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ATA Nº 5.325 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatro (04) do mês de agosto 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 e Odilon Inácio Teixeira; os Excelentíssimos Senhores Auditor Julival Silva Rocha e Milene 

Dias da Cunha; e ainda o Excelentíssimo Senhor Subprocurador do Ministério Público de Contas Felipe 

Rosa Cruz, 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. 

Justifico a ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por 

motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária realizada no dia vinte e nove (29) de julho, 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 Odilon Inácio Teixeira: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira (Presidente): 

Aprovo-a. Em seguida não  havendo expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor 

secretário que procedesse a leitura da pauta de julgamentos, de imediato foi anunciado o Processo nº 

2012/52214-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Centro de 

Hemoterapia e Hematologia do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos 

registros, sem prejuízo da aplicação da multa regimental a senhora Luciana Maria Cunha Maradei 

Pereira, com determinação à Hemopa, dando-se ciência pelo registro do presente parecer ministerial e da 

remessa da cópia da representação às fls. 87/102 destes autos (pausa). A matéria foi colocada em 

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

para deferir os registros, com advertências ao Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, para que 
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observe as recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas. Deixar de aplicar multa pela 

publicação fora do prazo, considerando o entendimento adotado por este Tribunal no Prejulgado nº 6 c/c 

item 4 do Anexo da Resolução nº 17.459/08. 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 2012/52432-2, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do 

Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, 

foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, sem prejuízo da aplicação da multa 

regimental a senhora Luciana Maria Cunha Maradei Pereira, com determinação à Hemopa, dando-se 

ciência pelo registro do presente parecer ministerial e da remessa da cópia da representação às fls.46/61 

destes autos (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com advertências ao Centro de 

Hemoterapia e Hematologia do Pará, para que observe as recomendações sugeridas pelo Ministério 

Público de Contas. Deixar de aplicar multa pela publicação fora do prazo, considerando o entendimento 

adotado por este Tribunal no Prejulgado nº 6 c/c item 4 do Anexo da Resolução nº 17.459/08. 

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 2013/52840-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Fundação Carlos Gomes, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos 

registros, com à determinação a Fundação Carlos Gomes, e recomendações SECEX, SEAD, AGE 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. 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 

2014/51365-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir 

Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, 

foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com a determinação ao Hospital 

Ophir Loyola e recomendações a SECEX, SEAD, AGE (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o 
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registro, com a observância das recomendações sugeridas pelo Ministério Público 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. Neste momento sua Excelência 

o Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, adentrou em Plenário. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/51616-0, que trata do Ato de Aposentadoria de Ana Lúcia Passinho Melo, 

cuja Relatora foi a Auditora Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo 

entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com remessa da cópia deste parecer e do parecer 

de fls.88/96 à beneficiária, para que possa optar pelas regras do art. 3º da Emenda Constitucional nº 

47/2005, mais benéfica, dado que confere paridade na futura pensão (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para deferir o registro. 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. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51932-8, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Benedito da Silva Ferreira, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, 

com remessa da cópia deste parecer ao beneficiário para que possa optar pelas regras do art.3º da 

Emenda Constitucional nº 47/2005, mais benéfica, dado que confere paridade na futura pensão, e 

recomendações a SEAD e SEDUC (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, dando-se 

ciência desta decisão ao interessado, com remessa de cópia do parecer do Ministério Público 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 2008/52696-9, que trata do Ato de Pensão de Paulo Ricardo Silva da 

Costa, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, sem importar em devolução de 

valores (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, 
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por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2009/52887-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas 

pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Monte Alegre, responsável Jardel Vasconcelos Carmo, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas (pausa). A matéria foi colocada em 

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

para julgar as contas regulares. 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.  Esgotada a pauta de julgamentos, a presidência informou a inexistência de 

assuntos em MATÉRIA ADMINISTRATIVA; e nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, o 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, 

declarou encerrada a sessão às nove horas e trinta e oito minutos (9h38min) e mandou que eu, Walmir 

Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse 

a presente ata. 

 
Belém, 04 de agosto de 2015. 

 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Subsecretário em exercício 

 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em  
Sessão Ordinária de 06 de agosto de 2015. 

 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 
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LUIS DA CUNHA TEIXEIRA 
              Presidente  


