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DESPACHOS

6ª RELATORIA

1. Processo nº: 10917/2021
2.
Classe/Assunto:

15.EXPEDIENTE
 1.EXPEDIENTE - CONFORME DESPACHO Nº 22182/2021-RELT6

OBJETIVANDO ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO
RECOMENDATÓRIA AO GESTORES DA PREFEITURA E FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITACAJÁ-TO.

3.
Responsável(eis):

GUSTAVO GUIMARAES PAIVA - CPF: 03635518166

MARIA APARECIDA LIMA ROCHA COSTA - CPF: 30221412115
4. Origem: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
5. Órgão
vinculante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

6. DESPACHO Nº 1750/2021-RELT6

 

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 30/2021 - 6ª RELATORIA TCE/TO 

 

 

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 Itacajá-TO realizou, através dos
procedimentos licitatórios de Dispensa nº 106/2021, 107/2021, 108/2021 e 109/2021, a contratação
de empresa para prestar serviços musicais, locação de som, palco, iluminação e banheiros químicos,
tendas, greeds com e sem telão digital, serviços de arbitragem, para realização de comemoração do
68º aniversário do município e realização de campeonato de futebol, eventos realizados em
12/11/2021 (prints abaixo):

 



 

9. CONSIDERANDO, inclusive, que o Fundo Municipal de Saúde de Itacajá-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 a Prefeita do Município de Itacajá-TO, senhora MARIA
APARECIDA LIMA ROCHA COSTA, que:

a) SE ABSTENHA DE REALIZAR QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS
referentes à contratação de bandas para realização de eventos comemorativos ou festejos
em geral, como os procedimentos licitatórios de Dispensa nº 106/2021, 107/2021,
108/2021 e 109/2021, expostos 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 ao Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Itacajá-TO, senhor
GUSTAVO GUIMARÃES PAIVA, 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

 

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, GABINETE DA 6ª RELATORIA, em Palmas, Capital
do Estado, aos dias 25 do mês de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por: 
ALBERTO SEVILHA, CONSELHEIRO (A), em 25/11/2021 às 16:36:49, conforme art. 18, da
Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.
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CORPO ESPECIAL DE AUDITORES

1. Processo nº: 9617/2021
2.
Classe/Assunto:

12.PROCESSO ADMINISTRATIVO
21.SICAP - CONTÁBIL - - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA
APRESENTACAO DAS INFORMACOES CONCERNENTES AO SISTEMA
INTEGRADO DE CONTROLE E AUDITORIA PUBLICA -
SICAP/CONTABIL REFERENTE A REMESSA 0/2021

3.
Responsável(eis):

ALCIDES MARTINS GUIMARAES JUNIOR - CPF: 03418112110

IVONETE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 79137490168
PAULO ALVES PARREIRA JUNIOR - CPF: 00356257169

4. Origem: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
5. Órgão
vinculante:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUATINS

6. Relator: Conselheiro Substituto ORLANDO ALVES DA SILVA

7. DESPACHO Nº 1867/2021-COREA

7.1 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, 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; 

7.2 No item 7. DECISÃO do ACÓRDÃO Nº 749/2021-PRIMEIRA CÂMARA,

ONDE SE LÊ:

DECISÃO:

Versam os presentes autos sobre processo administrativo instaurado por esta Corte de
Contas, em desfavor dos 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 -


