
23/04/2021 SEI/TCE-TO - 0387898 - Portaria

https://app.tce.to.gov.br/boletim/app/controllers/?&c=TCE_Boletim_PublicacoesCtrll&m=abrirHtml&id=10061&print=1 22/98

9.6. Esclarecer à Câmara Municipal que, nos termos do artigo 107 da Lei
Orgânica desta Casa, deverá ser encaminhada cópia do ato de julgamento das contas, pela
Câmara Municipal a esta Corte.

9.7. Determinar à Secretaria do Plenário deste Tribunal de Contas que expeça
ofício à Câmara Municipal de Silvanópolis/TO, conforme disposto no artigo 35 do Regimento
Interno desta Corte de Contas e, após as providências administrativas, sejam os autos
encaminhados à Coordenadoria de Protocolo Geral objetivando arquivamento.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capital do Estado, aos
dias 20 do mês de abril de 2021

Presidiu o julgamento o Conselheiro José Wagner Praxedes. Votou divergente do Relator a
Conselheira Doris de Miranda Coutinho.  Acompanhou o voto divergente o Conselheiro
Substituto Wellington Alves da Costa, em substituição ao Conselheiro Manoel Pires dos Santos -
Convocação nº 27/2021. Presente, representando o Ministério Público de Contas junto ao
Tribunal, o Procurador Márcio Ferreira Brito. O resultado proclamado foi por Maioria Absoluta.

Documento assinado eletronicamente por: 
JOSE WAGNER PRAXEDES, PRESIDENTE (A), em 20/04/2021 às 15:56:57, conforme
art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

DORIS DE MIRANDA COUTINHO, RELATOR (A), em 20/04/2021 às 15:12:07,
conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

MARCIO FERREIRA BRITO, PROCURADOR (A) DE CONTAS, em 20/04/2021 às
16:00:00, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

MOISES VIEIRA LABRE, CONSELHEIRO(A) SUBSTITUTO(A), em 22/04/2021 às
10:35:07, 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 128331 e o código
CRC B9ED4B3

PARECER PRÉVIO TCE/TO Nº 24/2021-PRIMEIRA CÂMARA

1. Processo nº: 5348/2019
2.
Classe/Assunto:

4.PRESTAÇÃO DE CONTAS
2.PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO - CONSOLIDADAS - 2018

3.
Responsável(eis):

RAIMUNDA VIRGILENE SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 47724501220

VANIA MARIA DE BRITO REGO - CPF: 96084898149
4. Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
5. Relator: Conselheira DORIS DE MIRANDA COUTINHO
6. Distribuição: 5ª RELATORIA
7. Representante
do MPC:

Procurador(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA MODES

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO -
CONSOLIDADAS. DÉFICIT FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. DESCUMPRIMENTO
DO ART. 37 DA LEI 4.320/64- DEA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REGISTRO
CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIO EM PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO
PELO RGPS. PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO. 

8. DECISÃO
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VISTOS, relatados e discutidos os autos de nº 5348/2019, que versam sobre as
Contas Consolidadas do Município de Barra do Ouro-TO relativas ao exercício financeiro de
2018, sob a responsabilidade da Sra. Raimunda Virgilene Sousa de Oliveira, submetidas à
análise desta Corte de Contas, por força do disposto no § 2º, do art.31 da Constituição Federal,
combinado com o artigo 33, inciso I da Constituição Estadual, artigo 1º, inciso I da Lei Estadual
nº 1.284/2001, art. 26 do Regimento Interno e Instrução Normativa TCE/TO n° 08/2013, vigente
à época;

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 56 da Lei
Complementar nº 101/00 e artigo 1º, I e 100 da Lei nº 1284/2001;

Considerando que ao emitir Parecer Prévio, o Tribunal de Contas formula opinião
em relação às citadas contas, atendo-se à análise da gestão contábil, financeira, orçamentária,
patrimonial e cumprimento dos índices Constitucionais, ficando o julgamento das contas sob a
responsabilidade das Câmaras Municipais;

Considerando a análise empreendida pela Coordenadoria de Análise de Contas e
Acompanhamento da Gestão Fiscal, o Parecer do Corpo Especial de Auditores, do Ministério
Público de Contas e o Voto do Conselheiro Relator;

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, reunidos em
Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pela Relatora:

8.1. Emitir Parecer Prévio pela REJEIÇÃO das Contas Anuais Consolidadas de
Barra do Ouro- TO, referente ao exercício de 2018, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo
Sra. Raimunda Virgilene Sousa de Oliveira, 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, ante a permanência das irregularidades:

1. Déficit de execução orçamentário no valor de R$744.092,60, que
apresentou 5,50% da receita gerida, no entanto, ao agregar o valor de
R$941.450,30, referente à despesa de exercício anterior o déficit
totalizou R$1.685.542,83, representou 12,47%, em desacordo ao
disposto no art. 1º, § 1º, e 4º, I, "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal,
e, no art. 48, "b", da Lei Federal nº 4.320/1964 (Item 5.1 do relatório).
Restrição de Ordem Legal Gravíssimas (Item 2.1 da IN nº 02 de 2013).
Item 8.8.1 ao 8.8.1.7 do voto;

2. Despesas de exercícios anteriores no montante de R$941.450,30, ou
seja, compromissos que deixaram de ser reconhecidos na execução
orçamentária do período e registrados no passivo com indicador de
superávit financeiro “P”, por consequência, o Balanço Orçamentário de
2018, não atende a característica da representação fidedigna (art. 60,
63, 101 e 102 da Lei nº 4.320/64) (item 5.1.2 do relatório e item 6.2.2.3
do relatório complementar nº 40/20), item 8.8.1.3 ao 8.8.1.7 do voto;

3. Déficit financeiro consolidado de R$716.936,26 e após incluir a
despesa de exercício anterior no passivo no valor de R$941.450,30, o
déficit é de R$1.658.386,56 que representa 12,27% da receita gerida e.
em consequência, nas fontes de recursos: 0010 e 5010 - Recursos
Próprios (R$746.077,10); 0020 - Recursos do MDE (R$98.709,83);
0030 - Recursos do FUNDEB (R$245.341,95); 0040 - Recursos do
ASPS (R$272.833,10); 0070 - Alienação de Bens (R$16.836,06); 0200
a 0299 - Recursos Destinados à Educação (R$210.361,23); 0700 a 0799
- Recursos Destinados à Assistência Social (R$78.425,28); 4000 a 4999
- Recursos de Convênios com outras Entidades (R$2.311,61), em
descumprimento ao que determina o art. 1º, § 1º, da Lei de
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Responsabilidade Fiscal (item 7.2.7, 7.2.7.1 do relatório), (Item 2.15 da
IN nº 02 de 2013), item 8.10.1 /8.10.3 do voto;

4. O registro contábil orçamentário da contribuição patronal vinculada
ao Regime Geral de Previdência atingiu 17,32%, inferior ao mínimo
exigido de 20% acrescido do RAT, estabelecido no art. 22, I, da Lei n°
8212/91, sem o respectivo lançamento dos valores faltantes no passivo
com atributo “P”, constituindo irregularidade gravíssima segundo os
itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.4 da  IN  TCE/TO nº 02/2013 (item 9.3. do
relatório, relatório complementar e balancete de verificação e arquivo
com a relação de empenho), Item 8.13.2 ao 8.13.2.7 do voto.

8.2. Ressalvas:

a) execução orçamentária em algumas funções e programas inferiores a
65% (item 4.1  do relatório), item 8.18 do voto;

b) divergência entre os registros contábeis e os valores recebidos como
Receitas e registrados no site do Banco do Brasil, em descumprimento
ao que determina o art. 83 da Lei Federal nº 4.320/64 (Item 3.2.1.2 do
relatório, item 9 do despacho nº 517/2020);

c) ausência de registro na conta contábil “Créditos Tributários a
Receber” em desconformidade ao que determina o MCASP (item
7.1.2.1 do relatório), item 8.18 do voto;

d) falhas na utilização da receita do FUNDEB e na codificação das
respectivas fontes de recursos do referido Fundo, evidenciando
descumprimento dos códigos estabelecidos na Portaria/TCE nº
914/2008, bem como utilização de fontes distintas para a mesma
despesa, nas fases de empenho, liquidação e pagamento. (Item 10.3 do
relatório), item 8.18 do voto;

e) as disponibilidades (valores numerários) enviadas no arquivo conta
disponibilidade, registrou saldo maior que o ativo financeiro na fonte
010 de R$6.089,43 e na fonte 700-a 749 a quantia de R$209,66, em
desacordo a Lei 4.320/64 (Item 7.2.7.2 do relatório), item 8.18 do voto;

f) ativo financeiro por fonte de recursos com valores negativos, em
desacordo com a Lei 4.320/64 (Item 7.2.7.3 do relatório), item 13 do
despacho 517/2020;

g) cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$4.300,00,
em desacordo com os artigos 83 a 106 da Lei nº 4320/64 e princípios de
Contabilidade. Restrição de Ordem Legal Gravíssima (Item 2.9 da IN
nº 02 de 2013) (Item 7.2.7.1 do relatório);item 8.10.4 do voto;

h) divergência entre os lançamentos realizados nas contas de variações
patrimoniais e a o valor da execução orçamentária (itens 15, 16 e 17 do
despacho nº 517/2020) item 8.13.2.8 do voto.

8.3. Recomendar ao gestor que adote as medidas junto aos departamentos
competentes visando que as impropriedades ressalvadas nas presentes contas  não voltem a
ocorrer, com destaque:

a. realizem a conferência das informações contábeis de forma a evitar
divergência entre os saldos lançados no arquivo das disponibilidades
com os valores registrados no ativo financeiro;
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b. adotem medidas junto à contabilidade e departamento responsável pelo
controle da arrecadação visando ao atendimento dos arts. 11, 13 e 58 da
Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 39 da Lei 4.320/64, e as
disposições do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público -
MCASP acerca dos procedimentos contábeis para registro e controle da
arrecadação e dívida ativa (inscrição, atualização, reclassificação, ajuste
para perdas), e concernentes à sua gestão administrativa e judicial;

c. sejam observadas as demais ressalvas constantes do Voto, de modo que
não voltem a ocorrer incluindo aquelas descritas no item 12 do Relatório
de Técnico (evento 7).

8.4. Determinar ao atual gestor (a) que:

a. elabore as propostas de Lei concernentes aos instrumentos de
planejamento contendo as metas físicas e indicadores de modo a
possibilitar o acompanhamento e controle dos resultados da gestão, com
destaque aos programas e ações na área da educação visando ao
cumprimento do Plano Nacional e Municipal de Educação, e que tais
resultados sejam evidenciados nas contas no Relatório do Órgão Central
de Controle Interno conforme exigido no artigo 3º, XIV “b”, “d” e “i” da
Instrução Normativa nº 02/2019;

b. cumpra o disposto no artigo 10 da Lei Federal nº 13.005/2014 que
aprovou o Plano Nacional de Educação no sentido de que o Plano
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual do
Município sejam formulados de maneira a assegurar a consignação de
dotações orçamentárias compatíveis com as prioridades, diretrizes, metas
e estratégias na referida lei bem como na Lei Municipal que aprovou o
Plano Municipal de Educação, de modo a viabilizar sua plena execução;

c. confira absoluta prioridade na realização de ações necessárias para
atender as Metas do Plano Nacional de Educação cujo prazo já se
exauriu, em especial à Meta 1-A, 7 e 18 do PNE, que tratam do acesso à
educação infantil (meta de 100% das crianças de 4 e 5 anos,
matriculadas), melhoria da qualidade do ensino (IDEB), e valorização
dos profissionais do magistério, com as respectivas estratégias do Plano
Nacional da Educação, (item 4, alínea “b.2” do Relatório Técnico,
evento 6).

8.5. Ressaltar que a manifestação ora exarada se baseia exclusivamente no exame
de documentos de veracidade ideológica apenas presumida, uma vez que demonstraram
satisfatoriamente os atos e fatos registrados até 31/12/2018.

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

8.7. Esclarecer à Câmara Municipal que, nos termos do artigo 107 da Lei
Orgânica desta Casa, deverá ser encaminhada cópia do ato de julgamento das contas a esta
Corte.

8.8. Determinar o encaminhamento de cópia do Relatório, Voto e Parecer Prévio a
Sra. Raimunda Virgilene Sousa de Oliveira, prefeita, esclarecendo-se que o referido processo
permanecerá neste Tribunal até se esgotar o prazo recursal, na forma do disposto no art. 33 do
Regimento Interno.

8.9. Determinar a Secretaria da Primeira Câmara, após o trânsito em julgado,
dê ciência à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, e à Delegacia da Receita Federal
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com sede em Palmas, do Relatório, Voto e Parecer Prévio, em especial aos fatos analisados no
item 8.13.2 ao 8.13.5.9 do voto.

8.10. Após expirado o prazo recursal, oficie-se à Câmara Municipal de Barra do
Ouro-TO, para as providências quanto ao julgamento que lhe compete e, encaminhe-se à
Coordenadoria de Protocolo Geral para arquivamento.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capital do Estado, aos
dias 20 do mês de abril de 2021

Presidiu o julgamento o Conselheiro José Wagner Praxedes. Votou com a Relatora o Conselheiro
Substituto Moisés Vieira Labre, em substituição ao Conselheiro Manoel Pires dos Santos -
Convocação nº 27/2021. Votou divergente da Relatora o Conselheiro José Wagner Praxedes.
Presente, representando o Ministério Público de Contas junto ao Tribunal, o Procurador Márcio
Ferreira Brito. O resultado proclamado foi por Maioria Absoluta.

Documento assinado eletronicamente por: 
JOSE WAGNER PRAXEDES, PRESIDENTE (A), em 20/04/2021 às 15:56:55, conforme
art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

DORIS DE MIRANDA COUTINHO, RELATOR (A), em 20/04/2021 às 15:12:06,
conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

MARCIO FERREIRA BRITO, PROCURADOR (A) DE CONTAS, em 20/04/2021 às
15:59:53, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

MOISES VIEIRA LABRE, CONSELHEIRO(A) SUBSTITUTO(A), em 22/04/2021 às
10:35:06, 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 109916 e o código
CRC 3C7D304

RESOLUÇÃO Nº 314/2021-PRIMEIRA CÂMARA

1. Processo nº: 14651/2020
2.
Classe/Assunto:

8.ATO DE PESSOAL
9.RESERVA REMUNERADA - Conforme PORTARIA: 001301/2020 De:
23/09/2020

3.
Responsável(eis):

SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA - CPF: 58602640110

4. Interessado(s): ANELIO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 60179546104
5. Origem: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO

TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
6. Órgão
vinculante:

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

7. Relator: Conselheiro Substituto ORLANDO ALVES DA SILVA
8. Representante
do MPC:

Procurador(a) MARCIO FERREIRA BRITO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. ATO DE PESSOAL. RESERVA
REMUNERADA. LEGAL. DETERMINAR REGISTRO. 

9. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos os autos que tratam da análise do ato administrativo
materializado por meio da Portaria nº 1301, de 23 de setembro de 2020, do Instituto de Gestão


