
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PORTARIAS

Retifi cação de Publicação

Em razão da ocorrência de erros materiais no teor da Portaria 
nº 84/2018, cujo dispõe sobre a substituição do Procurador Geral 
de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, nas Sessões do Pleno, 
durante o ano de 2018, fez-se necessária a confecção da presente 
ERRATA, nos seguintes termos:

Onde se lê:

PROCURADOR DE CONTAS                                     MÊS
MARCOS ANTONIO DA SILVA MODES JULHO
MÁRCIO FERREIRA BRITO SETEMBRO
LITZA LEAO GONÇALVES ABRIL E OUTUBRO

RAQUEL MEDEIROS SALES DE ALMEIDA FEVEREIRO, MARÇO, 
MAIO E NOVEMBRO

OZIEL PEREIRA DOS SANTOS JUNHO E DEZEMBRO
JOSÉ ROBERTO TORRES GOMES AGOSTO

Leia-se:
PROCURADOR DE CONTAS MÊS
MARCOS ANTONIO DA SILVA MODES JULHO E NOVEMBRO
MÁRCIO FERREIRA BRITO SETEMBRO
LITZA LEÃO GONÇALVES ABRIL E OUTUBRO

RAQUEL MEDEIROS SALES DE ALMEIDA FEVEREIRO, MARÇO, 
E MAIO

OZIEL PEREIRA DOS SANTOS JUNHO E DEZEMBRO
JOSÉ ROBERTO TORRES GOMES AGOSTO

Zailon Miranda Labre Rodrigues 
Procurador - Geral de Contas

TRIBUNAL PLENO

DECISÕES DO TRIBUNAL PLENO

DIA 14.3.2018

SESSÃO ORDINÁRIA - PLENO

O Tribunal de Contas do Estado, no exercício de suas compe-
tências constitucionais e legais, ao apreciar e/ou julgar as matérias 
sob sua jurisdição, proferiu as decisões abaixo identifi cadas, acerca 
das quais fi cam os responsáveis, interessados e seus procuradores, 
no que couber, devidamente intimados e/ou citados para os fi ns de 

comunicação 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 Ofi cial substitui qualquer 
outro meio de ciência que não esta, para quaisquer efeitos legais, à 
exceção dos casos que por lei, exigem a intimação ou vista pessoal.

RESOLUÇÃO TCE/TO Nº 81/2018 – PLENO

1. Processo nº: 15691/2016; anexos nº 2967/2014, 4463/2013 e 
15231/2016
2. Classe de Assunto:
2.1. Assunto:01 - Recurso
01 – Recurso Ordinário
3. Recorrente:José de Ribamar Coelho Soares – CPF nº 574.747.291-72
4. Relator do Recurso:
4.1. Relator da Decisão Recorrida:
5. Ministério Público de Contas:Conselheiro José Wagner Praxedes
Conselheiro Substituto Orlando Alves da Silva
Procurador de Contas Márcio Ferreira Brito 
6. Procuradores Constituídos: Advogados Douglas Alves Ferreira Dias 
– OABTO 6221 e Loyanna Caroline Lima Leão Vieira – OABTO 5215

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. PRESTA-
ÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR DE DESPESAS E AUDITORIA. 
EXERCÍCIO DE 2013. CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO - 
TO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ENSEJADORES DA 
REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO.  EN-
CAMINHAMENTO DE CÓPIAS À RECORRENTE E AO ATUAL GES-
TOR.  DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO.

7 Decisão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de nº 15691/2016, 
referentes ao Recurso Ordinário interposto em desfavor da delibe-
ração da 1ª Câmara deste Tribunal consubstanciada no Acórdão nº 
1039/2016 - TCE - 1ª Câmara, disponibilizado no Boletim Ofi cial nº 
1745, de 29.11.2016, com publicação em 30.11.2016, referente aos Au-
tos nº 2967/2014, o qual julgou irregulares as Contas de Ordenador 
de Despesas do senhor José de Ribamar Coelho Soares – Presiden-
te da Câmara de Pedro Afonso – TO, à época, referentes ao exercí-
cio fi nanceiro de 2013, tendo sido imputado débito ao Recorrente 
no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) bem como multa no valor 
total de 4.070,00 (Quatro mil e setenta reais).

Considerando que foram atendidos os requisitos de admis-
sibilidade legalmente previstos para o Recurso Ordinário, quais se-
jam: o cabimento da espécie recursal, a legitimidade, o interesse 
para recorrer, a tempestividade, a regularidade formal, bem ainda 
a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. 

Considerando os termos dos artigos 46 e 47 da Lei nº 
1.284/2001, de 17 de dezembro de 2001, e dos artigos 228 a 231 do 
Regimento Interno deste Tribunal. 

Considerando que o Recorrente não apresentou argumen-
tos/elementos sufi cientes para ensejar a reforma e/ou anulação do 
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acórdão atacado.

RESOLVEM os Conselheiros do Tri-
bunal de Contas do Estado do Tocantins, 
reunidos em Sessão Plenária, ante as razões 
expostas pelo Relator, em:

7.1 conhecer do presente Recurso Or-
dinário eis que presentes os pressupostos 
de admissibilidade;

7.2 negar provimento às razões de 
recurso e no mérito manter a decisão con-
substanciada no Acórdão nº 1039/2016 - 
TCE - 1ª Câmara, disponibilizado no Boletim 
Oficial nº 1745, de 29.11.2016, com publica-
ção em 30.11.2016, referente aos Autos nº 
2967/2014, que julgou irregulares as Contas 
de Ordenador de Despesas do senhor José 
de Ribamar Coelho Soares – Presidente da 
Câmara de Pedro Afonso – TO, à época, re-
ferentes ao exercício financeiro de 2013. 

7.3 dar conhecimento ao Recorrente e 
ao seu advogado do inteiro teor da Decisão, 
disponibilizando-lhes eletronicamente cópia 
da Resolução, bem como do Relatório e Voto 
que fundamentam a Deliberação, nos termos 
do art. 341, § 5º, IV, do RITCE/TO;

7.4 determinar o encaminhamento da 
Decisão, bem como do Relatório e Voto que 
a fundamentam, ao atual Presidente da Câ-
mara de Pedro Afonso - TO, para que tome 
conhecimento e evite reincidir nas falhas 
apontadas nas contas e na auditoria, pro-
movendo a adequação dos atos administra-
tivos aos exatos termos da lei, caso ainda se 
encontrem pendentes de regularização, sob 
pena de vir a sofrer as sanções respectivas 
em caso de inércia/omissão;

7.5 determinar a publicação da De-
cisão no Boletim Oficial deste Tribunal, 
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, 
certificando-se nos autos o cumprimento 
desta determinação;

7.6 determinar que a Secretaria do 
Pleno proceda à juntada de cópia da Deci-
são, bem como do Relatório e Voto que a 
fundamentam, nos autos nº 2967/2014;

7.7 determine que, após o transcurso 
do prazo previsto para a interposição de re-
curso, sejam os presentes autos remetidos 
ao Cartório de Contas e Coordenadoria de 
Protocolo-Geral – COPRO para que adote as 
demais providências de mister.

Presidiu o julgamento o Presidente, 
Conselheiro Manoel Pires dos Santos. Os 
Conselheiros Severiano José Costandrade 
de Aguiar, André Luiz de Matos Gonçal-
ves, bem como os Conselheiros Substitutos 
Adauton Linhares da Silva, em substituição 

ao Conselheiro Napoleão de Souza Luz So-
brinho, Jesus Luiz de Assunção em substi-
tuição a Conselheira Doris de Miranda Couti-
nho e Leondiniz Gomes, em substituição ao 
Conselheiro Alberto Sevilha acompanharam 
o Relator Conselheiro José Wagner Praxe-
des. Esteve presente o Procurador-Geral de 
Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues. O 
resultado proclamado foi por unanimidade.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 14 dias do mês de março 
de 2018.

 
RESOLUÇÃO Nº 82/2018 – TCE/TO 

PLENO

1. Processo nº: 14177/2016; Anexo: 4230/2015
2. Classe de assunto: 1. Recurso
2.1. Assunto: 5. Pedido de Reexame
3. Responsável(eis): Silvinha Pereira da Silva 
– CPF nº 663.284.461-87
4. Entidade: Município de Sandolândia
4.1. Órgão: Prefeitura de Sandolândia
5. Relator: Conselheiro José Wagner 
Praxedes
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curador de Contas Oziel Pereira dos Santos
7. Procurador(es) constituído(s) nos autos: 
Ronison Parente Santos – OAB/TO nº 1990

EMENTA: PEDIDO DE REEXAME. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS. 
MUNICÍPIO DE SANDOLÂNDIA. EXERCÍ-
CIO DE 2014. CRÉDITOS SUPLEMENTA-
RES OBSERVOU O PARÂMETRO FIXADO 
NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PRECE-
DENTES. PROVIMENTO INTEGRAL. PELA 
APROVAÇÃO.

8. DECISÃO: VISTOS, discutidos e 
relatados os presentes autos que tratam 
de Pedido de Reexame interposto pela se-
nhora Silvinha Pereira da Silva, em face do 
Parecer Prévio TCE/TO nº 97/2016 – 1ª Câ-
mara, de 25/10/2016, autos nº 4230/2015, o 
qual manifestou-se pela rejeição das Contas 
Anuais Consolidadas do Município de San-
dolândia, exercício de 2014.

Considerando o disposto no art. 31, 
§1º da Constituição Federal, artigos 32, §1º 
e 33, I da Constituição Estadual, art. 82, §1º 
da Lei Federal nº 4.320/64, art. 57 da Lei 
Complementar Federal nº 101/00 e arts. 1º, 
inciso I, e 100 da Lei Estadual nº 1.284/2001;

Considerando que ao emitir Parecer 
Prévio o Tribunal de Contas formula opinião 
em relação às citadas contas, atendo-se à 
análise da gestão contábil, orçamentária, fi-
nanceira, operacional e patrimonial, ficando 
o julgamento do mesmo sujeito às Câmaras 
Municipais;

Considerando as manifestações do 

Corpo Especial de Auditores e do Ministério 
Público de Contas.

Considerando, finalmente, os argu-
mentos e a fundamentação constante do 
Voto do Conselheiro Relator.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado do Tocantins, reu-
nidos em Sessão Plenária, diante das razões 
expostas pelo Relator, com fundamento 
no artigo 1°, inciso XVII, da Lei Estadual nº 
1.284/2001 c/c artigos 244 a 250 e 294, in-
ciso V, do Regimento Interno do TCE:

8.1 conhecer do presente Pedido de 
Reexame, eis que constatados os pressu-
postos de admissibilidade, e, no mérito, 
dar-lhe provimento para afastar o aponta-
mento consignado no item 8.1 do Parecer 
Prévio nº 97/2016 – 1ª Câmara, e, por con-
sequência, recomendar a aprovação das 
contas Anuais Consolidadas do Município 
de Sandolândia, referentes ao exercício de 
2014, gestão da senhora Silvinha Pereira da 
Silva, nos termos do inciso I do artigo 1º e 
inciso III do artigo 10, ambos da Lei Estadual 
nº 1.284/2001 e art. 28 do Regimento Inter-
no deste Tribunal;

8.2 manter as ressalvas e determi-
nações consignadas no Parecer Prévio nº 
97/2016 – 1ª Câmara;

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

8.4 determinar a Secretaria do Ple-
nário que adote a providência disposta no 
art. 35 do Regimento Interno desta Corte de 
Contas;

8.5 determinar o encaminhamento 
dos presentes autos à Diretoria Geral de 
Controle Externo para anotações, em segui-
da à Coordenadoria de Protocolo Geral para 
arquivamento.

Presidiu o julgamento o Presidente, 
Conselheiro Manoel Pires dos Santos. Os 
Conselheiros Severiano José Costandrade 
de Aguiar, André Luiz de Matos Gonçal-
ves, bem como os Conselheiros Substitutos 
Adauton Linhares da Silva, em substituição 
ao Conselheiro Napoleão de Souza Luz So-
brinho, Jesus Luiz de Assunção em substi-
tuição a Conselheira Doris de Miranda Couti-
nho e Leondiniz Gomes, em substituição ao 
Conselheiro Alberto Sevilha acompanharam 
o Relator Conselheiro José Wagner Praxe-
des. Esteve presente o Procurador-Geral de 
Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues. O 
resultado proclamado foi por unanimidade.

Tribunal de Contas do Estado do To-
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cantins, Sala das Sessões Plenária, em Pal-
mas, Capital do Estado, aos 14 dias do mês 
de março de 2018.

 
ACÓRDÃO TCE/TO Nº 88/2018 – PLENO

1. Processo nº:12712/2015; anexo: 11778/2013
2. Classe de Assunto:
2.1. Assunto:1 - Recurso
1 - Recurso Ordinário – referente ao Proces-
so nº 11778/2013; Tomada de Contas Espe-
cial conforme Acórdão 1121/2015 –TCE/TO 
– 1ª Câmara – 22/09/2015, referente Tomada 
de Contas Especial instaurada pela Secreta-
ria de Infraestrutura do Estado do Tocantins 
- Convênio nº 009/2004, firmado entre a 
referida Secretaria e a Prefeitura de Aurora 
do Tocantins, objetivando a construção da 
praça Zuza Tavares. 
3. Recorrente:José Edimar de Brito Miranda 
CPF: 011.030.161-72
4. Órgão:Secretaria da Infraestrutura do Es-
tado do Tocantins
5. Relator:Conselheiro Substituto Adauton 
Linhares da Silva
5.1. Relator da deliberação recorrida: Conse-
lheiro Severiano José Costandrade de Aguiar
6. Representante do Ministério Público: 
Procurador de Contas Dr. Oziel Pereira dos 
Santos
7. Procuradores constituídos nos autos:Dra. 
Aline Ranielle de Sousa OAB/TO 4458
Dr. Divino do Nascimento Rêgo Júnior OAB/
TO 6556

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OMIS-
SÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS EM 
RELAÇÃO A PRIMEIRA E A SEGUNDA DO 
CONVÊNIO Nº 009/2004, FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE AURORA DO TOCAN-
TINS E A SECRETARIA DA INFRAESTRU-
TURA. CONHECIDO. PROVIMENTO. MATER 
INALTERADO TODOS OS DEMAIS TERMOS 
DO ACÓRDÃO Nº 1121/2015. CIÊNCIA AO 
RECORRENTE E AOS PROCURADORES 
CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. PUBLICAÇÃO. 
REMESSA AO CARTÓRIO DE CONTAS.

8. Decisão:

VISTOS, relatados e discutidos es-
tes autos nº 12712/2015, que versam sobre 
Recurso Ordinário interposto pelo Senhor 
José Edmar Brito Miranda, ex-Secretário 
da Infraestrutura, contra decisão proferida 
por meio do Acórdão nº 1121/2015 - TCE/
TO - 1ª Câmara, de 22 de setembro de 2015, 
extraída dos autos nº 11778/2013, que jul-
gou irregular a Tomada de Contas Especial, 
imputando débito solidário ao Recorrente e 
ao Senhor Geovane de Souza Tavares, Pre-
feito à época de Aurora do Tocantins, no 
valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil re-
ais), que atualizado até 29/10/2013, resulta 
no montante de R$ 243.021,24 (duzentos e 
quarenta e três mil, vinte e um reais e vinte e 

quatro centavos), conforme demonstrativo 
de débito, e aplicou multa individual corres-
pondente a 5% do valor do dano causado 
ao erário, conforme previsto no art. 8º da 
Instrução Normativa nº 04/2004 e no art. 
39, inciso II, da Lei nº 1.284/2001, e

Considerando ainda, tudo mais que 
dos autos consta;

ACORDAM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são Plenária, ante as razões expostas pelo 
Relator, com fundamento no art. 1º, XVII, da 
Lei nº 1.284/2001 c/c o art. 294, V, do Regi-
mento Interno deste Tribunal, em:

8.1 conhecer o presente Recurso 
Ordinário, por presentes os pressupostos 
de sua admissibilidade, e no mérito, dar-
-lhe provimento, e reformar o Acórdão nº 
1121/2015, TCE/TO – 1ª Câmara, de 22 de 
setembro de 2015, somente com relação 
ao Senhor José Edmar Brito Miranda, para 
excluir o item 8.4, em que aplica multa de 
5% do valor do dano apurado ao recorrente 
e alterar o item 8.2, que aplica débito soli-
dário ao mesmo no valor de R$ 243.021,24 
(duzentos e quarenta e três mil, vinte e um 
reais e vinte e quatro centavos), passando 
este item e o item 8.1 do respectivo Acór-
dão, a ter a seguinte redação:

8.1. julgar irregulares as contas ob-
jeto da Tomada de Contas Especial, tendo 
em vista a ausência da comprovação da 
aplicação da 1ª e 2ª parcela do Convênio nº 
009/2004, firmado entre a Secretaria de In-
fraestrutura e a Prefeitura de Aurora do To-
cantins, neste ato representada pelo senhor 
Geovane de Souza Tavares, cujo objeto é a 
construção da Praça Zuza Tavares;

8.2. imputar ao responsável, senhor 
Geovane de Souza Tavares – Prefeito de 
Aurora do Tocantins, à época, o débito no 
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 
que atualizado até 29/10/2013, resulta no 
montante de R$ 243.021,24 (duzentos e 
quarenta e três mil, vinte e um reais e vinte e 
quatro centavos), conforme demonstrativo 
de débito, valor este que deverá ser atuali-
zado monetariamente e acrescido dos juros 
de mora devidos até a data do seu efetivo 
recolhimento, com base no que dispõem os 
artigos 88, caput, da Lei nº 1.284/2001, c/c 
78, § 2º, do RITCE/TO;

8.2 manter inalterados todos os de-
mais termos do Acórdão nº 1121/2015 – TCE/
TO – 1ª Câmara, de 22 de setembro de 2015, 
extraída dos autos nº 11778/2013, que julgou 
irregular a Tomada de Contas Especial,  ins-
taurada pela Secretaria de Infraestrutura do 
Estado do Tocantins, representada pelo Se-
nhor Alvicto Ozores Nogueira, por meio da 
Portaria nº 342, de 12 de setembro de 2013, 
para apuração dos fatos, identificação dos 

responsáveis e quantificação pecuniária do 
dano, ante a ausência da comprovação da 
aplicação da 1ª e 2ª parcela do Convênio nº 
009/2004, firmado entre a referida Secreta-
ria e a Prefeitura de Aurora do Tocantins/TO.

8.3 determinar:

8.3.1 à Secretaria do Pleno que dê 
ciência da Decisão e do Voto que a funda-
mentam ao recorrente e ao Advogado cons-
tituído nos autos, nos termos da legislação 
vigente;

8.3.2 a publicação da decisão no 
Boletim Oficial do Tribunal de Contas, nos 
termos do artigo 27 da Lei Estadual nº 
1.284/2001 e art. 341, § 3º do Regimento In-
terno deste Tribunal, para que surta os efei-
tos legais necessários;

8.3.3. a remessa dos presentes autos 
ao Cartório de Contas para as providências 
de mister.

8.3.4 a intimação pessoal do repre-
sentante do Ministério Público junto ao Tri-
bunal de Contas, que atuou nos presentes 
autos, de acordo com o artigo 373 do Regi-
mento Interno.

8.4 alertar o responsável que o prazo 
para interposição de recurso será contado a 
partir da data da publicação da decisão no 
Boletim Oficial do Tribunal de Contas.

8.5 após a adoção de todas as pro-
vidências acima determinadas, remetam os 
autos à Coordenadoria de Protocolo Geral 
para providências de sua alçada.

Presidiu o julgamento o Vice-Presi-
dente, Conselheiro Severiano José Costan-
drade de Aguiar. O Conselheiro André Luiz 
de Matos Gonçalves, bem como os Conse-
lheiros Substitutos José Ribeiro da Concei-
ção, em substituição ao Conselheiro José 
Wagner Praxedes, Jesus Luiz de Assunção 
em substituição a Conselheira Doris de Mi-
randa Coutinho e Leondiniz Gomes, em 
substituição ao Conselheiro Alberto Sevilha 
acompanharam o Relator Conselheiro Subs-
tituto Adauton Linhares da Silva, em subs-
tituição ao Conselheiro Napoleão de Souza 
Luz Sobrinho. Esteve presente o Procura-
dor-Geral de Contas, Zailon Miranda Labre 
Rodrigues. O resultado proclamado foi por 
unanimidade.

Tribunal de Contas do Tocantins, Sala 
das Sessões, em Palmas, Capital do Estado, 
aos 14 dias do mês de março de 2018.   

 
RESOLUÇÃO TCE/TO Nº 83/2018 – PLENO

1. Processo nº:441/2016 e anexo nº 3732/2014
2. Classe de Assunto:1. Recurso
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2.1. Assunto:5. Pedido de Reexame - Ref. ao 
Processo nº 3732/2014 - Prestação de Con-
tas do Prefeito - Consolidadas 2013
3. Recorrentes:Lindomar Lisboa Madalena 
- Ex-Prefeito,
CPF: 083.916.291-04
Jacob Neto Barbosa da Silva - Controle 
Interno,
CPF: 011.073.171-93
Marcos Antônio Feitoza da Costa - Contador,
CPF: 485.059.001-20
4. Órgão:Prefeitura Municipal de Araguatins 
- TO
5. Relator:Conselheiro Substituto Adauton 
Linhares da Silva
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curador de Contas Dr. Marcos Antônio da 
Silva Modes
7. Procuradores Constituídos nos autos:Dr. 
Marcos Antônio de Menezes Santos, OAB/
SP nº 89.042
Dr. Juvenal Klayber Coelho, OAB/TO n° 
182-A

EMENTA: MUNICÍPIO DE ARAGUA-
TINS/TO. PEDIDO DE REEXAME. CONTAS 
ANUAIS CONSOLIDADAS. EXERCÍCIO 2013. 
IMPROVIMENTO. ENVIO DE CÓPIA DO 
RELATÓRIO, VOTO E DECISÃO AOS RES-
PONSÁVEIS E AOS PROCURADORES NO-
MINADOS NOS AUTOS. PUBLICAÇÃO DA 
DECISÃO. REMESSA À COORDENADORIA 
DE PROTOCOLO GERAL PARA ENVIO À CÂ-
MARA DO MUNICÍPIO DE ARAGUATINS/TO.

8. Resolução:

VISTOS, relatados e discutidos estes 
autos de nº 441/2016 e anexo nº 3732/2014, 
que versam sobre Pedido de Reexame, in-
terposto pelos Senhores Lindomar Lisboa 
Madalena, Ex-Prefeito, Jacob Neto Barbosa 
da Silva, Responsável pelo Controle Interno 
e Marcos Antônio Feitosa da Costa, Conta-
dor, no exercício de 2013, do município de 
Araguatins/TO, em face do Parecer Prévio nº 
120/2015 - TCE/TO - 2ª Câmara - 15/12/2015, 
extraído dos autos nº 3732/2014, que reco-
mendou a rejeição das Contas Consolidadas 
da Prefeitura Municipal de Araguatins - TO, 
referente ao exercício financeiro de 2013, e

Considerando que as razões recur-
sais apresentadas não foram capazes de 
alterar o entendimento consubstanciado no 
Parecer Prévio nº 120/2015 - TCE/TO - 2ª 
Câmara - 15/12/2015, extraído dos autos nº 
3732/2014;

Considerando o Parecer de nº 
0413/2017 do Ministério Público de Contas;

Considerando ainda, tudo mais que 
dos autos consta;

RESOLVEM os Conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Estado, reunidos em Ses-
são Plenária, ante as razões expostas pelo 

Relator, com fundamento no art. 1º, XVII, da 
Lei Estadual nº 1.284/2001 c/c o art. 294, V, 
do Regimento Interno deste Tribunal, em:

8.1 Conhecer o Pedido de Reexa-
me interposto contra o Parecer Prévio nº 
120/2015 - TCE/TO - 2ª Câmara - 15/12/2015, 
extraído dos autos nº 3732/2014, uma vez 
presentes os pressupostos de sua admissibi-
lidade, para no mérito negar-lhe provimento 
e manter a Rejeição das Contas Consolida-
das, do exercício de 2013, do Município de 
Araguatins - TO, pela seguinte irregularida-
de, qual seja:

a) O Poder Executivo alcançou o ín-
dice 56,69%, excedendo, portanto, o limite 
máximo de 54% (cinquenta e quatro por 
cento) da Receita Corrente Líquida, des-
cumprindo ao estabelecido no art. 20, III, 
“b”, da LC nº 101/2000.

8.2 determinar:

8.2.1 a publicação da decisão no Bo-
letim Oficial do Tribunal de Contas, nos ter-
mos do art. 341, § 3º do Regimento Interno 
deste Tribunal, para que surta os efeitos le-
gais necessários;

8.2.2 o envio de cópia do Relató-
rio, Voto e Decisão aos responsáveis e aos 
procuradores nominados nos autos, para 
conhecimento;

8.3 após as formalidades legais re-
meter os presentes autos à Coordenadoria 
de Protocolo Geral para envio à Câmara Mu-
nicipal do município em apreço, nos termos 
do art. 35, II do Regimento Interno, para jul-
gamento final.

Presidiu o julgamento o Vice-Presi-
dente, Conselheiro Severiano José Costan-
drade de Aguiar. O Conselheiro André Luiz de 
Matos Gonçalves, bem como os Conselheiros 
Substitutos José Ribeiro da Conceição, em 
substituição ao Conselheiro José Wagner 
Praxedes, Jesus Luiz de Assunção em subs-
tituição a Conselheira Doris de Miranda Cou-
tinho e Leondiniz Gomes, em substituição ao 
Conselheiro Alberto Sevilha acompanharam 
o Relator Conselheiro Substituto Adauton 
Linhares da Silva, em substituição ao Conse-
lheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho. Es-
teve presente a Procuradora de Contas, Ra-
quel Medeiros Sales de Almeida. O resultado 
proclamado foi por unanimidade.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos dias 14 do mês de março 
de 2018.

 
RESOLUÇÃO TCE/TO Nº 85/2018 – PLENO

1. Processo nº: 10226/2017

2. Classe de assunto: 9 – Procedimento 
Licitatório
2.1. Assunto: 8 – Tomada de Preços
3. Responsáveis: Márcio Pinheiro Rodrigues – 
Prefeito; Wemersom Coelho Marinho Morais
– Presidente da CPL.
4. Órgão: Prefeitura de Itapiratins/TO
5. Relator: Conselheiro Severiano José Cos-
tandrade de Aguiar
6. Representante do Ministério Público: Pro-
curador de Contas Oziel Pereira dos Santos

EMENTA: PROCEDIMENTO LICITA-
TÓRIO. TOMADA DE PREÇOS. FONTE DE 
RECURSOS MISTA. SOBREPOSIÇÃO DE 
COMPETÊNCIA. ARQUIVAMENTO. DEVO-
LUÇÃO A ORIGEM.

7. Decisão:

7.1 VISTOS, relatados e discutidos es-
tes autos de n° 10226/2017, versando sobre 
análise do Edital Tomada de Preços 02/2016 
– visando execução de obra de pavimenta-
ção asfáltica de vias urbanas e calçadas, no 
município de Itapiratins/TO, com o valo glo-
bal estimado de R$ 751.000,00 (setecentos 
e cinquenta e um mil reais) com recursos 
do Ministério das Cidades/CEF contrato nº 
816929/2015, repasse da Caixa Econômica, 
com contrapartida do Tesouro Municipal; e 
contrato de execução das obras e serviços 
nº 022/2016.

Considerando que a atuação desta 
Corte de Contas Estadual na análise formal 
de atos que tenham recebido recursos fe-
derais pode vir a gerar resultados indese-
jáveis, como a sobreposição de competên-
cias e conflito de decisões, tendo em vista 
que o Edital Tomada de Preços 02/2016 da 
Prefeitura de Itapiratins/TO, é custeado por 
fonte de recursos de fonte mista, onde em 
sua maioria são provenientes da fonte 207, 
ou seja, Recurso Federal.

RESOLVEM, os Conselheiros do Tri-
bunal de Contas do Estado, reunidos em 
Sessão do Pleno, diante das razões expos-
tas pelo Relator e tendo em vista o disposto 
no artigo 294, inciso II, do Regimento Inter-
no deste Tribunal de Contas:

7.2. Considerar prejudicada a análise 
dos presentes autos de análise do Edital To-
mada de Preços 02/2016 – visando execu-
ção de obra de pavimentação asfáltica de 
vias urbanas e calçadas, no município de 
Itapiratins/TO, com o valo global estimado 
de R$ 751.000,00 (setecentos e cinquenta 
e um mil reais) com recursos do Ministério 
das Cidades/CEF contrato nº 816929/2015, 
repasse da Caixa Econômica, com contra-
partida do Tesouro Municipal; e contrato de 
execução das obras e serviços nº 0 22/2016, 
proveniente de verba mista.

7.3. Determinar o encaminhamento 
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de cópia dos presentes autos à Secretaria 
de Controle Externo do Tribunal de Contas 
da União no Tocantins (SECEX-TO);

7.4. Determinar a publicação des-
ta Decisão no Boletim Oficial deste Soda-
lício, nos termos do art. 27, caput, da Lei 
nº 1.284/2001 e do art. 341, § 3º, do RI-
TCE/TO, para que surtam os efeitos legais 
necessários;

7.5. Determinar a remessa destes 
autos à Coordenadoria de Protocolo Geral 
para proceder o encaminhamento dos au-
tos à origem.

Presidiu o julgamento o Corregedor, 
Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves. 
Os Conselheiros Substitutos José Ribeiro da 
Conceição, em substituição ao Conselheiro 
José Wagner Praxedes, Adauton Linhares 
da Silva, em substituição ao Conselheiro 
Napoleão de Souza Luz Sobrinho, Jesus 
Luiz de Assunção em substituição a Con-
selheira Doris de Miranda Coutinho acom-
panharam o Relator Conselheiro Severiano 
José Costandrade de Aguiar. Declarou-se 
impedido o Conselheiro Substituto Leondi-
niz Gomes, em substituição ao Conselheiro 
Alberto Sevilha. Esteve presente o Procura-
dor-Geral de Contas, Zailon Miranda Labre 
Rodrigues. O resultado proclamado foi por 
unanimidade.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado do Tocantins, aos 14 dias do 
mês de março de 2018.

 
ACÓRDÃO TCE/TO Nº 90/2018 – PLENO

1. Processo nº: 3406/2015
1.1. Apenso: 1944/2012 e 8008/2012
2. Classe de Assunto: 01 – Recurso
2.1 Assuntos: 01 – Recurso Ordinário – Ref. 
ao Proc. nº     1644/2012 – Prestação de Con-
tas de Ordenador -  exercício 2011
3. Recorrente: Jaime Café de Sá – CPF: 
575.693.041-87
4. Órgão: Secretaria Estadual do Des. da 
Agricultura e Pecuária
5. Relator do recurso: Conselheiro Substituto 
Leondiniz Gomes
6. Relator da decisão recorrida: Conselheiro 
José Wagner Praxedes
7. Representante da Auditoria: Conselheiro 
Substituto Marcio Aluízio Moreira Gomes
8. Representante do Ministério Público: Ra-
quel Medeiros Sales de Almeida 
9. Procurador constituído nos autos: Não há

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR. 
SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOL-
VIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. 
EXLUSÃO DO DÉBITO APLICADO E DAS 
MULTAS.  COMPROVAÇÃO DE SANEAMEN-

TO DAS IMPROPRIEDADES POR MEIO DE 
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS 
IMPROPRIEDADES CONTIDAS NO ITEM 9.7, 
I, ALÍNEAS “F”, “G”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M, “N” 
E  9.7., II “A”, E AS DO ITEM 9.7., I, “H”, “M”, 
“N”, II, “A”  DO ACÓRDÃO N° 237/2015 – 
TCE - 1º CÂMARA, PODEM SEREM RESSAL-
VADAS. REGULARIDADE COM RESSALVAS. 
PROVIMENTO. 

10. Decisão:

10.1. VISTOS, relatados e discutidos 
os autos nº 3406/2015, que trata sobre o 
Recurso Ordinário interposto pelo senhor 
Jaime Café de Sá, Secretário de Estado da 
Agricultura, da Pecuária e do Desenvolvi-
mento Agrário á época, visando modificar 
os termos do Acórdão nº 237/2015 – Pri-
meira Câmara, de 17.03.2015, exarado nos 
Autos nº 1944/2012, por meio do qual este 
Tribunal de Contas julgou irregular a Presta-
ção de Contas de Ordenadores, referente ao 
exercício financeiro de 2011, imputou débi-
to, no valor total de R$ 40.474,07, e aplicou 
multa correspondente a 5% do valor do dé-
bito imputado, na conformidade do art. 38 
da Lei nº 1.284/2001 c/c art.158 do RITCE/
TO, e, multa  individualizada de R$1.000,00 
( um mil reais) ao Senhor Jaime Café de 
Sá, Gestor à época, somando a quantia de 
R$10.000,00 (dez mil reais) com fulcro no 
art. 39, inciso II do RI/TCE-TO, multa indi-
vidualizada de R$1.000,00 (um mil reais) a 
Senhora Suzy Nelly Alves Matias Saito, res-
ponsável pela contabilidade no período de 
01.09.11 a 31.12.1, multa ao Senhor Igo dos 
Santos Nascimento, responsável pelo Con-
trole Interno à época, de R$2.000,00 (dois 
mil reais) com fulcro no art. 39, inciso II da 
Lei Estadual nº 1.284/2001 e c/c art. 159, in-
ciso II do RI/TCE-TO, e multa individualizada 
de R$1.000,00 (um mil reais) a Senhora Ma-
ria do Socorro Gonçalves da Cruz, Diretora 
de Administração e Finanças à época, so-
mando a quantia 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 RI/TCE-TO.

10.2. Considerando o conjunto pro-
batório acostado pelo Recorrente que são 
conclusivos para a afirmação de que as im-
propriedade constantes no item 9.7., I., “h” 
e “m”,  podem serem ressalvas, e as dos 
itens 9.7., I., “a”, “b”, “c”, “d’, “e”, “f”, “g”, “i”, 
“j”, “k”, e “l”, e II, “a” foi apresentado  do-
cumentos comprobatórios para deslindar 
as irregularidades encontradas (Acórdão n° 
237/2015 – TCE - 1º Câmara)..

10.3. Considerando que não rema-
nescem na Prestação de Contas irregulari-
dades de natureza grave.

10.4. Considerando as razões e fun-
damentos expostos no Voto do Conselhei-
ro Relator, o qual é parte integrante desta 

decisão.

10.5. Considerando que o Corpo Es-
pecial de Auditores por meio dos Parecer 
1752/2016, da lavra do Conselheiro Substi-
tuto Marcio Aluízio Moreira Gomes  e o Mi-
nistério Público junto ao Tribunal de Contas 
por meio de sua representante a Procura-
dora Raquel Medeiros Sales de Almeida, 
opinou mediante o Parecer nº 82/2017, ma-
nifestam-se por conhecer o recurso e pro-
vê-lo parcialmente no sentido de reformar 
o Acordão rebatido para reduzir o valor do 
débito aplicado ao Recorrente.

11. ACORDAM os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Tocan-
tins, ante as razões expostas pelo Relator, 
e com fundamento nos arts. 46 e 47 da Lei 
nº 1.284/2001 c/c arts. 228 a 231 do RI-TCE/
TO, em:

I. CONHECER o presente Recurso 
Ordinário interposto pelo recorrente se-
nhor Jaime Café de Sá, Gestor à época, da 
Secretaria Estadual do Desenvolvimento 
da Agricultura e Pecuária, em desfavor do 
Acórdão n° 3/2015 – TCE - 1º Câmara, pro-
cesso 02831/2010.

II. Dar PROVIMENTO, para EXCLUIR 
o débito do item 8.3, Acórdão n° 237/2015 
– TCE - 1º Câmara, aplicado aos Senhores 
Jaime Café de Sá, Gestor à época, e soli-
dariamente a Senhora Maria do Socorro 
Gonçalves da Cruz, Diretora de Adminis-
tração e Finanças à época e o Senhor Igo 
dos Santos Nascimento, responsável pelo 
Controle Interno à época, o  valor total de 
R$ 40.474,07, por restar comprovado o sa-
neamento irregularidades contida no item 
9.7, I, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” do Voto 
recorrido. 

II. EXCLUIR, por consequência, a mul-
ta aplicada correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do dano apurado, aplicado 
ao senhor Jaime Café de Sá, Gestor à época. 
(item 8.4 do Acórdão n° 237/2015 – TCE - 1º 
Câmara)

III. EXCLUIR a multa individualizada 
de R$ 10.000,00, aplicada no item 8.5., ao 
senhor Jaime Café de Sá, por restar com-
provado a regularização das improprieda-
des contidas no item 9.7, I, alíneas “f”, “g”, 
“i”, “j”, “k”, “l”, “m, “n” e  9.7., II “a”, e as re-
manescentes do item 9.7., I, “h” e “m”, do 
Acórdão n° 237/2015 – TCE - 1º Câmara, po-
dem serem ressalvadas.

IV. EXCLUIR a multa aplicada ao se-
nhor Igo dos Santos Nascimento, responsá-
vel pelo Controle Interno à época, no valor 
de R$ 2.000,00, face o saneamento das im-
propriedades que deram causa a penalida-
de. (item 8.7. do Acórdão n° 237/2015 – TCE 
- 1º Câmara)
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V. EXCLUIR a multa individualizada 
de R$ 9.000,00, aplicada a senhora Maria 
do Socorro Gonçalves da Cruz, Diretora de 
Administração e Finanças à época, para 
por restar comprovado a regularização das 
impropriedades contidas no item 9.7, I, alí-
neas “f”, “g”, “i”, “j”, “k”, “l”, do Acórdão n° 
237/2015 – TCE - 1º Câmara.

VI. CONSIREDAR Regular com Res-
salvas a Prestação de Contas da Secretaria 
do Desenvolvimento da Agricultura e Pecu-
ária, referente ao exercício de 2011, sob res-
ponsabilidade do Jaime Café de Sá, Gestor 
à época.

VII. ALERTAR especial atenção quan-
to às observações constantes neste Voto 
para que o Responsável não incorra como 
reincidente a impropriedades apontadas 
no Relatório de Auditoria, e que se com-
prometa em regularizar as incongruências 
encontradas, sob pena da aplicabilidade da 
sanção cabível 

VIII. MANTER INCÓLUME, os demais 
itens do Acórdão inquinado.

IX. DETERMINAR à remessa dos au-
tos à Secretaria do Pleno para que proceda 
a publicação desta decisão no Boletim Ofi-
cial do Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, a fim de que surta os efeitos legais.

X. Sejam os autos enviados ao Cartó-
rio de Contas para adoção das providencias 
de sua alçada e, após, caso não haja inter-
posição de recurso, envie-se a Coordena-
doria de Protocolo Geral para cumprimento 
das disposições contidas na portaria TCE/
TO n.º 365, de 19 de maio de 2010.  

Presidiu o julgamento o Vice-Presi-
dente, Conselheiro Severiano José Costan-
drade de Aguiar. O Conselheiro André Luiz 
de Matos Gonçalves, bem como os Conse-
lheiros Substitutos José Ribeiro da Concei-
ção, em substituição ao Conselheiro José 
Wagner Praxedes, Adauton Linhares da Sil-
va, em substituição ao Conselheiro Napoleão 
de Souza Luz Sobrinho, Jesus Luiz de Assun-
ção, em substituição a Conselheira Doris de 
Miranda Coutinho acompanharam o Relator 
Conselheiro Substituto Leondiniz Gomes, em 
substituição ao Conselheiro Alberto Sevilha. 
Esteve presente o Procurador-Geral de Con-
tas, Zailon Miranda Labre Rodrigues. O resul-
tado proclamado foi por unanimidade.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capi-
tal do Estado, aos 14 dias do mês de março 
de 2018.

 
ACÓRDÃO TCE/TO Nº 91/2018 – PLENO

1. Processo nº: 5981/2017, apensos: nº 

5744/2007 e 10902/2012.
2. Classe de Assunto: 01 – Recurso
2.1. Assunto: 06 – Ação de Revisão – Ref. ao Proc. 
nº 5744/2007– Tomada de Contas Especial
3. Recorrente: Diego Lorenzi Agnolin - CPF: 
004.369.881-60
4. Órgão: Fundação Universidade Regional - 
Unirg de Gurupi 
5.Relator: Conselheiro Substituto Leondiniz 
Gomes
6. Relator da Decisão Recorrida: Conselheiro 
Manoel Pires dos Santos
7. Corpo Especial de Auditores: Conselhei-
ro Substituto Fernando Cesar Benevenuto 
Malafaia 
8. Representante do Ministério Público:Dra. 
Litza Leão Gonçalves 
9. Procurador Constituído no Autos: Renan 
Albernaz de Souza – OAB/TO nº 5365

EMENTA: AÇÃO DE REVISÃO. APLI-
CAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL 
E FORMALISMO MODERADO. INSUFICIEN-
CIA PROBATÓRIA. MERA SUPOSIÇÕES 
ERRO FORMAL.  PROVIMENTO PARCIAL 
DO RECURSO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO 
Nº 755/2012 – PRIMEIRA CÂMARA. JULGA-
MENTO REGULARES COM RESSALVAS DAS 
CONTAS.

10. Decisão:

10.1 Vistos, relatados e discutidos os 
autos nº 5891/2017, de Ação de Revisão in-
terposta pelo Senhor Diego Lorenzi Agno-
lin gestor à época, do Diretório Central dos 
Estudantes de Fundação FAFIH, em face do 
Acórdão 755/2012 – TCE – 1ª Câmara, prola-
tado nos autos nº 5744/2007, no qual este 
Tribunal de Contas julgou irregular a Contas 
decorrente de Tomada de Contas Especial 
do ora recorrente, referente ao exercício de 
2006/2007, imputando um débito de R$ R$ 
99.393, 22 (noventa e nove mil, trezentos e 
noventa e três reais e vinte e dois centavos).

10.2. Considerando que excepcional-
mente e com base nos princípios da verda-
de real, da razoabilidade e do formalismo 
moderado, a Ação de Revisão pode apreciar 
documentos anteriormente apresentado 
sobretudo se detectado rigor excessivo no 
julgamento pela irregularidade das contas. 

10.3. Considerando que houve pres-
tação de contas.

10.4. Considerando que não houve 
desvio de finalidade no convênio

10.5. Considerando que a incongru-
ência apontada no “processo de formaliza-
ção” é de natureza técnico-formal, passível 
de ressalva.

10.6. Considerando que há insuficiên-
cia de documentos probatórios na Tomada 
de Contas Especial, que justifique as irregu-

laridades apontadas.

10.7. Considerando que não ficou de-
monstrado a conduta do Recorrente para a 
prática dos atos e nem comprovação da sua 
participação.

10.8. Considerando que no âmbito 
dos processos de fiscalização, os agentes 
deste Tribunal possuem o ônus da pro-
va das práticas ilícitas que imputam aos 
responsáveis.

10.9. ACORDAM os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, 
reunidos em Sessão Plenária, diante das 
razões expostas pelo Relator e, tendo em 
vista o disposto nos arts. 251 a 257 do Regi-
mento Interno, em: 

I-CONHECER a presente Ação de Re-
visão interposta pelo Senhor Diego Lorenzi 
Agnolin, gestor à época, gestor à época, 
Diretório Central dos Estudantes de Funda-
ção FAFIH, em face do Acórdão 755/2012 
– TCE – 1ª Câmara, prolatado nos autos nº 
5744/2007, no qual este Tribunal de Contas 
julgou irregular a Contas decorrente de To-
mada de Contas Especial do ora recorrente, 
referente ao exercício de 2006/2007, impu-
tando um débito de R$ R$ 99.393, 22 (no-
venta e nove mil, trezentos e noventa e três 
reais e vinte e dois centavos).

II- No mérito, DAR PROVIMENTO 
PARCIAL, alterando o Acórdão nº 755/2012 
– TCE –1ª Câmara, para no mérito excluir os 
débitos dos itens 8.3. e 8.4., bem como a 
multa acessória ao débito no item 8.5;

III - Reconverter o processo à sua na-
tureza original de Denúncia, tendo em vista 
a ausência de justa causa para a conversão 
do feito de Inspeção para Tomada de Con-
tas Especial, devido à não comprovação de 
dano ao erário, e uma vez afastada a pos-
sibilidade de prejuízo aos cofres públicos, 
para julgá-la improcedente;

IV - Determinar o arquivamento do 
processo nº 5744/2007 (denúncia), uma 
vez que não houve identificação de danos 
ao erário que justificasse a sua conversão 
em Tomada de Contas Especial;

V –- Determinar a remessa dos autos 
à Secretaria do Pleno para que proceda a 
publicação desta decisão no Boletim Oficial 
do Tribunal de Contas do Estado do Tocan-
tins, a fim de que surta os efeitos legais;

VI- Determinar à Secretária do Ple-
no que junte cópia da presente decisão, 
bem como do relatório e voto que a funda-
menta aos autos anexos nºs. 5744/2017 e 
10902/2012;

VII - Determinar o encaminhamento 
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dos autos à Coordenadoria do Cartório de 
Contas, e, após cumpridas todas as formali-
dades legais, remetam-se à Coordenadoria 
de Protocolo para adoção das providências 
de sua alçada.

Presidiu o julgamento o Vice-Presi-
dente, Conselheiro Severiano José Costan-
drade de Aguiar. O Conselheiro André Luiz 
de Matos Gonçalves, bem como os Conse-
lheiros Substitutos José Ribeiro da Concei-
ção, em substituição ao Conselheiro José 
Wagner Praxedes, Jesus Luiz de Assunção, 
em substituição a Conselheira Doris de Mi-
randa Coutinho acompanharam o Relator 
Conselheiro Substituto Leondiniz Gomes, 
em substituição ao Conselheiro Alberto 
Sevilha. O Conselheiro Substituto Adauton 
Linhares da Silva, em substituição ao Con-
selheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, 
prolatou voto divergente. Esteve presente o 
Procurador-Geral de Contas, Zailon Miranda 
Labre Rodrigues. O resultado proclamado 
foi por maioria absoluta.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins,  em Palmas, Capital do Estado, aos 
14 dias do mês de março de 2018.

 
RESOLUÇÃO Nº 87/2018 - TCE/TO 

PLENO

1. Processo nº: 11017/2011
2. Classe de Assunto: 6. Auditoria ou 
Inspeção
2.1 Assunto: 6. Auditoria de Regularidade, 
período de janeiro a junho de 2011 
3. Responsável: Marcia da Costa Reis Carva-
lho (CPF: 372.854.833-20), ex Prefeita 
4. Origem: Município de Lajeado/TO
4.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Lajeado
5. Relator: Conselheiro Substituto Leondiniz 
Gomes
6. Representante do Ministério Público: Ain-
da não atuou
7. Procurador constituído nos autos: Não 
atuou

EMENTA: AUDITORIA DE REGU-
LARIDADE. GRAVES IRREGULARIDADES 
QUE PODEM RESULTAR EM IMPUTAÇÃO 
DE DÉBITO. CONVERSÃO EM TOMADA DE 
CONTAS.

8. Decisão: 

8.1. VISTOS, relatados e discutidos 
estes autos que tratam de Auditoria de Re-
gularidade realizada na Prefeitura Municipal 
de Lajeado, referente ao período de janeiro 
a junho de 2011, em atendimento a determi-
nação contida na Portaria nº 675, de 31 de 
agosto de 2011.

8.2. Considerando o Relatório de Au-
ditoria de Regularidade nº 13/2011 realizada 
na Prefeitura de Lajeado abrangendo o pe-

ríodo de janeiro a junho de 2011.

8.3. Considerando que as graves irre-
gularidades podem resultar em imputação 
de débito.

8.4. Considerando finalmente, os ar-
gumentos e a fundamentação constante do 
Voto do Conselheiro Relator.

8.5. RESOLVEM os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, 
reunidos em Sessão Plenária, diante das ra-
zões expostas pelo Relator, com fundamen-
to nos arts. 63, inciso II, 65, inciso III, e 100, 
do Regimento Interno combinados com o 
art. 115 da Lei Orgânica deste Tribunal.

8.6. Acolher os termos do Relatório 
de Auditoria de Regularidade nº 13/2011, re-
alizada na Prefeitura de Lajeado abrangen-
do o período de janeiro a junho de 2011;

8.7. Determinar, preliminarmente, a 
conversão dos presentes autos em Tomada 
de Contas Especial com fundamento nos 
arts. 63, inciso II, 65, inciso III, e 100 do Re-
gimento Interno combinados com o art. 115, 
da Lei Orgânica deste Tribunal, tendo em 
vista o relato da ocorrência de irregularida-
des graves que podem resultar na imputa-
ção de débito.

8.8. Feita a conversão, determinar a 
remessa dos autos à Coordenadoria de Pro-
tocolo Geral para adequação do rol de res-
ponsáveis no sistema eletrônico e-Contas, 
de modo a incluir todos as pessoas relacio-
nadas nesta decisão para serem citadas;

8.9. Após, encaminhar os autos ao 
setor competente para que:

8.9.1. Proceda a citação da senho-
ra Marcia da Costa Reis Carvalho, Ges-
tora, (Responsável Solidária), CPF nº 
372.854.833-20, observando os preceitos 
legais e regimentais, para que apresente 
documentos e alegações de defesa referen-
te aos apontamentos consignados nos itens 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 (subitens a, b, c, d. e, f, g e 
h), 3.3 (subitens a, b, c e d), 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 
3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 e 3.5.6 do Relatório 
de Auditoria nº 13/2011, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos narrados, 
ou promova o ressarcimento das despesas 
que somam a quantia de R$ 317.082,99 (tre-
zentos e dezessete mil, oitenta e dois reais 
e noventa e nove centavos), conforme deta-
lhado no item 9.3.1, do voto condutor;

8.9.2. Proceda a citação do senhor 
Manoel Ferreira Faustino, Responsável pelo 
Controle Interno, (Responsável Solidário), 
CPF nº 001.583.601-09, observando os pre-
ceitos legais e regimentais, para que apre-
sente documentos e alegações de defesa 
referente aos apontamentos consignados 

nos itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 (subitens a, b, c, 
d. e, f, g e h), 3.3 (subitens a, b, c e d), 3.4.1, 
3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 e 3.5.6 
do Relatório de Auditoria nº 13/2011, sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros 
os fatos narrados, ou promova o ressarci-
mento das despesas que somam a quantia 
de R$ 317.082,99 (trezentos e dezessete mil, 
oitenta e dois reais e noventa e nove centa-
vos), conforme detalhado no item 9.3.2, do 
voto condutor;

8.9.3. Proceda a citação do senhor 
Cleydson Costa Coimbra, Contador, CPF nº 
709.837.601-10, observando os preceitos le-
gais e regimentais, para que apresente do-
cumentos e alegações de defesa referente 
aos apontamentos consignados nos itens 
3.4.1, 3.4.2 e 3.5.3 do Relatório de Auditoria 
nº 13/2011, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos narrados, conforme 
detalhado no item 9.3.3, do voto condutor

8.10. Configurada uma das hipóteses 
do inciso I do art. 32, da Lei nº 1.284/2001 
com a certificação nos autos pelo Setor de 
Diligências, fica autorizada a proceder a CI-
TAÇÃO/INTIMAÇÃO POR EDITAL, nos ter-
mos do art. 28, II c/c o art. 32, II, da Lei nº 
1.284, de 2001 e art. 205, V do RITCE/TO.

8.11. Concluída as fases anteriores, 
encaminhe os autos à Sexta Diretoria de 
Controle Externo para reexame da matéria 
e, em seguida, ao Corpo Especial de Audito-
res e ao Ministério Público de Contas, para 
os pronunciamentos conclusivos.

8.12. Determine a publicação des-
ta Decisão no Boletim Oficial deste So-
dalício para que surtam os efeitos legais 
necessários.

Presidiu o julgamento o Vice-Presi-
dente, Conselheiro Severiano José Costan-
drade de Aguiar. O Conselheiro André Luiz 
de Matos Gonçalves, bem como os Conse-
lheiros Substitutos José Ribeiro da Concei-
ção, em substituição ao Conselheiro José 
Wagner Praxedes, Jesus Luiz de Assunção, 
em substituição a Conselheira Doris de Mi-
randa Coutinho acompanharam o Relator 
Conselheiro Substituto Leondiniz Gomes, 
em substituição ao Conselheiro Alberto 
Sevilha. O Conselheiro Substituto Adauton 
Linhares da Silva, em substituição ao Con-
selheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, 
prolatou voto divergente. Esteve presente o 
Procurador-Geral de Contas, Zailon Miranda 
Labre Rodrigues. O resultado proclamado 
foi por maioria absoluta.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, em Palmas, Capital do Estado, aos 
14 dias do mês de março de 2018.

 
ACÓRDÃO TCE/TO Nº 89/2018 – PLENO
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1. Processo nº: 9254/2017
2. Classe de Assunto: 10.Contrato 
2.1. Assunto: 6.Contrato de Locação nº 
08/2014 e Termo Aditivo de Re-Ratificação - 
Locação de Veículos Automotores Decorren-
te de Adesão as Atas de Registro de Preços 
006/2014- FMAS 017/2014 e 024/2014-FMS 
do Pregão Presencial 025/2014 da Prefeitura 
de Porto Nacional/TO
3. Entidade de Origem: Tribunal de Con-
tas do Estado do Tocantins - CNPJ: 
25.053.133/0001-57
3.1. Entidade Vinculada: Prefeitura Municipal 
de Palmas - CNPJ: 24.851.511/0001-85
4. Responsáveis: Aleandro Lacerda Gonçal-
ves - CPF: 586.142.571-04
Antônio Evangelista Pereira Junior – CPF: 
485.793.941-04
Antônio Luiz Cardozo Brito - CPF: 
485.256.421-34
Adir Cardoso Gentil - CPF: 276.536.090-15
Christian Zini Amorim - CPF: 694.196.711-00
Claudio de Araújo Schuller - CPF: 
847.952.201-15
Carlos Enrique Franco Amastha - CPF: 
489.616.205-68
Cleide Brandão Alvarenga - CPF: 
233.231.911-53
Cleyton Alen Rego Costa - CPF: 
021.061.571-00
Cristiano de Queiroz Rodrigues - CPF: 
527.781.501-53
Diogo Fernandes Costa Valdevino - CPF: 
729.458.691-87
Danilo de Melo Souza – CPF: 307.136.333-87
Edmilson Vieira Das Virgens - CPF: 
280.080.221-91
Ephim Shluger - CPF: 061.234.307-34
Evercino M. dos Santos Junior - CPF: 
796.087.601-00
Fabio Frantz Borges - CPF: 713.342.621-87
Firelenio Wesley Fraga - CPF: 355.778.351-00
Germana Pires Coriolano - CPF: 
888.518.001-97
Hector Fabio Valente Franco - CPF: 
605.681.789-04
Hebert Veras Nunes – CPF: 440.995.411-34
Iapure Olsen - CPF: 402.121.149-72
Jose Geraldo de Melo Oliveira - CPF: 
330.050.011-72
José Messias de Souza – CPF: 213.423.421-00
Kariello Sousa Coelho - CPF: 625.425.831-53
Luciana Cordeiro Cavalcante Cerqueira - 
CPF: 418.509.711-53
Luiz Carlos Alves Teixeira - CPF: 
301.457.241-15
Luiz Carlos Borges da Silveira - CPF: 
005.470.009-44
Luiz Masaru Hayakawa - CPF: 356.069.679-87
Leonardo Gomes Coelho - CPF: 
696.933.821-53
Marco Zancaner Gil - CPF: 532.931.341-49
Marca Representações Comerciais e Mo-
nitoramento Automotivo Ltda - CNPJ: 
09.102.041/0002-44
Marcelo Alves Silva - CPF: 147.613.468-50
Marcilio Guilherme Ávila - CPF: 
562.403.339-72

Maxcilane Machado Fleury – CPF: 
961.456.841-00
Nahylton Alen Rego Costa - CPF: 
028.191.881-33
Nesio F. de Medeiros Junior - CPF: 
032.055.359-01
Nicolau Carvalho Esteves - CPF: 
119.441.616-00
Orlando Rangel Campos Silva - CPF: 
116.412.071-91
Paulo Cezar Monteiro da Silva – CPF: 
070.654.828-04
Públio Borges Alves - CPF: 012.238.026-63
Ricardo Ayres de Carvalho - CPF: 
691.961.331-04
Raimundo Coimbra Junior - CPF: 
494.584.006-78
Raquel O. de Souza Alencar - CPF: 
695.961.231-49
Roberto Jorge Sahium - CPF: 056.165.491-34
Suarton Fernandes de Souza - CPF: 
625.445.271-53
Tiago de Paula Andrino - CPF: 923.684.171-68
Whisllay Maciel Bastos - CPF: 960.818.561-00
5. Relator:Conselheiro Substituto Leondiniz 
Gomes
6.Corpo Esp. dos Auditores:Conselheiro 
Substituto Jesus Luiz de Assunção
7. Rep. do Min. Público de Contas:Procurador 
Geral de Contas Zailon Miranda Labre 
Rodrigues
8. Proc. constituído nos autos:    Sândalo 
Bueno do Nascimento
Publio Borges
Hitallo Ricardo Panato Passos

EMENTA: IRREGULARIDADES DE 
NATUREZA GRAVE E INSANÁVEIS NOS 
CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES Nº 08/2014, Nº 304/2014, 
Nº 331/2014, Nº 453/2014, Nº 87/2015 E 
SEUS RESPECTIVOS TERMOS DE ADITIVOS 
DE RE- RATIFICAÇÃO, FIRMADO ENTRE A 
PREFEITURA DE PALMAS E A EMPRESA 
MARCA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS. 
DANO AO ERÁRIO. CONVERSÃO DOS AU-
TOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS. 
CITAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.

9. Decisão: 

9.1. Versam os presentes de conver-
são dos autos relativos aos Contratos de 
Locação Veículos Automotores nº 08/2014, 
nº 304/2014, nº 331/2014, nº 453/2014, nº 
87/2015 e seus respectivos Termos de Adi-
tivos de Re- Ratificação, firmado entre a 
Prefeitura de Palmas e a empresa Marca 
Representações Comerciais, decorren-
te de Adesão as Atas de Registro de Pre-
ços nº 006/2014- FMAS, nº 017/2014 e nº 
024/2014-FMS do Pregão Presencial nº 
025/2014, da Prefeitura de Porto Nacional/
TO, em Tomadas de Contas Especial.

9.2.Considerando que ao exercer a 
fiscalização, se configurada a ocorrência 
de desfalque, desvio de bens ou outra irre-

gularidade de que resulte dano ao erário, o 
Tribunal ordenará, desde logo, a conversão 
do processo em tomada de contas especial.

9.3.Considerando que a conversão 
do presente processo em Tomada de Con-
tas Especial enseja em economia proces-
sual, e assegura o pleno exercício da ampla 
defesa e do contraditório aos responsáveis.

9.4.Considerando que o parecer técni-
co nº 143/2017 da Coordenadoria de Análise 
de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras 
e Serviços de Engenharia apontou diversas 
irregularidades e ainda identificou um paga-
mento de mais de 30 milhões à empresa Mar-
ca Representações Comerciais, decorrente 
de Adesão as Atas de Registro de Preços nº 
006/2014- FMAS, nº 017/2014 e nº 024/2014-
FMS do Pregão Presencial nº 025/2014, da 
Prefeitura de Porto Nacional/TO.

9.5.Considerando que o Corpo Espe-
cial de Auditores, por meio do parecer nº 
29/2018 e o Ministério Público de Contas, 
por meio do Requerimento nº 03/2018, re-
quereram a conversão dos autos em Toma-
da de Contas Especial.

9.6.Considerando a inobservância 
do Decreto Municipal nº 946/2015 (Decre-
to Federal nº 7892/2013) no procedimento 
de adesão à ata de Registro de Preços nº 
006/2014- FMAS, nº 017/2014 e nº 024/2014-
FMS do Pregão Presencial nº 025/2014, da 
Prefeitura de Porto Nacional/TO.

9.7. ACORDAM os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Tocan-
tins, com fundamento no art. 115, da Lei nº 
1.284/2001 (LOTCE/TO), e no art. 100, do 
Regimento Interno (RI-TCE/TO), e em con-
sonância com o entendimento exarado pelo 
Corpo Especial de Auditores e Ministério 
Público de Contas, em:

I.Determinar, em preliminar, a con-
versão dos presentes autos, em Tomada 
de Contas Especial, devendo-se a Coorde-
nadoria de Protocolo Geral proceder uma 
nova autuação deste feito a fim de que seja 
alterado o assunto, o qual passa a ser cor-
respondente a Tomada de Contas Especial, 
com fulcro no art. 115, da LO-TCE/TO, e no 
art. 100, do RI-TCE/TO;

III - Determinar a publicação da De-
cisão no Boletim Oficial deste Tribunal para 
que surta os efeitos legais necessários, cien-
tificando-se nos autos o cumprimento desta 
determinação, nos termos do art. 27, caput, da 
LO-TCE/TO e do art. 341, § 3º, do RI-TCE/TO;

IV. Determinar a remessa dos presen-
tes autos à Coordenadoria de Diligências 
(CODIL) para proceder as seguintes Cita-
ções, nos termos do art. 210 c/c art. 215, do 
RI-TCE/TO, enviando-lhes cópia do Relató-
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rio, Voto e Decisão;

a)Citar os responsáveis, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente 
defesa acerca dos apontamentos do item 15 
deste Voto, nos termos do art. 21, da LO-
-TCE/TO, e, artigo 202 c/c os artigos 210 e 
215, do RI-TCE/TO, e/ou recolhimento es-
pontâneo do valor do dano aos cofres mu-
nicipais, em consenso com o art. 81, I e II, da 
Lei Orgânica deste Tribunal.

1.Carlos Enrique Franco Amastha, 
Gestor da Prefeitura Municipal de Palmas; 

2.Públio Borges Alves, Procurador 
Geral do Município de Palmas;

3.Adir Cardoso Gentil, subprefeito da 
Região Sul de Palmas;

5. Christian Zini Amorim, Secretário 
Municipal de Finanças de Palmas;

1.Claudio de Araújo Schuller - Secre-
tário Municipal de Planejamento e Desen-
volvimento Urbano de Palmas;

2. Marca Representações Comerciais 
E Monitoramento Automotivo Ltda - Cnpj: 
09.102.041/0002-44;

V. Determinar a Coordenadoria do 
Protocolo Geral COPRO, para que proceda 
a retirada dos demais responsáveis arrola-
dos no sistema e-contas, fi cando apenas 
os mencionados na letra a, do inciso IV, do 
item 9.7 deste Acórdão.

VI. Autorizar o setor de Diligências 
a proceder a Citação/Intimação por Edital, 
nos termos do referido artigo c/c artigo 28, 
II da Lei nº 1.284/2001 e artigo 205, V, do 
RI-TCE/TO, após o transcurso do prazo dili-
gencial, e quando confi gurada a hipótese do 
inciso I, do artigo 32 da Lei nº 1.284/2001, 
com a devida certifi cação nos autos;

VII. Deferir o pedido de vista e/ou ex-
tração de cópia(s) dos autos, aos responsá-
veis ou interessados, ainda que por procu-
rador legalmente constituído, devendo ser 
cumprido às disposições da IN-TCE/TO nº 
010/2003;

VIII. Ressaltar aos responsáveis que, 
após o transcurso do prazo regimental, 
apenas serão aceitos os documentos com-
provantes de fato novo superveniente, que 
afetem o mérito do processo, mediante juí-
zo de prelibação do Relator, nos termos do 
artigo 219, do RITCE/TO.

IX. Encaminhar os autos, após o 
procedimento de diligência, com ou sem a 
apresentação de defesa pelos responsáveis, 
à Sexta Diretoria de Controle Externo, ao 
Corpo Especial de Auditores e ao Ministé-

rio Público de Contas junto ao TCE/TO para 
suas manifestações e, posteriormente, vol-
vam-me conclusos.

Presidiu o julgamento o Presidente, 
Conselheiro Manoel Pires dos Santos. Os 
Conselheiros Severiano José Costandrade 
de Aguiar, André Luiz de Matos Gonçalves, 
bem como os Conselheiros Substitutos José 
Ribeiro da Conceição, em substituição ao 
Conselheiro José Wagner Praxedes acom-
panharam o Relator Conselheiro Substituto 
Leondiniz Gomes, em substituição ao Con-
selheiro Alberto Sevilha, com exceção do 
Conselheiro Substituto Adauton Linhares da 
Silva, em substituição ao Conselheiro Na-
poleão de Souza Luz Sobrinho que proferiu 
voto divergente. Declarou-se impedido o 
Conselheiro Substituto Jesus Luiz de As-
sunção, em substituição a Conselheira Do-
ris de Miranda Coutinho. Esteve presente o 
Procurador-Geral de Contas, Zailon Miranda 
Labre Rodrigues. O resultado proclamado 
foi por maioria absoluta.

TIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO TOCANTINS,  em Palmas, Capital do Es-
tado do Tocantins, 14 dias do mês de  março  
de 2018.

DECISÕES SINGULARES

DESPACHOS

PRIMEIRA RELATORIA

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 identifi cadas, acerca das quais 
fi cam os responsáveis, interessados e seus 
procuradores, no que couber, devidamente 
intimados e/ou citados para os fi ns 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 
Ofi cial 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.

1. Processo nº: 754/2018
2. Classe de assunto: 1. Recurso
2.1. Assunto: 3. Recurso Agravo – referente 
ao Proc. nº 498/2018 – Embargos de De-
claração relativo ao Proc. nº 13555/2015 e 
anexos, que trata do Recurso Ordinário, re-
ferente à Prestação de Contas de Anual de 

Ordenador de Despesas – exercício 2013
3. Recorrente: Ivonete Pereira da Silva (CPF 
nº 380.465.391- 04), Presidente da Câmara 
de Cariri do Tocantins-TO 
4. Órgão: Câmara Municipal de Cariri do 
Tocantins-TO 
5. Relator: Conselheiro Substituto José Ri-
beiro da Conceição
6. Procurador constituído nos autos: Roni-
son Parente Santos – OAB/TO nº 1.990 

7. DESPACHO Nº 132/2018

7.1. Versam os presentes autos de 
Agravo interposto pela senhora Ivonete 
Pereira da Silva, Presidente da Câmara de 
Cariri do Tocantins-TO, à época, por inter-
médio de seu procurador Ronison Parente 
Santos – OAB/TO nº 1.990, atacando deci-
são monocrática consubstanciada no Des-
pacho nº 68/2018, de 30.01.2018, aposto no 
Processo nº 498/2018 (Embargos de De-
claração), o qual indeferiu liminarmente os 
referidos Embargos de Declaração, concer-
nente ao Processo nº 13555/2015 e anexos, 
que trata do Recurso Ordinário interposto 
em face dos Autos nº 2272/2014 (Prestação 
de Contas de Anual de Ordenador de Des-
pesas – exercício 2013).

7.2. Autuados neste Tribunal, os pre-
sentes autos foram encaminhados à Se-
cretaria do Pleno-SEPLE, que, por meio da 
Certidão de Tempestividade nº 233/2018, 
manifestou-se nos seguintes termos:

6.1 A Secretaria do Plenário, em obe-
diência às determinações legais e regula-
mentares, certifi ca que a Senhora Ivonete 
Pereira da Silva interpôs Agravo em face do 
Despacho nº 68/2018, autos nº 13555/2015 
e apensos. 6.2 O recurso em referência 
foi protocolizado pelo interessado em 
07/02/2018 (quarta-feira), sendo a Decisão 
agravada disponibilizada no Boletim Ofi cial 
nº 2004, de 31/01/2018 (quarta-feira), com 
publicação em 01/02/2018 (quinta-feira). 

6.3 Considerando que a contagem do 
prazo recursal iniciou em 02/02/2018 (sex-
ta-feira), com término em 08/02/2018(quin-
ta-feira), vislumbra-se que o recurso mane-
jado foi interposto dentro do lapso temporal 
legalmente indicado, devendo, por essa ra-
zão, ser considerado TEMPESTIVO. 

6.4. É o que tinha a certifi car.

É o relatório. Passo à análise do 
Agravo.

7.3. Primeiramente, importa destacar 
que o recurso de Agravo está regulamen-
tado nos artigos 52 a 54 da Lei Orgânica nº 
1.284/2001 do TCE/TO, e no artigo 237 do 
Regimento Interno deste Tribunal.

7.4. Prevê, ainda, o artigo 52 da Lei Or-
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gânica nº 1.284/2001 que é cabível o agravo 
ante decisão preliminar do Conselheiro Rela-
tor, de Câmara Julgadora ou do Pleno.

7.5. No vertente caso, o Agravo se as-
sentaria, posto que busca combater decisão 
monocrática do Relator, que por intermédio 
do Despacho nº 68/2018, de 30.01.2018 in-
deferiu os Embargos de Declaração opostos 
pela senhora Ivonete Pereira da Silva, Presi-
dente da Câmara de Cariri do Tocantins-TO, 
por entender que os fundamentos do referi-
do Embargos mostravam-se impertinentes 
e protelatórios.

7.6. A Agravante dá início às suas ale-
gações evocando para o princípio do Juiz 
Natural, momento em que expõe que o pro-
cesso na fase de Recurso Ordinário estava 
sob a relatoria do Conselheiro Severiano 
José Costandrade de Aguiar, sendo natural 
que a análise dos Embargos de Declaração 
fosse efetuada pelo referido Conselheiro.

7.7. Ressalta que para sua surpresa o 
Despacho nº 68/2018 foi da lavra do Conse-
lheiro Substituto José Ribeiro da Conceição.

7.8. Todavia, importa registrar que 
por força da Convocação nº 001/2018, de 
09.01.2018, atuei no papel de conselheiro 
substituto, em razão da ausência legal do 
Conselheiro Titular, sendo assim o juízo na-
tural do feito.

7.9. Impende salientar que os em-
bargos foram julgados pelo mesmo juízo 
que proferiu a decisão embargada, embora 
o Relator possa não ser o mesmo. Outros-
sim, cumpre asseverar que a competência 
do Juízo Natural, qual seja, a 1ª Relatoria, 
foi devidamente respeitado. Assim, não 
se vislumbra violação do princípio do juiz 
natural.

7.10. Nesta esteira, por oportuno, 
destaco que tal entendimento foi aplicado 
pela 2ª Relatoria, deste Tribunal de Contas, 
no Despacho nº 200/2017, concernente aos 
Autos nº 15840/2016. 

7.11. Denota-se que a Agravante 
assenta o presente agravo nos mesmos 
fundamentos já expedidos nos recursos 
interpostos nesta Corte de Contas, quais 
sejam, Recurso Ordinário nº 13555/2015 e 
Embargos de Declaração nº 498/2018, não 
havendo qualquer fato novo superveniente 
que ainda não tenha sido enfrentado, a não 
ser a intenção da Agravante de rediscutir o 
mérito da decisão embargada, não ficando 
demonstrado que no Acórdão nº 1015/2017 
– TCE/TO-Pleno, houve obscuridade, dúvi-
da, contradição ou omissão.

7.12. Neste espeque, O artigo 223, in-
ciso III do Regimento Interno desta Corte de 
Contas, determina que:

Art. 223 – A petição poderá ser inde-
ferida liminarmente:

(...)

III – se for manifestadamente imper-
tinente, inepta ou protelatória; 

7.13. No vertente caso, constata-se 
que o Agravo se apresenta manifestamente 
protelatório, amoldando-se ao que discipli-
na o inciso III, do artigo 223, do RITCE/TO.

7.14. Ante o exposto, diante das ra-
zões supracitadas, considerando os arti-
gos 52 e 53 da Lei Estadual nº 1.284/2001, 
indefiro liminarmente o presente Agravo, 
com supedâneo no art. 223,III, do RITCE/
TO, o qual foi interposto pela senhora Ivo-
nete Pereira da Silva (CPF nº 380.465.391- 
04), Presidente da Câmara de Cariri do 
Tocantins-TO, em desfavor do Despacho nº 
68/2018, aposto no Processo nº 498/2018 
(Embargos de Declaração), em face de seu 
caráter manifestamente protelatório, man-
tendo inalterados todos os termos do refe-
rido Despacho.

7.15. Junte-se cópia do presente Des-
pacho no Processo nº 498/2018.

7.16. Remeta-se à Secretaria do Ple-
no-SEPLE para 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 o art. 341, §3º, do Regimento Interno 
desta Corte, e art. 5º da Instrução Normati-
va nº 001/2012, para que surtam os efeitos 
legais necessários.

7.17. Dar ciência do teor da Deci-
são à Agravante, nos termos da legislação 
vigente;

7.18. Esgotado os prazos afetos à ma-
téria em relevo, encaminhe-se o Processo nº 
754/2018 (Agravo) à Coordenadoria de Pro-
tocolo Geral-COPRO, para anexar ao Pro-
cesso nº 13555/2015 (Recurso Ordinário). 

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Gabinete da Primeira Relatoria, em 
Palmas, Capital do Estado, aos 23 dias do 
mês de fevereiro de 2018.

José Ribeiro da Conceição
Conselheiro Substituto
Convocação nº 10/2018

QUARTA RELATORIA

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.

1. Expediente nº:2477/2018
2. Classe de Assunto:
2.1. Assunto:1. Expediente – Representação 
em face do Pregão 
Presencial nº 05/2018, da Prefeitura Mu-
nicipal de Aliança do Tocantins – Processo 
05/2018, contratação de empresa para pres-
tação de serviços de gerenciamento de frota 
via cartão magnético.
3. Representante:Prime Consultoria e Asses-
soria Empresarial Ltda
CNPJ 05.340.639/0001-30, represen-
tado por Anselmo da Silva Ribas, CPF 
266.614.088-12
4. Representado:Município de Aliança do 
Tocantins/TO
CNPJ 25.042.219/0001-84 
José Tavares de Oliveira
CPF 196.079.201-63
5. Órgão:Secretaria Municipal de Adminis-
tração de Aliança do Tocantins
6. Relator:Conselheiro Substituto Adauton 
Linhares da Silva 

7. DESPACHO Nº 136/2018

8.1. Trata-se de Expediente proto-
colado neste Tribunal sob o nº 2477/2018, 
em 13/03/2018, às 16:30 min, pelo se-
nhor Anselmo da Silva Ribas, Procurador 
da empresa PRIME CONSULTORIA E AS-
SESSORIA EMPRESARIAL LTDA – CNPJ: 
05.340.639/0001-30, por meio do qual no-
ticia a existência de ilegalidade no Pregão 
Presencial nº 05/2018, da Prefeitura Munici-
pal de Aliança do Tocantins, quando exigiu 
aos interessados à apresentação de atesta-
dos de capacidade técnica acompanhados 
de notas fiscais, Item 12.7 do Edital. Confira: 

“12.7 – DA CAPACIDADE TÉCNICA. 

A licitante deverá apresentar ates-
tado de capacidade técnica fornecido por 
empresa pública ou privada, a considerar: 

• Empresa pública – Atestado acom-
panhado por nota de emprenho e por có-
pias de notas fiscais atestadas, inerentes ao 
emprenho apresentado, com data de expe-
dição não superior a 24 meses; 

• Empresa privada – Atestado acom-
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panhado de instrumento de contrato devi-
damente registrado, acompanhado por có-
pias de notas fiscais atestadas, inerentes ao 
contrato apresentado, com data de expedi-
ção não superior a 24 meses.” (SIC)

8.2. Vale dizer, o objeto do Pregão 
Presencial ora questionado é:

“(...) contratação de empresa para 
prestação de serviços de gerenciamento, 
compreendendo a implantação e operação 
de sistema via web, para manutenção pre-
ventiva e corretiva (mecânica em geral, elé-
trica, funilaria, alinhamento, balanceamen-
to, cambagem, troca de óleo, filtro, pintura 
em geral e sistema de injeção eletrônica em 
geral), bem como o fornecimento de peças 
e acessórios de reposição original ou simi-
lar de primeira linha e serviços de guincho 
e reboque, operada através da utilização 
de sistema via web próprio da contratada, 
compreendendo orçamento dos materiais e 
serviços através de rede de oficinas creden-
ciadas pela contratada para atender à frota 
de veículos, máquinas e implementos da 
Prefeitura e Fundos municipais de Aliança 
do Tocantins, (...)”

8.3. Ao final, a representante requer a 
suspensão cautelar do procedimento licita-
tório, entre outras providências.

8.4. Acompanham a Representação 
em tela: O Edital do Pregão 05/2018 e os 
respectivos anexos, Contrato Social da Re-
presentante; documentos pessoais do Re-
presentante Legal; Procuração e o docu-
mento pessoal do outorgado.

I – DA ADMISSIBILIDADE

8.5. Por força do art. 110, caput, da Lei 
nº 1.284/2001, cabe ao Tribunal de Contas 
“a fiscalização dos atos e contratos de que 
resultem receita ou despesa, praticados pe-
los responsáveis sujeitos à sua jurisdição”.

8.6. Inicialmente, cumpre ressaltar 
que a Representação formulada se sustenta 
no art. 113, § 1º da Lei nº 8.666/93, cuja re-
dação assim estabelece:

“Art. 113.  O controle das despesas 
decorrentes dos contratos e demais instru-
mentos regidos por esta Lei será feito pelo 
Tribunal de Contas competente, na forma da 
legislação pertinente, ficando os órgãos in-
teressados da Administração responsáveis 
pela demonstração da legalidade e regula-
ridade da despesa e execução, nos termos 
da Constituição e sem prejuízo do sistema 
de controle interno nela previsto.

§ 1º Qualquer licitante, contratado ou 
pessoa física ou jurídica poderá representar 
ao Tribunal de Contas ou aos órgãos inte-
grantes do sistema de controle interno con-

tra irregularidades na aplicação desta Lei, 
para os fins do disposto neste artigo.”

II – DAS RAZÕES APRESENTADAS

8.7. O representante alega, em sínte-
se, que a cláusula 12.7 contido no Edital em 
gênese viola o princípio da competividade, 
bem como a regra contida no artigo 30 da 
Lei de Licitação, quando condicionou que o 
atestado de capacidade técnica deveria vir 
acompanhado da nota de empenho e de 
nota fiscal correspondente.

8.8. Assevera que há irregularidades 
insanáveis que violam os Princípios norte-
adores da licitação: Legalidade, Isonomia, 
Moralidade, Probidade Administrativa e 
Competição.

8.9. Aduz que o Tribunal de Contas 
da União possui precedentes neste senti-
do, bem como citou Recomendação emiti-
da pela 6ª Relatoria desta Egrégia Corte de 
Contas, de número 01/2017, que tratou de 
matéria similar.

8.10. Ao final, solicita que, caute-
larmente, o certame seja suspenso, já que 
presentes os requisitos da fumaça do bom 
direito e perigo da demora.

III – DA ANÁLISE QUANTO AO PEDI-
DO CAUTELAR

8.11. Solicita, a representante, que 
esta Corte de Contas, no exercício de suas 
atribuições, conceda, liminarmente, medida 
cautelar, conforme segue:

“I - determine a instauração de pro-
cedimento administrativo junto a este Tribu-
nal de Contas do Estado do Tocantins;

II - determine, nos termos do Regi-
mento Interno deste Tribunal, como medida 
cautelar urgente, urgentíssima, inaudita al-
tera parte, a suspensão do certame até que 
se analise o mérito da questão ou, como 
pedido alternativo, determinar que o Órgão 
Representado modifique a data de abertura 
dos envelopes, considerando o que dispõe a 
lei, fazendo-se a contagem de 08 (oito) dias 
úteis após a disponibilização do edital, bem 
como o publique, via internet, garantindo-
-se a competitividade do processo licitató-
rio, hoje prejudicada. (grifei)

III - caso o certame já tenha ocor-
rido quando da apreciação desta, que se 
suspenda a homologação e assinatura do 
contrato e, caso este já tenha sido assinado, 
que seja suspensa sua execução até ulterior 
decisão de mérito; (grifei)

IV - caso seja indeferido o pedido 
liminar nos termos requeridos, o que se 
admite por amor ao debate, requer seja 

solicitado ao Órgão Representado, a apre-
sentação da ata de realização do certame, 
quando será então comprovada a restrição 
ao caráter competitivo, requerendo desde 
já a concessão da liminar para suspender a 
assinatura do contrato e, caso este já esteja 
assinado, que seja suspensa sua execução;

V- seja o Representado comunicado 
da decisão deste Tribunal. 

VI - ao final, seja a presente Repre-
sentação julgada totalmente procedente 
determinando as medidas cabíveis à es-
pécie e, principalmente, seja determinado 
ao órgão Representado a republicação do 
edital, com nova data para realização do 
certame, devendo serem observadas as 
disposições legais, sendo disponibilizado o 
instrumento convocatório via internet, sob 
pena de nulidade. (grifei)

VII - sendo procedente a presente 
Representação, e estando o contrato sen-
do executado, que seja este anulado, nos 
termos do § 2º do art. 49 da Lei 8666/93. 
(grifei)

IV – DA POSSIBILIDADE JURÍDICA 
DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELA-
RES PELO TRIBUNAL DE CONTAS

8.12. O poder de cautela dos Tribu-
nais de Contas decorre de suas competên-
cias atribuídas pela Constituição Federal, 
conforme elucida o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Celso de Mello:

“O TCU tem legitimidade para ex-
pedição de medidas cautelares (...) pois se 
acha instrumentalmente vocacionado a tor-
nar efetivo o exercício (...) das múltiplas e 
relevantes competências que lhe foram di-
retamente outorgadas pelo próprio texto da 
Constituição da República.

Isso significa que a atribuição de 
poderes explícitos, ao Tribunal de Con-
tas, tais como enunciados no art. 71 da Lei 
Fundamental da República, supõe que se 
reconheça, a essa Corte, ainda que por im-
plicitude, a possibilidade de conceder provi-
mentos cautelares vocacionados a conferir 
real efetividade às suas deliberações finais, 
permitindo, assim, que se neutralizem situ-
ações de lesividade, atual ou iminente, ao 
erário. (...)

Na realidade, o exercício do poder de 
cautela, pelo Tribunal de Contas, destina-se 
a garantir a própria utilidade da delibera-
ção final a ser por ele tomada, em ordem 
a impedir que o eventual retardamento na 
apreciação do mérito da questão suscitada 
culmine por afetar, comprometer e frustrar 
o resultado definitivo do exame da contro-
vérsia. (...) É importante rememorar, neste 
ponto, que o deferimento da medida limi-
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nar, resultante do concreto exercício do 
poder cautelar geral outorgado aos juízes e 
Tribunais, somente se justifica em face de 
situações que se ajustem aos pressupostos 
referidos no art. 7º, II, da Lei nº 1.533/51: a 
existência de plausibilidade jurídica (“fumus 
boni juris”), de um lado, e a possibilidade 
de lesão irreparável ou de difícil reparação 
(“periculum in mora”), de outro .”

 8.13. O instituto da MEDIDA CAUTE-
LAR está previsto na Lei Orgânica do Tribu-
nal de Contas do Estado do Tocantins, em 
seu artigo 19, que assim dispõe: 

“Art. 19. É facultado ao relator do 
processo determinar outras medidas cau-
telares, de caráter urgente, quando houver 
justo receio de que o responsável possa 
agravar a lesão ou tornar difícil ou impossí-
vel a sua reparação.”

8.14. Regulamentando as medidas 
cautelares, os artigos 162, II, e 200 do Regi-
mento Interno do TCE/TO, estabelecem da 
seguinte forma:

“Art. 162 - No início ou no curso de 
qualquer apuração, inspeção ou auditoria, 
se existirem indícios suficientes de que es-
teja sendo praticado ato que resulte dano 
ou prejuízo ao erário, o Tribunal, de ofício 
ou a requerimento do Ministério Público Es-
pecial junto ao Tribunal de Contas, poderá 
determinar, cautelarmente: 

(...)

II – a sustação temporária do ato 
apontado pelo agente de controle exter-
no como ilegal, até que sejam concluídos 
os trabalhos ou que a irregularidade seja 
sanada. 

Art. 200. Nos termos da Lei Orgânica 
do Tribunal de Contas e deste Regimento, o 
Relator poderá submeter ao Tribunal Pleno 
medida cautelar indispensável à proteção 
do erário ou do patrimônio público, quan-
do haja ameaça de grave dano de difícil e 
incerta reparação ou, ainda, nos casos em 
que seja necessário garantir a eficácia de 
decisão do Tribunal de Contas.” 

8.15. Embora haja previsão para que 
este Tribunal determine cautelares diante 
de justo receio de que o responsável possa 
agravar a lesão ou tornar difícil ou impos-
sível a sua reparação, é necessário que o 
pleito trazido a lume venha calçado em dois 
requisitos legais, impreteríveis para plausi-
bilidade de tal medida, quais sejam: a fuma-
ça do bom direito e perigo da demora.

8.16. Sobre esses requisitos, junto a 
essa decisão lição do professor Hely Lopes 

Meirelles:

“Para a concessão da liminar devem 
concorrer os dois requisitos legais, ou seja, 
a relevância dos motivos em que se assen-
ta o pedido na inicial e a possibilidade da 
ocorrência de lesão irreparável ao direito do 
impetrante se vier a ser reconhecido na deci-
são de mérito - fumus boni juris e periculum 
in mora. A medida liminar não é concedida 
como antecipação dos efeitos da sentença fi-
nal, é procedimento acautelador do possível 
direito do impetrante, justificado pela imi-
nência de dano irreversível de ordem patri-
monial, funcional ou moral se mantido o ato 
coator até a apreciação definitiva da causa. 
Por isso mesmo, não importa prejulgamen-
to; não afirma direitos, nem nega poderes à 
Administração. Preserva, apenas o impetran-
te de lesão irreparável, sustando provisoria-
mente os efeitos do ato impugnado.  (...) 

Portanto, pode-se dizer que os pres-
supostos da concessão da liminar estão 
apostos em duas bases, necessitando, pois, 
a ocorrência de relevante fundamento, ou 
seja, a parte deve ter direito líquido e cer-
to, que é aquele que deve ser comprovado, 
como se viu, de plano por meio de prova 
documental, ressaltando-se, outrossim, que 
tal requisito é mais do que o fumus boni 
juris; terá, também, de demonstrar que ha-
verá ineficácia da medida, que do ato im-
pugnado possa resultar, se não atendido, 
pressuposto este que é precisamente o pe-
riculum in mora.”

8.17. Pois bem, feitas estas considera-
ções, os argumentos e fundamentos apre-
sentados pela peticionante revestem-se 
dos requisitos da fumaça do bom direito e 
perigo da demora, essenciais à concessão 
da ordem, vez que os atos praticados pela 
administração pública apresentam possí-
veis irregularidades caracterizadoras de 
infringência aos princípios norteadores das 
licitações públicas, em especial o da legali-
dade e da competividade.

V – DOS PRESSUPOSTOS PARA 
CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR

8.18. Como dito anteriormente, a 
questão a ser analisada neste momento é a 
existência do fumus boni iuris e do pericu-
lum in mora, pressupostos necessários para 
concessão da medida de urgência; portan-
to, passo a analisar o pedido de liminar for-
mulado, especificamente quanto aos itens 
que configuram dano potencial e merecem 
a análise acautelatória. 

8.19. Pois bem, a cláusula 12.7 do Pre-
gão Presencial º 05/2018 diz que:

“12.7 – DA CAPACIDADE TÉCNICA. 

A licitante deverá apresentar ates-

tado de capacidade técnica fornecido por 
empresa pública ou privada, a considerar: 

• Empresa pública – Atestado acom-
panhado por nota de emprenho e por có-
pias de notas fiscais atestadas, inerentes ao 
emprenho apresentado, com data de expe-
dição não superior a 24 meses; 

• Empresa privada – Atestado acom-
panhado de instrumento de contrato devi-
damente registrado, acompanhado por có-
pias de notas fiscais atestadas, inerentes ao 
contrato apresentado, com data de expedi-
ção não superior a 24 meses.” (SIC)

8.20. O ponto fulcral, pois, reside em 
perquirir se tal exigência é legítima ou não. 

8.21. A lei nº. 8.666/93 em seu artigo 
30, II e § 1º, estatui que a comprovação de 
aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível com as exigências 
do objeto da licitação será feita mediante 
a apresentação de atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado.

8.22. Perceba-se, pois, que em ne-
nhum momento se condiciona a validade 
deste atestado a qualquer outra exigência 
e, sendo assim, parece-me possível concluir 
que qualquer outra exigência feita pela Ad-
ministração nesse sentido não se mostra le-
gítima e razoável.

8.23. Com efeito, o Superior Tribunal 
de Justiça, ao apreciar, em grau de recur-
so, caso em que havia no edital de abertura 
de licitação exigência expressa de apresen-
tação de atestado de capacidade técnica 
acompanhado de empenho, ordem de ser-
viço ou nota fiscal, entendeu padecer de 
ilegalidade, porquanto se trata de exigência 
não prevista na legislação de regência (arti-
go 30, II, da lei nº. 8.666/93). Confira:

ADMINISTRATIVO. EDITAL DE LI-
CITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTA-
ÇÃO DE ATESTADOS COMPROBATÓRIOS 
DE PRESTAÇÃO ANTERIOR DE SERVIÇO 
IDÊNTICO OU SIMILAR AO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO, ACOMPANHADOS DE EMPE-
NHO, ORDEM DE SERVIÇO OU NOTA FIS-
CAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGA-
LIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO, EM 
SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 
ACÓRDÃO RECORRIDO INCENSURÁVEL. 
IMPROVIMENTO.

Na realização de licitação, se do edi-
tal, no item relativo à apresentação de do-
cumentos para comprovar a qualificação 
técnica, são estabelecidas outras exigên-
cias não previstas na legislação de regên-
cia (artigo 30, inciso II da Lei nº 8.666/93), 
configura-se ilegalidade a ser reparada pela 
via do mandado de segurança.
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Recurso improvido.

(REsp 316.755/RJ, Rel. Ministro GAR-
CIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
07/06/2001, DJ 20/08/2001, p. 392)

(Grifei)

 8.24. No mesmo sentido, pode-se ci-
tar a decisão proferida nos autos da Remes-
sa Necessária em Mandado de Segurança 
nº. 2006.006883-5, do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Norte e do 
Acre, conforme segue abaixo:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRA-
TIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITA-
ÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ATESTADO 
DE CAPACIDADE TÉCNICA. EXIGÊNCIA 
DE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. 
ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA 
ANULAR AS SANÇÕES IMPOSTAS E IMPE-
DIR A SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO 
DA IMPETRANTE DO SISTEMA DE CADAS-
TRAMENTO DE FORNECEDORES.

Não é lícito à Administração Públi-
ca fazer exigência que a lei não faz (artigo 
30, II, da lei nº. 8.666/93). Sendo assim, a 
vinculação de comprovação da capacidade 
técnica por meio de apresentação das res-
pectivas notas fiscais traduz-se ilegal e de-
sarrazoada, violando direito líquido e certo 
do impetrante. (TJAC Tribunal Pleno, MS nº 
5011276320108010000/AC, rel. Juiz Arqui-
lau de Castro Melo, de 13/04/2011)

(sem destaque no original)

8.25. De igual forma, o Tribunal de 
Contas da União manifestou-se:

1. É indevida a exigência de que ates-
tados de qualificação técnica sejam acom-
panhados de cópias das respectivas notas 
fiscais, visto não estarem estes últimos 
documentos entre os relacionados no rol 
exaustivo do art. 30 da Lei 8.666/1993    

Representação de empresa acusou 
possíveis irregularidades na condução do 
Pregão Eletrônico 280/2012, promovido 
pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), 
destinado à contratação de solução de sto-
rage. Três empresas participaram do certa-
me, sendo que a classificada em primeiro 
lugar veio a ser inabilitada. Entre os motivos 
que justificaram essa decisão, destaque-
-se a apresentação por essa empresa de 
atestados técnicos desacompanhados das 
notas fiscais, exigência essa que constara 
do respectivo edital. A respeito de tal ques-
tão, o relator anotou que “a jurisprudência 
do Tribunal é firme no sentido de que o art. 
30 da Lei 8.666/1993, ao utilizar a expres-
são ‘limitar-se-á’, elenca de forma exaustiva 
todos os documentos que podem ser exigi-
dos para habilitar tecnicamente um licitante 

(v.g. Decisão 739/2001 – Plenário; Acórdão 
597/2007 – Plenário)”. Ressaltou, ainda, que 
“nenhuma dúvida ou ressalva foi suscita-
da, pela equipe que conduziu o certame, 
quanto à idoneidade ou à fidedignidade 
dos atestados apresentados pela empre-
sa”. E, mesmo que houvesse dúvidas a esse 
respeito, “de pouca ou nenhuma utilidade 
teriam as respectivas notas fiscais”. Em tal 
hipótese, seria cabível a realização de dili-
gências para esclarecer ou complementar a 
instrução, consoante autoriza do § 3º do art. 
43 da Lei 8.666/1993. O Tribunal, então, ao 
acolher proposta do relator e por considerar 
insubsistente esse e o outro motivo invoca-
dos para justificar a mencionada inabilita-
ção, decidiu: a) determinar ao Inca que tor-
ne sem efeito a inabilitação da detentora da 
melhor oferta na fase de lances, “anulando 
todos os atos subsequentes e retomando, 
a partir desse ponto, o andamento regular 
do certame”; b) dar ciência ao Inca de que 
a exigência de apresentação de atestados 
de comprovação de capacidade técnica 
“acompanhados de cópias das respectivas 
notas fiscais, afronta o disposto no art. 30 
da Lei 8.666/1993”. Acórdão 944/2013-Ple-
nário, TC 003.795/2013-6, relator Ministro 
Benjamin Zymler, 17.4.2013.” 

“REPRESENTAÇÃO. PREGÃO PARA 
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 
VALES-REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO. LI-
CITAÇÃO JÁ CONCLUÍDA. INDÍCIOS DE 
IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DE 
RESTRIÇÃO NA COMPETITIVIDADE DO 
CERTAME. SUSPENSÃO CAUTELAR DAS 
PROVIDÊNCIAS PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO OU, SE JÁ ASSINADO, PARA 
EXECUÇÃO DA AVENÇA. OITIVA DOS GES-
TORES. CONCESSÃO DE PRAZO PARA MA-
NIFESTAÇÃO À EMPRESA ADJUDICADA. 
Em vista dos indícios de irregularidades 
em licitação já concluída, determina-se a 
suspensão cautelar das tratativas para as-
sinatura do contrato, ou se já assinado, para 
execução da avença e efetua-se a oitiva dos 
gestores para que apresentem justificati-
vas acerca das questões suscitadas”. (TCU. 
Acórdão nº 115/2009 – Plenário, Relator 
Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, Dou 
06.02.2009)   

“RELATÓRIO DE AUDITORIA. FIS-
COBRAS. IRREGULARIDADES GRAVES. 
MEDIDA CAUTELAR. OITIVA. AUDIÊNCIAS. 
DILIGÊNCIAS. DETERMINAÇÃO. COMUNI-
CAÇÃO AO CONGRESSO NACIONAL. ANÁ-
LISE EXCLUSIVA DA OITIVA NESTA FASE 
PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA 
CAUTELAR PARA SUSPENDER A EXECU-
ÇÃO DOS CONTRATOS. NOVAS DETERMI-
NAÇÕES À VALEC. NOVA COMUNICAÇÃO 
AO CONGRESSO NACIONAL”. (TCU. Acór-
dão nº 3301/2011 – Plenário, REl. Ministro 
Weder de Oliveira, Sessão 07.12.2011).”

8.26. Assim, considerando que resta 

clarividente a possibilidade de danos irre-
paráveis e diante de justo receio de que a 
atuação atempada por parte dos órgãos pú-
blicos possa ao menos minimizar o iminente 
risco de incidentes, prejuízos irreparáveis  
frente à patente ilegalidade, e, sobretudo, 
em respeito à ampla competitividade, com 
vistas à alcançar a maior economicidade à 
Administração Pública, tem-se que os fatos 
reclamam providências quanto ao deferi-
mento da medida cautelar em cotejo, em 
observância ao que dispõe o art. 19 da Lei 
Orgânica, bem como o art. 162, II, e art. 200 
do RITCE/TO.

8.27. Consigna-se, ainda, o cabimen-
to da concessão de medida cautelar, limi-
narmente, inaudita altera pars, haja vista a 
apresentação de fatos e documentos con-
tundentes a justificar a urgência na prote-
ção do interesse público e em garantia da 
eficácia da decisão desta Corte de Contas, 
quando da análise meritória da representa-
ção em tela.

V - PASSO A DECIDIR

Considerando que o Edital do Pregão 
Presencial nº 005/2018, da Prefeitura Muni-
cipal de Aliança do Tocantins exigiu apre-
sentação de atestado de capacidade junta-
mente com nota de empenho e fiscal.

Considerando que a irregularidade 
presente restringiu a competição entre os 
licitantes (fumus boni iuris);

Considerando que a continuidade da 
execução dos serviços prestados pela em-
presa vencedora, nos termos propostos, ex-
põe o erário ao risco de grave lesão e causa 
prejuízo ao direito dos licitantes, configu-
rando o periculum in mora;

Considerando que o poder de cautela 
atribuído aos Tribunais de Contas destina-
-se a impedir que o eventual retardamento 
na apreciação do mérito culmine por afetar, 
comprometer ou frustrar o resultado defini-
tivo do exame da controvérsia;

Considerando, ainda, que este pro-
cesso tem natureza acautelatória, não se 
exaurindo, por conseguinte, o exame dos 
atos e fatos constantes do bojo processual, 
bem como o poder geral de cautela, reco-
nhecido aos Tribunais de Contas, de forma 
expressa pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF: MS 24.510 e MS 26.547).

8.29. Ante o exposto, fundamenta-
do nos artigos 71 e 75 da Constituição Fe-
deral de 1988, artigos 13, 14, inciso IV, e 19, 
da Lei nº 1.284/2001 c/c artigos 162, caput, 
II, 200 e 142-A do Regimento Interno deste 
Tribunal, e por estarem presentes os pres-
supostos autorizadores da concessão de 
medida cautelar, quais sejam, o fumus boni 



Boletim Oficial do TCE/TO                                           Ano XI, N° 2032 - Palmas,  15 de março de 2018                                                               14 

iuris, diante dos fortes indícios de ilicitude e 
prática de atos antieconômicos, e o pericu-
lum in mora, em virtude do pretenso risco 
de ocorrer dano de complexa ou de remota 
restauração ao erário municipal, decido:

8.29.1. Acolher os argumentos trazi-
dos aos autos pela PRIME CONSULTORIA 
E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, 
representada pelo procurador, Anselmo 
da Silva Ribas, CPF nº 266.614.088-12, por 
entender que apresentam elementos sufi-
cientes para, em juízo de cognição sumária, 
conceder a medida cautelar requestada, e, 
diante da grave irregularidade demonstra-
da quanto à restrição da competitividade 
do certame, na fase de execução do con-
trato decorrente (Processo Administrativo: 
005/2018), a fim de prevenir a ocorrência 
de dano ao erário, determino que sejam 
adotadas as seguintes providências:

a) a remessa do presente expediente 
à Coordenadoria de Protocolo Geral - CO-
PRO, com o fim de que proceda a autuação 
do presente expediente como Representa-
ção e atualize a lista dos responsáveis con-
forme este cabeçalho;

b) a suspenção cautelar do Pregão 
Presencial 05/2018, com sessão pública 
prevista para o dia 16 de março de 2018, às 
14 horas, visando “a contratação de empre-
sa para prestação de serviços e gerencia-
mento de cartão (...)”, até ulterior decisão a 
ser efetivada por este Egrégio Tribunal de 
Contas;

8.29.2. Encaminhar os autos à Coor-
denadoria de Diligências para proceder a 
INTIMAÇÃO do Excelentíssimo Senhor José 
Tavares de Oliveira – Prefeito e a Senhora 
Polliana Guida de Oliveira – Pregoeira dos 
termos do presente Despacho, e, no mesmo 
ato, sejam citadas para, no prazo de até 15 
(quinze dias), adotarem as providências no 
sentido de retificar o edital ou apresentar 
defesa em relação às restrições do caráter 
competitivo anteriormente citado, item 12.7 
do Edital Pregão Presencial 05/2018.  Cum-
pre-me alertar que o descumprimento das 
determinações contidas neste Despacho 
poderá ensejar julgamento pela ilegalida-
de do presente certame, com consequente 
adoção das providências no sentido de sus-
tar a execução do termo de contrato, sem 
prejuízo da aplicação de sanções pecuniá-
rias cabíveis nos termos do art. 39 da Lei Es-
tadual 1284/2001 c/c art. 159 do Regimento 
Interno deste Tribunal e, ainda, expedição 
de oficio ao Ministério Público Estadual para 
propositura das competentes ações penais. 

8.29.3. Determinar a publicação des-
te Despacho no Boletim Oficial do Tribunal 
de Contas, para que surta os efeitos legais 
pertinentes, devendo ser observado o art. 
122 da Lei nº 1.284/2001;

8.29.4. Determinar a remessa dos 
presentes autos à Secretaria do Pleno deste 
Tribunal de Contas - SEPLE, para que adote 
as seguintes providências:

I – a publicação deste despacho, nos 
termos do art. 341, § 3º do Regimento In-
terno desta Corte, para que surta os efeitos 
legais necessários; 

II –   inclusão do feito na próxima Ses-
são Ordinária do Tribunal Pleno;

8.29.5. Alerte-se aos responsáveis 
que o acatamento desta determinação tem 
caráter compulsório, e a sua inobservância 
estará sujeita às sanções previstas no art. 
39, IV da Lei nº 1.284/2001 c/c art. 159, IV 
do Regimento Interno desta Corte de Con-
tas, devendo este Tribunal ser informado a 
respeito das providências adotadas.

8.29.6  Submeta-se este Despacho 
à ratificação Plenária, nos termos do § 2º, 
do artigo 19 da Lei Estadual nº 1.284/2001 
c/c IN-TCE/TO nº 009/2003 e IN-TCE/TO nº 
003/2008.

8.29.7. Após, retornem-se os autos a 
esta Relatoria, para deliberação que enten-
der necessária. 

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Gabinete da Quarta Relatoria, em 
Palmas, Capital do Estado, aos 15 dias de 
março de 2018.

Adauton Linhares da Silva
Conselheiro Substituto

Convocação 17/2018

SEXTA RELATORIA

1. Expediente nº: 6357/2017
2. Classe de Assunto: 15. Expediente
2.1. Assunto: 1.Expediente representação em 
face do edital do Pregão Eletrônico 64/2017 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Serviços Públicos Trânsito e Transporte de 
Palmas -TO
3. Denunciado: Secretaria Municipal de In-
fraestrutura Serviços Públicos Trânsito e 
Transporte De Palmas -TO
Denunciante: M7 Tecidos e Acessórios
4. Origem: Tribunal de Contas do Estado do 
Tocantins (TCE/TO)
5. Relator: Conselheiro Alberto Sevilha
6. Procurador constituído nos autos: não há

7. DESPACHO Nº 917/2017

7.1. O presente expediente trata de 
Representação oferecida pela empresa M7 
Tecidos e Acessórios, por meio do qual no-
ticia supostas irregularidades existentes no 

certame licitatório referente ao Pregão Ele-
trônico para Registro de Preço nº 064/2017, 
realizado pela Secretaria Municipal de Infra-
estrutura Serviços Públicos Trânsito e Trans-
porte de Palmas -TO, que teve como obje-
to Registro de Preços para aquisição para 
aquisição de materiais de sinalização.

7.2. O Denunciante alega, em sínte-
se, que houve restrição de competitividade, 
tendo em vista que os itens solicitados são 
de um único fabricantes e importador

7.3. Ao final, requer que este Tribu-
nal de Contas determine que seja vedada a 
reserva de mercado e que a Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura, Serviços Públicos, 
Trânsito e Transporte - SEISTT, refaça a des-
crição do edital modificando os itens.

7.4. O Tribunal de Contas no intuito 
de garantir o efetivo Controle Externo, por 
meio de um sistema de fiscalização conco-
mitante da gestão e das políticas públicas, 
em benefício da sociedade, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, com ar-
rimo nos artigos 71, da Constituição Federal 
e no artigo 32, da Constituição do Estado 
do Tocantins, analisou minuciosamente o 
Edital do Pregão Presencial para Registro 
de Preço nº 64/2017.

7.5. No intuito de orientar os gestores, 
o Ministério Público de Contas em conjunto 
com o Ministério Público Estadual, emitiu 
Recomendação para que fosse revogado o 
certame supramencionado.

7.6.  Secretaria Municipal de Infra-
estrutura, Serviços Públicos, Trânsito e 
Transporte - SEISTT, corroborando com o 
entendimento manifestado pelo Ministério 
Público de Contas e Estadual, acatou inte-
gralmente o teor da recomendação supra-
mencionada, informando via SICAP-LO, a 
revogação do certamente licitatório.

7.7. Ante o exposto, indeferimos a 
autuação do presente expediente como 
Representação, diante do cancelamento do 
Pregão Presencial para Registro de Preços 
64/2017, pela perda do objeto, e determina-
mos as seguintes providências: 

a) Remeta-se o expediente à Secre-
taria do Pleno (SEPLE), para que proceda 
a publicação deste Despacho no Boletim 
Oficial do Tribunal de Contas do Estado do 
Tocantins, a fim de que surta os efeitos le-
gais, bem como cientifique os interessados 
do teor da presente decisão por meio pro-
cessual adequado;

b) Encaminhe-se cópia deste Despa-
cho e do Expediente ao atual Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura Serviços Públicos 
Transito e Transporte de Palmas -TO, para 
conhecimento;



Boletim Oficial do TCE/TO                                         Ano XI, N° 2032 - Palmas,  15 de março de 2018                                                                    15 

c) Após a efetuação destas dili-
gências, encaminhe-se à Coordenadoria 
de Protocolo Geral para que proceda o 
arquivamento.

Tribunal de Contas do Estado do To-
cantins, Gabinete da Sexta Relatoria, em 
Palmas, Capital do Estado, aos 18 dias do 
mês de setembro de 2017.

Alberto Sevilha
Conselheiro

RECOMENDAÇÃO 6ª RELATORIA TCE/TO 
Nº 02/2018

Assunto: Recomendação para afas-
tamento do Presidente do Instituto de Pre-
vidência Social do Município de Palmas – 
PREVIPALMAS, senhor Maxcilane Machado 
Fleury.

1.A SEXTA RELATORIA DO TRIBU-
NAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCAN-
TINS, no intuito de garantir o efetivo Con-
trole Externo, por meio de um sistema de 
fiscalização, orientação e avaliação dos re-
sultados da gestão e das políticas públicas, 
em benefício da sociedade, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, com ar-
rimo nos artigos 71, da Constituição Federal 
e no artigo 32, da Constituição do Estado 
do Tocantins, e;

2.CONSIDERANDO que Instituto de 
Previdência Social do Município de Palmas 
(PREVIPALMAS), aplicou em fundos de in-
vestimentos administrados pela empresa 
ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES IMOBILIÁRIOS o valor de R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais); 

3.CONSIDERANDO que por meio da 
Resolução TCE/TO nº 41/2018 – Pleno, foi 
determinada a realização de INSPEÇÃO in 
loco para apurar possíveis irregularidades 
na aplicação do fundo de investimentos 
administrados pela empresa ICLA TRUST 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
IMOBILIÁRIOS; 

4.CONSIDERANDO que após a deli-
beração desta Corte de Contas, bem como 
a ampla repercussão na impressa, quanto 
as aplicações temerárias desses recursos o 
Excelentíssimo senhor Prefeito de Palmas, 
Carlos Enrique Franco Amastha, exonerou 
o senhor Fábio Martins Costa, Diretor de 
investimentos do Instituto de Previdência 
Social do Município (PREVIPALMAS);

5.CONSIDERANDO que após sua 
exoneração o senhor Fábio Martins Costa, 
informou via imprensa que “não tinha poder 
de decisão sobre a aplicação dos R$ 30 mi-
lhões no Fundo Cais Mauá, realizado através 
da Icla Trust, que era o responsável por fa-

zer a análise técnica da viabilidade de todo e 
qualquer investimento do PREVIPALMAS”;

6.CONSIDERANDO que o prefeito 
de Palmas, senhor Carlos Enrique Franco 
Amastha, publicou vídeo em suas redes so-
ciais, admitindo o erro do PREVIPALMAS ao 
realizar aplicação de risco no Cais Mauá, e 
determinou a formação de uma Comissão 
para apurar a existência de crime na referia 
aplicação;

7.CONSIDERANDO que o Conselho 
Municipal de Previdência Social do municí-
pio de Palmas – PREVIPALMAS, acatou a 
determinação do Chefe do Executivo e de 
forma elogiável, instituiu por meio da POR-
TARIA/PREVIPALMAS nº 01, de 12 de mar-
ço de 2018, publicada no diário Oficial do 
Município nº 1958, de 14 de março de 2018, 
uma Comissão para analisar os processos 
de credenciamento e investimentos referen-
te aos fundos FIP CAIS DE MAUA INVESTI-
MENTOS e TERCON FIC FIM MULTICRÉDITO 
PRIVADO;

8.CONSIDERANDO que os trabalhos 
da referida Comissão, deve ser pautado na 
Legalidade, Moralidade, Eficiência, Ética, 
Transparência e imparcialidade dos seus 
membros;

9.CONSIDERANDO que a permanên-
cia no cargo do Presidente do Instituto de 
Previdência Social do Município de Palmas, 
poderá retardar ou dificultar a realização da 
apuração, ou ainda causar novos danos ou 
inviabilizar o seu ressarcimento;

10.Ante o exposto, o Conselheiro Ti-
tular da Sexta Relatoria, resolve RECOMEN-
DAR ao Prefeito de Palmas, senhor Carlos 
Enrique Franco Amastha, a adoção de pro-
vidências, no prazo de 3 (três) dias a con-
tar da publicação desta Recomendação no 
Boletim Oficial desta Corte de Contas, nos 
seguintes termos:

a)DETERMINAR O AFASTAMENTO 
do senhor Maxcilane Machado Fleury, Presi-
dente e demais membros que compõe a Di-
retoria Executiva do Instituto de Previdência 
Social do município de Palmas – PREVIPAL-
MAS, até decisão final da Comissão forma-
da pela PORTARIA/PREVIPALMAS Nº 01, 
DE 12 DE MARÇO DE 2018.

b)Que se remeta à 6ª Relatoria do Tri-
bunal de Contas do Estado do Tocantins, no 
prazo de 5 (três) dias a partir da publicação 
desta recomendação, informações circuns-
tanciadas sobre as providências adotadas.

11. DETERMINAR ao setor competen-
te para que proceda a citação do senhor 
Carlos Enrique Franco Amastha, por meio 
processual adequado,  a fim de resguardar 
o princípio constitucional da ampla defesa 

e do contraditório, nos termos do artigo 5º, 
inciso LV, da CF/88, artigo 246  do CPC, c/c 
os artigos 21, 22, 27, parágrafo único, inciso 
I, ambos da Lei Estadual nº 1284/2001 e ar-
tigo 205, inciso III, do RI do TCE/TO, para 
querendo, apresente defesa no prazo de 15 
dias úteis.

Publique-se.

CUMPRA-SE.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO TOCANTINS, GABINETE DA SEXTA RE-
LATORIA, em Palmas, Capital do Estado, 
aos 15 dias do mês de março de 2018.

Alberto Sevilha
Conselheiro Titular

CORPO ESPECIAL DE AUDITORES

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 está, para quaisquer efeitos 
legais, à exceção dos casos que por lei, exi-
gem a intimação ou vista pessoal.

1. Processo: 379/2016
2. Entidade de Origem: Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Tocantins
3. Entidade Vinculada: Instituto de Desenv. 
Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS - 
CNPJ: 25.052.507/0001-10
4. Responsável: Jacques Silva de Sousa - 
CPF: 07087942115
5. Interessados: Ineides Beserra Lima
6. Classe/Assunto: 8. Ato de pessoal/ 7. 
Aposentadoria conforme Portaria nº 585/
AP/2015.
7. Distribuição: Corpo Especial de Auditores
8. Relator: Conselheiro Substituto Adauton 
Linhares da Silva
9. Representante do Ministério Público: 
Procuradora de Contas Dra. Raquel M. S.D. 
Almeida

10. DESPACHO DE ERRATA Nº 214/2018

10.1. Tratam os presentes autos de 
Aposentadoria Voluntária por tempo de 
contribuição concedida pelo Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Tocan-
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tins - IGEPREV, a Ineides Beserra Lima, ocupante do cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais, do Quadro geral de servidores do Poder 
Executivo do Estado do Tocantins.

10.2. Encaminhem-se o presente despacho à Secretaria da Segunda Câmara para que sejam adotadas as providências referentes à 
seguinte ERRATA: 

10.3. Na Resolução TCE/TO nº 257/2016 – 2ª Câmara, de 28 de junho de 2016, na qual verifi quei que o Anexo à Resolução citada, em 
seu item 02 (dois) apresenta o seguinte erro material:

Onde se lê:

02 379/2016 Ineides Bezerra 
Lima

Portaria nº 585/AP, de 04 
de setembro de 2015

Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Estado do Tocantins - RURALTINS

Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Estado do Tocantins - RURALTINS

Leia-se:

 02 379/2016 Ineides Beserra 
Lima

Portaria nº 585/AP, de 04 
de setembro de 2015

Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Estado do Tocantins - RURALTINS

Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Estado do Tocantins - RURALTINS

10.4. Publique-se no Boletim Ofi cial deste Tribunal de Contas.

10.5. Junte-se cópia da publicação deste Despacho nos Autos nº 3992/2013 e vincule-se aos demais processos constantes da refe-
rida Lista.

10.6. Encaminhe-se cópia da ERRATA ao Órgão de Origem.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, em Palmas, Capital do Estado, aos 13 dias do mês de março de 2018.

Adauton Linhares da Silva
Conselheiro Substituto / Relator

ouvidoria@tce.to.gov.br
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