
CPF: 329.400.092-87, em virtude do descumprimento do prazo no envio dos dados relativos ao
orçamento de 2021, por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP-
CONTABIL, consoante determinação constante da Instrução Normativa nº 11/2012, de 05/12/2012;

 LEIA-SE:

7. DECISÃO:

Versam os presentes autos sobre processo administrativo instaurado por esta Corte de
Contas, em desfavor dos agentes públicos do Fundo Municipal de Assistência Social de Araguatins -
CNPJ: 15.547.010/0001-19, Srs.  Ivonete Monteiro da Silva - Gestora - CPF: 791.374.901-68, Paulo
Alves Parreira Júnior – Contador -  CPF: 003.562.571-69 e Alcides Martins Guimarães Junior –
Controle Interno - CPF: 034.181.121-10, em virtude do descumprimento do prazo no envio dos
dados relativos ao orçamento de 2021, por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria
Pública - SICAP-CONTABIL, consoante determinação constante da Instrução Normativa nº 11/2012,
de 05/12/2012;

E ainda, no item 7.1, do referido Acórdão,

ONDE SE LÊ:

7.1. Aplicar multa individualizada de 1% do valor definido no caput do art. 159, do
RI-TCE/TO, que corresponde a R$ 339,63 (trezentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos)
aos agentes públicos do Fundo Municipal de Saúde de Araguatins - CNPJ: 11.406.326/0001-30, Srs. 
Simydarkuia Araújo da Silva - Gestora - CPF: 565.639.651-72, Paulo Alves Parreira Júnior –
Contador -  CPF: 003.562.571-69 e João Carlos Barroso – Controle Interno - CPF: 329.400.092-87,
em virtude do descumprimento do prazo no envio dos dados relativos ao orçamento de 2021, por
meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP-CONTABIL, consoante
determinação constante da Instrução Normativa nº 11/2012, de 05/12/2012;

 LEIA-SE:

7.1. Aplicar multa individualizada de 1% do valor definido no caput do art. 159, do
RI-TCE/TO, que corresponde a R$ 339,63 (trezentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos)
aos agentes públicos do Fundo Municipal de Assistência Social de Araguatins - CNPJ:
15.547.010/0001-19, Srs.  Ivonete Monteiro da Silva - Gestora - CPF: 791.374.901-68, Paulo Alves
Parreira Júnior – Contador -  CPF: 003.562.571-69 e Alcides Martins Guimarães Junior – Controle
Interno - CPF: 034.181.121-10, em virtude do descumprimento do prazo no envio dos dados relativos
ao orçamento de 2021, por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP-
CONTABIL, consoante determinação constante da Instrução Normativa nº 11/2012, de 05/12/2012;

 Deste modo, encaminhamos à Primeira Câmara para publicação no Boletim Oficial
deste Tribunal de Contas.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO
ORLANDO ALVES DA SILVA, em Palmas, Capital do Estado, aos dias 25 do mês
de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por: 
ORLANDO ALVES DA SILVA, CONSELHEIRO(A) SUBSTITUTO(A), em 25/11/2021 às
14:35:06, 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 178034 e o código CRC 0D67E5F
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Assunto: Recomendação ao jurisdicionado.

 

 

 

1. O CONSELHEIRO TITULAR DA SEXTA RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO TOCANTINS, no intuito de garantir o efetivo Controle Externo, por meio de um
sistema de fiscalização, orientação e avaliação dos resultados da gestão e das políticas públicas, em
benefício da sociedade, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com arrimo nos artigos
71, da Constituição Federal e no artigo 32, da Constituição do Estado do Tocantins, e,

 

2. CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da
Constituição Federal;

 

3. CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, nos termos da Portaria nº 188/2020, editada com
base no Decreto Federal nº 7.616/2011, declarou situação de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Sars-
Cov-2);

 

4. CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 6.274, do Estado do Tocantins, de 29 de junho de
2021, que prorroga a emergência de Saúde Pública, no território do estado do Tocantins, em
decorrência da Pandemia deflagrada pelo novo Coronavírus, até 27 de dezembro de 2021;

 

5. CONSIDERANDO que a edição do citado Decreto não desonera os jurisdicionados das
obrigações legais referentes ao cuidado com as Receitas e Despesas, de forma efetiva e transparente,
sobretudo quanto aos gastos com o enfrentamento à COVID-19;

 

6. CONSIDERANDO que, independentemente da redução dos casos de contaminação do novo
Coronavírus, os Municípios e o Estado do Tocantins ainda devem persistir nas políticas públicas para



combater e controlar a disseminação da COVID-19;

 

7. CONSIDERANDO os levantamentos feitos por esta Relatoria, tendo como base os veículos de
comunicação, tais como: blogs, portais de notícias, portais oficiais dos órgãos jurisdicionados,
sistemas desta Corte, entre outros;

 

8. CONSIDERANDO que, conforme verificado, a Prefeitura de Novo Acordo-TO, através do
procedimento licitatório de Inexigibilidade nº 911/2021, procedeu com contratação de artista
consagrado de renome nacional, por intermédio de representante exclusivo, a fim de promover
animação através de show artístico em comemoração do 63º aniversário de emancipação política do
município, realizado em 14/11/2021 (prints abaixo):

 



9. CONSIDERANDO, inclusive, que o Fundo Municipal de Saúde de Novo Acordo-TO é o órgão
público responsável pela emissão de alertas, gestão da saúde na municipalidade, e, levando em conta
as medidas restritivas, ainda vigentes, taxadas pelo Decreto estadual e pelo Ministério da Saúde,
quanto ao distanciamento, uso de máscaras e incidência de aglomerações, deveria alertar
atempadamente à gestão da municipalidade quanto aos riscos envolvidos na realização de eventos,
conforme os que foram aqui abordados.

 

10. CONSIDERANDO que o fato da realização do citado evento por si só já configurou ilicitude,
tendo como base os Decretos e Normativas dos Órgãos de Saúde, mencionados, bem como a omissão
da gestão em evitar o dispêndio de recursos públicos, na realização dos eventos, informamos que,
diante disso, esta Relatoria já adotou providências determinando a autuação de Processo
Administrativo para aplicação de multas aos responsáveis, estando o mesmo na fase de instrução.

 

11. CONSIDERANDO que os gastos públicos devem respeitar o interesse público e os princípios
esculpidos no art. 37, da CF;

 



12. CONSIDERANDO que, ainda que seja um ato discricionário, o mesmo pode ser invalidado,
quando observado que as razões de conveniência e oportunidade não atendem ao interesse público,
sendo praticado em dissonância aos interesses e necessidades da população local, violando os
princípios constitucionais da moralidade e razoabilidade;

 

13. Pelo exposto, tendo a premissa de que os recursos públicos são finitos e assim, é de suma
importância sua correta aplicação, portanto:

 

I. RECOMENDAMOS à Prefeita do Município de Novo Acordo-TO, senhora
DEUSANY BATISTA DE CASTRO, que:

a) SE ABSTENHA DE REALIZAR QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS
referentes à contratação de bandas para realização de eventos comemorativos ou festejos
em geral, como o do procedimento licitatório de Inexigibilidade nº 911/2021, exposto
no item 8 deste, tendo em vista as razões exaradas na presente Recomendação;

b) Cancele todo e qualquer evento festivo público vindouro, planejado ou patrocinado
pelo Município para o período, que importe em aglomeração de pessoas, a exemplo de
shows, festas, blocos, musicais, shows pirotécnicos; com ou sem comercialização de
ingresso, em ambientes públicos ou privados de qualquer natureza, independentemente
do número de participantes;

c) Abstenha-se de realizar ou financiar a realização de eventos carnavalescos que
importem em aglomeração no respectivo período;

II. RECOMENDAMOS a Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Novo Acordo-TO,
senhora SUIMARCIA DE SOUSA COSTA, que:

a) SE ATENHA ÀS NORMAS SANITÁRIAS AINDA VIGENTES, orientando a
gestão municipal, quando da realização de qualquer evento com bandas para
realização de shows ou festejos em geral, como os supramencionados procedimentos
licitatórios, expostos no item 8 deste, bem como a realização de eventos carnavalescos
que importem em aglomeração, em seu respectivo período, tendo em vista as razões
exaradas na presente Recomendação;

III. Imperioso ressaltar que o Tribunal de Contas, como órgão fiscalizador, na
identificação de quaisquer irregularidades, aplicará, obrigatoriamente, as sanções
dispostas na Lei Orgânica (LO-TCE/TO) e no Regimento Interno deste Tribunal de
Contas (RI-TCE/TO).

IV. À Secretaria do Pleno, para que proceda com a publicação desta Recomendação, no
Boletim Oficial do Tribunal de Contas (BO-TCE/TO) para que surtam os efeitos legais e
regimentais.

V. Cientifique os responsáveis acerca desta Recomendação, para que, no prazo
improrrogável de 05 (cinco) dias úteis apresentem suas justificativas.

VI. Encaminhe-se cópias da presente Recomendação à Procuradoria-Geral de Contas,
bem como ao Ministério Público do Estado do Tocantins, para conhecimento e
providências que julgarem necessárias.

ALBERTO SEVILHA

Conselheiro Titular

 


