 
II da Lei Estadual nº 1.284/2001 e c/c art. 
159, inciso II do Regimento Interno, cujo 
valor da multa deverá ser recolhido à con-
ta especial do Fundo de Aperfeiçoamento 
Profissional e Reequipamento Técnico do 
Tribunal de Contas, tendo em vista as ir-
regularidades mencionadas nos itens 9.3, 
9.7 e 9.8”b” do Voto;

8.5 determinar a remessa de cópia 
da Decisão, Voto e Relatório ao atual chefe 
do Poder Executivo do Município de Arapo-
ema - TO, para que o mesmo tome conhe-
cimento, evite reincidir nas irregularidades 
apontadas, implante os procedimentos de 
controles de patrimônio, almoxarifado, ve-
ículos e de consumo de combustíveis, bem 
como da arrecadação das receitas de com-
petência do Município, conforme exige o 
artigo 11, 13 e 58 da LC nº 101/2000, instrua 
os processos de despesas com toda a do-
cumentação pertinente conforme dispõe o 
artigo 38 da Lei nº 8666/93 e artigo 13, §1º 
da Instrução Normativa TCE/TO nº 07/2013, 
observe as normas emitidas por esta Corte 
de Contas relativamente ao Plano de Con-
tas e classificação das despesas por fonte 
de recursos, que a contabilidade evidencie 
adequadamente e situação do Ente, em 
obediência aos Princípios de Contabilida-
de, art. 85 da Lei nº 4320/64 e ao Manual 
de Contabilidade Aplicado ao Setor Públi-
co; que adotem providências no sentido de 
que os registros contábeis sejam efetuadas 
em sistema instalado na sede do Município, 
adotando-se os requisitos mínimos de se-
gurança estabelecidos no Decreto Federal 
nº 7.185/2010 e na Portaria do Ministério 
da Fazenda nº 548/2010, e promova a ade-
quação dos atos administrativos aos exatos 
termos da lei, caso ainda se encontrem pen-
dentes de regularização;

8.6 cientificar o senhor Baltazar Ro-
drigues do teor da Decisão,  remetendo-lhe 
cópia do Acórdão, do Relatório e Voto que 
fundamenta a Deliberação, nos termos do 
art. 341 §5º, IV do RITCE/TO alertando que 
para efeito de interposição de recurso deve-
rá ser observado o prazo e a forma descrita 

na Lei Estadual nº 1.284/2001 e no Regi-
mento Interno deste Tribunal;

8.7 determinar o envio dos autos ao 
Cartório de Contas deste Tribunal, para no-
tificação do responsável, bem como adotar 
as demais medidas regimentais, ficando au-
torizada a notificação por edital, nos casos 
previstos no artigo 32 da Lei Estadual nº 
1.284/2001;

8.8 autorizar desde já a cobrança ju-
dicial da multa e débito nos termos do ar-
tigo 96, inciso II da Lei nº 1.284, de 17 de 
dezembro de 2001, caso não seja paga 
administrativamente no prazo de 30 (trin-
ta) dias, intimando-se o representante do 
MPjTCE;

8.9 autorizar, desde já, com amparo 
no artigo 94 da Lei nº 1.284/2001 c/c arti-
go 84 do RITCE, o parcelamento da dívida 
caso requerido pelo responsável, nos ter-
mos do artigo 84, §§ 1º e 2º do Regimento 
Interno do Tribunal, observadas as dispo-
sições contidas na IN-TCE/TO nº 03/2013, 
bem como o limite mínimo definido pelo 
Tribunal Pleno, alertando aos responsáveis 
de que a falta de comprovação do reco-
lhimento de qualquer parcela importará o 
vencimento antecipado do saldo devedor, 
nos termos do art. 94, parágrafo único, da 
Lei nº 1.284/2001;

8.10 determinar a publicação desta 
Decisão no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas, na conformidade do artigo 27 da Lei 
Estadual nº 1.284/2001 e artigo 341, §3º do 
Regimento Interno deste Tribunal, para que 
surta os efeitos legais necessários;

8.11 determinar que seja encaminha-
da cópia da Decisão, Relatório e Voto que a 
fundamenta à Procuradoria-Geral de Justiça, 
bem como ao titular da Promotoria de Justiça 
junto a Comarca de Arapoema – TO para juízo 
de prelibação quanto à adoção de eventuais 
medidas no âmbito de sua competência; 

8.12 após, encaminhar os autos à 
Coordenadoria de Protocolo-Geral para as 
providências de mister.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.
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ACÓRDÃO TCE/TO Nº  10/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº:  4486/2010 (03 vol.) e apen-
sos nº 7865/2009, 8488/2010 (02 vol.) e 
740/2011 (02 vol.- Inspeção)
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas 
2.1 Assunto: 05 – Prestação de Contas dos 
Órgãos da Adm. Direta
3. Responsável: Felix Valuar de Souza Barros 
CPF nº 094.853.251-34
4. Órgão: Prefeitura de Araguaína-TO
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos 
Santos
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curador de Contas Oziel Pereira dos Santos
7. Procurador constituído nos autos: Sr. Wa-
shington José Lima Feitosa

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR DE DESPESAS. EXERCÍ-
CIO DE 2009. PREFEITURA DE ARAGUAÍNA 
-TO. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDA-
DES NAS AUDITORIAS E INSPEÇÃO.  IN-
FRACOES ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS 
E LEGAIS. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. 
APLICAÇÃO DE MULTA. ENCAMINHAMEN-
TO DE CÓPIAS AO RESPONSÁVEL, ATUAL 
GESTOR E À PROMOTORIA DE JUSTIÇA.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos 
os Autos de nº 4486/2010 e apensos nº 
7865/2009, nº 8488/2010 e nº 740/2011, 
que versam sobre a prestação de contas do 
ordenador de despesas do Poder Executi-
vo de Araguaína-TO relativas ao exercício 
de 2009, sob a responsabilidade do senhor 
Félix Valuar de Souza Barros, encaminhada 
a esta Corte nos termos do artigo 33, inciso 
II da Constituição Estadual, artigo 1°, inciso 
II da Lei Estadual n° 1.284/2001, artigo 37 
do Regimento Interno e Instrução Norma-
tiva TCETO n° 06/2009, vigente à época, 
analisada em conjunto com as auditorias e 
inspeção objeto dos autos apensos

Considerando que compete constitu-
cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, consoante o dis-
posto no artigo 33, inciso II da Constituição 
Estadual.

Considerando a apuração de irregu-
laridade nas auditorias e inspeção, confor-
me mencionado no decorrer do Voto, as 
quais caracterizam graves infrações às nor-
mas constitucionais e legais.

Considerando o disposto no artigo 
85, inciso III e 88 da Lei Orgânica deste TCE, 
Lei Estadual n° 1.284/2001.

Considerando os pareceres do Corpo 

Especial de Auditores e Ministério Público 
de Contas e a análise empreendida pela 
equipe técnica, bem como os documentos 
acostados aos autos:

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

8.1 julgar irregulares as presentes 
contas de ordenador de despesas do Po-
der Executivo do Município de Araguaína 
-TO, gestão do senhor Félix Valuar de Souza 
Barros (CPF nº 094.853.251-34), relativas ao 
exercício financeiro de 2009 nos termos do 
art. 85, III, “b” da Lei nº 1.284/2001, c/c art. 
77 , II do Regimento Interno;

8.2 acolher os relatórios de auditoria 
constantes dos autos apensos nº 7865/2009 
e nº 8488/2010, abrangendo o período de 
janeiro a maio e junho a dezembro de 2009, 
bem como o relatório de inspeção constan-
te dos autos nº 740/2011, apensos, cujos 
fatos estão sendo apreciados junto com as 
presentes contas;

8.3 aplicar ao senhor Félix Valu-
ar de Souza Barros, multa no valor de R$ 
8.000,00 (oito mil reais) com fulcro no art. 
39, inciso I da Lei Estadual nº 1.284/2001 e 
c/c art. 159, inciso I do Regimento Interno, 
cujo valor da multa deverá ser recolhido à 
conta especial do Fundo de Aperfeiçoa-
mento Profissional e Reequipamento Técni-
co do Tribunal de Contas;

8.4 determinar a remessa de cópia da 
Decisão, Voto e Relatório ao atual chefe do 
Poder Executivo do Município de Aragua-
ína - TO, para que o mesmo tome conhe-
cimento, evite reincidir nas irregularidades 
apontadas, implante os procedimentos de 
controles de patrimônio, almoxarifado, ve-
ículos e de consumo de combustíveis, bem 
como da arrecadação das receitas de com-
petência do Município, conforme exige o 
artigo 11, 13 e 58 da LC nº 101/2000, instrua 
os processos de despesas com toda a do-
cumentação pertinente conforme dispõe o 
artigo 38 da Lei nº 8666/93 e artigo 13, §1º 
da Instrução Normativa TCE/TO nº 07/2013, 
observe as normas emitidas por esta Corte 
de Contas relativamente ao Plano de Con-
tas e classificação das despesas por fonte 
de recursos, que a contabilidade evidencie 
adequadamente e situação do Ente, em 
obediência aos Princípios de Contabilida-
de, art. 85 da Lei nº 4320/64 e ao Manual 
de Contabilidade Aplicado ao Setor Públi-
co; que adotem providências no sentido de 
que os registros contábeis sejam efetuadas 
em sistema instalado na sede do Município, 
adotando-se os requisitos mínimos de se-
gurança estabelecidos no Decreto Federal 
nº 7.185/2010 e na Portaria do Ministério 
da Fazenda nº 548/2010, e promova a ade-

quação dos atos administrativos aos exatos 
termos da lei, caso ainda se encontrem pen-
dentes de regularização;

8.5 cientificar o senhor Félix Valuar 
de Souza Barros do teor da Decisão,  reme-
tendo-lhe cópia do Acórdão, do Relatório 
e Voto que fundamenta a Deliberação, nos 
termos do art. 341 §5º, IV do RITCE/TO aler-
tando que para efeito de interposição de re-
curso deverá ser observado o prazo e a for-
ma descrita na Lei Estadual nº 1.284/2001 e 
no Regimento Interno deste Tribunal;

8.6 determinar o envio dos autos ao 
Cartório de Contas deste Tribunal, para no-
tificação do responsável, bem como adotar 
as demais medidas regimentais, ficando au-
torizada a notificação por edital, nos casos 
previstos no artigo 32 da Lei Estadual nº 
1.284/2001;

8.7 autorizar desde já a cobrança ju-
dicial da multa nos termos do artigo 96, in-
ciso II da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 
2001, caso não seja paga dministrativamen-
te no prazo de 30 (trinta) dias, intimando-se 
o representante do MPjTCE;

8.8 autorizar, desde já, com amparo 
no artigo 94 da Lei nº 1.284/2001 c/c artigo 
84 do RITCE, o parcelamento da dívida caso 
requerido pelo responsável, nos termos do 
artigo 84, §§ 1º e 2º do Regimento Interno 
do Tribunal, observadas as disposições con-
tidas na IN-TCE/TO nº 03/2013, bem como o 
limite mínimo definido pelo Tribunal Pleno, 
alertando aos responsáveis de que a falta 
de comprovação do recolhimento de qual-
quer parcela importará o vencimento ante-
cipado do saldo devedor, nos termos do art. 
94, parágrafo único, da Lei nº 1.284/2001;

8.9 determinar a publicação desta 
Decisão no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas, na conformidade do artigo 27 da Lei 
Estadual nº 1.284/2001 e artigo 341, §3º do 
Regimento Interno deste Tribunal, para que 
surta os efeitos legais necessários;

8.10 determinar que seja encaminha-
da cópia da Decisão, Relatório e Voto que a 
fundamenta à Procuradoria-Geral de Justi-
ça, bem como ao titular da Promotoria de 
Justiça junto a Comarca de Araguaína – TO 
para juízo de prelibação quanto à adoção 
de eventuais medidas no âmbito de sua 
competência; 

8.11 após, encaminhar os autos à Co-
ordenadoria de Protocolo-Geral para as 
providências de mister.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
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mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

ACÓRDÃO TCE/TO Nº  11/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº:  2787/2010 e apenso nº 
8192/2009
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas 
2.1 Assunto: 05 – Prestação de Contas dos 
Órgãos da Adm. Direta
3. Responsável: Jorlenio Menezes Santos 
CPF nº 523.322.923-49
4. Órgão: Prefeitura de Campos Lindos -TO
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos 
Santos
6. Representante do Ministério Público: 
Procuradora de Contas Raquel Medeiros Sa-
les de Almeida
7. Procurador constituído nos autos: Bernal-
dino Alves de Sousa CPF nº 792.147.061-49
Washington José Lima CPF nº 343.110.923-34
Fernando Henrique de Avelar Oliveira OAB/
MA nº 3435
José Bonifácio Santos Trindade OAB/TO nº 
456

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR DE DESPESAS. EXERCÍ-
CIO DE 2009. PREFEITURA DE CAMPOS 
LINDOS -TO. CONSTATAÇÃO DE IRRE-
GULARIDADES NAS CONTAS E AUDITO-
RIA.  INFRACOES A LEI Nº 4.320/64 E Nº 
8.666/93. APURAÇÃO DE DANO AO ERÁ-
RIO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. 
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. APLICAÇÃO DE 
MULTA. ENCAMINHAMENTO DE CÓPIAS 
AO RESPONSÁVEL, ATUAL GESTOR E À 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os Au-
tos de nº 2787/2010 e apenso nº 8192/2009, 
que versam sobre a prestação de contas do 
ordenador de despesas do Poder Executivo 
de Campos Lindos-TO relativas ao exercício 
de 2009, sob a responsabilidade do senhor 
Jorlênio Menezes Santos, encaminhada a 
esta Corte nos termos do artigo 33, inciso II 
da Constituição Estadual, artigo 1°, inciso II 
da Lei Estadual n° 1.284/2001, artigo 37 do 
Regimento Interno e Instrução Normativa 
TCETO n° 06/2009, vigente à época, ana-
lisada em conjunto com a auditoria objeto 
dos autos apensos.

Considerando que compete constitu-

cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da adminis-
tração direta e indireta, consoante o disposto 
no artigo 33, inciso II da Constituição Estadual.

Considerando a apuração de irregu-
laridade nas contas e auditoria, conforme 
mencionado no decorrer do Voto, desta-
cando-se a apuração de dano ao erário e 
infrações às normas constitucionais e legais.

Considerando o disposto no artigo 
85, inciso III e 88 da Lei Orgânica deste TCE, 
Lei Estadual n° 1.284/2001.

Considerando os pareceres do Corpo 
Especial de Auditores e Ministério Público 
de Contas e a análise empreendida pela 
equipe técnica, bem como os documentos 
acostados aos autos:

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

8.1 julgar irregulares as presentes 
contas de ordenador de despesas do Poder 
Executivo do Município de Campos Lindos 
-TO, gestão do senhor Jorlênio Menezes 
Santos, CPF nº 523.322.923-49, relativas ao 
exercício financeiro de 2009 nos termos do 
art. 85, III, “b”, “c” e “d” da Lei nº 1.284/2001, 
c/c art. 77 , II, III e IV do Regimento Interno;

8.2 acolher o relatório de auditoria 
constante dos autos apensos nº 8192/2009, 
abrangendo o período de janeiro a agosto 
de 2009, cujos fatos estão sendo aprecia-
dos junto com as presentes contas;

8.3 imputar débito no valor total de 
R$ 96.704,36 (noventa e seis mil, setecen-
tos e quatro reais e trinta e seis centavos) ao 
senhor Jorlênio Menezes Santos, gestor à 
época, relativo a omissão na contabilização 
de receita oriunda de ITBI – Imposto sobre 
transmissão de Bens Imóveis, no valor de R$ 
70.385,80 (setenta mil, trezentos e oitenta e 
cinco reais e oitenta centavos) (item 14 do 
relatório de auditoria); 2) realização de des-
pesas no valor de R$ 15.897,56 (quinze mil, 
oitocentos e noventa e sete reais e cinquen-
ta e seis centavos), referente a aquisição de 
produtos cujo recebimento e destinação 
não foram localizados, além de outras im-
propriedades apontadas no item 20 do rela-
tório de auditoria; 3) realização de despesas 
com publicidade no valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) cuja prestação dos serviços 
não foi comprovada, conforme item 30 do 
relatório de auditoria; 5) despesas ilegíti-
mas e antieconômicas com hospedagens e 
refeições a prestadores de serviços no valor 
de R$ 7.421,00 (itens 25 e 42 do relatório de 
auditoria),  conforme apontado nos itens 9.7 
e 9.8 do Voto, cujos valores deverão ser atu-

alizados a partir de 31/12/2009 até a data 
do efetivo recolhimento, nos termos da le-
gislação em vigor, fixando-se  prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da notificação, para 
comprovar perante o Tribunal (§1º do artigo 
83 do Regimento Interno), o recolhimento 
do mesmo aos cofres do Tesouro Municipal; 

8.4 aplicar ao senhor Jorlênio Me-
nezes Santos, multa proporcional ao dano 
causado ao erário indicado nos itens ante-
riores, correspondente a 5% do valor atuali-
zado do dano apurado, com fulcro no artigo 
38 da Lei nº 1.284/2001 c/c artigo 158 do 
Regimento Interno deste Tribunal, cujo va-
lor deverá ser recolhido à conta especial do 
Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e 
Requerimento Técnico do Tribunal de Con-
tas, consoante disposto no artigo 83, § 3º 
do Regimento Interno deste Sodalício;

8.5 aplicar multa ao senhor Jorlê-
nio Menezes Santos, no montante de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) com fulcro no art. 
39, inciso II da Lei Estadual nº 1.284/2001 e 
c/c art. 159, inciso II do Regimento Interno 
em virtude das graves infrações às normas 
constitucionais e legais mencionadas nos 
itens 9.4 e 9.10 do Voto, cujo valor da multa 
deverá ser recolhido à conta especial do Fun-
do de Aperfeiçoamento Profissional e Ree-
quipamento Técnico do Tribunal de Contas; 

8.6 determinar a remessa de cópia da 
Decisão, Voto e Relatório ao atual chefe do 
Poder Executivo do Município de Campos 
Lindos - TO, para que o mesmo tome co-
nhecimento, evite reincidir nas irregularida-
des apontadas, implante os procedimentos 
de controles de patrimônio, almoxarifado, 
veículos e de consumo de combustíveis, 
bem como da arrecadação das receitas de 
competência do Município, conforme exige 
o artigo 11, 13 e 58 da LC nº 101/2000, ins-
trua os processos de despesas com toda a 
documentação pertinente conforme dispõe 
o artigo 38 da Lei nº 8666/93 e artigo 13, §1º 
da Instrução Normativa TCE/TO nº 07/2013, 
e promova a adequação dos atos adminis-
trativos aos exatos termos da lei, caso ainda 
se encontrem pendentes de regularização;

8.7 cientificar o senhor Jorlênio Me-
nezes Santos do teor da Decisão, bem 
como os advogados constituídos nos autos, 
Dr. Fernando Henrique de Avelar Oliveira - 
OAB/MA nº 3435 e José Bonifácio Santos 
Trindade - OAB/TO nº 456, remetendo-lhes 
cópia do Acórdão, do Relatório e Voto que 
fundamenta a Deliberação, nos termos do 
art. 341 §5º, IV do RITCE/TO e artigo 23, pa-
rágrafo único da Lei Estadual nº 1.284/2001, 
alertando que para efeito de interposição 
de recurso deverá ser observado o prazo e a 
forma descrita na Lei Estadual nº 1.284/2001 
e no Regimento Interno deste Tribunal; 

8.8 determinar o envio dos autos ao 
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Cartório de Contas deste Tribunal, para no-
tificação do responsável, bem como adotar 
as demais medidas regimentais, ficando au-
torizada a notificação por edital, nos casos 
previstos no artigo 32 da Lei Estadual nº 
1.284/2001;

8.9 autorizar desde já a cobrança judi-
cial do débito e multa nos termos do artigo 
96, inciso II da Lei nº 1.284, de 17 de dezem-
bro de 2001, caso não sejam pagos admi-
nistrativamente no prazo de 30 (trinta) dias, 
intimando-se o representante do MPjTCE;

8.10 autorizar, desde já, com amparo 
no artigo 94 da Lei nº 1.284/2001 c/c artigo 
84 do RITCE, o parcelamento da dívida caso 
requerido pelo responsável, nos termos do 
artigo 84, §§ 1º e 2º do Regimento Interno 
do Tribunal, observadas as disposições con-
tidas na IN-TCE/TO nº 03/2013, bem como o 
limite mínimo definido pelo Tribunal Pleno, 
alertando aos responsáveis de que a falta 
de comprovação do recolhimento de qual-
quer parcela importará o vencimento ante-
cipado do saldo devedor, nos termos do art. 
94, parágrafo único, da Lei nº 1.284/2001;

8.11 determinar a publicação desta 
Decisão no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas, na conformidade do artigo 27 da Lei 
Estadual nº 1.284/2001 e artigo 341, §3º do 
Regimento Interno deste Tribunal, para que 
surta os efeitos legais necessários;

8.12 determinar que seja encaminha-
da cópia da Decisão, Relatório e Voto que a 
fundamenta à Procuradoria-Geral de Justiça, 
bem como ao titular da Promotoria de Justi-
ça junto a Comarca de Goiatins – TO para juí-
zo de prelibação quanto à adoção de eventu-
ais medidas no âmbito de sua competência; 

8.13 após, encaminhar os autos à 
Coordenadoria de Protocolo-Geral para as 
providências de mister.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

ACÓRDÃO TCE/TO Nº  12/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº:  3063/2010 – II Volumes; 

apensos: 7861/2009 e 8489/2010 
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas 
2.1 Assunto: 04 – Prestação de Contas de 
Câmara Municipal
3. Responsáveis/Interessados: Elenil da Pe-
nha Alves de Brito – 
CPF nº 472.670.701-91 
Jorge Frederico – CPF nº 935.100.471-68
Terezinha Gomes Silva – CPF nº 822.281.161-49
Aldair da Costa Sousa – CPF nº 576.515.821-87
Alcivan José Rodrigues – CPF nº 
611.890.571-15
Creodemar da Silva Santos – CPF nº 
433.738.011-68
Divino Júnior do Nascimento – CPF nº 
713.501.951-20
Gideon da Silva Soares – CPF nº 387.138.611-15
Gerônimo Santos Lopes Cardoso – CPF nº 
566.271.731-15
Manoel Messias Moreira Brito – CPF nº 
275.779.611-91
Marco Aurélio Santana – CPF nº 694.198.171-72 
4. Órgão: Câmara de Araguaína-TO
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos 
Santos
6. Representante do Ministério Público: 
Procurador de Contas José Roberto Torres 
Gomes
7. Procurador constituído nos autos: Dr. Pú-
blio Borges Alves – OAB nº 2365

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR DE DESPESA. EXERCÍ-
CIO DE 2009. CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUAÍNA-TO. DÉFICIT FINANCEIRO. IN-
FRAÇÕES AS LEIS Nº 8.666/93 E 4.320/64. 
VERBAS DE GABINETES SEM A DEVIDA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDA-
DE DAS CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO 
E APLICAÇÃO DE MULTA. ENCAMINHA-
MENTO DE CÓPIAS A RESPONSÁVEL E À 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os Au-
tos de nº 3063/2010 e apensos nº 7861/2009 
e 8489/2010, que versam sobre a Prestação 
de Contas de Ordenador de Despesas do 
Poder Legislativo do Município de Aragua-
ína-TO, relativas ao exercício de 2009, sob 
a responsabilidade do senhor Elenil da Pe-
nha Alves de Brito – gestor à época, enca-
minhada a esta Corte para fins do disposto 
no artigo 33, inciso II da Constituição Esta-
dual, artigo 1°, inciso II da Lei Estadual n° 
1.284/2001, artigo 37 do Regimento Interno, 
nos termos da Instrução Normativa TCETO 
nº 06/2009, vigente à época.

Considerando que compete constitu-
cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, consoante o dis-
posto no artigo 33, inciso II da Constituição 
Estadual.

Considerando a apuração de irregu-
laridades nas contas e auditorias conforme 
mencionado no decorrer do Voto, desta-
cando-se: déficit financeiro, infrações as leis 
8.666/93 e 4.320/64 e ausência de presta-
ção de contas das verbas de gabinetes con-
cedidas aos vereadores.

Considerando o disposto no artigo 
85, inciso III e 88 da Lei Orgânica deste TCE, 
Lei Estadual n° 1.284/2001.

Considerando os pareceres do Corpo 
Especial de Auditores e Ministério Público 
de Contas e a análise empreendida pela 
equipe técnica, bem como os documentos 
acostados aos autos.

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

8.1 julgar irregulares as presentes 
contas de ordenador de despesas do chefe 
do Poder Legislativo do Município de Ara-
guaína, relativas ao exercício de 2009, ges-
tão do senhor Elenil da Penha Alves de Bri-
to, com fundamento nos artigos 33, inciso 
II da Constituição Estadual, 1º, inciso II; 10, 
inciso I; 85, inciso III, “b”, “c” e “d” e 88 da 
Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001 c/c 
o artigo 77 do Regimento Interno; 

8.2 acolher os relatórios de auditoria 
constante dos autos apensos nº 7861/2009 
(período de janeiro a maio/2009) e 
8489/2010 (período de junho a setem-
bro/2009), cujos fatos estão sendo aprecia-
dos junto com as presentes contas;

8.3 imputar débito no valor total de 
R$ 220.389,31 (duzentos e vinte mil, trezen-
tos e oitenta e nove reais e trinta e um cen-
tavos) ao senhor Elenil da Penha Alves de 
Brito (CPF nº 472.670.701-91) – Presidente 
à época, relativo à verba de gabinete sem 
a devida prestação de contas, sendo R$ 
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) re-
ferente ao período de janeiro a abril e R$ 
389,31 (trezentos e oitenta e nove reais e 
trinta e um centavos) relativo ao período de 
junho a setembro de 2009 conforme apon-
tado nos itens 9.23 e 9.26 do Voto, cujos 
valores deverão ser atualizados a partir de 
31/12/2009 até a data do efetivo recolhi-
mento, nos termos da legislação em vigor, 
fixando-se  prazo de 30 (trinta) dias, a con-
tar da notificação, para comprovar perante 
o Tribunal (§1º do artigo 83 do Regimento 
Interno), o recolhimento do mesmo aos co-
fres do Tesouro Municipal;

8.4 imputar débito no valor total de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a (o) senhor 
(a)  Jorge Frederico (CPF nº 935.100.471-
68) - vereador (a) à época, em razão do 
recebimento da verba de gabinete sem a 
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devida prestação de contas relativas ao pe-
ríodo de junho a setembro de 2009 confor-
me apontado no item 9.27 do Voto, cujos 
valores deverão ser atualizados a partir de 
31/12/2009 até a data do efetivo recolhi-
mento, nos termos da legislação em vigor, 
fixando-se  prazo de 30 (trinta) dias, a con-
tar da notificação, para comprovar perante 
o Tribunal (§1º do artigo 83 do Regimento 
Interno), o recolhimento do mesmo aos co-
fres do Tesouro Municipal;

8.5 imputar débito no valor total 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a (o) se-
nhor (a) Terezinha Gomes Silva (CPF nº 
822.281.161-49) - vereadora à época, em ra-
zão do recebimento da verba de gabinete 
sem a devida prestação de contas relativas 
ao período de junho a setembro de 2009 
conforme apontado no item 9.27 do Voto, 
cujos valores deverão ser atualizados a 
partir de 31/12/2009 até a data do efetivo 
recolhimento, nos termos da legislação em 
vigor, fixando-se  prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da notificação, para comprovar pe-
rante o Tribunal (§1º do artigo 83 do Regi-
mento Interno), o recolhimento do mesmo 
aos cofres do Tesouro Municipal;

8.6 imputar débito no valor total 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a (o) se-
nhor (a) Aldair da Costa Sousa (CPF nº 
576.515.821-87) - vereador (a) à época, em 
razão do recebimento da verba de gabinete 
sem a devida prestação de contas relativas 
ao período de junho a setembro de 2009 
conforme apontado no item 9.27 do Voto, 
cujos valores deverão ser atualizados a 
partir de 31/12/2009 até a data do efetivo 
recolhimento, nos termos da legislação em 
vigor, fixando-se  prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da notificação, para comprovar pe-
rante o Tribunal (§1º do artigo 83 do Regi-
mento Interno), o recolhimento do mesmo 
aos cofres do Tesouro Municipal;

8.7 imputar débito no valor total 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a (o) se-
nhor (a) Alcivan José Rodrigues (CPF nº 
611.890.571-15) - vereador (a) à época, em 
razão do recebimento da verba de gabinete 
sem a devida prestação de contas relativas 
ao período de junho a setembro de 2009 
conforme apontado no item 9.27 do Voto, 
cujos valores deverão ser atualizados a 
partir de 31/12/2009 até a data do efetivo 
recolhimento, nos termos da legislação em 
vigor, fixando-se  prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da notificação, para comprovar pe-
rante o Tribunal (§1º do artigo 83 do Regi-
mento Interno), o recolhimento do mesmo 
aos cofres do Tesouro Municipal;

8.8 imputar débito no valor total 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a (o) se-
nhor (a) Creodemar da Silva Santos (CPF 
nº 433.738.011-68) - vereador (a) à época, 
em razão do recebimento da verba de ga-

binete sem a devida prestação de contas 
relativas ao período de junho a setembro de 
2009 conforme apontado no item 9.27 do 
Voto, cujos valores deverão ser atualizados 
a partir de 31/12/2009 até a data do efetivo 
recolhimento, nos termos da legislação em 
vigor, fixando-se  prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da notificação, para comprovar pe-
rante o Tribunal (§1º do artigo 83 do Regi-
mento Interno), o recolhimento do mesmo 
aos cofres do Tesouro Municipal;

8.9 imputar débito no valor total de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a (o) senhor 
(a) Divino Júnior do Nascimento (CPF nº 
713.501.951-20) - vereador (a) à época, em 
razão do recebimento da verba de gabinete 
sem a devida prestação de contas relativas 
ao período de junho a setembro de 2009 
conforme apontado no item 9.27 do Voto, 
cujos valores deverão ser atualizados a 
partir de 31/12/2009 até a data do efetivo 
recolhimento, nos termos da legislação em 
vigor, fixando-se  prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da notificação, para comprovar pe-
rante o Tribunal (§1º do artigo 83 do Regi-
mento Interno), o recolhimento do mesmo 
aos cofres do Tesouro Municipal;

8.10 imputar débito no valor total 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a (o) se-
nhor (a) Gideon da Silva Soares (CPF nº 
387.138.611-15) - vereador (a) à época, em 
razão do recebimento da verba de gabi-
nete sem a devida prestação de contas 
relativas ao período de junho a setembro 
de 2009 conforme apontado no item 9.27 
do Voto, cujos valores deverão ser atua-
lizados a partir de 31/12/2009 até a data 
do efetivo recolhimento, nos termos da 
legislação em vigor, fixando-se  prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da notificação, 
para comprovar perante o Tribunal (§1º do 
artigo 83 do Regimento Interno), o reco-
lhimento do mesmo aos cofres do Tesouro 
Municipal;

8.11 imputar débito no valor total de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a (o) senhor 
(a) Gerônimo Santos Lopes Cardoso (CPF nº 
566.271.731-15) - vereador (a) à época, em 
razão do recebimento da verba de gabinete 
sem a devida prestação de contas relativas 
ao período de junho a setembro de 2009 
conforme apontado no item 9.27 do Voto, 
cujos valores deverão ser atualizados a 
partir de 31/12/2009 até a data do efetivo 
recolhimento, nos termos da legislação em 
vigor, fixando-se  prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da notificação, para comprovar pe-
rante o Tribunal (§1º do artigo 83 do Regi-
mento Interno), o recolhimento do mesmo 
aos cofres do Tesouro Municipal;

8.12 imputar débito no valor total de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a (o) senhor 
(a) Manoel Messias Moreira de Brito (CPF nº 
275.779.611-91) - vereador (a) à época, em 

razão do recebimento da verba de gabinete 
sem a devida prestação de contas relativas 
ao período de junho a setembro de 2009 
conforme apontado no item 9.27 do Voto, 
cujos valores deverão ser atualizados a 
partir de 31/12/2009 até a data do efetivo 
recolhimento, nos termos da legislação em 
vigor, fixando-se  prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da notificação, para comprovar pe-
rante o Tribunal (§1º do artigo 83 do Regi-
mento Interno), o recolhimento do mesmo 
aos cofres do Tesouro Municipal;

8.13 imputar débito no valor total 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a (o) se-
nhor (a) Marco Aurélio Santana (CPF nº 
694.198.171-72) - vereador (a) à época, em 
razão do recebimento da verba de gabinete 
sem a devida prestação de contas relativas 
ao período de junho a setembro de 2009 
conforme apontado no item 9.27 do Voto, 
cujos valores deverão ser atualizados a 
partir de 31/12/2009 até a data do efetivo 
recolhimento, nos termos da legislação em 
vigor, fixando-se  prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da notificação, para comprovar pe-
rante o Tribunal (§1º do artigo 83 do Regi-
mento Interno), o recolhimento do mesmo 
aos cofres do Tesouro Municipal;

8.14 aplicar aos responsáveis a seguir 
relacionados, multa proporcional ao dano 
causado ao erário indicado nos itens an-
teriores, correspondente a 5% do valor do 
dano apurado individualmente, com fulcro 
no artigo 38 da Lei nº 1.284/2001 c/c arti-
go 158 do Regimento Interno deste Tribu-
nal, cujo valor deverá ser recolhido à con-
ta especial do Fundo de Aperfeiçoamento 
Profissional e Requerimento Técnico do 
Tribunal de Contas, consoante disposto no 
artigo 83, § 3º do Regimento Interno deste 
Sodalício:

1) Elenil da Penha Alves de Brito, mul-
ta de R$ 11.019,46 (onze mil, dezenove reais 
e quarenta e seis centavos), correspondente 
a 5% do valor do dano total apurado, de R$ 
220.389,31 (duzentos e vinte mil, trezentos e 
oitenta e nove reais e trinta e um centavos);

2) Jorge Frederico, multa de R$ 
1.000,00 (mil reais), correspondente a 5% 
do valor do dano apurado de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais); 

3) Terezinha Gomes Silva, multa de 
R$ 1.000,00 (mil reais), corresponden-
te a 5% do valor do dano apurado de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais);

4) Aldair da Costa Sousa, multa de R$ 
1.000,00 (mil reais), correspondente a 5% 
do valor do dano apurado de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais);

5) Alcivan José Rodrigues, multa 
de R$ 1.000,00 (mil reais), corresponden-
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te a 5% do valor do dano apurado de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais);

6) Creodemar da Silva Santos, multa 
de R$ 1.000,00 (mil reais), corresponden-
te a 5% do valor do dano apurado de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais);

7) Divino Júnior do Nascimento, mul-
ta de R$ 1.000,00 (mil reais), correspon-
dente a 5% do valor do dano apurado de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais);

8) Gideon da Silva Soares, multa 
de R$ 1.000,00 (mil reais), corresponden-
te a 5% do valor do dano apurado de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais);

9) Gerônimo Santos Lopes Cardoso, 
multa de R$ 1.000,00 (mil reais), correspon-
dente a 5% do valor do dano apurado de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais);

10)  Manoel Messias Moreira de Brito, 
multa de R$ 1.000,00 (mil reais), correspon-
dente a 5% do valor do dano apurado de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais);

11)  Marco Aurélio Santana, multa 
de R$ 1.000,00 (mil reais), corresponden-
te a 5% do valor do dano apurado de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais);

8.15 aplicar multa ao senhor Elenil da 
Penha Alves de Brito, gestor à época, no 
montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) em 
face do déficit financeiro e infrações as leis 
nº 8666/93 e 4.320/64 (itens 9.13 e 9.18 do 
Voto), com fundamento no artigo 39, inciso 
II da Lei nº 1.284/2001 c/c artigo 159, inciso 
II do Regimento Interno deste Tribunal, cujo 
valor deverá ser recolhido à conta especial 
do Fundo de Aperfeiçoamento Profissional 
e Reequipamento Técnico do Tribunal de 
Contas;

8.16 determinar que a Secretaria da 
Primeira Câmara cientifique os (as) respon-
sáveis, senhores (as): Elenil da Penha Alves 
de Brito, Jorge Frederico, Terezinha Gomes 
Silva, Aldair da Costa Sousa, Alcivan José 
Rodrigues, Creodemar da Silva Santos, 
Divino Júnior Rodrigues, Gideon da Silva 
Soares, Gerônimo Santos Lopes Cardoso, 
Manoel Messias Moreira de Brito e Marco 
Aurélio Santana do teor da Decisão, bem 
como ao Dr. Públio Borges Alves – OAB/TO 
nº 2365 (fls. 344), nos termos do artigo 341, 
§5º, inciso IV do RITCE/TO e parágrafo úni-
co do artigo 23 da Lei Orgânica desta Corte, 
alertando-os que para efeito de interposi-
ção de recurso deverá ser observado o pra-
zo e a forma descrita na Lei nº 1.284/2001 e 
no Regimento Interno deste Tribunal;

8.17 determinar o envio dos autos ao 
Cartório de Contas deste Tribunal, para no-
tificação dos responsáveis, na forma previs-

ta no artigo 28 da Lei Estadual n° 1.284, de 
17 de dezembro de 2001, e artigos 83, §§ 
1° e 3º e 342 do Regimento Interno desta 
Corte, bem como adotar as demais medi-
das regimentais, registrando-se que o valor 
do débito deve ser atualizado a partir de 
31/12/2009;

8.18 autorizar desde já a cobrança ju-
dicial dos débitos e das multas nos termos 
do artigo 96, inciso II da Lei nº 1.284, de 17 
de dezembro de 2001, caso não sejam pa-
gas administrativamente no prazo de 30 
(trinta) dias, intimando-se o representante 
do MPjTCE;

8.19 determinar a publicação desta 
Decisão no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas, na conformidade do artigo 27 da Lei 
nº 1.284/2001 e artigo 341, §3º do Regimen-
to Interno deste Tribunal, para que surta os 
efeitos legais necessários;

8.20 determinar que seja encaminha-
da cópia da Decisão, Relatório e Voto que a 
fundamenta à Procuradoria-Geral de Justi-
ça, bem como ao titular da Promotoria de 
Justiça junto a Comarca de Araguaína para 
juízo de prelibação sobre as irregularidades 
apontadas;

8.21 autorizar, desde já, com amparo 
no artigo 94 da Lei nº 1.284/2001 c/c artigo 
84 do RITCE, o parcelamento do débito e 
da multa, caso requerido pelos responsá-
veis, nos termos do artigo 84, §§ 1º e 2º do 
Regimento Interno do Tribunal, observadas 
as disposições contidas na IN-TCE/TO nº 
003/2009, bem como o limite mínimo de-
finido pelo Tribunal Pleno;

8.22 após, encaminhar os autos à 
Coordenadoria de Protocolo Geral para as 
providências de mister.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015. 

ACÓRDÃO TCE/TO Nº 13/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº:  3085/2010 – II Volumes e 
apenso nº 8320/2009 – II Volumes
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 

Contas 
2.1 Assunto: 05 – Prestação de Contas dos 
Órgãos da Adm. Direta
3. Responsável: Antônio Pereira da Silva - 
CPF nº 127.025.601-72
4. Órgão: Prefeitura de Juarina-TO
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos 
Santos
6. Representante do Ministério Público: 
Procurador de Contas José Roberto Torres 
Gomes
7. Procurador constituído nos autos: Não 
atuou

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR DE DESPESAS. EXER-
CÍCIO DE 2009. PREFEITURA DE JUA-
RINA-TO. CUMPRIMENTO DOS LIMITES 
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. FALHAS DE 
NATUREZA FORMAL QUE NÃO ALCAN-
ÇAM EXPRESSAO SUFICIENTE PARA RE-
PERCUTIR NO JULGAMENTO DAS CONTAS 
ANUAIS. CONTAS REGULARES COM RES-
SALVA. DETERMINAÇÕES. ENCAMINHA-
MENTO DE CÓPIAS.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos 
os Autos de nº 3085/2010 e apensos nº 
8320/2009, que versam sobre a prestação 
de contas de ordenador de despesas do Po-
der Executivo do Município de Juarina-TO 
relativas ao exercício de 2009, sob a res-
ponsabilidade do senhor Antônio Pereira da 
Silva, encaminhada a esta Corte nos termos 
do artigo 33, inciso II da Constituição Esta-
dual, artigo 1°, inciso II da Lei Estadual n° 
1.284/2001, artigo 37 do Regimento Interno 
e Instrução Normativa TCETO n° 06/2009, 
vigente á época.

Considerando que compete constitu-
cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, consoante o dis-
posto no artigo 33, inciso II da Constituição 
Estadual.

Considerando que as improprieda-
des apuradas nos autos não maculam a ges-
tão do ordenador de despesas, podendo as 
contas serem julgadas regulares com res-
salvas, nos termos do artigo 85, II e artigo 
87 da Lei Estadual nº 1.284/2001;

Considerando a análise empreendida 
pela equipe técnica, bem como os docu-
mentos acostados aos autos.

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

8.1 julgar regulares com ressalvas as 
presentes contas de ordenador de despe-
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sas da Prefeitura Municipal de Juarina-TO 
gestão do senhor Antônio Pereira da Silva, 
referentes ao exercício de 2009, com fun-
damento nos arts. 85, inciso II e 87 da Lei nº 
1.284, de 17 de dezembro de 2001 c/c o art. 
76 do Regimento Interno;    

8.2 acolher o relatório de auditoria 
objeto dos autos nº 8320/2009, examinado 
juntamente com as presentes contas anuais;   

8.3 alertar aos responsáveis que a 
decisão emitida nas presentes contas não 
interfere na apuração dos demais atos de 
gestão em tramitação neste Tribunal, tam-
pouco na cobrança e/ou execução das mul-
tas e/ou débitos já imputados ou a serem 
imputados, cuja tramitação segue o rito 
regimental e regulamentar nos termos do 
disposto no artigo 91, III, “b” da Lei Estadual 
nº 1.284/2001;   

8.4 determinar ao senhor Antônio 
Pereira da Silva, Prefeitura Municipal de Ju-
arina-TO, ou a quem lhe haja sucedido, caso 
ainda persistam as irregularidades apura-
das nas presentes contas e auditoria, que 
adote as medidas necessárias à correção 
dos procedimentos inadequados, de modo 
a prevenir a ocorrência de outras semelhan-
tes, em especial:

 a) dê cumprimento aos dispositi-
vos da Lei Federal nº 8666/93 quando da 
aquisição de bens e serviços, realizando o 
devido planejamento anual das despesas e 
realizando os devidos procedimentos lici-
tatórios atendidos os limites estabelecidos 
para cada modalidade de licitação;

 b) observe todos os dispositivos in-
sertos na Lei de Licitações e Contratos Ad-
ministrativos no que diz respeito à dispensa 
e inexigibilidade de licitação, devendo os 
procedimentos serem devidamente instru-
ídos com a documentação comprobatória 
do cumprimento dos requisitos exigidos nos 
artigos 24, 25 e 26 de citada norma; 

 c) que sejam implantados os proce-
dimentos de controle de: almoxarifado, uti-
lização de veículos e consumo de combustí-
vel; bens patrimoniais e dívida ativa; 

8.5 determinar a publicação desta 
Decisão no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas, na conformidade do artigo 27 da Lei 
Estadual nº 1.284/2001 e artigo 341, §3º do 
Regimento Interno deste Tribunal, para que 
surta os efeitos legais necessários;  

8.6 determinar o encaminhamento 
de cópias do Relatório, Voto e Acórdão 
ao senhor Antônio Pereira da Silva, ges-
tor da Prefeitura Municipal de Juarina-
-TO, para atendimento às determinações 
mencionadas no item IV desta proposta 
de decisão;

  8.7 determinar o envio dos autos à 
Coordenadoria de Protocolo Geral para as 
providências de mister.     

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

ACÓRDÃO TCE/TO Nº  14/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº:  1966/2011
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas 
2.1 Assunto: 06 – Prestação de contas de 
autarquia
3. Responsável: Marly Isolina Gonçalves Ber-
landa - CPF 808.869.221-00
4. Órgão: Instituto de Previdência e As-
sistência dos Servidores do Município de 
Colinas-To
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos 
Santos
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curador de Contas Alberto Sevilha
7. Procurador constituído nos autos: Não 
atuou

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR DE DESPESAS. EXERCÍ-
CIO DE 2010. INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA E ASSISTÊNCIA DOS SRVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS. 
CUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO DE 
DESPESAS DE CUSTEIO DO INSTITUTO 
COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS. SU-
PERÁVIT PREVIDENCIÁRIO. IMPROPRIE-
DADES DE NATUREZA FORMAL. CONTAS 
REGULARES COM RESSALVAS. ENCAMI-
NHAMENTO DE CÓPIAS A RESPONSÁVEL 
E ATUAL GESTOR.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os 
Autos de nº 1966/2011 que versam sobre a 
prestação de contas de ordenador de des-
pesas do Instituto de Previdência e Assis-
tência dos Servidores do Município de Co-
linas do Tocantins-TO  - IPASMU, gestão da 
senhora Marly Isolina Gonçalves Berlanda, 
relativas ao exercício de 2010, encaminhada 
a esta Corte nos termos do artigo 33, II da 
Constituição Estadual, artigo 1°, II da Lei Es-
tadual n° 1.284/2001, artigo 37 do Regimen-

to Interno, e Instrução Normativa TCETO n° 
06/2009, vigente à época.

Considerando que compete constitu-
cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, consoante o dis-
posto no artigo 33, inciso II da Constituição 
Estadual.

Considerando que se apurou su-
perávit previdenciário, o cumprimento do 
limite máximo para a taxa de administra-
ção mencionada no artigo 6º, VIII da Lei nº 
9717/1998, estabelecida em 2% do valor to-
tal das remunerações, proventos e pensões 
dos segurados vinculados ao RPPS, relativo 
ao exercício anterior, conforme disposto no 
art. 41 da Orientação Normativa MPS/SPS 
nº 02/2009, bem como o atendimento à IN/
TCE/TO nº 02/2006.

Considerando que as improprieda-
des apuradas nos autos não maculam a ges-
tão do ordenador de despesas, podendo as 
contas serem julgadas regulares com res-
salvas, nos termos do artigo 85, II e artigo 
87 da Lei Estadual nº 1.284/2001.

Considerando o Parecer do represen-
tante do Ministério Público de Contas, e os 
documentos acostados aos autos.

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

8.1 julgar regulares com ressalvas 
as presentes contas de ordenador de des-
pesas do Instituto de Previdência e Assis-
tência dos Servidores do Município de Co-
linas do Tocantins -TO gestão da senhora 
Marly Isolina Gonçalves Berlanda (CPF nº 
808.869.221-00) referentes ao exercício de 
2010, com fundamento nos arts. 85, inciso 
II e 87 da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro 
de 2001 c/c o art. 76 do Regimento Interno;    

8.2 determinar ao atual gestor Insti-
tuto de Previdência e Assistência dos Servi-
dores do Município de Colinas do Tocantins 
-TO, que adote as medidas necessárias à 
correção dos procedimentos inadequados, 
de modo a prevenir a ocorrência de outras 
semelhantes, caso ainda persistam as irre-
gularidades apuradas nas presentes, em es-
pecial, que adote o Plano de Contas Único 
aplicável inclusive aos RPPS, efetue a con-
tabilização das Provisões Matemáticas Pre-
videnciárias e das receitas intra-orçamen-
tárias oriundas das contribuições patronais 
previdenciárias e demais procedimentos de 
contabilização previstos no Manual de Con-
tabilidade Aplicado ao Setor Público emi-
tido pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
observe as determinações constantes da 
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Lei Federal nº 9.717/1998 e Portaria do Mi-
nistério da Previdência Social nº 402/2008, 
implante os procedimentos de controles de 
patrimônio, almoxarifado, e promova a ade-
quação dos atos administrativos aos exatos 
termos da lei;

8.3 determinar a publicação da Deci-
são no Boletim Oficial do Tribunal de Con-
tas, na conformidade do artigo 27 da Lei 
Estadual nº 1.284/2001 e artigo 341, §3º do 
Regimento Interno deste Tribunal, para que 
surta os efeitos legais necessários;  

8.4 alertar aos responsáveis que a 
decisão emitida nas presentes contas não 
interfere na apuração dos demais atos de 
gestão em tramitação neste Tribunal, tam-
pouco na cobrança e/ou execução das mul-
tas e/ou débitos já imputados ou a serem 
imputados, cuja tramitação segue o rito 
regimental e regulamentar nos termos do 
disposto no artigo 91, III, “b” da Lei Estadual 
nº 1.284/2001;   

8.5 determinar o encaminhamento 
de cópias do Relatório, Voto e Acórdão à 
senhora Marly Isolina Gonçalves Berlanda, 
gestora à época, para conhecimento, bem 
como ao atual gestor do Instituto de Pre-
vidência e Assistência dos Servidores do 
Município de Colinas do Tocantins -TO para 
atendimento às determinações menciona-
das no item II desta decisão;

8.6 determinar o envio dos autos à 
Coordenadoria de Protocolo Geral para as 
providências de mister.     

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

ACÓRDÃO TCE/TO Nº 15/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº: 2261/2011; apensos: 4682/2011 
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas 
2.1 Assunto: 04 – Prestação de Contas de 
Câmara Municipal
3. Responsável: Adiniz de Oliveira Pego – 
CPF nº 040.411.001-00
4. Órgão: Câmara de Muricilândia - TO
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos 

Santos
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curador de Contas Alberto Sevilha
7. Procurador constituído nos autos: Não 
Atuou
 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR DE DESPESA. EXERCÍCIO 
DE 2010. CÂMARA MUNICIPAL DE MURICI-
LÂNDIA - TO. DESCUMPRIMENTO DO LIMI-
TE MÁXIMO DE DESPESA DO PODER LE-
GISLATIVO ESTABELECIDO NO ART. 29-A 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTAS 
IRREGULARES. APLICAÇÃO DE MULTA. 
ENCAMINHAMENTO DE CÓPIAS AO RES-
PONSÁVEL, AO ATUAL GESTOR E À PRO-
MOTORIA DE JUSTIÇA.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os Au-
tos de nº 2261/2011 e apensos nº 4682/2011, 
que versam sobre a Prestação de Contas de 
Ordenador de Despesas e auditoria reali-
zada na Câmara Municipal de Muricilândia 
- TO relativas ao exercício de 2010, sob a 
responsabilidade do senhor Adiniz de Oli-
veira Pego – gestor à época, encaminhada 
a esta Corte para fins do disposto no artigo 
33, inciso II da Constituição Estadual, artigo 
1°, inciso II da Lei Estadual n° 1.284/2001, 
artigo 37 do Regimento Interno, nos termos 
da Instrução Normativa TCETO nº 06/2008, 
vigente à época.

Considerando que compete constitu-
cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, consoante o dis-
posto no artigo 33, inciso II da Constituição 
Estadual.

Considerando que parte das irregu-
laridades apuradas nas presentes contas 
foram passíveis de ressalvas e recomenda-
ções, restando não sanada a impropriedade 
concernente ao descumprimento do limite 
máximo de despesa do Poder Legislativo 
estabelecido no art. 29-A da Constituição 
Federal (itens 9.8 e 9.9 do voto);   

Considerando o disposto no artigo 
85, inciso III e 88 da Lei Orgânica deste TCE, 
Lei Estadual n° 1.284/2001.

Considerando o relatório de análise e 
de auditoria, os documentos dos autos, bem 
como a manifestação do Ministério Público 
de Contas e o Parecer do Corpo Especial de 
Auditores.

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

8.1 julgar irregulares as presentes 

contas de ordenador de despesas do Poder 
Legislativo de Muricilândia - TO, relativas ao 
exercício de 2010, sob a responsabilidade 
do senhor Adiniz de Oliveira Pego – gestor à 
época, com fundamento nos artigos 33, in-
ciso II da Constituição Estadual, 1º, inciso II; 
10, inciso I; 85, inciso III, “b” e 88, parágrafo 
único da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 
2001 c/c o artigo 77 do Regimento Interno, 
em razão das irregularidade apontada no 
item 9.8 e 9.9 do Voto;

8.2 acolher o relatório de auditoria 
constante dos Autos nº 4682/2011, abran-
gendo o período de janeiro a dezembro de 
2010, cujos fatos estão sendo apreciados 
junto com as presentes contas;

8.3 aplicar multa ao senhor Adiniz de 
Oliveira Pego, gestor à época, no montante 
total de R$ 1.000,00 (um mil reais) tendo 
em vista que as contas são irregulares, mas 
não se apurou débito, com fundamento no 
artigo 39, inciso I da Lei nº 1.284/2001 c/c 
artigo 159, inciso I do Regimento Interno 
deste Tribunal, cujo valor deverá ser reco-
lhido à conta especial do Fundo de Aper-
feiçoamento Profissional e Reequipamento 
Técnico do Tribunal de Contas;

8.4 determinar o envio dos autos 
ao Cartório de Contas deste Tribunal, para 
notificação do responsável, por via postal, 
através de carta registrada, com aviso de 
recebimento, na forma prevista no artigo 28 
da Lei Estadual n° 1.284, de 17 de dezembro 
de 2001, e artigos 83, §§ 1° e 3º e 342 do 
Regimento Interno desta Corte, bem como 
adotar as demais medidas regimentais. 
Configurada a hipótese do art. 32, inciso I 
da Lei nº 1.284/2001, fica o Cartório de Con-
tas autorizado a proceder a notificação por 
edital, nos termos do art. 28, II c/c art. 32, 
II da Lei nº 1.284 de 2001 e art. 205, V do 
RITCE/TO;

8.5 autorizar desde já a cobrança 
judicial da multa nos termos do artigo 96, 
inciso II da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro 
de 2001, caso não sejam pagas administra-
tivamente no prazo de 30 (trinta) dias, inti-
mando-se o representante do MPjTCE;

8.6 autorizar, desde já, com amparo 
no artigo 94 da Lei nº 1.284/2001 c/c arti-
go 84 do RITCE, o parcelamento da dívida 
(multa) caso requerido pelo responsável, 
nos termos do artigo 84, §§ 1º e 2º do Re-
gimento Interno do Tribunal, observadas 
as disposições contidas na IN-TCE/TO nº 
003/2009, bem como o limite mínimo de-
finido pelo Tribunal Pleno;

8.7 cientificar ao senhor Adiniz de 
Oliveira Pego do teor da Decisão, reme-
tendo-lhe cópia da Decisão, bem como do 
Relatório e Voto que a fundamenta, nos 
termos do artigo 341, §5º, inciso IV do RI-
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TCE/TO, alertando-o que para efeito de 
interposição de recurso deverá ser obser-
vado o prazo e a forma descrita na Lei nº 
1.284/2001 e no Regimento Interno deste 
Tribunal;

8.8 determinar que seja encaminha-
da cópia da Decisão, Relatório e Voto que 
a fundamenta ao (a) atual gestor (a) da Câ-
mara Municipal de Muricilândia - TO, para 
que tome conhecimento, evite reincidir nas 
falhas apontadas nas contas e auditoria, 
promovendo a adequação dos atos admi-
nistrativos aos exatos termos da lei, caso 
ainda se encontrem pendentes de regulari-
zação, conforme mencionado nos itens 9.13 
e 9.15 do voto;

8.9 determinar a publicação desta 
Decisão no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas, na conformidade do artigo 27 da Lei 
nº 1.284/2001 e artigo 341, §3º do Regimen-
to Interno deste Tribunal, para que surta os 
efeitos legais necessários;

8.10 determinar que seja encaminha-
da cópia da Decisão, Relatório e Voto que a 
fundamenta, à Procuradoria-Geral de Justi-
ça, bem como ao titular da Promotoria de 
Justiça junto a Comarca de Araguaína – TO 
para juízo de prelibação sobre as irregulari-
dades apontadas;

8.11 após, encaminhar os autos à Co-
ordenadoria de Protocolo Geral para as pro-
vidências de mister.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

ACÓRDÃO TCE/TO Nº 16/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº:  1945/2011; apenso: 13031/2011
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas 
2.1 Assunto: 04 – Prestação de Contas de 
Câmara Municipal
3. Responsável: Hélio Vicente de Souza – 
CPF nº 590.322.781-34
4. Órgão: Câmara de Bernardo Sayão - TO
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos 
Santos
6. Representante do Ministério Público: Pro-

curadora de Contas Raquel Medeiros Sales 
de Almeida
7. Procurador constituído nos autos: Não 
Atuou
 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR DE DESPESA. EXERCÍCIO 
DE 2010. CÂMARA MUNICIPAL DE BER-
NARDO SAYÃO - TO. NÃO COMPROVAÇÃO 
DA CARÁTER PÚBLICO DA DESPESA E A 
EFETIVA REALIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO RE-
FERENTE A PINTURA DO PRÉDIO DA CÂ-
MARA E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. APLICAÇÃO DE 
MULTA. ENCAMINHAMENTO DE CÓPIAS 
AO RESPONSÁVEL, AO ATUAL GESTOR DA 
CÂMARA E A PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os Au-
tos de nº 1945/2011 e apensos nº 13031/2001, 
que versam sobre a Prestação de Contas de 
Ordenador de Despesas e auditoria realiza-
da na Câmara Municipal de Bernardo Sayão 
- TO relativas ao exercício de 2010, sob a 
responsabilidade do senhor Hélio Vicente 
de Souza – gestor à época, encaminhada a 
esta Corte para fins do disposto no artigo 
33, inciso II da Constituição Estadual, arti-
go 1°, inciso II da Lei Estadual n° 1.284/2001, 
artigo 37 do Regimento Interno, nos termos 
da Instrução Normativa TCETO nº 06/2008, 
vigente à época.

Considerando que compete constitu-
cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, consoante o dis-
posto no artigo 33, inciso II da Constituição 
Estadual.

Considerando que parte das irregu-
laridades apuradas nas presentes contas 
foram passíveis de ressalvas e recomenda-
ções, restando não sanadas as improprie-
dades referentes a não comprovação do 
caráter público das despesas e sua efetiva 
liquidação/realização, concernentes a pin-
tura do prédio da Câmara Municipal (item 
9.14 do voto) e aquisição de combustíveis 
(item 9.15 do voto).

Considerando o disposto no artigo 
85, inciso III e 88 da Lei Orgânica deste TCE, 
Lei Estadual n° 1.284/2001.

Considerando os pareceres do Corpo 
Especial de Auditores e Ministério Público 
de Contas e a análise empreendida pela 
equipe técnica.

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 

8.1 julgar irregulares as presentes 
contas de ordenador de despesas do Po-
der Legislativo de Bernardo Sayão - TO, 
gestão do senhor Hélio Vicente de Sou-
za (CPF nº 590.322.781-34), relativas ao 
exercício financeiro de 2010 nos termos 
do art. 85, III, “b” e “c” e art. 88 da Lei nº 
1.284/2001, c/c art. 77, II e III do Regimen-
to Interno; 

8.2 acolher o relatório de auditoria 
constante dos autos apensos nº 13031/2011 
(janeiro a dezembro), cujos fatos estão 
sendo apreciados junto com as presentes 
contas;

8.3 imputar débito no valor de R$ 
4.406,27 (quatro mil, quatrocentos e seis re-
ais e vinte e sete centavos) ao senhor Hélio 
Vicente de Souza, gestor à época, em face 
das irregularidades apontadas nos itens 9.11 
e 9.12 do Voto; 

8.4 aplicar multa ao senhor Hélio Vi-
cente de Souza, gestor à época, equivalente 
a 5% do valor atualizado do dano causado 
ao erário, com supedâneo no art. 38 da LO-
TCE/TO c/c art. 158 do RITCE;

8.5 determinar a remessa de cópia 
da Decisão, Voto e Relatório ao atual gestor 
da Câmara Municipal de Bernardo Sayão - 
TO, para que o mesmo tome conhecimen-
to, evite reincidir nas falhas apontadas nas 
contas e processo de auditoria apenso, im-
plante os procedimentos de controle inter-
no, bem como promova a adequação dos 
atos administrativos aos exatos termos da 
lei, caso ainda se encontrem pendentes de 
regularização;

8.6 cientificar o senhor Hélio Vicente 
de Souza, gestora a época, do teor da Deci-
são, remetendo-lhe cópia do Acórdão, bem 
como do Relatório e Voto que fundamenta 
a Deliberação, nos termos do art. 341 §5º, IV 
do RITCE/TO, alertando que para efeito de 
interposição de recurso deverá ser observa-
do o prazo e a forma descrita na Lei Esta-
dual nº 1.284/2001 e no Regimento Interno 
deste Tribunal; 

8.7 determinar o envio dos autos 
ao Cartório de Contas deste Tribunal, para 
notificação dos responsáveis, bem como 
adotar as demais medidas regimentais, 
registrando-se que o valor do débito deve 
ser atualizado a partir de 31.12.2010, fican-
do autorizada a notificação por edital, nos 
casos previstos no artigo 32 da Lei Estadual 
nº 1.284/2001;

8.8 autorizar desde já a cobrança judi-
cial da multa e do débito nos termos do artigo 
96, inciso II da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro 
de 2001, caso não sejam pagas administrati-
vamente no prazo de 30 (trinta) dias, intiman-
do-se o representante do MPjTCE;
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8.9 autorizar, desde já, com amparo 
no artigo 94 da Lei nº 1.284/2001 c/c arti-
go 84 do RITCE, o parcelamento da dívida 
(multa e débito) caso requerido pelo res-
ponsável, nos termos do artigo 84, §§ 1º e 
2º do Regimento Interno do Tribunal, obser-
vadas as disposições contidas na IN-TCE/
TO nº 003/2009, bem como o limite mínimo 
definido pelo Tribunal Pleno;

8.10 determinar a publicação des-
ta Decisão no Boletim Oficial do Tribunal 
de Contas, na conformidade do artigo 
27 da Lei Estadual nº 1.284/2001 e arti-
go 341, §3º do Regimento Interno deste 
Tribunal, para que surta os efeitos legais 
necessários;

8.11 determinar que seja encaminha-
da cópia da Decisão, Relatório e Voto que 
a fundamenta, à Procuradoria-Geral de Jus-
tiça, bem como ao titular da Promotoria de 
Justiça junto a Comarca de Colinas do To-
cantins – TO para juízo de prelibação sobre 
as irregularidades apontadas;

8.12 após, encaminhar os autos à 
Coordenadoria de Protocolo-Geral para as 
providências de mister.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que o Conselheiro e o Conselheiro Subs-
tituto votaram com o Relator. O Procurador 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, 
esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

PARECER PRÉVIO TCE/TO Nº 1/2015 
1ª Câmara

1. Processo nº:  10143/2013
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas 
2.1 Assunto: 02 – Prestação de Contas 
Consolidadas
3. Responsáveis: Cláudio Henrique Almeida 
de Brito – CPF nº 216.372.453-00
Maria Edilene de Oliveira Leite – CPF nº 
498.443.181-49
4. Entidade: Prefeitura de Palmeirante - TO
5. Relator: Conselheiro Manoel Pires dos Santos
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curadora de Contas Raquel Medeiros Sales 
de Almeida
7. Procurador constituído nos autos: Não 
Atuou

EMENTA: MUNICÍPIO DE PALMEI-

RANTE - TO. EXERCÍCIO DE 2012. CONTAS 
DOS CHEFES DO PODER EXECUTIVO. PERÍ-
ODO DE 01.01.2012 A 24.08.2012. DESCUM-
PRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL 
REFERENTE À MANUTENÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO DO ENSINO. DESCUMPRI-
MENTO DO LIMITE MÍNIMO DE RECURSOS 
DO FUNDEB APLICADOS EM REMUNERA-
ÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ-
RIO. IRREGULARIDADES A SEREM APRE-
CIADAS NAS CONTAS DE ORDENADORES 
DE DESPESA. REJEIÇÃO DAS CONTAS DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PERÍODO 
DE 24.08.2012 A 31.12.2012. ANALISE DAS 
INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS VIA SI-
CAP. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESPONSA-
BILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DOS 
LIMITES CONSTITUCIONAIS. APROVAÇÃO 
DAS CONTAS DA CHEFE DO PODER EXE-
CUTIVO DO PERÍODO DE 24.08.2012 A 
31.12.2012. 

8. Decisão: 

VISTOS, relatados e discutidos os au-
tos de nº 10153/2013, que versam sobre as 
Contas do Poder Executivo do Município de 
Palmeirante - TO, relativas ao exercício finan-
ceiro de 2012, sob a gestão do senhor Cláudio 
Henrique Almeida de Brito, gestor no período 
de 01.01.2012 a 24.08.2012, e da senhora Ma-
ria Edilene de Oliveira Leite, gestora no perí-
odo de 24.08.2012 a 31.12.2012, apresentadas 
a esta Corte para fins de emissão de parecer 
prévio, nos termos do artigo 33, I da Consti-
tuição Estadual, artigo 1º, I da Lei Estadual nº 
1.284/2001, artigo 26 do Regimento Interno, 
Instrução Normativa TCE/TO  n° 01/2011 e a 
Resolução Administrativa nº 08/2008.

Considerando o disposto no artigo 
31, §1º da Constituição Federal; artigos 32, 
§§1º e 33, I da Constituição Estadual; artigo 
82, §1º da Lei nº 4.320/64; artigo 57 da Lei 
Complementar nº 101/00 e artigo 1º, I e 100 
da Lei nº 1284/2001.

Considerando o descumprimento do 
limite constitucional mínimo de 60% dos 
recursos do FUNDEB a ser aplicado em re-
muneração dos profissionais do magistério 
(item 9.4.7 do voto), e mínimo de 25% a ser 
aplicado em Manutenção e Desenvolvimen-
to do Ensino (item 9.4.1 do voto);

Considerando o Parecer Prévio nº 
158/2014 – Primeira Câmara, emitido nos 
autos nº 4405/2012, referente a contas de 
Governo de Município com dois Prefeitos no 
mesmo exercício.

Considerando que não há evidências 
suficientes que comprovem a responsabili-
dade da então gestora pelo descumprimen-
to dos limites constitucionais, conforme a 
análise das informações encaminhadas via 
SICAP referentes ao período de setembro a 
dezembro de 2012.

Considerando a análise empreendida 
nos autos, e parte dos pareceres do Corpo 
Especial de Auditores e Ministério Público 
de Contas.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são da 1ª Câmara, ante as razões expostas 
pelo Relator: 

8.1 emitir PARECER PRÉVIO PELA 
REJEIÇÃO das Contas anuais do Chefe 
do Poder Executivo do Município de Pal-
meirante - TO do período de 31.01.2012 a 
24.08.2012, Sr. Cláudio Henrique Almeida 
de Brito, Prefeito à época, nos termos do 
inciso I do artigo 1º e inciso III do artigo 10, 
ambos da Lei nº 1284, de 17 de dezembro 
de 2001 e artigo 28 do Regimento Interno 
deste Tribunal de Contas;

8.2 emitir PARECER PRÉVIO PELA 
APROVAÇÃO das Contas anuais da Chefe 
do Poder Executivo do Município de Pal-
meirante - TO do período de 24.08.2012 a 
31.12.2012, Sr.ª Maria Edilene de Oliveira Lei-
te, Prefeita à época, nos termos do inciso I 
do artigo 1º e inciso III do artigo 10, ambos 
da Lei nº 1284, de 17 de dezembro de 2001 
e artigo 28 do Regimento Interno deste Tri-
bunal de Contas;

8.3 recomendar ao atual Chefe do 
Poder Executivo do Município de Palmei-
rante - TO, que:

1. Efetue os registros contábeis obe-
decendo ao disposto na Lei nº 4.320/64, 
e Resolução Administrativa TCE/TO nº 
08/2008, em atendimento às técnicas de 
registros e aos Princípios Fundamentais da 
Contabilidade, considerando os fatos apu-
rados no item 9.8 do voto;

2. Proceda à efetiva arrecadação do 
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, 
em consonância com o disposto nos artigos 
11, 13 e 58 da LC nº 101/00, conforme item 
9.5 do voto.

8.4 esclarecer que esta decisão não 
elide a competência desta Corte de Con-
tas ao julgamento individualizado, quando 
do exame dos atos enquanto ordenador de 
despesas;

8.5 determinar o encaminhamento 
de cópia do Relatório, Voto e Parecer Pré-
vio, ao senhor Cláudio Henrique Almeida 
de Brito, gestor no período de 01.01.2012 a 
24.08.2012, à senhora Maria Edilene de Oli-
veira Leite, gestora no período de 24.08.2012 
a 31.12.2012, para conhecimento, e ao atual 
gestor do Município de Palmeirante - TO, 
para atendimento às recomendações, escla-
recendo-se que o referido processo perma-
necerá no Tribunal até esgotar o prazo para 
apresentação de pedido de reexame, na for-
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ma do disposto no artigo 33 do Regimento 
Interno deste Tribunal de Contas;

8.6 determinar o encaminhamento 
de cópia do Relatório, Voto e Parecer Pré-
vio, ao Atual gestor da Prefeitura Municipal 
de Palmeirante - TO para conhecimento e 
atendimento das recomendações;

8.7 determinar o encaminhamento de 
cópia do Relatório, Voto e Parecer Prévio à 
Procuradoria Geral de Justiça bem como ao 
titular da Promotoria de Justiça junto a Co-
marca de Filadélfia – TO para juízo de preli-
bação sobre as irregularidades apontadas;

8.8 determinar a publicação deste 
Parecer no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas, na conformidade do artigo 341, §3º 
do Regimento Interno, para que surta os 
efeitos legais necessários;

8.9 informar que os cálculos dos ín-
dices constitucionais, inclusive os registros 
relativos à execução da receita e despesa 
geradas através do SICAP, estão disponíveis 
à sociedade no Portal do Cidadão, no ende-
reço: www.tce.to.gov.br/portaldocidadao;

8.10 após, expirado o prazo recursal, 
sejam os autos enviados à Coordenadoria 
de Protocolo Geral para as providências de 
mister, bem como a remessa dos autos à 
Câmara Municipal de Palmeirante - TO, para 
as providências quanto ao julgamento que 
lhes compete;  

8.11 esclarecer à Câmara Municipal 
que, nos termos do artigo 107 da Lei Orgâ-
nica desta Casa, deverá ser encaminhada 
cópia do ato de julgamento das contas, pela 
Câmara Municipal a esta Corte.

Sob a presidência do Conselheiro Se-
veriano José Costandrade de Aguiar, par-
ticiparam da sessão o Conselheiro Manoel 
Pires dos Santos e o Conselheiro Substituto 
Jesus Luiz de Assunção. O resultado procla-
mado foi por unanimidade dos votos, uma 
vez que os Conselheiros votaram com o Re-
lator. O Procurador de Contas, Zailon Miran-
da Labre Rodrigues, esteve presente.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

SEGUNDA CÂMARA

ATAS

ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, DE 

16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Presidente: Conselheiro Napoleão de Souza 
Luz Sobrinho.
Representante do Ministério Público de Contas: 
Procurador de Contas: Márcio Ferreira Brito.
Secretária da Segunda Câmara: Eurazia Fer-
nandes Barros.

À hora regimental, na Sala das Sessões Con-
selheiro Antônio Gonçalves de Carvalho Fi-
lho, o Presidente invocando as bênçãos de 
Deus, declarou aberta a sessão ordinária da 
Segunda Câmara. QUORUM: Conselheiros 
André Luiz de Matos Gonçalves e Alberto 
Sevilha, Auditores Adauton Linhares da Sil-
va, Fernando César Benevenuto Malafaia e 
Moisés Vieira Labre. HOMOLOGAÇÃO DE 
ATA: A Ata da 35ª Sessão Ordinária, de 09 
de dezembro de 2014, fora homologada, por 
unanimidade, estando de acordo o Procura-
dor de Contas. 

EXPEDIENTES - COMUNICAÇÕES, INDICA-
ÇÕES E REQUERIMENTOS: 

 Os Conselheiros Napoleão de Souza Luz So-
brinho, André Luiz de Matos Gonçalves e os 
Auditores Adauton Linhares da Silva, Moisés 
Vieira Labre e Fernando César Benevenuto 
Malafaia deram boas vindas ao novo Conse-
lheiro, Alberto Sevilha (v. inteiro teor a esta 
Ata).

O Auditor Fernando César Benevenuto Mala-
faia requereu a inclusão extrapauta dos pro-
cessos nº 6198/2014, 6058/2014, 6617/2014 
e 6666/2014, sendo-lhe deferido pelo Con-
selheiro Presidente.

RELATOR – CONSELHEIRO ANDRÉ LUIZ DE 
MATOS GONÇALVES - (2ª RELATORIA). 

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ORDENADOR. 
Processo nº 2565/2010, apenso nº 462/2006 
e anexo nº 6499/2009. Origem: Prefeitu-
ra de Angico - TO. Responsável:  Deusdete 
Borges Pereira. Assunto: Prestação de Con-
tas de Ordenador - exercício de 2009. Resul-
tado da Votação: Por unanimidade. Fez-se 
presente o Procurador de Contas. Decisão 
proferida: Acordam os Conselheiros inte-
grantes da Segunda Câmara, em: Julgar ir-
regulares as contas, imputar débito e aplicar 
multa ao responsável.

RELATOR – AUDITOR ADAUTON LINHARES 
DA SILVA (AUDITORIA).

EM BLOCO. APOSENTADORIA. Processo nº 
6078/2014. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins - TO. En-
tidade: Secretaria da Educação e Cultura. 
Interessada: Rosa de Lima e Silveira. Res-
ponsável: Francisco Flávio Sales Barbosa – 
presidente à época. Assunto: Aposentadoria 

conforme Portaria n.º 190/AP, de 01 de abril 
de 2014. Processo nº 10714/2012. Origem: 
Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores de Dianópolis. Entidade: Prefei-
tura de Dianópolis. Interessada: Maria Mada-
lena Bonfim Carvalho Lopes. Responsável: 
Nelito Alves de Souza – presidente à época. 
Assunto: Aposentadoria conforme Portaria 
n.º 44/AP, de 19 de setembro de 2012. Pro-
cesso nº 3989/2013. Origem: Fundo de Pre-
vidência dos Servidores Municipais de Ara-
guatins. Entidade: Prefeitura de Araguatins. 
Interessada: Rosiana Gomes de Moraes. Res-
ponsáveis: Júlio Colombo Miranda Labre Ro-
drigues e Lindomar Lisboa Madalena. As-
sunto: Aposentadoria conforme Portaria n.º 
04/AP, de 01 de março de 2013. Processo nº 
8463/2013. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins. Entida-
de: Secretaria dos Esportes e Lazer. Interes-
sada: Alda Maria dos Santos Alves. 
Responsável: Rogério Villas Boas Teixeira de 
Carvalho – presidente à época. Assunto: 
Aposentadoria conforme Portaria n.º 597/
AP, de 25 de julho de 2013. Processo nº 
9810/2013. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins. Entida-
de: Secretaria da Juventude - SEJUV. Inte-
ressada: Sebastiana Fernandes dos Santos. 
Responsáveis: Rogério Villas Boas Teixeira 
de Carvalho – presidente à época. Assunto: 
Aposentadoria conforme Portaria n.º 663/
AP, de 26 de agosto de 2013. Processo nº 
6098/2014. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins. Entida-
de: Secretaria da Educação e Cultura. Inte-
ressada: Marilene Bortolom Malcim. 
Responsável: Francisco Flávio Sales Barbosa 
– presidente à época. Assunto: Aposentado-
ria conforme Portaria n.º 78/AP, de 04 de 
fevereiro de 2014. Processo nº 6187/2014. 
Origem: Instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Tocantins. Entidade: Secreta-
ria da Educação e Cultura. Interessada: Maria 
de Nazaré Rocha da Silva Lima. Responsá-
vel: Francisco Flávio Sales Barbosa – presi-
dente à época. Assunto: Aposentadoria con-
forme Portaria n.º 195/RET, de 01 de abril de 
2014. Processo nº 6189/2014. Origem: Insti-
tuto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Tocantins. Entidade: Secretaria da Educação 
e Cultura. Interessada: Ivanildes Duarte 
Coimbra. Responsável: Francisco Flávio Sa-
les Barbosa – presidente à época. Assunto: 
Aposentadoria conforme Portaria n.º 169/
RET, de 25 de março de 2014, com apostila-
mento de 04 de abril de 2014. Processo nº 
6192/2014. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins. Entida-
de: Secretaria da Educação e Cultura. Inte-
ressada: Maria do Socorro Lustosa de Sousa. 
Responsável: Francisco Flávio Sales Barbosa 
– presidente à época. Assunto: Aposentado-
ria conforme Portaria n.º 190/AP, de 01 de 
abril de 2014. Processo nº 6193/2014. Ori-
gem: Instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Tocantins. Entidade: Secretaria da 
Educação e Cultura. Interessada: Gleide Ma-
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ria Rodrigues Gonçalves. Responsável: Fran-
cisco Flávio Sales Barbosa – presidente à 
época. Assunto: Aposentadoria conforme 
Portaria n.º 034/AP, de 17 de janeiro de 2014. 
Processo nº 6541/2014. Origem: Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Tocan-
tins. Entidade: Secretaria da Educação e 
Cultura. Interessada: Antônia da Silva Mo-
rais. Responsável: Francisco Flávio Sales 
Barbosa – presidente à época. Assunto: 
Aposentadoria conforme Portaria n.º 185/AP, 
de 31 de março de 2014. Processo nº 
6545/2014. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins. Entida-
de: Secretaria da Educação e Cultura. Inte-
ressada: Izabel Correia Santos. Responsável: 
Francisco Flávio Sales Barbosa – presidente 
à época. Assunto: Aposentadoria conforme 
Portaria n.º 110/AP, de 26 de fevereiro de 
2014. Processo nº 6547/2014. Origem: Insti-
tuto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Tocantins. Entidade: Secretaria da Educação 
e Cultura. Interessada: Maria da Conceição 
Guedes Ribeiro. Responsável: Francisco Flá-
vio Sales Barbosa – presidente à época. As-
sunto: Aposentadoria conforme Portaria n.º 
061/AP, de 31 de janeiro de 2014. Processo nº 
6555/2014. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins. Entida-
de: Secretaria da Educação e Cultura. Inte-
ressado: Alano Martins Costa. Responsável: 
Francisco Flávio Sales Barbosa – presidente 
à época. Assunto: Aposentadoria conforme 
Portaria n.º 110/AP, de 26 de fevereiro de 
2014. Processo nº 6565/2014. Origem: Insti-
tuto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Tocantins. Entidade: Secretaria da Educação 
e Cultura. Interessada: Eva Teixeira dos Reis 
Guedes. Responsável: Francisco Flávio Sales 
Barbosa – presidente à época. Assunto: 
Aposentadoria conforme Portaria n.º 251/AP, 
de 25 de abril de 2014. Processo nº 6571/2014. 
Origem: Instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Tocantins. Entidade: Secreta-
ria da Educação e Cultura. Interessada: So-
lange Teixeira de Oliveira Leite. Responsável: 
Francisco Flávio Sales Barbosa – presidente 
à época. Assunto: Aposentadoria conforme 
Portaria n.º 202/AP, de 02 de abril de 2014. 
Processo nº 6572/2014. Origem: Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Tocan-
tins. Entidade: Secretaria da Educação e 
Cultura. Interessada: Raimunda Cleomar do 
Nascimento. Responsável: Rodrigo Alexan-
dre Gomes de Oliveira – presidente à época. 
Assunto: Aposentadoria conforme Portaria 
n.º 803/AP, de 06 de novembro de 2013. 
Processo nº 6579/2014. Origem: Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Tocan-
tins. Entidade: Secretaria da Educação e 
Cultura. Interessada: Teresinha de Jesus da 
Silva Almeida Noleto. Responsável: Francis-
co Flávio Sales Barbosa – presidente à épo-
ca. Assunto: Aposentadoria conforme Porta-
ria n.º 189/AP, de 01 de abril de 2014. 
Processo nº 6586/2014. Origem: Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Tocan-
tins. Entidade: Secretaria da Educação e 

Cultura. Interessada: Irene Augusta Pereira 
dos Santos. Responsável: Francisco Flávio 
Sales Barbosa – presidente à época. Assun-
to: Aposentadoria conforme Portaria n.º 
235/REF, de 23 de maio de 2014. Processo 
nº 6634/2014. Origem: Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Tocantins. Enti-
dade: Secretaria da Educação e Cultura. In-
teressada: Maria José de Araújo Marinho Va-
lenzuela. Responsável: Francisco Flávio 
Sales Barbosa – presidente à época. Assun-
to: Aposentadoria conforme Portaria n.º 
392/AP, de 20 de junho de 2014. Processo nº 
6642/2014. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins. Entida-
de: Secretaria da Educação e Cultura. Inte-
ressada: Sônia Maria Costa Marinho Lima. 
Responsável: Francisco Flávio Sales Barbosa 
– presidente à época. Assunto: Aposentado-
ria conforme Portaria n.º 437/AP, de 02 de 
julho de 2014. Processo nº 6659/2014. Ori-
gem: Instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Tocantins. Entidade: Secretaria da 
Educação e Cultura. Interessada: Maria da 
Graças Resende Silva. Responsável: Francis-
co Flávio Sales Barbosa – presidente à épo-
ca. Assunto: Aposentadoria conforme Porta-
ria n.º 349/AP, de 04 de junho de 2014. 
Processo nº 6668/2014. Origem: Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Tocan-
tins. Entidade: Secretaria da Educação e 
Cultura. Interessada: Maria Cleufas de Paula 
e Sousa. Responsável: Francisco Flávio Sales 
Barbosa – presidente à época. Assunto: 
Aposentadoria conforme Portaria n.º 190/
AP, de 01 de abril de 2014. Processo nº 
7158/2014. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins. Entida-
de: Secretaria da Educação e Cultura. Inte-
ressada: Maiza Pereira de Faria Costa Ribeiro. 
Responsável: Rodrigo Alexandre Gomes de 
Oliveira – presidente à época. Assunto: Apo-
sentadoria conforme Portaria n.º 842/AP, de 
02 de dezembro de 2013. Processo nº 
7164/2014. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins. Entida-
de: Secretaria da Educação e Cultura. Inte-
ressada: Euzamar de Sousa Meneses. 
Responsável: Francisco Flávio Sales Barbosa 
– presidente à época. Assunto: Aposentado-
ria conforme Portaria n.º 350/AP, de 04 de 
junho de 2014. Processo nº 7169/2014. Ori-
gem: Instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Tocantins. Entidade: Secretaria da 
Educação e Cultura. Interessada: Ana Leite 
Marinho. Responsável: Francisco Flávio Sa-
les Barbosa – presidente à época. Assunto: 
Aposentadoria conforme Portaria n.º 306/
AP, de 16 de maio de 2014. Processo nº 
7176/2014. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins. Entida-
de: Secretaria da Educação e Cultura. Inte-
ressada: Vilma Tavares da Silva Pereira. 
Responsável: Francisco Flávio Sales Barbosa 
– presidente à época. Assunto: Aposentado-
ria conforme Portaria n.º 351/AP, de 04 de 
junho de 2014. Processo nº 7177/2014. Ori-
gem: Instituto de Gestão Previdenciária do 

Estado do Tocantins. Entidade: Secretaria da 
Educação e Cultura. Interessada: Joselina 
Fernandes Costa. Responsável: Rodrigo Ale-
xandre Gomes de Oliveira – presidente à 
época. Assunto: Aposentadoria conforme 
Portaria n.º 777/AP, de 15 de outubro de 
2014. Processo nº 7185/2014. Origem: Insti-
tuto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Tocantins. Entidade: Secretaria da Educação 
e Cultura. Interessada: Susley de Melo Ban-
deira Carvalho. Responsável: Francisco Flá-
vio Sales Barbosa – presidente à época. As-
sunto: Aposentadoria conforme Portaria n.º 
252/AP, de 02 de maio de 2014. Processo nº 
7187/2014. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins. Entida-
de: Secretaria da Educação e Cultura. Inte-
ressada: Maria Celis Ribeiro de Souza. 
Responsável: Francisco Flávio Sales Barbosa 
– presidente à época. Assunto: Aposentado-
ria conforme Portaria n.º 256/AP, de 25 de 
abril de 2014. Processo nº 7194/2014. Ori-
gem: Instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Tocantins. Entidade: Secretaria da 
Educação e Cultura. Interessada: Deodete 
Noleto Saraiva Santana. Responsável: Fran-
cisco Flávio Sales Barbosa – presidente à 
época. Assunto: Aposentadoria conforme 
Portaria n.º 351/AP, de 04 de junho de 2014. 
Processo nº 8395/2014. Origem: Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Tocan-
tins. Entidade: Secretaria da Educação e 
Cultura. Interessada: Geraldina Pinto do 
Nascimento Souza. Responsável: Francisco 
Flávio Sales Barbosa – presidente à época. 
Assunto: Aposentadoria conforme Portaria 
n.º 433/AP, de 01 de julho de 2014. Processo 
nº 9508/2014. Origem: Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Tocantins. Enti-
dade: Secretaria da Educação e Cultura. In-
teressada: Lucília Maria de Farias Pinto. Res-
ponsável: Francisco Flávio Sales 
Barbosa – presidente à época. Assunto: 
Aposentadoria conforme Portaria n.º 350/
AP, de 04 de junho de 2014. Processo nº 
9511/2014. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins. Entida-
de: Secretaria da Educação e Cultura. Inte-
ressada: Deuzelita Pinheiro Barbosa Gomes. 
Responsável: Francisco Flávio Sales Barbosa 
– presidente à época. Assunto: Aposentado-
ria conforme Portaria n.º 350/AP, de junho 
de 2014. Processo nº 9514/2014. Origem: 
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Tocantins. Entidade: Secretaria da Edu-
cação e Cultura. Interessada: Maria Enezi Ur-
cino Rocha. Responsável: Francisco Flávio 
Sales Barbosa – presidente à época. Assun-
to: Aposentadoria conforme Portaria n.º 
349/AP, de 04 de junho de 2014. Processo nº 
9515/2014. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins. Entida-
de: Secretaria da Educação e Cultura. Inte-
ressada: Rita de Freitas Lima. Responsável: 
Francisco Flávio Sales Barbosa – presidente 
à época. Assunto: Aposentadoria conforme 
Portaria n.º 350/AP, de 04 de junho de 2014. 
Na votação, o Conselheiro Alberto Sevilha 
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apresentou voto no sentido de: “Eu vi alguns 
casos, inclusive, que o prefeito está apondo 
um ciente. Eu até, como procurador, fiz o 
meu parecer dizendo que, nesses casos, 
como já estava no Tribunal de Contas, e até 
por questão de economia processual, que se 
poderia acatar, mas que doravante os atos 
deveriam ser realmente emanados pelo pre-
feito municipal. E eu voto dessa forma nes-
ses dois casos. Em relação às aposentado-
rias do Igeprev, do estado, são várias 
Secretarias, a maior parte da Educação, eu 
não poderia mudar meu ponto de vista, que 
há vários anos, pelo menos 12 ou 13 anos 
atrás, eu venho defendendo que esses atos 
de aposentadoria devem ser feitos pelos 
respectivos gestores dos poderes. No caso, 
o executivo, como são todos aqui, devem 
ser, sim, pelo governador do estado ou, de-
legado, um secretário que ele escolher. Nor-
malmente são secretário chefe da Casa Civil 
ou secretário da Administração. No caso da 
Assembleia Legislativa, pelo respectivo pre-
sidente do Poder Judiciário, pelo respectivo 
presidente. Nos chamados quase poderes, 
que é o Tribunal de Contas do estado, pelo 
seu presidente. Ministério Público, pelo seu 
presidente. Em função de legislações espe-
ciais, no caso dos policiais militares, pelo co-
mandante geral. Eu sei já do posicionamen-
to dessa Corte de Contas em relação a isso, 
mas eu não vou me furtar, porque doravante 
eu vou tentar fazer um trabalho mais apri-
morado, e eu sou contra o registro dessas 
aposentadorias dos modos em que estão 
sendo feitos pelo Igeprev. É o meu voto Sr. 
Presidente...” Se me permite  um rápido es-
clarecimento Senhor Presidente. “Na verda-
de, essa mistura de coisas que acontecem 
nos executivos é que realmente é um dos 
motivos para chegar ao ponto que chegou o 
Instituto de Previdência do estado do To-
cantins. O governador do estado nomeia o 
presidente do Igeprev, que por seu lado, ele 
emite Atos de aposentadoria. Então vai ficar 
naquela mistura, aquelas coisas. Agora re-
centemente, por exemplo, o ministro da Pre-
vidência falou que o estado vai ter que se 
responsabilizar pelas aposentadorias, em 
função de eventual dificuldade financeira do 
Igeprev, num futuro próximo. Evidentemen-
te que o estado terá que ser responsável, 
isso não tem dúvida. Mas se pegar um go-
vernador que não está interessado na situa-
ção daqueles que dedicaram a sua vida toda 
prestando serviço, ajudando esse estado em 
alguma coisa, quando chega no período de 
ele aproveitar a aposentadoria, ter seu sos-
sego, vai ter problemas e problemas sérios, 
porque isso aí pode ser uma coisa que pode 
ficar, talvez, um ano, talvez, até mais, as pes-
soas sem receber, até que um dia a justiça 
determine que o estado tem que assumir 
essa responsabilidade. Então, essa é minha 
briga, essa é minha luta de todos esses anos, 
eu acho que não se pode ter mistura. O go-
vernador, ele tem essa privatividade de de-
legar poderes à administração direta, secre-

tários de estado. No meu entender, até hoje 
existe um decreto do governador que ele 
está válido, que ele não foi revogado até 
hoje, nomeando Secretaria da Administra-
ção para emitir Atos de aposentadoria. O 
Igeprev jamais, eu não consigo vislumbrar, 
não consigo imaginar uma coisa dessas, um 
órgão, que ele é apenas gestor da Previdên-
cia, de repente ele está editando Atos de 
aposentadoria de quem ele nunca contra-
tou. Então já começa para mim... eu não 
consigo entender isso aí. Não dá. Não vejo. 
Eu acho que nós estamos num período de 
transição nesse estado, e é uma transição 
não só de governo, é uma transição muito 
mais séria do que nós estamos imaginando. 
As instituições, todas, precisam repensar vá-
rias atitudes, porque, senão, talvez nós este-
jamos ajudando esse estado, e realmente 
tornar uma situação insustentável. Eu acho 
que cada um tem que assumir a sua respon-
sabilidade. Executivo, o governador ou o se-
cretário. A Assembleia, o presidente. O Tri-
bunal de Justiça, o presidente. O Tribunal de 
Contas, o presidente. Ministério Público, o 
procurador geral. E da Polícia Militar, em 
função da legislação especial. Ninguém 
mais... no caso dos municípios, o prefeito. 
Ninguém mais pode assinar aposentadoria. 
Eu concordo plenamente quando a pessoa, 
por um problema de saúde, qualquer outra 
coisa, se afasta do serviço, entendeu? Mas 
não aposentadoria. Esse é um pensamento 
evidentemente que eu vou discutir muito e, 
provavelmente, serei, muito tempo, voto 
vencido, mas eu continuarei sempre marte-
lando nessa ideia, porque o meu pensamen-
to é consertar esse estado. Nós precisamos 
acabar com essa mistura de governador de-
legar presidente do Igeprev, depois ele pas-
sar para o presidente do Igeprev assinar es-
ses Atos. Nós temos que separar as coisas, 
separar para que nada mais aconteça nesse 
estado. Isso eu digo, não é de agora não. 
Isso vem de muito tempo. Não é do governo 
anterior. Não é só do governo passado ou 
dos governos passados. É uma prática que 
vem reiteradamente, costumeiramente 
acontecendo no Igeprev, e eu acho que nós 
temos que tomar alguma providência para 
coibir isso, coibir essa pratica, definitiva-
mente. Obrigado, Sr. Presidente, pelo escla-
recimento.” Resultado da Votação: Por 
maioria absoluta. Fez-se presente o Procu-
rador de Contas. Decisão proferida: Resol-
vem os Conselheiros integrantes da Segun-
da Câmara, em: Considerar legais os Atos de 
concessão de aposentadorias expedidos 
pelo Instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Tocantins - IGEPREV, pelo Fundo 
Municipal de Previdência Social dos Servi-
dores de Dianópolis e pelo Fundo de Previ-
dência Municipal de Araguatins, aos servi-
dores integrantes dos quadros de pessoal 
efetivo da Secretaria da Educação do Esta-
do do Tocantins, da Secretaria da Juventude 
do Estado do Tocantins, da Secretaria do 
Esporte e Lazer do Estado do Tocantins, da 

Prefeitura Municipal de Dianópolis e da Pre-
feitura Municipal de Araguatins, constantes 
destes autos e da relação anexa que integra 
a presente decisão determinando, de conse-
quência, os devidos registros nesta Corte de 
Contas. EM BLOCO: SICAP - CONTÁBIL. Pro-
cesso nº 7694/2014. Origem: Tribunal de 
Contas do Estado do Tocantins – TO. Entida-
de: Fundo Municipal de Assistência Social de 
Buriti do Tocantins. Responsáveis: Lúcia 
Criatiane Feitosa e Sousa – gestora, Antônio 
Paulo Gomes Portel – responsável pelo con-
trole interno e Jailson Ribeiro Pontes - Con-
tador. Assunto: Descumprimento do prazo 
para apresentação das informações concer-
nentes ao Sistema Integrado de Controle e 
Auditoria Pública – SICAP/CONTÁBIL, relati-
vas à 4ª remessa de 2014. Processo nº 
7699/2014. Origem: Tribunal de Contas do 
Estado do Tocantins – TO. Entidade: Fundo 
Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins. 
Responsáveis: Vicente Martins Jorge Filho – 
gestor, Paulo Henrique Ferreira Gomes – res-
ponsável pelo controle interno e Antônio 
Carlos Cardoso Pontes - Contador. Assunto: 
Descumprimento do prazo para apresenta-
ção das informações concernentes ao Siste-
ma Integrado de Controle e Auditoria Públi-
ca – SICAP/CONTÁBIL, relativas à 4ª remessa 
de 2014. Processo nº 7700/2014. Origem: 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 
– TO. Entidade: Fundo Municipal de Assis-
tência Social de Buriti do Tocantins. Respon-
sáveis: Gray Carvalho Bandeira – gestor, An-
tônio Paulo Gomes Portel – responsável pelo 
controle interno e Jailson Ribeiro Pontes - 
Contador. Assunto: Descumprimento do 
prazo para apresentação das informações 
concernentes ao Sistema Integrado de Con-
trole e Auditoria Pública – SICAP/CONTÁBIL, 
relativas à 4ª remessa de 2014. Processo nº 
7705/2014. Origem: Tribunal de Contas do 
Estado do Tocantins – TO. Entidade: Prefei-
tura de Axixá do Tocantins - TO. Responsá-
veis: Auri Wulange Ribiero Jorge – gestor, 
Paulo Henrique Ferreira Gomes – responsá-
vel pelo controle interno e Antônio Carlos 
Cardoso Pontes - Contador. Assunto: Des-
cumprimento do prazo para apresentação 
das informações concernentes ao Sistema 
Integrado de Controle e Auditoria Pública – 
SICAP/CONTÁBIL, relativas à 4ª remessa de 
2014. Processo nº 7706/2014. Origem: Tribu-
nal de Contas do Estado do Tocantins – TO. 
Entidade: Prefeitura de Buriti do Tocantins. 
Responsáveis: Rúbia Rodrigues Amorim – 
gestora, Antônio Paulo Gomes Portel – res-
ponsável pelo controle interno e Jailson Ri-
beiro Pontes - Contador. Assunto: 
Descumprimento do prazo para apresenta-
ção das informações concernentes ao Siste-
ma Integrado de Controle e Auditoria Públi-
ca – SICAP/CONTÁBIL, relativas à 4ª remessa 
de 2014. Processo nº 10393/2014. Origem: 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 
– TO. Entidade: Fundo Municipal de Assis-
tência Social de Buriti do Tocantins. Respon-
sáveis: Lúcia Criatiane Feitosa e Sousa – ges-
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tora, Antônio Paulo Gomes Portel – responsável 
pelo controle interno e Jailson Ribeiro Pon-
tes - Contador. Assunto: Descumprimento 
do prazo para apresentação das informa-
ções concernentes ao Sistema Integrado de 
Controle e Auditoria Pública – SICAP/CON-
TÁBIL, relativas à 5ª remessa de 2014. Pro-
cesso nº 10397/2014. Origem: Tribunal de 
Contas do Estado do Tocantins – TO. Entida-
de: Fundo Municipal de Saúde de Axixá do 
Tocantins. Responsáveis: Vicente Martins 
Jorge Filho – gestor, Paulo Henrique Ferreira 
Gomes – responsável pelo controle interno e 
Otanilson Balbino Brasil - Contador. Assun-
to: Descumprimento do prazo para apresen-
tação das informações concernentes ao Sis-
tema Integrado de Controle e Auditoria 
Pública – SICAP/CONTÁBIL, relativas à 5ª 
remessa de 2014. Processo nº 10398/2014. 
Origem: Tribunal de Contas do Estado do 
Tocantins – TO. Entidade: Fundo Municipal 
de Saúde de Buriti do Tocantins. Responsá-
veis: Gray Carvalho Bandeira – gestor, Antô-
nio Paulo Gomes Portel – responsável pelo 
controle interno e Jailson Ribeiro Pontes - 
Contador. Assunto: Descumprimento do 
prazo para apresentação das informações 
concernentes ao Sistema Integrado de Con-
trole e Auditoria Pública – SICAP/CONTÁBIL, 
relativas à 5ª remessa de 2014. Processo nº 
10404/2014. Origem: Tribunal de Contas do 
Estado do Tocantins – TO. Entidade: Prefei-
tura de Axixá do Tocantins - TO. Responsá-
veis: Auri Wulange Ribiero Jorge – gestor, 
Paulo Henrique Ferreira Gomes – responsá-
vel pelo controle interno e Otanilson Balbino 
Brasil - Contador. Assunto: Descumprimento 
do prazo para apresentação das informa-
ções concernentes ao Sistema Integrado de 
Controle e Auditoria Pública – SICAP/CON-
TÁBIL, relativas à 5ª remessa de 2014. Pro-
cesso nº 10405/2014. Origem: Tribunal de 
Contas do Estado do Tocantins – TO. Entida-
de: Prefeitura de Axixá do Tocantins - TO. 
Responsáveis: Rúbia Rodrigues Amorim – 
gestor, Antônio Paulo Gomes Porel – res-
ponsável pelo controle interno e Jailson Ri-
beiro Pontes - Contador. Assunto: 
Descumprimento do prazo para apresenta-
ção das informações concernentes ao Siste-
ma Integrado de Controle e Auditoria Públi-
ca – SICAP/CONTÁBIL, relativas à 5ª remessa 
de 2014. Resultado da Votação: Por unani-
midade. Fez-se presente o Procurador de 
Contas. Decisão proferida: Acordam os Con-
selheiros integrantes da Segunda Câmara, 
em: Aplicar multa de 1% (um por cento) do 
valor definido no caput do 159, do RI-TCE/
TO, correspondente a R$ 339,63 (trezentos e 
trinta e nove reais e sessenta e três centa-
vos), para cada remessa em atraso, aos res-
ponsáveis respectivos, indicados e qualifica-
dos na relação anexa, individualmente, em 
razão do descumprimento da obrigação de 
enviar/validar com assinatura digital, no pra-
zo legal, as informações do SICAP/Contábil, 
conforme estabelecido na IN-TCE nº 
08/2007.  EM BLOCO: SICAP - ACCI. Proces-

so nº 3198/2014. Origem: Tribunal de Contas 
do Estado do Tocantins – TO. Entidade: Pre-
feitura de Axixá do Tocantins - TO. Respon-
sáveis: Paulo Henrique Ferreira Gomes – res-
ponsável pelo controle interno. Assunto: 
Descumprimento do prazo para apresenta-
ção das informações concernentes ao Siste-
ma Integrado de Controle e Auditoria Públi-
ca – SICAP/ACCI, relativas à 2ª remessa de 
2013. Processo nº 6502/2014. Origem: Tribu-
nal de Contas do Estado do Tocantins – TO. 
Entidade: Câmara Municipal de Itaguatins - 
TO. Responsável: Luciene Alves Mendes – 
responsável pelo controle interno. Assunto: 
Descumprimento do prazo para apresenta-
ção das informações concernentes ao Siste-
ma Integrado de Controle e Auditoria Públi-
ca – SICAP/ACCI, relativas à 1ª remessa de 
2014. Processo nº 6506/2014. Origem: Tri-
bunal de Contas do Estado do Tocantins – 
TO. Entidade: Câmara Municipal de Praia 
Norte - TO. Responsável: Alcione Alves de 
Santana – responsável pelo controle interno. 
Assunto: Descumprimento do prazo para 
apresentação das informações concernen-
tes ao Sistema Integrado de Controle e Au-
ditoria Pública – SICAP/ACCI, relativas à 1ª 
remessa de 2014. Processo nº 6512/2014. 
Origem: Tribunal de Contas do Estado do 
Tocantins – TO. Entidade: Prefeitura de Ana-
nás - TO. Responsável: Nilton César Pereira 
Lira – responsável pelo controle interno. As-
sunto: Descumprimento do prazo para apre-
sentação das informações concernentes ao 
Sistema Integrado de Controle e Auditoria 
Pública – SICAP/ACCI, relativas à 1ª remessa 
de 2014. Processo nº 6515/2014. Origem: Tri-
bunal de Contas do Estado do Tocantins – 
TO. Entidade: Prefeitura de Axixá do Tocan-
tins - TO. Responsável: Paulo Henrique 
Ferreira Gomes – responsável pelo controle 
interno. Assunto: Descumprimento do prazo 
para apresentação das informações concer-
nentes ao Sistema Integrado de Controle e 
Auditoria Pública – SICAP/ACCI, relativas à 1ª 
remessa de 2014. Processo nº 6516/2014. 
Origem: Tribunal de Contas do Estado do 
Tocantins – TO. Entidade: Prefeitura de Buriti 
do Tocantins - TO. Responsável: Antônio 
Paulo Gomes Portel – responsável pelo con-
trole interno. Assunto: Descumprimento do 
prazo para apresentação das informações 
concernentes ao Sistema Integrado de Con-
trole e Auditoria Pública – SICAP/ACCI, rela-
tivas à 1ª remessa de 2014. Processo nº 
6520/2014. Origem: Tribunal de Contas do 
Estado do Tocantins – TO. Entidade: Prefei-
tura de Esperantina - TO. Responsável: An-
tônio Raimundo Oliveira Silva – responsável 
pelo controle interno. Assunto: Descumpri-
mento do prazo para apresentação das in-
formações concernentes ao Sistema Inte-
grado de Controle e Auditoria Pública – SICAP/
ACCI, relativas à 1ª remessa de 2014. Resul-
tado da Votação: Por unanimidade. Fez-se 
presente o Procurador de Contas. Decisão 
proferida: Acordam os Conselheiros inte-
grantes da Segunda Câmara, em: Aplicar 

multa de 1% (um por cento) do valor defini-
do no caput do 159, do RI-TCE/TO, corres-
pondente a R$ 339,63 (trezentos e trinta e 
nove reais e sessenta e três centavos), para 
cada remessa em atraso, aos responsáveis 
nominados e qualificados na relação anexa a 
esta Decisão, individualmente, em razão do 
descumprimento da obrigação de enviar/
validar com assinatura digital, no prazo le-
gal, as informações do SICAP/ACCI, confor-
me estabelecido na IN-TCE nº 08/2008. 

RELATOR – AUDITOR FERNANDO CÉSAR 
BENEVENUTO MALAFAIA (AUDITORIA).

EM BLOCO 1º e 2º DA PAUTA. APOSENTA-
DORIA. Processo nº 6239/2014. Origem: Ins-
tituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Tocantins - IGEPREV. Entidade: Secreta-
ria de Estado da Saúde. Interessada: Maria 
Rita Botelho Azevedo. Responsável: Francis-
co Flávio Sales Barbosa – presidente à épo-
ca. Assunto: Aposentadoria conforme porta-
ria nº 83/AP, de 06 de fevereiro de 2014. 
Resultado da Votação: Por maioria absoluta. 
Fez-se presente o Procurador de Contas. 
Decisão proferida: Resolvem os Conselhei-
ros integrantes da Segunda Câmara, em: 
Considerar legal a Portaria nº 083/AP, de 6 
de fevereiro de 2014, que concedeu aposen-
tadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição, com proventos integrais, a se-
nhora Maria Rita Botelho Azevedo, no cargo 
efetivo de Enfermeiro, Padrão VIII, Referên-
cia ‘L’, matrícula nº 322055-3, integrante do 
Quadro de Pessoal da Secretaria da Saúde, 
com fundamento no art. 40, caput, da Cons-
tituição Federal, e art. 6º, incisos I a IV da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de de-
zembro de 2003, determinando, por conse-
guinte, os registros devidos. Processo nº 
6569/2014. Origem: Instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Tocantins - IGE-
PREV. Entidade: Secretaria de Estado da 
Saúde. Interessada: Maria Helena da Silva 
Araújo. Responsável: Francisco Flávio Sales 
Barbosa – presidente à época. Assunto: 
Aposentadoria conforme Portaria nº 106/AP, 
de 24 de fevereiro de 2014. Na votação, o 
Conselheiro Alberto Sevilha apresentou voto 
no sentido de: Sr. Presidente, Sr. Conselheiro 
André Matos. Senhores Auditores, substituto 
Conselheiro, “eu acho suficiente tecer nova-
mente os meus esclarecimentos, que mante-
nho os mesmos, para votar contra o registro 
dessas aposentadorias, cujo Ato foi editado 
e assinado pelo Sr. Presidente do Igeprev.” 
Resultado da Votação: Por maioria absoluta. 
Fez-se presente o Procurador de Contas. 
Decisão proferida: Resolvem os Conselhei-
ros integrantes da Segunda Câmara, em: 
Considerar legal a Portaria nº 106/AP, de 24 
de fevereiro de 2014, que concedeu aposen-
tadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição, com proventos integrais, a se-
nhora Maria Helena da Silva Araújo, no cargo 
efetivo de Técnico em Enfermagem, Nível IV, 
Referência ‘K’, matrícula nº 254207-2, inte-
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grante do Quadro de Pessoal da Secretaria 
da Saúde, com fundamento no art. 40, ca-
put, da Constituição Federal, e art. 6º, inci-
sos I a IV da Emenda Constitucional nº 41, de 
19 de dezembro de 2003, determinando, por 
conseguinte, os registros devidos.  REVISÃO 
DE APOSENTADORIA. Processo nº 
7189/2014; anexo nº 1215/2012. Origem: Ins-
tituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Tocantins - IGEPREV. Entidade: Secreta-
ria de Estado da Saúde. Interessado: Cleber 
Mendes Mota. Responsável: Francisco Flávio 
Sales Barbosa – presidente à época. Assun-
to: Revisão de Aposentadoria conforme Por-
taria nº 042/AP, de 23 de janeiro de 2014. 
Resultado da Votação: Por unanimidade. 
Fez-se presente o Procurador de Contas. 
Decisão proferida: Resolvem os Conselhei-
ros integrantes da Segunda Câmara, em: 
Considerar legal a Portaria nº 0042/
RET/2014, que retificou o Ato nº 2790/AP, de 
29 de setembro de 2011, publicada no Diário 
Oficial do Estado nº 3478, de 04.10.2011, que 
concedeu aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos inte-
grais, ao senhor Cleber Mendes Mota, matrí-
cula 162078-9, no cargo de Médico, Nível II, 
Referência ‘J’, a fim de considerá-lo aposen-
tado no Nível III, Referência ‘J’, conforme 
consta do processo nº 2012/24830/002072, 
determinando o seu registro. EM BLOCO: SI-
CAP - CONTÁBIL. Processo nº 10410/2014. 
Origem: Tribunal de Contas do Estado do 
Tocantins – TO. Entidade: Prefeitura de Rio 
da Conceição - TO. Responsáveis: Astrogildo 
de Franca Filho – gestor, Diogo Barbosa 
Santana – responsável pelo controle interno 
e Márcia Tavares Gomes - Contadora. Assun-
to: Descumprimento do prazo para apresen-
tação das informações concernentes ao Sis-
tema Integrado de Controle e Auditoria 
Pública – SICAP/CONTÁBIL, relativas à 5ª 
remessa de 2014. Processo nº 10412/2014. 
Origem: Tribunal de Contas do Estado do 
Tocantins – TO. Entidade: Prefeitura de Sil-
vanópolis - TO. Responsáveis: Claiton José 
Georgetti – gestor, Rafael Vieira Fontoura – 
responsável pelo controle interno e Fabricia-
no Marinho Lima - Contador. Assunto: Des-
cumprimento do prazo para apresentação 
das informações concernentes ao Sistema 
Integrado de Controle e Auditoria Pública – 
SICAP/CONTÁBIL, relativas à 5ª remessa de 
2014. Resultado da Votação: Por unanimida-
de. Fez-se presente o Procurador de Contas. 
Decisão proferida: Acordam os Conselheiros 
integrantes da Segunda Câmara, em: Aplicar 
multa de 1% (um por cento) do valor defini-
do no caput do 159, do RI-TCE/TO, que cor-
responde a R$ 339,63 (trezentos e trinta e 
nove reais e sessenta e três centavos), para 
cada remessa em atraso, e para cada res-
ponsável que se encontram devidamente 
indicados e qualificados na Relação Anexa a 
esta Decisão, individualmente, em razão do 
descumprimento da obrigação de enviar/
validar com assinatura digital, no prazo le-
gal, as informações do SICAP/Contábil, con-

forme estabelecido na IN-TCE nº 08/2007. 
PROCESSOS EXTRAPAUTA: REVISÃO DE 
APOSENTADORIA. Processo nº 6198/2014; 
anexo nº 6370/2012. Origem: Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Tocan-
tins - IGEPREV. Entidade: Secretaria de Esta-
do da Saúde. Interessada: Diolina Ferreira 
dos Santos Andrade. Responsável: Francisco 
Flávio Sales Barbosa – presidente à época. 
Assunto: Revisão de Aposentadoria confor-
me Portaria nº 171/RET, de 25 de março de 
2014. Resultado da Votação: Por unanimida-
de. Fez-se presente o Procurador de Contas. 
Decisão proferida: Resolvem os Conselhei-
ros integrantes da Segunda Câmara, em: 
Considerar legal a Portaria nº 171/RET/2014, 
que retificou o Ato nº 751/AP, de 9 de março 
de 2012, publicada no Diário Oficial do Esta-
do nº 3587, de 13.03.2012, que concedeu 
aposentadoria voluntária, com proventos in-
tegrais, a senhora Diolina Ferreira dos San-
tos Andrade, matrícula 163112-8, no cargo de 
Técnico em Enfermagem, Nível IV, Referên-
cia ‘G’, a fim de considerá-la aposentada no 
Nível V, Referência ‘H’, conforme consta do 
processo nº 2013/2483/000810, a partir de 
13 de março de 2012, determinando o seu 
registro. REGISTRO DE PESSOAL EFETIVO: 
Processo nº 6058/2014. Origem: Secretaria 
da Administração - SECAD. Entidade: Secre-
taria de Estado da Saúde. Interessada: Glei-
se Cristina Manzall Rosa da Cruz. Responsá-
vel: Lúcio Mascarenhas Martins. Assunto: 
Recondução relativa à Portaria nº 842, de 21 
de julho de 2014, que reconduziu a servidora 
Gleise Cristina Manzall Rosa da Cruz, matrí-
cula nº 362752-1, ao cargo de Assistente de 
Serviços de Saúde, do Quadro de Profissio-
nais de Saúde. Resultado da Votação: Por 
unanimidade. Fez-se presente o Procurador 
de Contas. Decisão proferida: Resolvem os 
Conselheiros integrantes da Segunda Câma-
ra, em: Considerar legal a Portaria nº 842, de 
21 de julho de 2014, que reconduziu a servi-
dora Gleise Cristina Manzall Rosa da Cruz, 
matrícula nº 362752-1, ao cargo de Assisten-
te de Serviços de Saúde, do Quadro de Pro-
fissionais de Saúde, para o qual foi nomeada 
por meio do Ato nº 1143-NM, de 08 de abril 
de 2005, publicado no Diário Oficial do Es-
tado nº 1.897, de 8 de abril de 2005, determi-
nando, por conseguinte, os registros devi-
dos. EM BLOCO: APOSENTADORIA. 
Processo nº 66172014. Origem: Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Tocan-
tins - IGEPREV. Entidade: Secretaria de Esta-
do da Saúde. Interessada: Rosimar Ferreira 
Matos. Responsável: Francisco Flávio Sales 
Barbosa – presidente à época. Assunto: 
Aposentadoria conforme a Portaria nº 347/
AP, de 30 de maio de 2014. Resultado da Vo-
tação: Por maioria absoluta. Fez-se presente 
o Procurador de Contas. Decisão proferida: 
Resolvem os Conselheiros integrantes da 
Segunda Câmara, em: Considerar legal a 
Portaria nº 347/AP, de 30 de maio de 2014, 
que concedeu aposentadoria voluntária por 
idade e tempo de contribuição, com proven-

tos integrais, a senhora Rosimar Ferreira Ma-
tos, no cargo efetivo de Farmacêutico, Pa-
drão II, Referência ‘K’, matrícula nº 371730-3, 
integrante do Quadro de Pessoal da Secre-
taria da Saúde, com fundamento no art. 40, 
caput, da Constituição Federal, e art. 6º, inci-
sos I a IV da Emenda Constitucional nº 41, de 
19 de dezembro de 2003, determinando, por 
conseguinte, os registros devidos. Processo 
nº 6666/2014. Origem: Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Tocantins - IGE-
PREV. Entidade: Secretaria de Estado da 
Saúde. Interessada: Mariza Alves Evangelis-
ta. Responsável: Francisco Flávio Sales Bar-
bosa – presidente à época. Assunto: Apo-
sentadoria conforme a Portaria nº 108/AP, 
de 28 de fevereiro de 2014. Resultado da 
Votação: Por maioria absoluta. Fez-se pre-
sente o Procurador de Contas. Decisão pro-
ferida: Resolvem os Conselheiros integran-
tes da Segunda Câmara, em: Considerar 
legal a Portaria nº 108/AP, de 28 de fevereiro 
de 2014, que concedeu aposentadoria por 
invalidez, com proventos integrais, a senho-
ra Mariza Alves Evangelista, no cargo efetivo 
de Auxiliar de Enfermagem, Padrão II, Refe-
rência ‘K’, matrícula nº 548010-1, integrante 
do Quadro de Pessoal de Profissionais de 
Saúde, com fundamento no art. 40, § 1º, inci-
so I, §§ 3º e 8º da Constituição Federal, alte-
rado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 
de dezembro de 2003, determinando, por 
conseguinte, os registros devidos.

RELATOR – AUDITOR MOISES VIEIRA LA-
BRE (AUDITORIA).

EM BLOCO. APOSENTADORIA. Processo 
nº 7723/2013. Origem: Fundo Municipal de 
Previdência Social dos Servidores de Dia-
nópolis. Entidade: Prefeitura de Dianópolis 
- TO. Interessado: Luciano Bezerra Barbosa. 
Responsável: Reginaldo Rodrigues de Melo 
– presidente à época. Assunto: Aposenta-
doria conforme portaria nº 29/2013. Resul-
tado da Votação: Por unanimidade. Fez-se 
presente o Procurador de Contas. Decisão 
proferida: Resolvem os Conselheiros inte-
grantes da Segunda Câmara, em: Considerar 
legal a Portaria nº 29, de 2 de setembro de 
2013, que concedeu aposentadoria voluntá-
ria por idade, com proventos proporcionais, 
ao senhor Luciano Bezerra Barbosa, Médico, 
integrante do Quadro de Pessoal do Poder 
Executivo da Prefeitura de Dianópolis – TO, 
lotado na Secretaria de Saúde, determinan-
do, por conseguinte, os registros devidos. 
Processo nº 4447/2013. Origem: Fundo Mu-
nicipal de Previdência Social dos Servidores 
de Dianópolis. Entidade: Prefeitura de Dia-
nópolis - TO. Interessada: Joselina soares 
Cordeiro. Responsável: Reginaldo Rodrigues 
de Melo – presidente à época. Assunto: Apo-
sentadoria conforme portaria nº 08 de 30 
de abril de 2013. Resultado da Votação: Por 
unanimidade. Fez-se presente o Procurador 
de Contas. Decisão proferida: Resolvem os 
Conselheiros integrantes da Segunda Câma-
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ra, em: Considerar legal a Portaria nº 08, de 
30 de abril de 2013, que concedeu aposen-
tadoria por invalidez, com proventos propor-
cionais, a senhora Joselina Soares Cordeiro, 
no cargo de Porteiro, integrante do Quadro 
de Pessoal do Poder Executivo da Prefeitura 
de Dianópolis – TO, lotada na Secretaria de 
Educação, determinando, por conseguinte, 
os registros devidos.

Encerramento: Encerrada a pauta e assina-
dos os atos formalizadores das decisões pro-
feridas, o Presidente, Conselheiro Napoleão 
de Souza Luz Sobrinho, franqueou a palavra 
aos Conselheiros, Auditores substitutos de 
Conselheiro e ao Procurador de Contas, to-
davia não houve manifestações. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a 
sessão às 16h21min, da qual fora lavrada a 
presente ata que, após lida, discutida, vota-
da e aprovada, vai subscrita e assinada por 
mim, _________, Eurazia Fernandes Barros, 
Secretária da Segunda Câmara e pelo Con-
selheiro Presidente.

Conselheiro Napoleão de Sousa Luz 
Sobrinho

Presidente da Segunda Câmara / Relator

Eurazia Fernandes Barros
Secretária da Segunda Câmara

DECISÕES DA SEGUNDA CÂMARA

DIA 20.1.2015

ACORDÃO Nº 17/2015 – TCE 
2ª Câmara

1. Processo nº: 2778/2011
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas
2.1. Assunto: 04 – Prestação de Contas de 
Ordenador da Câmara Municipal – 2010
3. Origem: Câmara de São Bento do 
Tocantins
4. Responsável: Ernildes Claudino Dourado – 
CPF: 767.718.901-63
5. Relator: Conselheiro André Luiz de Matos 
Gonçalves
6. Representante do MP: Procurador de Con-
tas José Roberto Torres Gomes

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR CÂMARA DE SÃO BENTO 
DO TOCANTINS. EXERCÍCIO DE 2010. IN-
TEMPESTIVIDADE NO ENVIO DAS REMES-
SAS AO SICAP. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO. 
DÉFICIT FINANCEIRO. DÉFICIT PATRIMO-
NIAL. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE 
O SALDO FINANCEIRO REGISTRADO NO 
EXERCÍCIO ANTERIOR E O VALOR DO SAL-
DO QUE FOI TRANSPORTADO E REGIS-
TRADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE. GASTOS 

COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL, INCLUÍDO O SUBSÍDIO DOS 
VEREADORES, ACIMA DE 70% DE SUA 
RECEITA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 
OBRIGATÓRIOS REFERENTES AS CONTAS 
DE ORDENADOR. CONTAS IRREGULARES. 
APLICAÇÃO DE MULTA.

7. DECISÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes 
autos de Prestação de Contas de Ordena-
dor da Câmara de São Bento do Tocantins, 
sob a responsabilidade da senhora Ernildes 
Claudino Dourado, referente ao exercício fi-
nanceiro de 2010, encaminhada a esta Corte 
nos termos do artigo 33, II da Constituição 
Estadual, art. 1º, II da Lei nº 1.284/2001 e ar-
tigo 37, do Regimento Interno.

Considerando que compete consti-
tucionalmente ao Tribunal julgar as contas 
dos administradores e demais responsáveis 
por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, consoante 
o disposto no artigo 71, II da Constituição 
Federal.

Considerando os Pareceres do Corpo 
Especial de Auditores e Ministério Público 
de Contas.

ACORDAM os Conselheiros do Tri-
bunal de Contas do Estado do Tocantins, 
reunidos em Sessão da 2ª Câmara, com fun-
damento nos arts. 1º, inciso II, 10, inciso I, e 
85, inciso II, alínea e 87 da Lei nº 1.284/2001 
c/c art. 76 do Regimento Interno do TCE/
TO, em:

7.1 Julgar IRREGULARES, consoante 
os termos do artigo 85, inciso III, alíneas “b”, 
e “e” da Lei Estadual nº 1.284/2001 c/c o art. 
77, II e V, do Regimento Interno TCE/TO, as 
contas anuais do ordenador, referente ao 
exercício financeiro de 2010, da Câmara de 
São Bento do Tocantins – TO, de responsa-
bilidade da senhora Ernildes Claudino Dou-
rado, Presidente à época. 

7.2 Aplicar a senhora Ernildes Claudi-
no Dourado, Presidente à época, por todos 
os atos irregulares que culminaram em infra-
ções às normas legais, de natureza contábil, 
financeira e patrimonial, praticados durante 
sua gestão no exercício de 2010, multa no 
valor total de R$6.839,64 (seis mil oitocentos 
e trinta e nove reais e sessenta e quatro cen-
tavos), com base nos arts. 37 e 39, II da Lei nº 
1.284/2001 c/c os arts.156, I, 157, § 1º, 159, II, 
do Regimento Interno, a serem recolhidas à 
conta do Fundo de Aperfeiçoamento Profis-
sional e Reequipamento Técnico do TCE, na 
conformidade dos art. 167 e 168, III, da Lei nº 
1.284/2001, divididas de acordo com o tipifi-
cado nos seguintes itens:

a) intempestividade no envio da 

7ª remessa de 2010 – item 8.5.1 do voto 
– R$339,64 

b) déficit orçamentário – item 8.7.1 do 
voto – R$1.000,00

c) divergência de valores entre o sal-
do financeiro registrado no exercício ante-
rior e o valor do saldo que foi transportado 
e registrado no exercício seguinte – item 
8.8.1.1 do voto – R$500,00

d) ocorrência de déficit financeiro 
(passivo financeiro maior que ativo finan-
ceiro) – item 8.9.1.2 do voto – R$1.000,00

e) déficit patrimonial – item 8.10.1.1 do 
voto – R$1.000,00

d) gastos com a folha de pagamen-
to da Câmara Municipal, incluído o subsídio 
dos vereadores, ficou acima de 70% de sua 
receita – item 8.11.2 do voto – R$2.000,00

e) ausência de documentos obriga-
tórios referentes as Contas de Ordenador – 
item 8.13.1 do voto – R$1.000,00 

7.3 Determinar a(o) atual gestor(a) da 
Câmara de São Bento do Tocantins – TO a 
adoção de medidas necessárias à correção 
dos procedimentos inadequados analisados 
nos autos, de modo a prevenir a ocorrência 
de outros semelhantes.

7.4 Fixar, nos termos do art. 83, §1º, 
RI-TCE/TO, o prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da notificação, para que a responsá-
vel comprove perante o Tribunal, os reco-
lhimentos das multas à conta do Fundo de 
Aperfeiçoamento e Reequipamento Técni-
co do Tribunal de Contas, nos termos dos 
arts. 167, 168, III, e 169 da Lei nº 1.284/01 
c/c o art.83, §3º do RI-TCE/TO, atualizadas 
monetariamente e acrescidas dos juros de 
mora calculados, na forma prevista na legis-
lação em vigor.

7.5 Autorizar o parcelamento da mul-
ta, caso requerido, nos termos do art. 94 
da Lei nº 1.284/2001, c/c o art. 84, §1º, do 
Regimento Interno, devendo incidir sobre 
cada parcela, atualizada monetariamente, 
os juros de mora devidos, na forma prevista 
na legislação em vigor. 

7.6 Alertar a responsável de que a 
falta de comprovação do recolhimento de 
qualquer parcela importará o vencimen-
to antecipado do saldo devedor, nos ter-
mos do art. 94, parágrafo único, da Lei nº 
1.284/2001, c/c o art. 84, §2º, do Regimento 
Interno deste Tribunal.

7.7 Autorizar nos termos do art. 96, 
inciso II, da Lei nº 1.284/2001, a cobrança ju-
dicial da dívida, atualizada monetariamente 
na forma da legislação em vigor.
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7.8 Determinar que a Secretaria da 
Segunda Câmara proceda a publicação 
desta decisão no Boletim Oficial do Tribunal 
de Contas do Estado do Tocantins, a fim de 
que surta os efeitos legais, bem como cien-
tifique a responsável por meio processual 
adequado.

7.9 Determinar o envio de cópia des-
ta Decisão, Relatório e Voto ao Corpo Es-
pecial de Auditores vinculados à Segunda 
Relatoria para juízo de prelibação quanto à 
abertura do processo de aplicação de mul-
ta, face os envios em atraso das remessas 
ao SICAP/Contábil.

7.10 Alertar a responsável que o prazo 
para interposição de recurso será contado a 
partir da data da publicação da Decisão no 
Boletim Oficial deste Tribunal de Contas.

7.11 Determinar o envio dos autos ao 
Cartório de Contas deste Tribunal para ado-
ção das providências de sua alçada e, após, 
à Coordenadoria de Protocolo para provi-
dências de mister.

Sob a Presidência do Conselheiro 
Alberto Sevilha, participaram da sessão 
o Conselheiro André Luiz de Matos Gon-
çalves em substituição ao Conselheiro 
Napoleão de Souza Luz Sobrinho e o Con-
selheiro Substituto Marcio Aluízio Moreira 
Gomes. O resultado foi proclamado por 
unanimidade dos votos, uma vez que o 
Conselheiro e o Conselheiro Substituto 
votaram com o Relator. O Procurador de 
Contas Zailon Miranda Labre Rodrigues 
esteve presente. 

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

ACORDÃO Nº 18/2015 – TCE 
2ª Câmara

1. Processo nº: 2117/2011; 3182/2011
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas
2.1. Assunto: 04 – Prestação de Contas de 
Ordenador da Câmara Municipal – 2010
3. Origem: Câmara de Sampaio
4. Responsável: Adonias Amador Filho – 
CPF: 235.480.373-72 
5. Relator: Conselheiro André Luiz de Matos 
Gonçalves
6. Representante do MP: Procurador de Con-
tas Zailon Miranda Labre Rodrigues 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE ORDENADOR – CÂMARA DE SAMPAIO. 
EXERCÍCIO DE 2010. GESTÕES ORÇAMEN-
TÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL SA-
TISFATÓRIAS. CONTAS JULGADAS REGU-
LARES COM RESSALVAS. QUITAÇÃO.

7. Decisão: 

Vistos, relatados e discutidos estes 
autos de Prestação de Contas de Ordena-
dor de Despesa Câmara de Sampaio sob a 
reponsabilidade do senhor Adonias Amador 
Filho, referente ao exercício financeiro de 
2010, encaminhada a esta Corte nos termos 
do artigo 33, II, da Constituição Estadual, 
art. 1º, II da Lei nº 1.284/2001 e artigo 37, 
do Regimento Interno, analisada em conjun-
to com as informações obtidas na auditoria 
objeto do processo nº 3182/2011.

Considerando que compete consti-
tucionalmente ao Tribunal julgar as contas 
dos administradores e demais responsáveis 
por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, consoante 
o disposto no artigo 71, II, da Constituição 
Federal.

Considerando impropriedades e in-
consistências detectadas nos autos, não 
possuem condão para macular as presentes 
contas.

Considerando os Pareceres exarados 
pelo Corpo Especial de Auditores e pelo 
Ministério Público de Contas que manifes-
taram-se pela regularidade com ressalvas 
das contas.

ACORDAM os Conselheiros do Tri-
bunal de Contas do Estado do Tocantins, 
reunidos em Sessão da 2ª Câmara, com 
fundamento no art. 33, IV da Constituição 
Estadual, art. 1º, II da Lei nº 1.284/2001 c/c 
art. 71 e seguintes do Regimento Interno do 
TCE/TO, em:

7.1 Acolher o Relatório de Auditoria nº 
04/2011, constante dos autos nº 3182/2011 
(apenso), abrangendo o período de janeiro a 
dezembro de 2010, cujos fatos estão sendo 
apreciados junto com as presentes contas.

7.2 Julgar regulares com ressalvas 
as contas de ordenador de despesas da 
Câmara de Sampaio, relativas ao exercício 
financeiro de 2010, sob a responsabilidade 
do senhor Adonias Amador Filho, com fun-
damento no artigo 85, II, e art. 87 da Lei nº 
1.284/2001 c/c art. 76 do Regimento Inter-
no, dando-lhe quitação.

7.3 Determinar a(o) atual gestor(a) da 
Câmara Municipal de Sampaio – TO, a ado-
ção de medidas necessárias à correção dos 
procedimentos inadequados analisados nos 
autos e evite reincidir nas falhas apontadas, 
caso ainda se encontrem pendentes de re-
gularização. Recomendo que o ente dispo-
nha de condições adequadas, para que o 
Controle Interno possa cumprir com suas 
atribuições; efetue os registros contábeis e 
o acompanhamento do orçamento na sede 
do ente a fim de respeitar a emissão do em-

penho prévio; evite as impropriedades de 
natureza contábil, bem como observe as 
fontes de recursos disponíveis para abertu-
ra dos créditos suplementares. 

7.4 Determinar que a Secretaria da 
Segunda Câmara proceda a publicação des-
ta decisão no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas do Estado do Tocantins, a fim de que 
surta os efeitos legais, bem como cientifique 
o responsável por meio processual adequado.

7.5 Alertar aos responsáveis que o 
prazo para interposição de recurso será 
contado a partir da data da publicação da 
Decisão no Boletim Oficial deste Tribunal de 
Contas.

7.6 Após sejam os autos encaminha-
dos à Coordenadoria de Protocolo Geral 
para as providências de mister.

Sob a Presidência do Conselheiro 
Alberto Sevilha, participaram da sessão o 
Conselheiro André Luiz de Matos Gonçal-
ves em substituição ao Conselheiro Napo-
leão de Souza Luz Sobrinho e o Conselheiro 
Substituto Marcio Aluízio Moreira Gomes. O 
resultado foi proclamado por unanimidade 
dos votos, uma vez que o Conselheiro e o 
Conselheiro Substituto votaram com o Rela-
tor. O Procurador de Contas Zailon Miranda 
Labre Rodrigues esteve presente. 

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 20 dias do mês de janeiro 
de 2015.

ACORDÃO Nº 19/2015 – TCE 
2ª Câmara

1. Processo nº: 02127/2011
1.2 Apenso: 07877/2010 (Auditoria de Regu-
laridade – janeiro a julho de 2010)
2. Classe de Assunto: 04 – Prestação de 
Contas
2.1. Assunto: 12 – Prestação de Contas de Or-
denador (2010)
3. Origem: Prefeitura de Axixá do Tocantins 
– TO
4. Responsável: Ruidiard de Sousa Brito – 
CPF. 344.103.843-68
5. Relator: Conselheiro André Luiz de Matos 
Gonçalves
6. Representante do MP: Márcio Ferreira 
Brito
7. Procurador: Gistavo Bottós de Paula – 
OAB/TO 4121-B; Juliana do Amaral Silva 
– OAB/TO 4728; Patrícia Pereira da Silva – 
OAB/TO 4463; Valdinez Ferreira de Miran-
da – OAB/TO 500; Emanuela Lima Mesqui-
ta Evangelista – OAB/TO 4280 e Adriano 
Freitas Camapum Vasconcelos – OAB/SP 
265202

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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DE ORDENADOR/AUDITORIA PROGRA-
MADA 2010 – MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO 
TOCANTINS – TO. INSUFICIÊNCIA DE AR-
RECADAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS NOS DA-
DOS CONTÁBEIS. FALTA DE CONTROLE 
INTERNO E PATRIMONIAL. INOPERÂNCIA 
DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE. 
IRREGULARIDADE DE DESPESAS. CONTAS 
JULGADAS IRREGULARES. APLICAÇÃO 
DE MULTA E IMPUTAÇÃO DE DÉBITO AO 
GESTOR.

8. DECISÃO: Vistos, relatados e dis-
cutidos os autos de nº 02127/2011, versando 
sobre a Prestação de Contas de Ordenador 
da Prefeitura Municipal de Axixá do Tocan-
tins – TO, referente ao exercício financeiro 
de 2010, de responsabilidade do senhor 
Ruidiard de Sousa Brito, ex-prefeito muni-
cipal, encaminhada a esta Corte nos termos 
do artigo 33, II da Constituição Estadual, 
art. 1º, II da Lei nº 1.284/2001 e artigo 37 do 
Regimento Interno, analisada em confronto 
com informações obtidas na auditoria pro-
gramada, cujos autos encontram-se apen-
sados ao presente feito, visando fornecer 
elementos subsidiários para o julgamento, 
bem como demais anexos.

Considerando que compete constitu-
cionalmente ao Tribunal julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, consoante o dis-
posto no artigo 71, II da Constituição Federal;

Considerando as inconsistências 
apuradas na Prestação de Contas de Orde-
nador do Município, demonstrando falta de 
planejamento, ineficiência, ineficácia e an-
tieconomicidade da gestão dos responsá-
veis, em desarmonia aos princípios básicos 
da Administração Pública;

Considerando as demais improprie-
dades e inconsistências detectadas nos 
autos, relacionadas no Relatório de Análise 
da Prestação de Contas do Ordenador nº 
058/2011 e Relatório de Auditoria de Regu-
laridade nº 036/2010, praticadas pelo Orde-
nador ao longo de seu período de gestão, e 
passíveis de penalização;

8.1. ACORDAM os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, 
reunidos em sessão da Segunda Câmara, 
com fundamento no art. 33, II da Constitui-
ção Estadual, art. 1º, II da Lei nº 1.284/2001 
c/c art. 71 e seguintes do Regimento Interno 
do TCE/TO, em:

8.2. Julgar IRREGULARES as contas 
anuais apresentadas, nos termos do artigo 
85, inciso III, alíneas, “b”, “c” e “e” da Lei Es-
tadual nº 1.284/2001 c/c art. 77, II, III e V, do 
RITCE, referentes ao exercício financeiro de 
2010, da Prefeitura de Axixá do Tocantins – 
TO, de responsabilidade do senhor Ruidiard 

de Sousa Brito, ex-prefeito no exercício em 
análise.

8.3. Imputar ao senhor Ruidiard de 
Sousa Brito, ex-prefeito municipal, débito 
no valor de R$ 17.976,66 (dezessete mil no-
vecentos e setenta e seis reais e sessenta e 
seis centavos), em razão do dano ao erário 
evidenciado no item 9.10.3.11 deste Voto 
(repasse a maior para a ATM), que deverá 
ser recolhido aos cofres municipais, devida-
mente atualizado, na conformidade do art. 
40 da Lei nº 1.284/2001.

8.4. Aplicar ao senhor Ruidiard de 
Sousa Brito, multa no valor total de R$ 
2.164,65 (dois mil centos e sessenta e qua-
tro reais e sessenta e cinco centavos), cor-
respondente a 30% do valor do débito im-
putado, na conformidade do art. 38 da Lei 
nº 1.284/2001 c/c Art.158 do RI-TCE.

8.5. Aplicar ao senhor Ruidiard de 
Sousa Brito, por todos os atos irregulares 
que culminaram em infrações às normas 
legais, de natureza contábil, financeira e 
patrimonial, praticados durante sua gestão 
no exercício de 2010, multa no valor total 
de R$ 12.339,64 (doze mil trezentos e trinta 
e nove reais e sessenta e quatro centavos), 
com base no art. art. 37 e 39, I, II, III da Lei nº 
1.284/2001 c/c os arts.156, I; 157, § 1º, 159, II 
e III, do Regimento Interno, a serem recolhi-
das à conta do Fundo de Aperfeiçoamento 
Profissional e Reequipamento Técnico do 
TCE, na conformidade dos art. 167 e 168, III, 
da Lei nº 1.284/2001, de acordo com o apu-
rado no Voto do Relator.

8.6. Intimar o Responsável do teor do 
presente acórdão e cientificá-lo de que as 
multas deverão ser recolhidas no prazo de 
30 (trinta) dias à conta do Fundo de Aper-
feiçoamento Profissional e Reequipamento 
Técnico do Tribunal de Contas, por via pos-
tal, através de carta registrada com aviso de 
recebimento, na forma prevista no art. 205 
e 206 do RITCE remetendo-lhe cópia do 
Voto e decisão.

8.7. Autorizar, desde logo, nos ter-
mos do art. 96, II, da Lei n. 1.284, de 17 de 
dezembro de 2001, a cobrança judicial da 
dívida, caso a notificação não seja atendida 
dentro do prazo legal;

8.8. Determinar a publicação desta 
Decisão no Boletim Oficial do Tribunal de 
Contas do Estado do Tocantins, para que 
surta os efeitos legais necessários pertinen-
tes ao trânsito em julgado desta decisão;

8.9. Determinar a ciência da presente 
decisão ao atual Prefeito do Município para a 
adoção de medidas necessárias à correção 
dos procedimentos inadequados analisados 
nos autos de modo a prevenir a ocorrência 
de outros semelhantes, advertindo-o de 

que a reincidência da ocorrência retratada 
no item 9.3.5 deste Voto (insuficiência de 
arrecadação de tributos municipais), caso 
detectada em futuras prestações de contas, 
ensejará a suspensão das transferências vo-
luntárias para o ente, tal qual estipula o pará-
grafo único do art. 11 da Lei Complementar nº 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

8.10 Remeter os presentes autos à 
Coordenadoria do Cartório de Contas para 
as providências de praxe, e após serem 
cumpridas as formalidades legais, à Coor-
denadoria de Protocolo Geral, para as pro-
vidências de mister.

Sob a Presidência do Conselheiro 
Alberto Sevilha, participaram da sessão o 
Conselheiro André Luiz de Matos Gonçal-
ves em substituição ao Conselheiro Napo-
leão de Souza Luz Sobrinho e o Conselheiro 
Substituto Marcio Aluízio Moreira Gomes. O 
resultado foi proclamado por unanimidade 
dos votos, uma vez que o Conselheiro e o 
Conselheiro Substituto votaram com o Rela-
tor. O Procurador de Contas Zailon Miranda 
Labre Rodrigues esteve presente. 

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sessão da 2ª Câmara, em Palmas, 
Capital do Estado, aos 20 dias do mês de 
janeiro de 2015.

RESOLUÇÃO TCE/TO Nº 10/2015 
2ª CÂMARA

1. Processo nº: 401/2011
2. Classe de Assunto: 05 – Tomada de Con-
tas ou Tomada de Contas Especial 
2.1 Assunto: 02 – Tomada de Contas Espe-
cial referente ao Convênio nº 058/2004 – 
transferência de recursos financeiros para 
subsidiar o serviço de ação continuada ao 
programa de proteção à criança
3. Responsáveis: Maria Helena Brito Miranda 
e Nara Isabel Uruçu Sousa
4. Órgão: Prefeitura de São Sebastião do 
Tocantins
5. Relator: Conselheiro André Luiz de Matos 
Gonçalves
6. Representante do Ministério Público: Már-
cio Ferreira Brito 
7. Procurador constituído nos autos: não há

EMENTA: TOMADA DE CONTAS. IR-
REGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DAS 
CONTAS REFERENTES AO CONVÊNIO 
Nº 058/2004. PROGRAMA DE APOIO À 
CRIANÇA (PAC). RECURSOS FEDERAIS. 
INCOMPETÊNCIA NO PROCESSAMENTO 
E JULGAMENTO. REMESSA DOS AUTOS 
À SETAS. INFORME AO TCU ACERCA DA 
OMISSÃO. 

8. DECISÃO:

VISTOS, relatados e discutidos estes 



Boletim Oficial do TCE/TO                                           Ano VIII, N° 1324 - Palmas,  22 de janeiro de 2015                                                               32 

autos de n.º 401/2011 – Tomada de Contas 
Especial instaurada por meio do Decreto nº 
53, de 06 de dezembro de 2010, em face de 
irregularidades constatadas na prestação 
de contas do Plano de Ação nº 058/2004, 
firmado entre o Município de São Sebastião 
e a Secretaria Estadual do Trabalho e De-
senvolvimento Social, cujo objeto consistia 
no Serviço de Ação Continuada (SAC) para 
execução do atendimento em unidades de 
Jornada Integrada a criança de 0 a 6 anos 
(JOI/PAC), no período de janeiro a dezem-
bro de 2004, com valor total anual de R$ 
17.973,12 (dezessete mil novecentos e seten-
ta e três reais e doze centavos). 

Considerando os termos dos parece-
res exarados pelo Corpo Especial de Audi-
tores e Ministério Público de Contas.

Considerando que o Estado do To-
cantins apenas intermediou o repasse de 
verbas federais ao município de São Sebas-
tião do Tocantins.

Considerando, portanto, que os valores 
em análise não compõem as receitas ordinárias 
do Estado do Tocantins, fato que caracterizaria 
a competência desta Corte de Contas. 

Considerando que do montante re-
passado, apenas impugnou-se a quantia de 
R$ 2.937,02 (dois mil novecentos e trinta e 
sete reais e dois centavos), situação que im-
possibilita a este Tribunal averiguar o valor 
municipal que foi rechaçado.

Considerando a competência do Tri-
bunal de Contas da União em fiscalizar os 
repasses federais referentes aos programas 
de ação continuada do Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), prevista no artigo 71, inciso VI, da 
Constituição Federal.

Considerando, sobretudo, o inteiro 
teor do Voto exarado nos presentes autos.  

RESOLVEM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado do Tocantins, reu-
nidos em Sessão da 2ª Câmara, diante das 
razões expostas pelo Relator, em:

8.1 Declinar sua COMPETÊNCIA para 
julgar a Tomada de Contas Especial em 
apreço, visto que a possível irregularidade 
na prestação de contas se relaciona com re-
cursos Federais, o que enseja a atuação do 
Tribunal de Contas da União;

8.2 Encaminhar os autos à Coordena-
doria de Protocolo Geral (COPRO) para que 
encaminhe à Secretaria de Estado do Tra-
balho e Assistência Social, órgão que solici-
tou a instauração desta Tomada de Contas 
Especial, a fim de que adote as providências 
necessárias à comunicação ao TCU acerca 
da presente irregularidade; 

8.3 Determinar a publicação da Deci-
são no Boletim Oficial deste Sodalício, nos 
termos do art. 27, caput, da Lei nº 1.284/2001 
e do art. 341, § 3º, do RITCE/TO, para que 
surtam os efeitos legais necessários;

Sob a Presidência do Conselheiro 
Alberto Sevilha, participaram da sessão o 
Conselheiro André Luiz de Matos Gonçal-
ves em substituição ao Conselheiro Napo-
leão de Souza Luz Sobrinho e o Conselheiro 
Substituto Marcio Aluízio Moreira Gomes. O 
resultado foi proclamado por unanimidade 
dos votos, uma vez que o Conselheiro e o 
Conselheiro Substituto votaram com o Rela-
tor. O Procurador de Contas Zailon Miranda 
Labre Rodrigues esteve presente. 

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões da 2ª Câmara, em 
Palmas, Capital do Estado, aos 20 dias do 
mês de janeiro de 2015. 

RESOLUÇÃO TCE/TO Nº  11/2015 
2ª CÂMARA

1. Processo nº: 402/2011
2. Classe de Assunto: 05 – Tomada de Con-
tas ou Tomada de Contas Especial 
2.1 Assunto: 02 – Tomada de Contas Especial 
referente ao Convênio nº 043/2005 – ser-
viço socioassistencial de ação continuada 
para execução dos serviços de proteção 
social básica à infância – PSB e ao jovem – 
Agente Jovem
3. Responsáveis: Maria Helena Brito Miranda 
e Vilmede Alves de Sousa
4. Órgão: Prefeitura de São Sebastião do 
Tocantins
5. Relator: Conselheiro André Luiz de Matos 
Gonçalves
6. Representante do Ministério Público: Zai-
lon Miranda Labre Rodrigues 
7. Procurador constituído nos autos: não há

EMENTA: TOMADA DE CONTAS. IR-
REGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DAS 
CONTAS REFERENTES AO CONVÊNIO 
Nº 043/2005. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA – PSB E AO 
JOVEM – AGENTE JOVEM. RECURSOS FE-
DERAIS. INCOMPETÊNCIA NO PROCESSA-
MENTO E JULGAMENTO. REMESSA DOS 
AUTOS À SETAS PARA INFORMAR AO TCU 
ACERCA DA IRREGULARIDADE. 

8. DECISÃO:

VISTOS, relatados e discutidos estes 
autos de n.º 402/2011 – Tomada de Contas 
Especial instaurada pelo Prefeito Municipal 
à época, Sr. Claudiney de Oliveira da Con-
ceição, por meio do Decreto nº 52, de 06 
de dezembro de 2010, em face de irregula-
ridades constatadas na prestação de contas 
do Plano de Ação nº 043/2005, firmado en-
tre o Município de São Sebastião e a União, 

com intermédio da Secretaria Estadual do 
Trabalho e Ação Social (SETAS) do Estado 
do Tocantins, cujo objeto consistia no apoio 
financeiro aos serviços assistenciais relati-
vos ao Programa de Proteção Básica (PSB) 
à infância e ao jovem, com o repasse total 
de R$ 53.283,12 (cinquenta e três mil duzen-
tos e oitenta e três reais e doze centavos), 
transferidos ao longo do exercício financei-
ro de 2005.

Considerando que o PSB é um pro-
grama federal cujos recursos são prove-
nientes do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Social.

Considerando que o Estado do To-
cantins apenas intermediou o repasse de 
verbas federais ao município de São Sebas-
tião do Tocantins.

Considerando que a contraprestação 
municipal é extremamente baixa, com valor 
sobremodo inferior ao de alçada pra instau-
ração de TCE por esta Corte de Contas.

Considerando que do montante re-
passado, apenas impugnou-se a quantia 
de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos re-
ais), situação que impossibilita a este Tri-
bunal averiguar o valor municipal que foi 
rechaçado.

Considerando a competência do Tri-
bunal de Contas da União em fiscalizar os 
repasses federais referentes aos programas 
de ação continuada do Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), prevista no artigo 71, inciso VI, da 
Constituição Federal.

Considerando, sobretudo, o inteiro 
teor do Voto exarado nos presentes autos.  

RESOLVEM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado do Tocantins, reu-
nidos em Sessão da 2ª Câmara, diante das 
razões expostas pelo Relator, em:

10.1 Declinar sua COMPETÊNCIA para 
julgar a Tomada de Contas Especial em 
apreço, visto que a possível irregularidade 
na prestação de contas se relaciona predo-
minantemente com recursos federais, pro-
venientes do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Social, o que enseja a atuação do 
Tribunal de Contas da União;

10.2 Encaminhar os autos à Coorde-
nadoria de Protocolo Geral (COPRO) para 
que encaminhe à Secretaria de Estado do 
Trabalho e Assistência Social, órgão que so-
licitou a instauração desta Tomada de Con-
tas Especial, a fim de que adote as provi-
dências necessárias à comunicação ao TCU 
acerca da presente irregularidade; 

10.3 Determinar a publicação da De-
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cisão no Boletim Oficial deste Sodalício, nos 
termos do art. 27, caput, da Lei nº 1.284/2001 
e do art. 341, § 3º, do RITCE/TO, para que 
surtam os efeitos legais necessários;

Sob a Presidência do Conselheiro 
Alberto Sevilha, participaram da sessão o 

Conselheiro André Luiz de Matos Gonçal-
ves em substituição ao Conselheiro Napo-
leão de Souza Luz Sobrinho e o Conselheiro 
Substituto Marcio Aluízio Moreira Gomes. O 
resultado foi proclamado por unanimidade 
dos votos, uma vez que o Conselheiro e o 
Conselheiro Substituto votaram com o Rela-

tor. O Procurador de Contas Zailon Miranda 
Labre Rodrigues esteve presente. 

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões da 2ª Câmara, em 
Palmas, Capital do Estado, aos 20 dias do 
mês de janeiro de 2015. 
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