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ATA Nº 5.315 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia nove (09) do mês de junho do ano dois mil e 

quinze (2015), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias e Odilon 

Inácio Teixeira; os Excelentíssimos Senhores Auditores Julival Silva Rocha e Milene Dias da 

Cunha; e ainda o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do 

Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se 

manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas 

e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dois (02) de junho, na forma do disposto 

no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela 

qual a Presidência submeteu seu texto à deliberação do Plenário: Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira (Presidente): 

Aprovo-a. Dando prosseguimento à sessão, o senhor presidente anunciou a leitura de processo 

sob a relatoria de Sua Excelência, passando, então, a direção dos trabalhos a Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira que, incontinenti, informou que não 

havia expediente a ser lido, determinando ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, oportunidade em que anunciou o Processo nº 2014/50939-6, que trata da Tomada 
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de Contas instaurada na Sociedade das Missionárias de Santa Teresinha-Bragança, responsável 

Maria da Ascenção Lemos da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela regularidade das 

contas com ressalva e ainda com aplicação de multa regimental a quem de direito e 

recomendações para a Fundação Carlos Gomes. A presidência anunciou que a responsável 

supracitada, embora regularmente notificada, não se fez presente e nem se representar. Pausa. A 

matéria entrou no âmbito da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. A partir deste momento, Sua Excelência, 

a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, restituiu a Presidência ao titular, Conselheiro 

Luis da Cunha Teixeira. No prosseguimento, foi anunciado o Processo nº 2013/50832-1, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de Defesa 

Agropecuária do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento dos registros, com 

aplicação da multa regimental ao responsável pelas contratações. A presidência tornou público 

que o responsável pelos atos, devidamente notificado, não se fez presente e nem se representar. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir os registros, com 

recomendações à ADEPARÁ. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

momento em que a presidência proclamou que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a 

posição do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2013/52825-0, que cuida do ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado 

do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos, opinando pelo deferimento dos registros e determinações à ADEPARÁ, 

SECEX, SEAD e AGE. A presidência informou que o responsável pelos atos não esteve 

presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 
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Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

deferir os registros, com recomendações à ADEPARÁ. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo 

nº 2006/50808-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Terra Santa, responsável 

Adalberto Cavalcante Anequino, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves 

que promoveu o registro do aniversário natalício do senhor secretário José Arlindo Siqueira da 

Silva. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das 

contas, sem importar em devolução de valores e aplicação das penalidades cabíveis ao 

responsável. Presente em plenário, a senhora Priscila Köhler Delfin, representando o senhor 

Adalberto Cavalcante Anequino, fez uso da palavra conforme assegurado o direito da ampla 

defesa: Inicialmente gostaria de desejar bom dia a todos! Principalmente ao Excelentíssimo 

Presidente deste Tribunal, bem como ao Ilustre representante do Ministério Público e aos 

demais conselheiros que compõe esta sessão. Venho confirmar o relatório do Conselheiro 

Relator, e apenas esclarecer alguns pontos que devemos levar em consideração. Inicialmente o 

processo licitatório, o que foi apresentado para contratação da empresa foi o documento de 

folhas 464. Em tal documento, inclusive confirmado pela junta comercial do Pará, ele 

demonstra o ramo da atividade da empresa em questão, que ela fornecia produtos 

farmacêuticos para uso humano, ou seja, o prefeito confirmou e utilizou da boa fé daquelas 

pessoas que apresentaram o referido documento. Atualmente o acesso à internet naquela 

localidade, Terra Santa, é precário, em 2005 era mais difícil ainda. Então levando em 

consideração essa falta de acesso a informação no período, entendo que deveria ser levado em 

conta que o prefeito, com base na documentação que ele tinha em mãos, ele confirmou a 

regularidade daquela empresa, fazendo com que o procedimento licitatório tivesse sido feito e 

obedecesse aos procedimentos legais. Além disso, também, gostaríamos de frisar a questão de 

que não houve o fracionamento da licitação. Visto que o valor era pequeno, e ele deveria ser 

repassado de tempo em tempo. Então toda vez fizeram os procedimentos licitatórios, os quais 

obedeceram ao que era permitido pela legislação. Nesse ponto, a gente deve esclarecer 
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também que o interesse público foi atendido, por se tratar de saúde, que é interesse 

extremamente importante para a sociedade. Então neste ponto, nós gostaríamos que o 

Conselheiro Relator levasse em consideração os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, porque com a documentação, e com base no que tinham na época, era o 

que o prefeito poderia fazer para alcançar o interesse público e foi confirmado inclusive pelo 

parecer do MP. Eu gostaria também de solicitar a apresentação de dois acórdãos que utilizam 

desses princípios, da proporcionalidade e da razoabilidade, que já foram julgados também por 

este órgão, e que fosse considerado também em voto final do conselheiro. Então, por fim, eu 

solicito também o prazo para a juntada do substabelecimento, bem como o julgamento regular 

das contas de responsabilidade do interessado e o afastamento de eventual multa regimental. 

Obrigada. Pausa. A matéria foi aberta à discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, sem devolução de 

valores, e, aplicar ao responsável a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis 

reais), pela irregularidade apontada e R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela 

sonegação de processos, documentos ou informação, necessários ao exercício do controle 

externo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu vou votar contas regulares com ressalva. Após consulta ao plenário, a Presidência 

proclamou que resolveu o Plenário, por maioria, acolher a manifestação do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/51460-8, que cuida da Prestação de Contas 

dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Salvaterra, responsável José Maria Gomes de Araújo, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das 

multas regimentais ao responsável. Presente em plenário, o senhor Elvis Ribeiro, representando 

o responsável supracitado, apresentou defesa, garantido o seu direito à ampla defesa: Senhor 

Presidente, Doutor Luís Cunha. Nobre Representante do ministério Público Doutor Antônio 

Maria Cavalcante. Nobre relator Conselheiro Nelson Chaves. Nobre Conselheira Lourdes 

Lima, Conselheiro Odilon, Conselheiro André Dias e demais membros desta Corte. Antes de 

iniciar a parte de direito, eu acho que é importante considerarmos algumas questões de fato. É 
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importante colocar que esse foi um convênio firmado entre a SEDUC e o nosso município de 

Salvaterra. Todo mundo aqui conhece a respeito de transporte escolar. É um convênio firmado 

Nobres Conselheiros, em novembro de 2005, com objeto de fazer o transporte dos alunos do 

ano letivo de 2005. Ou seja, a Prefeitura firma convênio com a SEDUC em novembro de 2005, 

para transportar os alunos durante o exercício de 2005. Foi publicado o extrato do convênio 

em 22/12/2005. E o recurso liberado em 2006. Como é que se opera isso no município? A 

prefeitura convoca quem se dispõe a fazer com o risco de receber no final do ano. O transporte 

é feito durante todo o ano com a esperança de que a SEDUC vai firmar o convênio e repassar, 

e ser pago. A prefeitura firmou convênio de R$ 55.000,00. Desse valor ainda devolveu R$ 

6.893,00, contratou 13 veículos. Por azar do prefeito, um deles, talvez não por má fé, com uma 

placa que não refletia a realidade de que constava no DETRAN. Agora, a SEDUC atesta que 

os alunos foram transportados, consta nos autos declaração do alunado que foi transportado, a 

matrícula dos alunos. Agora, eu não acho razoável o prefeito ter que devolver um recurso que 

ele não se apropriou, ele pagou um serviço que foi executado, e ter que devolver R$ 4.200,00 

de um recurso que ele não se apropriou. Pouco concorreu para que houvesse, porque não há 

tempo para que ele faça um processo como deveria ser feito. Por que se o estado passasse o 

recurso em janeiro, haveria tempo de se fazer um processo licitatório, se checar toda 

documentação, e aí não haveria risco de ocorrer isto. Mas, na realidade o que acontece no 

interior do estado, e principalmente na Ilha do Marajó, você tem que procurar quem se 

predispõe a fazer o transporte. Infelizmente teve um ônibus de uma vila muito distante do 

centro da cidade que a placa não conferiu com o DETRAN, e essa foi a razão pela não 

aprovação. Praticamente a única razão dos 13 veículos, de R$ 55.000,00, cumprindo o objeto 

do convênio, alunos transportados. Todo mundo foi pago. Prestação de contas feita. Devolução 

dos recursos que sobraram. E aí eu acho pouco razoável, e aí eu pediria a compreensão dos 

nobres conselheiros, com as dificuldades que passa o nosso país, especialmente nosso estado e 

o interior do estado. Você penalizar um prefeito, nessas condições, levá-lo a condição de ficar 

até inelegível, por um recurso que ele aplicou, e teve a infelicidade de ter aceitado o transporte 

de um ônibus que não conferiu o registro lá no DETRAN. Até por que não teria como ser um 

Corsa, pelo número de alunos transportados, um Corsa não teria condições de transportar, 40, 

50 alunos, e nos autos consta a relação dos alunos que foram transportados. Então houve na 
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verdade aí um desencontro devido à pressa. Devido às condições em que foram feitas os 

convênios. Devido o tempo que ele tem para executar, e a pressão da sociedade para que seja 

feito o transporte, porque se disser que não vai fazer, a pressão é toda em cima do prefeito; 

não é em cima do estado, e o aluno que o prefeito transporta é do estado, e nesse momento o 

único que está sendo penalizado aqui é o prefeito. E aí eu queria pedir, apelar para o senso de 

justiça que essa Corte sempre tem se manifestado, até porque tem vários conselheiros que já 

militaram na política, conhecem a realidade do interior do estado, e apelar ao nobre 

conselheiro relator, que entendesse, julgasse pela regularidade das contas. A única coisa que 

poderia remanescer seria um atraso na prestação, que seria uma multa regimental, para que a 

gente não penalizasse esse gestor que muito pouco concorreu para que esse problema pudesse 

ter ocorrido e cumpriu com seu dever de transportar os alunos. Conforme consta no relatório 

técnico tanto da SEDUC, como dá parte técnica deste tribunal. São minhas palavras. Muito 

obrigado! A matéria foi posta à discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor presidente e eminentes conselheiros. Essa é uma 

dificuldade, um problema que efetivamente o estado enfrenta há muitos anos. Normalmente os 

recursos chegam principalmente nessa questão do transporte. De vez em quando o estado, 

como o Estado do Pará e outros estados, é motivo de notícia nacional pela precariedade desse 

serviço prestado à população e aos estudantes principalmente. Me parece que o Doutor Elvis 

Ribeiro levanta uma questão contestando que a placa do veículo não poderia ser de um carro. 

Teria que ser de um veículo maior. Apenas faço essa ponderação, porque o gabinete tenha a 

responsabilidade da relatoria na área da educação, vamos tentar fazer uma normatização para 

que esse tipo de equivoco não ocorra. O serviço é prestado, depois o recurso é repassado. Isso 

acontece quase que todo ano e, às vezes, de um ano para o outro. Prestou o serviço todinho e, 

às vezes, recebe no outro ano. Aí fica complicado se formos cumprir todas as normas e a 

legislação vigente. Se adequar a uma total irregularidade nesse sentido. Então faço essa 

observação com o objetivo de reflexão, até orientação no gabinete para a gente encontrar uma 

solução no sentido de que a SEDUC e as prefeituras cheguem a um acordo, um denominador 

comum com o objetivo de não acontecer mais esse tipo de atraso. E ressalto também que o 

Doutor Elvis alega, coloca ao plenário que o veículo encontrado pelo Departamento de 

Controle Externo não poderia ter esta placa. Poderia, quem sabe, fazer uma apuração mais 
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detalhada, ou até uma confirmação com os alunos nessa direção. De fato que o problema 

ocorre com frequência, não só no município de Salvaterra, mas em todos os municípios do 

Estado do Pará; não digo em todos, mas uma grande maioria, e é um assunto importante que é 

o transporte para os estudantes. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Cipriano, concordo com Vossa Excelência. Nós somos 

testemunhas, inclusive ano passado, alguns prefeitos que eu conheço receberam recursos que 

eram do ano de 2014 somente este ano de 2015. Como é que vai ficar essas prestações de 

contas? O serviço foi atendido, e nós sabemos que no interior, realmente, como foi muito bem 

afirmado pelo advogado, a sociedade não quer saber se é o Estado ou o Governo Federal. 

Quem está ali perto são os gestores municipais, que tem a pressão e a responsabilidade de 

atender, Conselheiro André, a sociedade e, principalmente, os alunos. Eu concordo. E o 

Conselheiro Cipriano fez um questionamento que eu entendi quanto a fala do advogado que a 

comprovação dos alunos que utilizaram-se desse transporte foi apresentada. Então vamos 

aguardar a decisão da análise do nosso Conselheiro Relator, mas eu compartilho com Vossa 

Excelência nesse momento de reflexão, e que realmente o Estado e as prefeituras possam 

chegar a um denominador comum, a uma decisão que não prejudique os alunos, mas que 

também os gestores possam atender, sejam eles do Estado ou do município, a tempo as pessoas 

e, principalmente, os alunos que precisam do trabalho, do serviço. Muito obrigada. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: É Conselheiro 

Cipriano, Conselheira Lourdes. Não é a primeira vez que nós abordamos essa questão aqui. 

Não posso falar sobre o resto do Brasil, porque não conheço a realidade, só pelo que é 

divulgado pela imprensa. É bastante complicado, não são poucos os relatos e os testemunhos 

que a gente já assistiu, justamente daquelas funções que não são de competência dos prefeitos, 

mas sim de Estado e União, e que os prefeitos são obrigados a abraçá-las. E uma delas é o 

transporte escolar. O transporte escolar é feito, Senhor Procurador, a maior parte dele para 

estudantes do ensino médio, porque o Ensino fundamental a prefeitura tem condição de botar a 

escola lá, dentro da vila, e é um professor só. Agora o ensino fundamental que exige um 

número maior de professores por matéria. Essa é difícil ter em cada vila, uma escola de ensino 

médio montada. Então isso foi uma conquista ainda no tempo em que nós estávamos 

deputados, nós conseguimos colocar a escola de ensino médio, fixas, em todos os municípios 
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do Estado do Pará, porque antes de nós sermos deputados, era só o ensino modular no ensino 

médio. Por outro lado, para o prefeito, pela característica do estudante do interior que está no 

ensino médio, e que já é até eleitor, porque é um pouco mais atrasado o tempo que as pessoas 

entram. Então este cara, além da natural necessidade, interessa ao município que ele se 

desenvolva, estude, porque ele vai ser um gerador de renda e produtos para o município, e 

também porque é um eleitor. Então uma segunda pressão sobe ao prefeito, de ter que atender 

àquele grupo, ainda que não seja da competência constitucional dele, porque a competência é 

de outro ente federado. E aí, olha que embaraço que é criado. Ele adianta com um recurso do 

município. Paga. Às vezes passa de um ano para o outro, ou seja, o regime de competência 

troca, a prestação de contas fica uma balbúrdia para o prefeito junto ao TCM, e também de 

alguma maneira nos alcança. Por outro lado, como ele se repete, e é uma coisa conhecida de 

todos, também é um campo muito fecundo, Conselheiro Nelson, para fraude, porque onde a 

norma não é clara, ela é leniente, condescendente, ela permite que transite a fraude. Então, 

Conselheiro Nelson, sei que esse é uma coisa difícil para Vossa Excelência julgar. E quero 

antecipar, como é Vossa Excelência que está estudando o processo, eu vou acompanhar o voto 

de Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Eu quero reforçar as palavras da situação, pois o problema existe de fato. 

Concordo com o Conselheiro André. Eu mesmo já relatei um processo, estava tudo ok no 

processo, e por uma verificação simples no órgão de trânsito, como está no processo do 

Conselheiro Nelson, e nós detectamos que era uma moto 125, que fazia o transporte de 60 

pessoas. E aí foi constatado exatamente como o Conselheiro André falou: uma fraude, uma 

total irregularidade, um desvio de recurso. E aí o Tribunal, obviamente, condenou o 

responsável por estas situações. A gente não quer que os problemas aconteçam. Nós queremos 

que a coisa funcione normalmente, o estado, o município, o poder central, o Governo Federal 

funcione no sentido de poder melhorar a vida das pessoas. Lamentavelmente o Conselheiro 

André tem razão. Às vezes, quando tem qualquer tipo de oportunidade, alguns se aproveitam 

disso para fazer essas situações. Eu também antecipo o meu voto acompanhando o relator que 

presidiu e estudou o processo Conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente. Aqui está a riqueza do plenário. 

Poderia ser um voto sucinto, lacônico. Mas na presença de todos os que nos ouvem, nos 
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escutam, eu queria, porque isso vai ao fundo do meu coração, retribuir a confiança expressada 

nas manifestações do Conselheiro André e do Conselheiro Cipriano de que, qualquer que seja 

a minha decisão, eles me acompanharão. Isso se constitui, para mim, uma honra muito grande, 

ainda sempre deixando a oportunidade da divergência. Mas isso, para mim, se constitui em um 

galardão, porque acho que é demonstração de generosidade e de confiança, que espero nunca 

desmerecê-la. Quero registrar o meu respeito ao Ilustre advogado, Doutor Elvis Ribeiro, que 

nos suscita um tema de grande importância, e também enriquecida pelas manifestações do 

plenário - Conselheira Lourdes, Conselheiro Cipriano e Conselheiro André. Primeiro, não 

para fazer uma defesa, porque não houve nenhuma acusação, muito pelo contrário, do ilustre 

advogado. É dizer que nós temos, vamos dizer, uma responsabilidade nesse pequeno aspecto, 

talvez, por termos estado e termos tido a honra de desempenhar mandatos parlamentares. Mas 

quero dizer, Doutor Elvis, que esta sensibilidade que Vossa Excelência invoca na defesa que 

fez do seu constituinte, ela não se encontra somente naqueles que tiveram a honra de passar no 

mandato parlamentar, porque todas as manifestações nesse plenário, quer seja dos 

conselheiros com muita experiência, alguns até com pouca idade e enorme experiência, 

Conselheiros substitutos e o nosso decano do Ministério Público de Contas. Eu quero dizer que 

a nós todos, eventualmente, tivemos mandato parlamentar. Não raro, observamos, às vezes, 

uma sensibilidade neles que talvez seja maior do que a nossa. Então quero dizer a Vossa 

Excelência que o julgamento neste plenário tem sido absolutamente desapaixonado e em busca 

permanente da justiça. Não nos move nenhum interesse da penalização, muito ao contrário. 

Mas esse tema, que nesse momento Vossa Excelência nos suscita, temos o Conselheiro 

Cipriano, que é o coordenador da área da educação, nós estamos diante da repetição de um 

fato que ao longo do tempo acontece. Primeiro momento para justificar, não digo um debate, 

porque não é hora do debate, mas a colocação das nossas argumentações. Nós no plenário, na 

nossa bancada, estamos diante de um processo que foi exaustivamente verificado pelos nossos 

técnicos, e o Tribunal de Contas, nesses anos, na presidência da Conselheira Lourdes, 

Conselheiro Cipriano, Conselheiro Luís Cunha, não tem buscado outra alternativa que não 

seja o controle social, e o aprimoramento das instituições para a melhoria nas prestações de 

contas. Isso tem sido uma tarefa permanente e com o apoio de todos os presidentes para Vossa 

Excelência corrigir essas informações. E os nossos técnicos do DCE têm demonstrado esse 
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conhecimento e essa sensibilidade. Eles se deparam com o fato nos autos, e emitem o seu 

parecer. O parecer em seguida vai para análise para ratificação ou não do MPC, que tem uma 

manifestação absolutamente independente, podendo ou não concordar com o que o DCE 

apurou. E remete a nós, para que façamos no nosso gabinete o voto e para que a gente possa 

trazer ao plenário alguma coisa exatamente respaldada, para o julgamento. Daí, muitas vezes, 

a dificuldade, embora a brilhante argumentação, porque nós estamos diante de fatos colocados 

no processo exaustivamente analisados. E sempre lembrando que aqui não se esgota o 

processo. Vossa Excelência no caso de um voto que não contemple o que Vossa Excelência 

pretenda, teria a condição do recurso. Mas analisando o fato do ponto de vista geral, nós todos 

unanimemente não só no Pará como no país, temos a constatação da divisão injusta, perversa 

do bolo dos recursos públicos. E não é outra a manifestação de qualquer um de nós e de toda 

sociedade que os municípios no Brasil andam de pires na mão. Que o bolo da receita tributária 

fica no Governo Federal, que já divide pouco com os estados e muito pior com os municípios. 

Então nesse caso, uma argumentação apenas, nós teríamos que ter, Conselheiro Cipriano, em 

vários municípios figuras do capitalista. Por que, se eu não recebo o dinheiro, vou prestar um 

serviço que eu não tenho condição de receber no momento em que o serviço é prestado? É uma 

coisa que precisa se levantar. Qual é o empresário que vai apostar no recebimento ou não da 

quantia na dimensão do município que a prefeitura basicamente não tem em caixa. É o que nós 

temos visto aqui. Mas não vou entrar no mérito. Houve alguém que nesses milhares de 

municípios do Brasil, neste campo aqui, o que é que se vê Doutor Elvis? Doações, por exemplo, 

ambulâncias, transporte escolar, a prefeitura, às vezes, sem a mínima condição de trocar um 

pneu dos carros. A duração das frotas é extremamente pequena. É preciso, é claro, 

Conselheiro Cipriano vai se debruçar muito no que se refere ao Estado do Pará, a modificação 

desse modelo, para ter a garantia. Depois, no caso do município, Conselheiro André, adiante, 

mas, a gente conhecendo, aí sim Doutor, qual o empresário que nesse enorme interior do 

estado, nessas áreas todas, tem condições de bancar esse transporte? Paga aqui, mas não sei 

se vai receber no fim do ano, com recursos que vão para o outro exercício, que é uma injustiça, 

uma perversidade, chego até a dizer isso. Então quero dizer a Vossa Excelência, diante do que 

me foi trazido nos autos, que eu sou sensível às argumentações de Vossa Excelência. Pausa. 

Ninguém mais se manifestando, sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, 
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ficando o senhor José Maria Gomes de Araújo, em débito para com o erário estadual na 

importância de R$4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais), pelo débito e R$766,00 (setecentos e 

sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva de contas. A matéria foi colocada em votação. 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho 

o relator e reafirmo a Vossas Excelências que, neste momento, está acontecendo um encontro, 

um treinamento, na cidade de Marabá para todos os jurisdicionados daquela região: curso de 

contratação na modalidade registro de preço pelo nosso Procurador, Doutor Roberto Reis. E 

nós já visualizamos uma participação muito grande. Hoje o nosso Procurador está ministrando 

um curso para jurisdicionados na cidade de Marabá. Esse, uma iniciativa de Vossa Excelência, 

que teve a ideia e vem acontecendo desde 2009, e continua na gestão de sua Excelência, 

Doutor Luís Cunha. Hoje mesmo, Conselheiro André, está acontecendo em Marabá. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o relator. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu 

sinceramente fiquei muito impressionado com o que aconteceu com esse processo. Compreendo 

perfeitamente o voto do Conselheiro Nelson Chaves e o apoio dos nossos conselheiros. 

Lamentar a situação. Infelizmente há uma situação grave no processo, com um veículo, que no 

processo está clonado a placa. Infelizmente isso é uma irregularidade considerada grave, mas 

nós sabemos como acontece o transporte escolar. Muito bem colocado e muito bem defendido 

pelo advogado, Doutor Elvis, a quem conheço muito bem. O que me chamou a atenção? Um 

convênio celebrado, ao final do ano, para um transporte escolar já realizado. E pelo que ele 

colocou, o pagamento feito no início do ano seguinte. Isso é lamentável, mas acontece. E o 

Tribunal já discutiu isso, mas nós temos que avançar. Com uma matriz de responsabilização, 

que é outra coisa que nesse caso tem que responsabilizar é a SEDUC. A gente pode com nossa 

decisão, se não tiver sucesso outro recurso, tornar inelegível uma pessoa que está 

administrando um recurso que é obrigação, na verdade, do estado fazer, como bem disse o 

Conselheiro André Dias, É obrigação do estado o transporte escolar dos estudantes do ensino 

médio. E o que os prefeitos fazem? É uma espécie de quebra-galho; vão fazer, por que a 
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população cobra de quem? Do prefeito. Acaba o problema indo para cima do prefeito. Aparte 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Tem muito sentido o 

que Vossa Excelência fala, e algumas vezes já tratamos disso aqui, com a participação de 

Vossa Excelência e do Conselheiro Nelson. O estado assina o convênio, não só na área do 

transporte escolar, mas também em todas as outras áreas. E lá está contratado que vai ser 

liberado em 3 parcelas o recurso, por exemplo, porque cada convênio tem um cronograma. O 

estado libera a 1º, não libera a 2º e não libera a 3º. Ou libera a 1º e a 2º e não libera a 3º. E na 

hora da prestação de contas, o problema se apresenta para o Tribunal, para o estado e, 

principalmente, para a população, que é a que deve receber esse serviço ou esta obra, 

dependendo do que diz o convênio. E aí, na responsabilidade, Vossa Excelência colocou muito 

bem, tem que ser responsabilizada a pessoa, a parte que deveria passar o recurso e não 

passou, ou pelo menos não passou dentro do prazo. Nós temos que estudar muito essa situação, 

porque existe de fato isto. Às vezes, no final do ano, quando ocorre isso, é uma correria, vai 

fechar o exercício, tem até tal dia para passar o dinheiro, para assinar os contratos, enfim, e aí 

começam essas situações. E no final da história a população acaba sendo prejudicada. Então 

eu quero cumprimentar Vossa Excelência, esse assunto deve voltar, e a gente tem que tratar 

essa questão da responsabilidade das partes. Porque se existe um acordo entre as partes, as 

duas partes são responsáveis e devem ser responsabilizadas. Aquela que não cumpriu sua parte 

deve ser responsabilizada. Aparte do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Este mau costume, eu costumo dizer o seguinte: O filho, ele imita o pai, não é? Se o pai tem 

maus costumes, ele lamentavelmente vai acabar se espelhando naqueles costumes do pai. A 

união da mesma maneira assim procede. Então ela acaba condicionando todos os demais 

estados. Nós falávamos aqui, na semana passada, salvo menor juízo, sobre contas de governo, 

e falávamos justamente à forma que a União trata de maneira irresponsável as suas 

responsabilidades. E eu dava um depoimento da época, do tempo em que eu estive Deputado 

federal, como no mês de novembro, o Estado de São Paulo, com muita sabedoria, se 

apropriava de verbas do Brasil inteiro, porque ele sabia melhor do que outros, que naquele 

momento a União ia começar uma liberação de verbas do ano inteiro, o que não tinha nem 

liberado, e que muitos dos processos e projetos dos demais estados estavam incompletos. Mas 

o do Estado de São Paulo, com muita sabedoria, inteligência, senso de oportunidade, tinha 
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todos os deles prontos. E aí, quando o dinheiro sobrava nos ministérios, e os estados que 

estavam com os projetos quase prontos, não totalmente prontos, e tinham que ser gastos. Eles 

eram colocados de lado e os recursos passados para São Paulo. É aquela indagação que eu fiz, 

agora não me recordo, por conta da presença do Secretário de Saúde Hélio Franco. Por que o 

per capita de São Paulo é maior do que o per capita do Pará? Explicando que justamente 

tenha ações, Senhor Procurador, e que tem que ser feitas em casa. Por isso, Conselheiro 

Nelson, apesar da sensação de que possa estar não sendo justo com o ex-prefeito, ou com 

algum prefeito, em verdade há uma falha. Falha formal que foi identificada no processo, e por 

isso, tanto o Ministério Público de Contas, como a própria controladoria identificaram essa 

falha, e a posição de Vossa Excelência fica muito delicada em dizer: “Não!” Esta falha é 

possível de ser superada se Vossa Excelência não tiver uma informação a mais do que consta 

nos autos, como não tinha para fazê-lo. Então, acredito que talvez seja esta ideia que nós 

estamos aqui muito tempo mastigando, ruminando, seja motivo de uma discussão com a 

ATRICON. Nós não podemos somente repassar ao estado e que ele diga: “Olha, um 

cronograma estabelecido tem que ser cumprido” porque ele depende também de repasses 

federais. Li no jornal recentemente que quase 300 milhões de repasses de FPM estão atrasados 

da União. Como podem os municípios cumprir os cronogramas se o FPM e o FPE estão 

atrasados pela União? Aparte do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: É a aí que a gente faz a análise da visão global. Prefeitura não tem dinheiro, porque o 

estado não passa. Não estamos indo para a exceção, a boa fé preside tudo. Mas na penúria que 

vivem os municípios, como é que surge esse dinheiro para bancar um serviço para receber no 

ano que vem? Alguém que se disponha a fazer esse adiantamento, porque os prefeitos dizem 

que não têm dinheiro. E é verdade, eles não tem mesmo. Então é aí que muitas vezes, não o 

caso presente, estou falando na teoria, na hipótese, que pode acontecer a distorção. É justo que 

quem presta o serviço querer recebê-lo, principalmente em situações de carência absoluta de 

capital financeiro. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu gostei muito desse debate, mas eu vou manter a minha coerência do meu voto 

anterior. Eu vou divergir apenas no meu voto, só que desta vez o meu voto é pela regularidade 

com ressalva, e dessa vez é pela irregularidade sem devolução. E por quê? Porque se 

comprovou a aplicação do recurso com a matrícula dos alunos. Está aí nos autos confirmando 
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que os alunos foram matriculados, e laudos dizendo que o recurso foi aplicado. Então meu voto 

é pela irregularidade sem devolução. Considero a irregularidade sem devolução pelo fato de 

ter uma placa clonada, e no meu entendimento isso aí não dá para superar. Há uma 

irregularidade. A Presidência, então, proclamou que resolveu o Plenário, por maioria, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/51583-7, que 

alberga a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Instituto Vitória-Régia para o Desenvolvimento da Amazônia, responsável 

Alex Santos Keuffer, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado e aplicação da multa regimental ao responsável e isentar da 

aplicação da multa regimental à senhora Sônia Lúcia Bastos Maranhão. A presidência informou 

que tanto o responsável pelas contas quanto a concedente dos recursos, devidamente 

notificados, não se fizeram presentes e nem se representar. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas 

irregulares, ficando o senhor Alex Santos Keuffer, em débito para com o erário estadual na 

importância de R$2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais), aplicando-lhe a multa no 

valor de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), pelo dano causado ao erário. Consultado 

o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou 

que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição da relatora. Logo após foi anunciado 

o Processo nº 2007/50541-0, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Central Nova Série Ilê do 

Olorum, responsável Valdinei Aleixo da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das 

contas, com devolução do valor conveniado e aplicação da multa regimental ao responsável. A 

presidência informou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

no sentido de julgar as contas irregulares, ficando o senhor Valdinei Aleixo da Silva, em 
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débito para com o erário estadual na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando-

lhe a multa no valor de R$770,00 (setecentos e setenta reais), pela irregularidade apontada. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência 

proclamou que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. De imediato, 

foi chamado à ordem o Processo nº 2007/51406-8, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Baião, responsável Benedita do Pilar Lobo Dias, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela 

irregularidade das contas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis à responsável. A 

presidência tornou público que a responsável supracitada, embora regularmente notificada, não 

esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar 

as contas irregulares, sem devolução dos valores, e, aplicar a responsável as multas nos 

valores de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), pela irregularidade e R$2.000,00 (dois mil reais), 

pela remessa intempestiva. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

momento em que a presidência proclamou que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a 

posição do relator. Sem detença foi anunciado o Processo nº 2005/52496-7, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Belterra, responsáveis Oti Silva 

Santos e Geraldo Irineu Pastana de Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela 

irregularidade das contas, com devolução dos valores glosados e aplicação das multas 

regimentais aos responsáveis e aos senhores Fernando Agostinho Cruz Dourado e Eliane Caldas 

de Miranda. Estando em plenário, fez uso da palavra a senhora Márcia Santos, procuradora do 

senhor Oti Silva Santos, que se manifestou conforme o seu direito constitucional da ampla 

defesa: Bom dia a todos! Bom dia Conselheiros, bom dia demais presentes. Bom, a minha 

intenção aqui, a minha sustentação, é ratificar que o ex-prefeito Oti Silva Santos, sempre agiu 

com boa fé, apesar de ser o primeiro prefeito do município. Então eu gostaria que os 

conselheiros também avaliassem que, cada município tem a sua realidade, e por ele ser o 
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primeiro prefeito neste município, ele teve que abraçar a realidade, a problemática da cidade 

em si. Então mediante ao que o conselheiro Nelson Chaves, eu quero ratificar que julguem a 

responsabilidade dele procedente, mediante algumas considerações. Que vejam a realidade 

dele ter agido de boa fé, ter sido até hoje considerado pela população do município, como um 

bom prefeito, e que as irregularidades apresentadas não venham justificar somente no que é 

apresentado. Por que às vezes a gente vê a realidade dos fatos, mas a gente não vê a realidade 

do município. Por que muitas vezes você tem um repasse de certos recursos para determinado, 

como na área da saúde como foi esse. E aí mediante o transcorrer da aplicabilidade desses 

recursos, manifestasse outros problemas, e ele não vai deixar o município desamparado, como 

o conselheiro falou, que alguns gastos, algumas coisas foram utilizadas antes do repasse do 

recurso. Então mediante os princípios constitucionais, o da razoabilidade, da 

proporcionalidade, e também o principio da continuidade dos serviços públicos, eu quero que 

os conselheiros julguem regular a situação dele. Principalmente por que mediante todos esses 

problemas que apresentaram, que se tornam, até vamos dizer assim, popularmente dizendo, 

uma novela mexicana, porque você acaba saindo do município recém-criado, ele sendo o 

primeiro prefeito e é muito fácil acatar as suas, vamos dizer assim, as suas dificuldades, e 

também os seus defeitos. Mas, eu quero que esse Conselho também veja pelo lado que cada 

município tem a sua realidade, e veja também que todos os aspectos mediante a população em 

si, a manifestação, que ele foi um bom prefeito e que agiu de boa fé. Obrigada a todos. A 

matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Oti Silva 

Santos em débito para com o erário estadual na importância de R$7.669,11 (sete mil, seiscentos 

e sessenta e nove reais e onze centavos), aplicando-lhe a multa no valor de R$766,91 

(setecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), pelo débito apontado; irregulares 

as contas do senhor Geraldo Irineu Pastana de Oliveira, ficando este compelido de devolver ao 

erário estadual na importância de R$8.000,00 (oito mil reais), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$800,00 (oitocentos reais), pelo débito apontado e R$766,00 (setecentos e sessenta 

e seis reais), pela instauração da tomada de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 
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2012/51359-6, que cuida da tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal de São 

Domingos do Capim, responsáveis José Cristiano Martins Nunes e Alberto Yoiti Nakata, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando pela regularidade das contas do senhor José Cristiano Martins Nunes e 

irregularidade das contas, com devolução do valor do saldo e aplicação das multas regimentais 

de responsabilidade do senhor Alberto Yoiti Nakata. A presidência informou que os 

responsáveis, devidamente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar à 

sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Não havendo destaque neste 

sentido, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas regulares do senhor José 

Cristiano Martins Nunes e irregulares as contas do senhor Alberto Yoiti Nakata, ficando este 

compelido de devolução ao erário estadual na importância de R$3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$770,00 (setecentos e setenta reais), pelo débito 

apontado e R$770,00 (setecentos e setenta reais), pela instauração da tomada de contas. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência 

proclamou que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. De imediato, 

foi anunciado o Processo nº 2011/51754-7, que trata da Denúncia formulada por Paulo José 

Viana Cunha, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela procedência da denúncia, confirmando a 

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais, 

consubstanciada no Acórdão nº 43.738. Presente à sessão, a senhora Aline Mendes, procuradora 

da senhora Maria Margarete da Silva Brito Rocha, manifestou-se conforme garantido o direito à 

ampla defesa: Obrigada! Me manifestarei em sustentação oral através da leitura de algumas 

considerações: pelo conhecimento que me foi repassado pela Presidente da Associação, Maria 

Margarete, o objetivo do convênio celebrado entre a ASIPAG e a Associação Musical 

Afinações Celestiais, teve como objeto alcançar a execução do projeto, apoio e manutenção 

dos cursos profissionalizantes. De modo que, musicalizava crianças carentes e ajudava a 

comunidade de forma a retirar essas crianças da rua e da criminalidade, conforme podemos 

notar nas imagens constantes ás folhas 68 e 69 do processo nº 2005/53180-5, apenso ao 
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processo nº 2011/51754-7. Vale ressaltar que consoante ao que consta sobre este convênio, ele 

foi devidamente acompanhado, fiscalizado e relatoriado quanto a sua execução de seu objeto, 

conforme consta na sua folha 67 do processo nº2015/53180-5, onde consta o relatório final da 

supervisão do convênio devidamente registrado pela técnica Marisa da Serra Nogueira, que 

demonstra ter sido o objetivo do convênio devidamente alcançado, conforme versa a descrição 

da avaliação da supervisão que será lido em litteris: Os objetivos sociais propostos foram 

cumpridos? Sim. O montante do recurso foi utilizado de forma correta? Sim. A comunidade 

obteve conhecimento do convênio afirmado? Sim. Houve desvio da finalidade a aplicação de 

recursos? Não. Houve atraso não justificado nos cumprimento das etapas de trabalho? Não. O 

objeto do plano de trabalho foi cumprido? Sim. A execução ocorreu dentro do prazo fixado? 

Sim. Houve denuncia de má aplicação e utilização do recurso recebido? Não. De modo que 

não foi demonstrada nenhuma imprudência quanto ao devido cumprimento do convênio 

firmado. Quanto aos comprovantes de despesas apresentados e tidos como supostamente 

irregulares, a Senhora Maria Margarete desconhece dessa irregularidade, de modo que os 

recursos e aparelhos adquiridos conforme demonstrados nas notas fiscais e recibos, foram 

devidamente utilizados em prol do projeto do convênio. Assim como demonstrado no relatório 

final de supervisão do convênio, ás folhas 67, já mencionadas e citadas anteriormente. Neste 

mesmo sentido, com relação à nota citada no processo nº 2011/517 emitida pela empresa 

Empório musical no valor de R$ 14.427,00, cuja descrição e cópia dessa nota constam 

apensadas ao processo. Vale ressaltar que o fornecedor alega que a nota emitida seja falsa, no 

entanto ela foi assinada e registrada em cartório por alguém que trabalhava fisicamente no 

local, que assinava pelo nome de Manoel da Cunha Ferreira, e a empresa declara não 

conhecer quem assinou esse recibo constante nas folhas 33 do processo nº2009/52362-7. O 

que, senhores conselheiros, geraria criminalização por falsidade ideológica, sendo esta alçada 

da justiça criminal. Essa informação feita através da denuncia pela empresa Empório Musical, 

não alcança a Senhora Maria Margarete, pois a mesma não tem como ter ciência quando é 

atendida por um funcionário, se ele é ou não realmente funcionário desse estabelecimento. 

Pois, a empresa ao assinar um recibo deve agir de boa fé, gerando o principio da confiança 

legítima. Consoante ao que consta relacionado no processo quanto a esta nota fiscal e recibos 

vale ressaltar que com a devida comprovação do recibo ora faltante. O Senhor Conselheiro 
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Ivan Barbosa da Cunha, em seu voto constante as folhas 31 do processo nº 2009/52362-7, 

declarou que: uma vez apresentado documento o qual sana a pendência das contas, conhece do 

presente recurso e no mérito dou-lhe provimento. Reformando o acórdão nº 43738 de 

31/03/2009, passando as contas a serem consideradas regulares excluindo a multa imposta 

pela devolução apontada mantendo, entretanto a multa pela instauração na tomada de contas. 

O que vale ressaltar Senhores Conselheiros, que por desconhecimento técnico na prestação de 

contas, a Senhora Maria Margarete deixou de apresentar as devidas notas fiscais em tempo 

hábil, ocorrendo em falhas na sua prestação de contas iniciais, geradoras dessa multa 

anteriormente mencionadas. Finalmente, de modo que constam presentes os argumentos 

acerca da inocência da Senhora Maria Margarete, com relação à prestação de contas do 

convênio entre a ASIPAG e a Associação musical Afinações Celestiais, devidamente 

demonstradas no relatório final de supervisão de convênio, venho pedir que acatem os 

argumentos e reconsiderem o parece final, dando as contas como regulares, de modo que ela 

não agiu de má fé e nem ao menos tinha conhecimento técnico ou aptidão para desta prestação 

analisar. Agradeço aos senhores pela atenção e um bom dia! A matéria foi colocada em 

discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 

voto para julgar procedente a denúncia e considerar as contas irregulares, mantendo-se o 

Acórdão nº 43.738, de 28.08.2008 e encaminhar os autos ao Ministério Público do Estado do 

Pará, para apuração e providências cabíveis, dando-se ciência à denunciada. A matéria foi 

colocada em votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Acompanho a relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Ao longo do processo eu conversava com o Conselheiro Odilon. E estou muito 

inseguro quanto a esse trâmite regimental, quer dizer, já foi votado, já foi aprovado o recurso, 

aí a denúncia vai mudar? A denúncia tem poder para fazer isso? O Ministério Público vai 

mudar um acórdão? Esse é o mecanismo, esse é o instrumento correto? Acho que 

regimentalmente tem um engano nesse procedimento. Como pensa o Conselheiro Odilon? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Justamente 

Presidente. Bom dia a todos primeiramente. O processo é um processo de denúncia. Denúncia 

a gente considera procedente ou não e determina as providências de auditoria e inspeção que 

forem necessárias. Ou então a conversão em tomada de contas especial para apuração. Aqui a 
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gente está falando de uma denúncia de um processo já julgado, e que inclusive me parece, pela 

leitura do relatório já houve recurso julgado inclusive. Não me parece muito adequado data 

vênia na decisão do processo de denúncia, a gente possa reformular um Acórdão de uma 

prestação de contas e de um recurso já julgado. Eu, se Vossa Excelência André Dias não pedir 

vistas, eu já solicito desde já. A presidência deferiu o pedido de vistas formulado. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53655-3, que cuida do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Denimar Rodrigues, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante 

do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo 

conhecimento e provimento parcial do recurso, para reformar a decisão atacada, mantendo a 

irregularidade das contas, sem devolução de valores mas com a aplicação da multa regimental. 

Presente em plenário, a senhora Rafaela de França Rodrigues, representando o recorrente, 

manifestou-se conforme garantido o direito constitucional à ampla defesa: Bom dia a todos! 

Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal. Nobres Conselheiros. Ilustre Representante 

do Ministério Público. Excelentíssima Senhora Conselheira Relatora Doutora Lourdes Lima. 

Fazendo um breve resumo deste processo, faço a prestação de contas do convênio SEEL nº 

040/2006, celebrado pelo Município de São Félix do Xingu, que tinha como objeto a 

construção de duas quadras poliesportivas. O valor do convênio foi de 50 mil reais, em 

contrapartida de 5 mil reais do município, o convênio expirou em 18/11/2006. O acórdão nº 

52709, acompanhando a manifestação da 5º Controladoria e do Ministério Público de Contas, 

julgou irregulares as contas prestadas, e condenou o recorrente, prefeito à época, a devolução 

da importância de R$ 16.644,12, bem como aplicou multa de Mil reais pelo dano causado ao 

erário. O presente recurso de reconsideração foi interposto com o objetivo de reformar o 

acórdão em referência. Em manifestação sobre o recurso a auditoria de controle externo 

opinou pela integral manutenção do acórdão enquanto o ilustre MPC posicionou-se pelo 

provimento parcial do recurso. Considerando as contas irregulares, porém, sem devolução, 

com a aplicação de multa. Façamos então a analise das razões recursais. A reprovação de 

contas dispostas no acórdão nº 52709, se deve a irregularidade apontada no relatório técnico, 

que a partir da analise do relatório de fiscalização de execução física fornecido pela SEEL, de 

folhas 183, identificou que em 12/12/2006 a vistoria da SEEL atestou que a prefeitura deixou 
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de executar 60,57% da obra, correspondente a R$ 16.644,00 referente a: pintura, 

pavimentação e equipamentos na construção da quadra da Vila Tancredo Neves. A quadra do 

distrito Nereu foi considerada devidamente executada. Ocorre, Senhores Conselheiros, que o 

objeto do convênio em análise, qual seja a construção de uma quadra poliesportiva, na Vila 

Tancredo Neves e outra no Distrito Nereu, foi integralmente executado. Toda verba do 

convênio foi revertida para a construção das quadras, sendo esgotadas todas as fases de 

execução. Inclusive pintura, pavimentação e equipamentos de construção da quadra. A decisão 

dessa egrégia Corte de Contas se fundamentou no relatório de vistoria realizado antes da 

finalização das obras. Que constatou que na época, as fases ditas “pendentes” estavam em 

execução. As fotos juntadas no processo, tanto pela prestação de contas, quanto no relatório 

da SEEL, comprovam a integral execução da obra. Tendo sido sanadas as pendências de 

pintura, pavimentação e equipamentos na construção da quadra da Vila Tancredo Neves. 

Corroboram com a conclusão de que a obra foi 100% executada, o termo de recebimento de 

obra assinado pelo engenheiro da prefeitura municipal que, como bem destacou o órgão 

ministerial, é documento público firmado por servidor, portanto, com fé pública, declarando 

100% da obra. Destacou o Ministério público, que à época da vistoria da SEEL, a obra já 

deveria ter sido concluída. Tendo em vista que as despesas devem se situar no período de 

vigência do convênio. O que tornaria irregulares as contas considerando o último saque à 

conta do convênio ocorreu em 21/11/2006. Merecem destaque as datas desses acontecimentos. 

A expiração do convênio ocorreu em 18/11/2006, o último saque à conta do convênio ocorreu 

em 21/11/2006. O relatório de execução física da SEEL, um mês depois da expiração do 

convênio, foi realizado em 18/12/2006, as fotos juntadas ao processo no relatório da SEEL e a 

prestação de contas datam de 11/01/2007, portanto dois meses após a expiração do convênio. 

Portanto de fato, houve um atraso de dois meses para a conclusão final da obra, após a 

expiração do convênio. Porém, tal diminuto atraso deve se justificar em vista do período final 

de conclusão das quadras ter ocorrido nos meses de novembro, dezembro e janeiro, que são os 

meses mais chuvosos daquela região, e que certamente influenciou no atraso do cumprimento 

das etapas, como pintura da obra, não podendo o gestor ser responsabilizado por fatos de 

força maior que fogem ao seu controle. Ademais o inicio, o curso e a finalização da obra 

dependem muito da empresa vencedora da licitação que pode atrasar o cronograma de 
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execução por uma infinidade de motivos, embora a obra se sujeite à fiscalização da 

administração para cumprimento dos prazos. Esta não tem o poder de controlar elementos de 

execução restritos a atividade da empresa e fatos da natureza, razão pela qual soa divorciado 

do senso de justiça qualquer condenação do gestor por fatos como esse. Pois bem, a execução 

do objeto do convênio cumpriu integralmente seu desiderato, qual seja, construir com 

eficiência duas quadras poliesportivas em boas condições para uso da população local, não se 

podendo cogitar, malversação, desvio, perda, ou extravio de verbas públicas, desvio de 

finalidade, ou qualquer outro ato que implique antieconomicidade ou lesão aos cofres públicos. 

Constituiria verdadeiro o enriquecimento ilícito do estado à condenação do ex-gestor, a 

devolução de valores que foram efetivamente empregados na construção das quadras 

poliesportivas, comprovadamente concluídas e em uso pela população municipal. O ex-gestor, 

ora recorrente, se cercou de todas diligencias impostas por lei quando a execução da verba 

recebida fazenda estadual. Visando sempre em última instância o atendimento ao interesse 

público, o que em verdade foi atingido, considerando que há anos a população da localidade 

Tancredo neves vem usufruindo da quadra poliesportiva. A ausência de um laudo conclusivo 

da SEEL, que inclusive foi solicitado pelo MPC antes do acórdão, causou prejuízo ao 

recorrente ao ensejar uma condenação com provas inaptas a formar a convicção dessa egrégia 

Corte de Contas, fiel a verdade dos fatos. Embora com os elementos contidos atualmente no 

processo, se possa afirmar que é incontestável que as obras de construção das quadras 

poliesportivas, tanto na Vila Tancredo Neves, quanto no Distrito do Nereu foram 100% 

concluídas. Posto isso, pleiteia o recorrente pela retirada da condenação da devolução de 

verbas, considerando a execução integral do objeto do convênio. Tendo havido total emprego 

das verbas repassadas na construção concluída das duas quadras poliesportivas. Sendo assim, 

nobre julgadores, diante da inexistência de desvio de verbas, de dano ao erário ou de qualquer 

ato que implique prejuízo aos cofres públicos, o recorrente requer a retirada da multa por 

dano. Por todo o exposto, suplica o recorrente para que ao acórdão nº 52709 seja reformado 

para julgar regulares as contas prestadas referentes ao convênio nº 040 da SEEL. Pela 

atenção, obrigada! A matéria entrou no âmbito das discussões. Pausa. Não tendo havido, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do recurso de reconsideração, dar-lhe 

provimento parcial para reformar o acórdão nº 52709 de 31/10/2003, processo nº 2007/50263-7, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 947

agora julgando as contas regulares com ressalva nos termos do artigo 56, inciso 2º da Lei 

Orgânica desta Corte de Contas. Aplicando ao recorrente a multa no valor de R$1.000,00 (mil 

reais) com fundamento no parágrafo único do artigo 83, inciso 2º da referida lei, combinado 

com artigo 243, inciso 1º da linha B do regimento interno desta Corte de Contas. Consultado o 

plenário, a decisão ficou assim configurada: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: De acordo com a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: De acordo com a relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Julgar as contas regulares com 

ressalva sem imposição de multa. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Julgar as contas regulares com ressalva sem imposição de multa. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Julgar as contas regulares com 

ressalva sem multa. Tendo havido empate, o conselheiro presidente anunciou o voto de 

qualidade, nos termos regimentais, ratificando se voto proferido. Destarte, proclamou que, por 

maioria de votos, resolveu o plenário decidir pela regularidade das contas com ressalva sem 

imposição de multa. Logo após, deu-se o anúncio do Processo nº 2006/53368-0, que agasalha 

a tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, responsável espólio de 

Antônio Jesus de Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, sem prejuízo da 

aplicação da multa sugerida pela seção técnica. Constatou-se em plenário que o espólio do 

responsável pelas presentes contas, regularmente citado para apresentar defesa, não esteve 

presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria ficou sob o foco da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar 

as contas irregulares, e, aplicar ao senhor Kleper Wandson Figueiredo de Carvalho a multa no 

valor de R$770,00 (setecentos e setenta reais), pelo não encaminhamento de relatórios, 

documentos e informações a que está obrigado por força da lei ou de ato normativo do 

Tribunal. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que a 

presidência proclamou que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. 

Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2009/50344-8, que cuida do Ato de Aposentadoria de 

Antônio Costa Siqueira, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo 
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dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento do registro e determinação ao 

IGEPREV e remessa da cópia do presente parecer ao beneficiário para, querendo, propor as 

medidas administrativas ou judiciais que entender cabíveis. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

para deferir o registro, recomendação ao Presidente do IGEPREV. Consultado o plenário, este 

se manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. No passo seguinte, deu-se conhecimento 

a respeito do Processo nº 2013/50250-7, que trata do Ato de Aposentadoria de Iraildes da 

Piedade Ribeiro, cujo Relator foi o Auditor Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos, opinando pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

proposta de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou que resolveu o plenário, por 

unanimidade, acatar a posição do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e 

com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão 

será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Neste momento sua Excelência o Auditor 

Julival Silva Rocha ausentou do Plenário. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/52063-3, que versa sobre o Ato de Aposentadoria de Norma de Nazaré dos Santos Silva, 

Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Relator Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento do 

registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o plenário, 

este se manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou que resolveu 

o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Sem detença, foi pronunciado o 

Processo nº 2013/52184-0, que cuida do ato de Aposentadoria de Nicéia Nascimento Simões, 

Subprocurador Felipe Rosa Cruz, Relatora Auditora Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 
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ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento do registro do ato que resultar 

com as modificações ora sugeridas. Por outro lado, não cumprida ou indeferida a diligência, o 

Ministério Público de Contas opina pela negativa de registro da Portaria AP nº 2734-IGEPREV, 

de 29 de junho de 2012, em razão da ilegalidade no percentual do ATS anotado. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de arquivar os autos. Consultado o 

plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou 

que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição da relatora. Conforme sistema de 

rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2014/50565-7, que agasalha o ato de 

Aposentadoria de Raimunda Santana Rodrigues, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante 

do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo 

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o 

registro. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que a 

presidência proclamou que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição da relatora. 

Imediatamente fez parte do anúncio da pauta o Processo nº 2014/51076-0, que trata da 

Representação com pedido de Medida Cautelar pelo Ministério Público de Contas do Estado do 

Pará, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias que, ao solicitar a retirada deste 

processo da pauta supra, foi de pronto atendido. Neste momento Sua Excelência o Auditor 

Julival Silva Rocha retornou e a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira se ausentou do 

Plenário. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2012/51530-0, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Secretaria de Estado de Comunicação, responsável Ney Emil da Conceição Messias Júnior, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando pela regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar 
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as contas regulares. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento 

em que a presidência proclamou que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do 

relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, 

nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi 

estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação 

da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua 

Excelência informou inexistirem assuntos em MATÉRIA ADMINISTRATIVA, colocando em 

seguida a palavra à disposição dos presentes. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às 

onze horas e trinta minutos (11h30min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 9 de junho de 2015. 
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