
c) Que promova a conciliação dos valores informados através do arquivo “Bem Ativo Imobilizado.xml” com os registros contábeis do
Balancete de Verificação, contas: 1231000000000000 (Bens Móveis), 1232000000000000 (Bens Imóveis) e 1238000000000000
(Depreciações) dentre outras informações necessários para apuração do Ativo Imobilizado e observem os procedimentos patrimoniais e
os prazos constantes na Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

d) Que inclua informação detalhada em Nota Explicativa dos valores registrados em “Créditos por Danos ao Patrimônio”, e junte os
documentos que comprovem o fato que deu origem aos lançamentos e que adote medidas a fim de regularizar/recuperar o valor.

e) Que as reavaliações atuariais, e os respectivos DRAA’s, tenham como data da avaliação o último dia do exercício anterior ao da
exigência de sua apresentação, e elaboradas com os dados cadastrais posicionados entre os meses de julho a dezembro do exercício
anterior ao da exigência de sua apresentação, nos termos do art. 14 da Portaria MPS nº 403/2008.

f) Que adotem as devidas providências para o fiel cumprimento da Lei nº 9.717/1998, e das respectivas normas regulamentares editadas
pelo MPS, em especial a Portaria nº 403/2008, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes
Próprios de Previdência Social-RPPS, permitindo, assim, a transparência da prestação de contas, e a leitura da informação contábil para
conclusão sobre a capacidade do IMPAR para arcar com suas obrigações financeiras e previdenciárias futuras, sob pena de rejeição das
contas.

g) Que as Notas Explicativas (NEs) contemplem os critérios utilizados quando da elaboração das demonstrações contábeis, acerca dos
dados de natureza patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, entre outros, com o objetivo de adicionar informações não
evidenciados nos demonstrativos em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

8.3. Determinar a publicação desta Decisão 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, inclusive para a interposição de eventual
recurso.

8.4. Determinar o encaminhamento de cópia do Relatório, Voto e Decisão aos responsáveis para conhecimento, bem
como ao atual gestor para a adoção de medidas necessárias à correção dos procedimentos inadequados de modo a prevenir a ocorrência
de outros semelhantes.

8.5. 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.

8.6. Cientificar o parquet especializado haja vista a divergência com o Parecer Ministerial.

8.7. Determinar o envio dos autos à Coordenadoria de Protocolo para providências de mister

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capital do Estado, aos dias 30 do mês de novembro de 2021 .

Presidiu o julgamento o Conselheiro ALBERTO SEVILHA. Votaram com o Relator o Conselheiro Severiano José Costandrade de
Aguiar e o Presidente, Conselheiro Alberto Sevilha. Presente, representando o Ministério Público de Contas junto ao Tribunal, o
Procurador-Geral JOSÉ ROBERTO TORRES GOMES. O resultado proclamado foi por unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por: 
ALBERTO SEVILHA, PRESIDENTE (A), em 30/11/2021 às 17:33:49, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES, RELATOR (A), em 30/11/2021 às 17:45:32, conforme art. 18, da Instrução Normativa
TCE/TO Nº 01/2012.

JOSE ROBERTO TORRES GOMES, PROCURADOR (A) GERAL DE CONTAS, em 30/11/2021 às 17:03:56, conforme art. 18, da
Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tce.to.gov.br/valida/econtas informando o código verificador 173283 e
o código CRC FA7841A

ACÓRDÃO TCE/TO Nº 882/2021-SEGUNDA CÂMARA

1. Processo nº: 9204/2017
    1.1. Apenso(s) 13100/2017
2.
Classe/Assunto:

5.TOMADA DE CONTAS OU TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
 2.TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - REFERENTE AS CONTAS DE ORDENADOR DE DESPESAS DO

EXERCÍCIO DE 2016
3.
Responsável(eis):

EDIGAR CRUZ DA LUZ - CPF: 90969200153

JOELMA MOREIRA DA COSTA - CPF: 01604512130
4. Origem: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
5. Órgão
vinculante:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIATINS

6. Relator: Conselheiro ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES
7. Distribuição: 2ª RELATORIA
8. Representante
do MPC:

Procurador(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA MODES

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL. CONTAS IRREGULARES . OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS VIA SICAP/CONTÁBIL. EXERCÍCIO DE
2016. NÃO COMPROVAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FORMA A COMPROVAR A LEGITIMIDADE E
FINALIDADE PÚBLICA DOS GASTOS DO FUNDO. DANO AO ERÁRIO QUANTIFICADO. CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS. REVELIA. CONTAS IRREGULARES. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. APLICAÇÃO DE MULTA. 

 I. Compete constitucionalmente 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.

 II. É dever constitucional daquele que gere e administra dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, prestar
contas ao Tribunal de Contas.

 III. As contas serão julgadas irregulares quando comprovada a omissão ou retardamento na prestação de contas, caracterizados pelo
atraso no seu encaminhamento ao Tribunal por prazo superior a sessenta dias, e aos gestores serão imputados débitos e multas
concernentes ao valor das despesas não devidamente comprovadas.

 IV. Contas julgadas irregulares. Imputação de débito. Aplicação de multa.



          

9. DECISÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela senhora Cleane Machado
Feitosa, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Goiatins/TO à época, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos
recebidos/arrecadados, durante o exercício financeiro de 2016, pelos responsáveis Edigar Cruz da Luz – gestor no período de janeiro
a julho de 2016, e Joelma Moreira da Costa – Gestora no período de agosto a dezembro de 2016, na qualidade de ordenadores de
despesas do Fundo Municipal de Saúde de Goiatins/TO.

Considerando que compete constitucionalmente 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 a competência desta Corte de Contas quanto ao julgamento individualizado dos atos do gestor enquanto
ordenador de despesas e daqueles que causarem prejuízo ao erário;

Considerando que os ex-gestores não deixaram na sede da Fundo, nem tampouco apresentaram quando citados, os
documentos comprobatórios das despesas realizadas;

Considerando, ainda, que demonstrado nos autos a realização de despesas não devidamente justificadas, motivadas e
comprovadas, o que impõe responsabilização dos agentes que autorizaram os gastos irregulares e que não tomaram as devidas
providências para o controle gerencial do órgão;

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

9.1. Julgar IRREGULARES, consoante os termos do artigo 85, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual nº
1.284/2001 c/c o art. 77, I, II e III, do Regimento Interno TCE/TO, as contas objeto da Tomada de Contas Especial instaurada em face
da omissão no envio a esta Corte de Contas da prestação de contas dos recursos recebidos/arrecadados e da não apresentação dos
documentos (atos e processos administrativos) sobre as despesas do Fundo Municipal de Saúde de Goiatins/TO, durante o exercício
financeiro de 2016, de responsabilidade do Sr. Edigar Cruz da Luz – gestor no período de janeiro a julho de 2016, e da Sra. Joelma
Moreira da Costa – Gestora no período de agosto a dezembro de 2016, na qualidade de ordenadores de despesas do Fundo.

9.2. Julgar IRREGULAR, consoante os termos do artigo 85, inciso III, alíneas, “a”, “b” e “c” da Lei Estadual nº
1.284/2001 c/c o art. 77, I, II e III, do Regimento Interno TCE/TO, a Prestação de Contas de Ordenador de Despesas do Fundo
Municipal de Saúde de Goiatins/TO, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Edigar Cruz da Luz –
gestor no período de janeiro a julho de 2016, e da Sra. Joelma Moreira da Costa – Gestora no período de agosto a dezembro de 2016,
tendo em vista a constatação do descumprimento do dever constitucional de prestar contas, uma vez que os dados apresentados nas
Remessas do SICAP-Contábil foram incompletos em demasia, ausentes inclusive os lançamentos das despesas do órgão, e também a
constatação de que não havia nenhum documento/processo que comprovasse as despesas executadas na sede do órgão.

9.3. Imputar ao Sr. Edigar Cruz da Luz – gestor no período de janeiro a julho de 2016 do Fundo Municipal de Saúde de
Goiatins/TO, débito no valor de R$ 1.214.365,26 (um milhão, duzentos e quatorze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis
centavos), que deverá ser recolhido aos cofres municipais, devidamente atualizado, na conformidade do art. 40 da Lei Estadual nº
1.284/2001, tendo em vista a ausência de documentos que evidenciem a regularidade/legalidade e destinação dos recursos públicos
recebidos/arrecadados durante seu período de gestão, conforme descrito no Relatório da TCE nº 01/2017, datado de 19/06/2017,
confeccionado pela Comissão da Tomada de Contas Especial designada pela Portaria nº 2/2017, de 18 de abril de 2017.

9.4. Aplicar ao Sr. Edigar Cruz da Luz – gestor no período de janeiro a julho de 2016 do Fundo Municipal de Saúde de
Goiatins/TO, multa no valor de R$ 121.436,53 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos),
correspondente a 10% do valor do débito imputado, na conformidade do art. 38 da Lei nº 1.284/2001 c/c Art.158 do RI-TCE.

9.5. Imputar à Sra. Joelma Moreira da Costa – Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Goiatins/TO no período de
agosto a dezembro de 2016, débito no valor de R$ 933.765,76 (novecentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta
e seis centavos), que deverá ser recolhido aos cofres municipais, devidamente atualizado, na conformidade do art. 40 da Lei Estadual nº
1.284/2001, tendo em vista a ausência de documentos que evidenciem a regularidade/legalidade e destinação dos recursos públicos
recebidos/arrecadados durante seu período de gestão, conforme descrito no Relatório da TCE nº 01/2017, datado de 19/06/2017,
confeccionado pela Comissão da Tomada de Contas Especial designada pela Portaria nº 2/2017, de 18 de abril de 2017.

9.6. Aplicar à Sra. Joelma Moreira da Costa – Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Goiatins/TO no período de
agosto a dezembro de 2016, multa no valor de R$ 93.376,58 (noventa e três mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito
centavos), correspondente a 10% do valor do débito imputado, na conformidade do art. 38 da Lei nº 1.284/2001 c/c Art.158 do RI-TCE.

9.7. Fixar, nos termos do art. 83, §1º, RITCE/TO, o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para que os
responsáveis comprovem perante o Tribunal, os recolhimentos das multas à conta do Fundo de Aperfeiçoamento e Reequipamento
Técnico 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 RITCE/TO, atualizadas
monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados, na forma prevista na legislação em vigor.

10.8. Autorizar o parcelamento da multa, caso requerido, conforme 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.

9.9. Alertar aos responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento
antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 94, parágrafo único, da Lei nº 1.284/2001, c/c o art. 84, §2º, do Regimento Interno deste
Tribunal.

9.10. Autorizar, consoante art. 96, inciso II, da Lei nº 1.284/2001, a cobrança judicial da dívida, atualizada
monetariamente na forma da legislação em vigor.

9.11. Determinar o encaminhamento de cópia do Relatório, Voto e Decisão aos responsáveis para conhecimento, bem
como ao atual gestor para a adoção de medidas necessárias à cobrança dos débitos apurados e imputados nesta decisão.

9.12. Determinar a publicação desta Decisão 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 surta os efeitos legais necessários, inclusive para eventual interposição de
recursos.

9.13. Alertar os 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.



9.14. Determinar o envio dos autos ao Cartório de Contas deste Tribunal para adoção das providências de sua alçada e,
após, à Coordenadoria de Protocolo Geral para providências de mister.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capital do Estado, aos dias 30 do mês de novembro de 2021 .

Presidiu o julgamento o Conselheiro ALBERTO SEVILHA. Votaram com o Relator o Conselheiro Severiano José Costandrade de
Aguiar e o Presidente, Conselheiro Alberto Sevilha. Presente, representando o Ministério Público de Contas junto ao Tribunal, o
Procurador-Geral JOSÉ ROBERTO TORRES GOMES. O resultado proclamado foi por unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por: 
ALBERTO SEVILHA, PRESIDENTE (A), em 30/11/2021 às 17:33:49, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES, RELATOR (A), em 30/11/2021 às 17:45:32, conforme art. 18, da Instrução Normativa
TCE/TO Nº 01/2012.

JOSE ROBERTO TORRES GOMES, PROCURADOR (A) GERAL DE CONTAS, em 30/11/2021 às 17:03:57, conforme art. 18, da
Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tce.to.gov.br/valida/econtas informando o código verificador 175777 e
o código CRC E70F14E

ACÓRDÃO TCE/TO Nº 879/2021-SEGUNDA CÂMARA

1. Processo nº: 2586/2014
2.
Classe/Assunto:

4.PRESTAÇÃO DE CONTAS
12.PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR - 2013

3.
Responsável(eis):

CARLOS MURAD - CPF: 00498502880

GILZANDER GOMES SARAIVA - CPF: 64245870125
MARIANA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 02111766135

4. Origem: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA
5. Relator: Conselheiro ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES
6. Distribuição: 2ª RELATORIA
7. Representante
do MPC:

Procurador(a) MARCIO FERREIRA BRITO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR. SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO. SUPERÁVIT
FINANCEIRO. IMPROPRIEDADE(S) RESSALVADA(S). RECOMENDAÇÃO(ÕES). CONTAS REGULARES COM RESSALVAS. 

 
8. DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos o presentes autos que trata da Prestação de Contas de Ordenador do Instituto

de Previdência dos Servidores de Araguaína – IMPAR, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Carlos
Murad – Gestor à época, tendo ainda como demais responsáveis os Srs. Auberany Dias Pereira – Contador no período de 01/01 a
28/02/2013, Gilzander Gomes Saraiva - Contador no período de 01/03 a 31/12/2013, e a Sra. Mariana Cardoso de Souza - Controle Interno
à época, encaminhada a esta Corte de Contas nos termos do artigo 33, inc. II, da Constituição Estadual, art. 1º, inc. II, da Lei nº 1.284/2001 e
artigo 37 do Regimento Interno.

Considerando que compete constitucionalmente 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 que as inconsistências/impropriedades não regularizadas podem ser objeto de ressalvas e recomendações,
posto não se mostrarem suficientes para macular toda a gestão, em conformidade com os ditames do artigo 85, II e artigo 87 da Lei
Estadual nº 1.284/2001;

Considerando o inteiro teor do voto.

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 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:

8.1. Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas de Ordenador de Despesas do Instituto de Previdência dos
Servidores de Araguaína – IMPAR, relativas ao exercício financeiro de 2013, tendo como responsáveis os Srs. Carlos Murad – Gestor à
época, Auberany Dias Pereira – Contador no período de 01/01 a 28/02/2013, Gilzander Gomes Saraiva - Contador no período de 01/03 a
31/12/2013, e a Sra. Mariana Cardoso de Souza - Controle Interno à época, com fundamento no artigo 85, II, e art. 87 da Lei nº
1.284/2001 c/c art. 76 do Regimento Interno, dando-lhes quitação.

8.2. Determinar ao atual gestor do Instituto de Previdência dos Servidores de Araguaína – IMPAR que atenda às
recomendações e determinações abaixo enumeradas, tendo em vista que a reincidência dos apontamentos poderá influenciar na análise
da próxima conta:

a) Adotar as medidas necessárias à correção dos procedimentos inadequados analisados nos autos, caso ainda se encontrem pendentes
de regularização, e evite reincidir nas falhas apontadas.

b) Que a apuração dos valores em estoques junto ao almoxarifado respeite o método do preço médio ponderado de compras, conforme
previsto no art. 106, III da Lei nº 4.320, de 1964. E por fim, recomendo, que registrem corretamente as entradas, que devem
corresponder aos valores liquidados nas rubricas 339030 e 339032, e as saídas no “Almoxarifado”, que devem estar iguais a baixa da
rubrica 3.3.1.00, a fim de que o valor constante da contabilidade guarde consonância com o estoque físico/financeiro.

c) Que promova a conciliação dos valores informados através do arquivo “Bem Ativo Imobilizado.xml” com os registros contábeis do
Balancete de Verificação, contas: 1231000000000000 (Bens Móveis), 1232000000000000 (Bens Imóveis) e 1238000000000000
(Depreciações) dentre outras informações necessários para apuração do Ativo Imobilizado e observem os procedimentos patrimoniais e
os prazos constantes na Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

d) Que inclua informação detalhada em Nota Explicativa dos valores registrados em “Créditos por Danos ao Patrimônio”, e junte os
documentos que comprovem o fato que deu origem aos lançamentos e que adote medidas a fim de regularizar/recuperar o valor.


