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ATA Nº 5.338 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e dois (22) do mês de setembro do ano dois mil e 

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

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 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, Odilon 

Inácio Teixeira e Auditor Convocado Julival Silva Rocha; a Excelentíssima Senhora Auditora 

Milene Dias da Cunha; e ainda o Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz, e da Excelentíssima Senhora Subprocuradora Deíla Barbosa Maia, 

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 os 

dignos representantes 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 quinze (15) de setembro, 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 Auditor 

Convocado Julival Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira (Presidente): impedido na forma regimental. Dando 

prosseguimento à sessão, inexistindo expediente a ser lido, para que pudesse relatar seu 

processo incluído na pauta de julgamentos, o senhor presidente passou a condução dos 

trabalhos a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira que, 
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incontinenti, determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade 

em que anunciou o Processo nº 2010/52095-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cujo Relator foi o Conselheiro 

Luis da Cunha 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 dos registros, com exceção dos contratos dos servidores Mauro 

Vicente Rocha de Sousa e José Santos Nascimento Filho e aplicação da multa regimental à 

responsável pelas contratações (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

pelas presentes contratações, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com exceção dos 

contratos dos servidores Mauro Vicente Rocha de Sousa e José Santos Nascimento Filho, que 

devem ser indeferidos, posto que, na forma do art. 37, XVI, “b” de nossa Carta Magna, 

encontram-se acumulando indevidamente cargos públicos. Dê-se ciência aos interessados. 

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 Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

restituiu a Presidência à Sua Excelência o Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, que agradeceu o 

apoio e determinou ao secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o Processo 

nº 2010/52802-7, 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 

dos registros, com aplicação da multa regimental ao responsável pelas contratações (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contratações, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

seu voto para deferir os registros, deixando de aplicar multa pela publicação fora do prazo face 

o Prejulgado nº 06 e item 04 do Anexo da Resolução nº 17.459/07, entretanto, pela remessa 

intempestiva a este Tribunal, aplicar ao senhor João de Deus Reis da Silva a multa no valor de 
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R$300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 243, III, “b” do Regimento Interno e item 2.1.1.1, 

“a” do Anexo 04 da Resolução nº 17.459/07, todos combinado com o art. 283 do Ato 63/2012 

TCE/PA, que dispõe que na aplicação de multa por este Tribunal, considerar-se-á, nos casos 

pretéritos à vigência do atual Regimento, a norma mais recente, desde que mais benéfica ao 

jurisdicionado. 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 2011/52055-2, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação da Criança e do Adolescente 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, com 

aplicação das multas regimentais à responsável pelas contratações (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contratações, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir os registros, deixando de aplicar multa pela publicação fora do prazo face o Prejulgado 

nº 06 e item 04 do Anexo da Resolução nº 17.459/07, entretanto, pela remessa intempestiva a 

este Tribunal, aplicar à senhora Ana Célia Cruz de Oliveira a multa no valor de R$300,00 

(trezentos reais), nos termos do art. 243, III, “b” do Regimento Interno e item 2.1.1.1, “a” do 

Anexo 04 da Resolução nº 17.459/07, todos combinado com o art. 283 do Ato 63/2012 

TCE/PA, que dispõe que na aplicação de multa por este Tribunal, considerar-se-á, nos casos 

pretéritos à vigência do atual Regimento, a norma mais recente, desde que mais benéfica ao 

jurisdicionado. 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 2011/53007-9, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento Sócioeducativo 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, com 

aplicação das multas regimentais à responsável pelas contratações (pausa). A seguir, a 
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Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contratações, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir os registros, deixando de aplicar multa pela publicação fora do prazo face o Prejulgado 

nº 06 e item 04 do Anexo da Resolução nº 17.459/07, entretanto, pela remessa intempestiva a 

este Tribunal, aplicar à senhora Ana Célia Cruz de Oliveira a multa no valor de R$300,00 

(trezentos reais), nos termos do art. 243, III, “b” do Regimento Interno e item 2.1.1.1, “a” do 

Anexo 04 da Resolução nº 17.459/07, todos combinado com o art. 283 do Ato 63/2012 

TCE/PA, que dispõe que na aplicação de multa por este Tribunal, considerar-se-á, nos casos 

pretéritos à vigência do atual Regimento, a norma mais recente, desde que mais benéfica ao 

jurisdicionado. 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 2011/53010-4, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento Sócioeducativo 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, com 

aplicação das multas regimentais à responsável pelas contratações (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contratações, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir os registros, deixando de aplicar multa pela publicação fora do prazo face o Prejulgado 

nº 06 e item 04 do Anexo da Resolução nº 17.459/07, entretanto, pela remessa intempestiva a 

este Tribunal, aplicar à senhora Ana Célia Cruz de Oliveira a multa no valor de R$300,00 

(trezentos reais), nos termos do art. 243, III, “b” do Regimento Interno e item 2.1.1.1, “a” do 

Anexo 04 da Resolução nº 17.459/07, todos combinado com o art. 283 do Ato 63/2012 

TCE/PA, que dispõe que na aplicação de multa por este Tribunal, considerar-se-á, nos casos 

pretéritos à vigência do atual Regimento, a norma mais recente, desde que mais benéfica ao 

jurisdicionado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 
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do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50748-6, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento Sócioeducativo 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, com 

aplicação da multa regimental à responsável pelas contratações e determinações à FASEPA e 

SEAD (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

contratações, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com a observância das 

recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas, deixando de aplicar multa pela 

publicação fora do prazo face o Prejulgado nº 06 e item 04 do Anexo da Resolução nº 

17.459/07, entretanto, pela remessa intempestiva a este Tribunal, e, aplicar à senhora Terezinha 

de Jesus Moraes Cordeiro a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), nos 

termos do art. 243, III, “b” do Regimento Interno e item 2.1.1.1, “a” do Anexo 04 da Resolução 

nº 17.459/07, todos combinado com o art. 283 do Ato 63/2012 TCE/PA, que dispõe que na 

aplicação de multa por este Tribunal, considerar-se-á, nos casos pretéritos à vigência do atual 

Regimento, a norma mais recente, desde que mais benéfica ao jurisdicionado. 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 2013/53533-5, 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 do registro, com aplicação da multa 

regimental à responsável pelas contratações (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contratações, embora regularmente notificado, não esteve presente 

e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

deixando de aplicar multa pela publicação fora do prazo face o Prejulgado nº 06 e item 04 do 
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Anexo da Resolução nº 17.459/07, entretanto, pela remessa intempestiva a este Tribunal, 

aplicar à senhora Luciana Maria Cunha Maradei Pereira a multa no valor de R$766,00 

(setecentos e sessenta e seis reais), nos termos do art. 243, III, “b” do Regimento Interno e item 

2.1.1.1, “a” do Anexo 04 da Resolução nº 17.459/07, todos combinado com o art. 283 do Ato 

63/2012 TCE/PA, que dispõe que na aplicação de multa por este Tribunal, considerar-se-á, nos 

casos pretéritos à vigência do atual Regimento, a norma mais recente, desde que mais benéfica 

ao jurisdicionado. 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 2010/50870-0, que trata 

da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Programa Credpará, exercício financeiro de 2009, responsáveis Jorge 

Wilson Campos e Silva Antunes e Pedro Ferreira da Paz Neto, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. 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 com ressalva, sem prejuízo da aplicação da penalidade 

cabível na espécie (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o Doutor Edvaldo Caribé 

Costa Filho, advogado apenas do responsável Jorge Wilson Campos e Silva, estava presente e 

na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra 

que o fez nos seguintes termos: Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos 

Conselheiros, todos os demais membros, membros do Ministério Público, demais presentes, 

bom dia! O único apontamento que temos a fazer é em relação à ressalva apontada em uma 

eventual aplicação ou não e de multa por conta dessa ressalva. O meu cliente e nós não 

entendemos como adequados a ressalva apresentada por conta do que foi concluído no 

relatório complementar pelo órgão técnico. Em relação ao primeiro aspecto, apontado como 

irregular, houve a conclusão da perda do objeto por conta do advento da Lei nº 7.774, e em 

relação ao outro apontamento que foi feito como irregular, após a apresentação de defesa, o 

órgão técnico entende como válido os argumentos apresentados, e, por conta disso, até por 

conta da inexistência de normatização de um procedimento que deveria ter sido aplicado no 

entendimento deles, no caso concordou com a defesa e modificando o entendimento inicial, 

concluiu pela aprovação das contas com ressalva. Não obstante à conduta do meu cliente, a 
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gente não conseguiu, inclusive isso prejudica a defesa, identificar qual foi a razão dessa 

ressalva, porque no relatório não consta qualquer ato que possa ser atribuído como 

responsabilidade do meu cliente, de qualquer falha operacional de sua competência que 

pudesse ter sido observada para aprovação das contas sem ressalva. Então a dificuldade da 

defesa em relação a esse aspecto, que seria essa ressalva, prejudicando inclusive a defesa, 

porque não temos como identificar qual o procedimento operacional que teria sido dado causa 

a essa ressalva. E até pela conclusão do relatório e pela defesa apresentada, não existiu 

nenhum procedimento operacional de competência do meu cliente que deveria ter sido 

observado a ponto de dar ensejo a essa ressalva. Então, é o único aspecto da defesa que eu 

tenho a solicitar a atenção especial dos senhores julgadores. E o meu cliente pede que sejam 

aprovadas as contas, mas sem ressalva, justamente por conta da inexistência de qualquer 

procedimento operacional de sua competência que pudesse ter observado com relação aos 

apontamentos efetuados. E, sobretudo, considerando que o próprio órgão técnico conclui em 

dar total ausência de normatização de procedimentos corretos a serem adotados no registro do 

programa, retificando o relatório anterior em relação ao item 7.3.3, concordando com os 

argumentos de defesa. É essa a manifestação Excelência. Bom dia a todos! Em seguida, a 

Presidência proclamou também que o Senhor Pedro Ferreira da Paz Neto estava presente e na 

forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que 

o fez nos seguintes termos: Bom dia a todos! Cumprimento o presidente desta sessão, e, em seu 

nome, cumprimento os demais conselheiros. Os argumentos utilizados pelo Advogado Jorge 

Antunes são os mesmos que vou utilizar. Além desses também, desde quando o Programa 

Credcidadão se transformou em Credpará, houve o lançamento desse valor de 19 milhões de 

reais e a partir de junho de 2008 houve várias reuniões com as devidas atas. E elas constam 

nos autos, onde tinha SEPOF, Secretaria de Planejamento, SEFA, Banco do Estado do Pará e 

Programa Credpará, para tentar regularizar a situação desse lançamento, que só aconteceu 

em 31/12/2009. Além desses argumentos, eu estou aqui com o Jorge Antunes, responsável do 

Credcidadão, porque eu o substituí 6 vezes durante esse ano de 2009. Na minha defesa 

coloquei que todas as substituições foram devidamente publicadas no Diário Oficial, então 

dava para separar os atos de cada um. E gostaria só de ler o final da análise da defesa: “Fica 

registrada a falha operacional no processo de comunicação e integração dos procedimentos 
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contábeis adotados pela gestão pública, principalmente quando se trata de outras entidades 

separadas. No entanto merece acatamento o pleito dos defendentes com relação a este item, 

retificando o relatório da auditoria, por considerarmos válidos os argumentos apresentados 

pelos defendentes, havendo clara ausência de normatização dos procedimentos corretos a 

serem adotados no registro do programa.” Então, diante disso, eu peço que essas contas de 

2009 sejam consideradas regulares, sem ressalva. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/52826-4, que trata 

da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Instituto de Desenvolvimento da Fruticultura e Agroindústria, responsável Jânio 

Bringel Olinda, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 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 com 

ressalva e aplicação das multas regimentais aos senhores Jânio Bringel Olinda e José Júlio 

Ferreira Lima (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, pela ausência 

de cotação prévia de preço e despesas sem destinação nominal, e, aplicar ao senhor José Júlio 

Ferreira Lima a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela ausência 

de Laudo Conclusivo. 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 2011/51150-7, que trata 

da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, responsável Álvaro Brito Xavier, 

cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 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 com 
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ressalva, com aplicação da multa pela intempestividade detectada (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao senhor Álvaro Brito Xavier a multa no 

valor de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais) pela remessa intempestiva das 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 2012/50056-1, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Salinópolis, responsável Vagner Santos Curi, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 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, sem prejuízo da aplicação da 

multa cabível à autoridade à qual competia a emissão do Laudo Conclusivo do ajuste (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Queria só perguntar para eminente Relatora, que estudou o processo, se não há a 

confirmação de que a obra foi concluída, não há um laudo, que significa isso. E eu queria ter 

um esclarecimento para me dar tranquilidade na hora de votar, uma vez que tem uma sugestão 

de multa para os responsáveis por não ter emitido o laudo, ou seja, não há, pelo menos o que 

foi colocado. Então eu queria pedir esse esclarecimento para em dar força na hora de votar. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nos 

autos constam todas as documentações pertinentes ao convênio, celebrado entre a COSANPA, 

e só foi solicitado diligência e não houve a manifestação de quem assinou o responsável pelo 

convênio, mas constam todas as documentações pertinentes nos autos. O laudo não consta, mas 

a prestação de contas do serviço consta. Ninguém mais se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e aplicar ao Senhor Antonio 

Rodrigues da Silva Braga a multa no valor de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais) em 
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face da não emissão do Laudo Conclusivo. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves declarou-se impedido de participar da votação, tendo 

sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, invocando preceito 

regimental, solicitado vistas dos autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51696-9, que trata da Prestação 

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

Associação Social e Beneficente Distrital, responsável Bruno de Melo Figueiras, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 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 com ressalva e determinações ao 

responsável e à Associação Social e Beneficente Distrital (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas regulares, devendo a Secretaria deste Tribunal expedir ofício para a Secretaria 

Convenente e para a Associação para que cumpram as recomendações 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 2012/51349-4, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Faro, responsável Denilson Batalha Guimarães, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 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, com aplicação da multa 

regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o advogado do responsável pelas 

presentes contas, Doutor Nelson Luiz Diniz da Conceição, estava presente e na forma como lhe 

faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos 

seguintes termos: Excelentíssimo Senhor Presidente. Senhores Conselheiros. Digníssimo 

Representante do Ministério Público. Senhores Jurisdicionados. Quando estivemos aqui em 

outra oportunidade se manifestando sobre esse processo, quando nós conseguimos junto ao 

plenário a reabertura de instrução, Conselheiro Relator, nós colocamos, conforme consta à 
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folha 63 dos autos do relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado, que quando este 

repasse foi feito pela Prefeitura, antes de colocar isso é importante ressaltar, Conselheiro Luís 

Cunha, no valor de 100 mil reais, foi firmado no ano de 2010. E o estado, desses 100 mil reais, 

só repassou à Prefeitura 5 mil reais, e, mesmo assim, conforme consta na nossa defesa, a 

SEPOF foi fazer a fiscalização para ver se a obra tinha sido executada. E quando foi feito este 

repasse, conforme consta do relatório técnico às folhas 63, e que nós colocamos aqui durante a 

nossa manifestação anterior, esse depósito, essa transferência, foi efetivada em uma conta que 

não era do convênio. Foi feita em uma conta aqui de Belém, na conta do “postão”, onde ficam 

as contas de ICMS das prefeituras. E a conta deste convênio não tem agência bancária, 

Conselheira Lourdes Lima. A agência bancária que é utilizada para abertura de contas 

correntes de convênio é o Banco do Estado do Pará do município de Oriximiná, que fica a mais 

ou menos uns 300 km de distância, por rio, para chegar de Faro a Oriximiná. E na época em 

que foi instaurada a tomada de contas, nós fomos verificar e não conseguíamos localizar esse 

recurso na conta do convênio. De posse do relatório técnico do tribunal, porque o tribunal tem 

acesso às informações que nós não temos na condição de jurisdicionados, ele apontou uma 

conta corrente, o técnico apontou uma conta em que estava o recurso, e que nós fomos 

verificar que não era a conta da agência bancária de Oriximiná, e sim da agência 015, que é a 

agência “postão”, aqui em Belém. Então foi feita as devidas correções, o valor foi devolvido, 

inclusive corrigido à conta do tesouro do estado, de maneira que foram essas situações, esses 

fatos que levaram essa Corte a instaurar a tomada de contas. Então, diante disso, fica 

configurado que não houve culpa do gestor na instauração dessa tomada de contas, por isso 

que nós pugnamos ao plenário que sejam as contas julgadas regulares conforme se manifesta a 

auditoria desta Corte e o Douto Ministério Público de Contas, mas sem a aplicação da multa, 

uma vez que os fatos demonstram que não houve culpa do gestor, assim como também não 

decorreu nenhum indício de lesão ao erário público, já que foram devolvidos os 5 mil reais 

com R$ 1.817,00 de correção, fazendo um total de R$ 6.817,00. Finalizando, apenas 

ratificamos que sejam julgadas regulares sem aplicação da multa regimental, uma vez que está 

claramente demonstrado que o gestor não deu causa a essa situação e não teve culpa do 

dinheiro parar em uma conta que não era do convênio. Muito Obrigado! A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 
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Luiz Teixeira Chaves: É só para eu ratificar aquilo que escutei do ilustre Advogado Nelson 

Luiz, quero me corrigir, obra no valor de 100 mil reais, a SEPOF repassou 5 mil e ainda assim 

mandou a comissão para saber se a obra estava pronta. Ou é incompetência ou má fé, não tem 

outra saída. Como é que a Secretaria libera 100 mil reais para um convênio, o convênio é de 

100 mil reais, só libera 5mil, ainda pela informação do ilustre causídico, há uma outra conta, e 

vou dizer a palavra, essa palavra a ser utilizada é a petulância. Petulância de mandar fazer a 

fiscalização de uma obra que seria 100 mil reais, mas repassa 5 mil e quer saber se a obra está 

pronta. É o caos administrativo que estava na Secretaria. Nessa época toda da informática, dos 

controles, nem no meu tempo de fiscal da engenharia que a gente ficava ali na ponta do lápis. 

Mas é um negócio que precisa ser realçado, porque é inexplicável. Então não há controle desse 

serviço ao estado. Eu tenho sob a minha responsabilidade a liberação de 100 mil reais que só 

de Oriximiná são 300 km por rio, agora imagina aqui de Belém, da capital, a Secretaria com 

toda a parafernália tecnológica que dispõe, convênio de 100 mil, libera 5 mil, e vão fiscalizar. 

É isso mesmo Doutor? Só para ratificar o que estou dizendo, ficaria com esta indagação, 

Conselheiro André Dias, o que dizer, não é? 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. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu vou acompanhar o 

relator, mas eu gostaria que o tribunal fizesse algo no sentido de comunicar essa incrível 

defasagem para a SEPOF. Convênio de 100mil, libera apenas 5mil e manda a fiscalização 

para saber se a obra está pronta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson Chaves, nesse plenário em muitos 

momentos discutimos o assunto de convênios celebrados e dinheiro não repassado. Neste caso 

do Município de Faro foi mais um desses casos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O Conselheiro André e o Conselheiro Odilon, 

muitas vezes, nós todos aqui, nesse sentido, no bom sentido da palavra, nos insubordinamos a 

respeito dessa situação: assina o Convênio, não passa o dinheiro, o Conselheiro André tem 

várias vezes falado isso, mas esse vai além, pois eles não passam o dinheiro e ainda mandam 

saber se a obra está pronta. É brincadeira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que a 

presidência está tendo um diálogo muito bom com a Secretaria de Planejamento do Estado 

sobre isso. O Senhor Secretário de Planejamento, Doutor Colares, já veio aqui duas vezes com 

a equipe técnica dele de planejamento para tratar exatamente disso. E por conta disso também 

já tem uma proposta de votação do Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu não quero ser redundante, se 

Vossa Excelência me permite interromper, porque é um fato que extrapola o bom senso. O 

estado faz um convênio de 100 mil, só mandar 5 e ainda vai saber se está pronto. Isso não é 

conversa com o Secretário, é uma desorganização brutal. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia Presidente, bom dia conselheiros, 

membros do Ministério Público de Contas, Conselheira Substituta. Eu concordo com o 

Conselheiro Nelson, Presidente. É muito estranho um convênio de 100 mil reais, uma liberação 

de apenas 5 mil e vai uma equipe fiscalizar. Só de diárias o custo foi superior. Penso que se 

ainda não foram julgadas as contas dessa Secretaria de Estado que repassou o recurso nesse 

exercício, deveria ser um motivo de fiscalização a ser observado na gestão da Secretaria. 

Concordo sim com o Conselheiro Nelson, é tudo uma questão de planejamento, o estado 

precisa se planejar, e nós quando vemos esse tipo de problema, nós temos que ser uma 

ferramenta, um instrumento que chame a atenção. Nós temos a função pedagógica, não no 

sentido de sancionar ninguém, até por que essa não é a intenção, mas de forma pedagógica dar 

conhecimento à administração direta ou indireta de que é necessário que haja um 

planejamento, inclusive na realização dos convênios. Então nesse sentido eu acho que é 

providencial se essas contas dessa gestão, desse exercício, não foram julgadas, que seja um 

motivo de fiscalização a respeito desse repasse. Obrigado! Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Então quero determinar à 

Secretaria que faça essa anotação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Esse tema já foi levantado pelo Conselheiro Nelson, e 

apoiado pelo Conselheiro Odilon, já foi tema de várias discussões com relação a isso. Inclusive 

o próprio Advogado Doutor Nelson Luiz Diniz da Conceição, por diversas vezes já esteve aqui 

falando dessa situação de assinatura de convênios, Doutor Nelson pode até confirmar ou não, 

de que somente parte do acordo é cumprido por parte do governo. E nós já tivemos aqui 
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diversas discussões, inclusive eu penso que na assinatura de um convênio, um contrato, existe 

as duas partes interessadas: o governo e o que fez o convênio. Então os dois devem ter 

responsabilidade sobre isso. Inclusive eu queria até, nós estamos na iminência de fazer a 

reforma da lei Orgânica, com emenda, se não seria esta a oportunidade de responsabilizar a 

Secretaria pelo não cumprimento do convênio. Veja bem o desdobramento que causa isto. Isso 

é um caso, Conselheiro Nelson, muito feliz na sua colocação. Mas a obra, o serviço, o efeito 

social que isso pode causar na expectativa de fazer uma obra, ou de prestar um serviço, e o 

problema se apresenta, e são inúmeros casos, e eu não estou falando de nenhum governo, eu 

estou falando do geral, pelo menos um pouco de experiência que eu tenho, porque há muito 

tempo ocorre isso. Então o Secretário, o governo, deveria fazer o seguinte: a partir do 

momento que ele assina o convênio, como a responsabilidade do convenente é de prestar conta 

e cumprir a parte dele, o governo também tem que cumprir. Se não cumprir, ele tem que ser 

responsabilizado, Senhor Presidente, eminente conselheiros. É lamentável, se cria uma 

expectativa de um projeto, de uma obra, de um serviço, e depois simplesmente por alguma 

razão, seja qual for, uma parte resolve não cumprir, e não acontece nada, aliás, acontece para 

o lado do convenente que tem que responder por essa situação. Então é o seguinte: vai poder 

fazer o convênio? Verifica, como disse o Doutor Odilon, o planejamento, se é possível liberar 

até quanto, podemos liberar 10 milhões de convênio, 20 milhões, 100 milhões, 1 milhão de 

convênio? E isso vai ser liberado, se não for possível, então não assine o convênio, não 

compromete o governo, não compromete a prefeitura e a população que é dona do dinheiro, o 

contribuinte. Então eu acho que isso é muito importante. O levantamento mais uma vez feito 

pelo Conselheiro Nelson foi ratificado pelo Conselheiro Odilon, se for o caso de aproveitarmos 

a Lei Orgânica e colocarmos no sentido de que o governo se abstenha de fazer convênios senão 

for cumprir, e, se fizer, tem que ser responsabilizado, ou seja, tem que cumprir até o último 

centavo. O que não pode é o convenente, que normalmente é o menor, sofrer mais. E onde ele 

está é mais difícil, as dificuldades são imensas, pagar por isso. É isso que eu acho. Então, 

Senhor Presidente, cumprimento o Conselheiro Nelson, parabenizo mais uma vez, Conselheiro 

Odilon, e Vossa Excelência, porque eu sei que Vossa Excelência se empenha no sentido de 

tentar resolver essa situação, mas não pode ficar mais uma vez essa situação do governo. Não 

é governo A, B ou C, absolutamente, é uma questão, vamos dizer assim, geral, de todos os 
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governantes, seja o antigo, o próximo, todos que tiverem essa responsabilidade, que cumpram 

com as pessoas que estão assinando aquele contrato. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A gente está folheando aqui o processo, e é 

uma coisa muito complicada. O que coloca o Conselheiro Odilon é bastante profundo, porque 

eles foram fiscalizar 5 mil. Agora o custo para fiscalizar 5 mil é que deve ter sido muito 

elevado, mas eles foram fiscalizar o que repassaram. São 100 mil, repassaram 5, e foram 

fiscalizar a aplicação dos 5mil. É o que eu vi nos autos. O Conselheiro André, que é o relator 

do processo talvez possa esclarecer mais. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: O processo absolutamente não. A questão é de economicidade. Não faz 

sentido fiscalizar 5 mil, é muito caro, o estado tem que entender um pouco mais de 

microeconomia, porque acho que ele está se prendendo muito na tal da macroeconomia. Quer 

dizer: o custo da fiscalização não pode ser maior do que o valor que vai ser fiscalizado, não faz 

sentido, é como um custo de um processo aqui no tribunal, não pode custar mais para gente 

julgá-lo do que o dano que ele pode causar, ou lesão que ele pode causar ao estado. Mas o 

Conselheiro Cipriano abordou de forma precisa o grande problema que está ocorrendo há 

muito tempo no Brasil: é o poder executivo não cumprir o orçamento. É votarmos o orçamento 

nas assembleias, nas câmaras e no Congresso, e esse orçamento ser uma peça ficcional, o que 

torna ficcional todo o processo, até de prestação de contas. Nós assistimos o quê? Todos os 

convênios têm a dotação orçamentária, então, teoricamente, tem o orçamento. Se nós 

observarmos ao longo dos últimos 12 anos, tirando os 4 anos da Governadora Ana Júlia, todos 

os anos houve crescimento de receita. Se houve o crescimento de receita, não houve falta de 

financeiro para bancar o orçamento. Mesmo na administração da Governadora Ana Júlia, que 

lhe faltou receita por eficiência da sua máquina administrativa de arrecadação, sobrou por 

transferências do governo federal, o que também demonstra que não faltaram recursos para 

cobrir o orçamento. E por que não foi cumprido o orçamento? Porque não é elevado a sério. E 

quando não é levado a sério orçamento, não é levado a sério a assembleia, não são levados a 

sério os tribunais, não é levada a serio a sociedade, que tem aquilo como referência do bom 

uso do recurso público. Por isso quando o Conselheiro Cipriano traz, e aborda a questão de se 

não está na hora de na Lei Orgânica buscar um caminho para responsabilizar aquele que 

assina convênio, e que injustificadamente, porque pode ser justificada, por exemplo, estamos 
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vivendo agora um momento de redução violentas das receitas públicas de municípios, de 

estado e até mesmo da União. Esse talvez seja o motivo para suspender convênios. Por 

exemplo, acompanhamos nos jornais sobre as milhares, dezenas de milhares de casas do 

programa ”Minha Casa Minha Vida” que estão sendo interrompidos. Estamos levando uma 

novela do BNH, não foi Conselheiro Nelson. Quebraram o BNH assim, não foi? Mas não 

quebraram só o BNH, quebraram dezenas de bons construtores que passaram anos tentando se 

recuperar dos recursos que perderam e colocaram naquele negócio, e que o estado quebrou 

aquelas empresas, e que, de alguma forma, ele se apropriou de recursos particulares, e nunca 

o estado é devidamente, melhor não o estado, é o administrador, porque quem tem que pagar 

não é a sociedade, é o mau administrador. O cara tem que ser habilitado. Eu me lembro de 

uma moça que veio aqui se defender, porque assumiu uma empresa pública do estado, e disse 

que não tinha noção do quanto era complicado. Eu disse: “Meu bem, se não tem noção do 

quanto é complicado a senhora não devia ter aceitado, porque não é um salário, é uma 

responsabilidade. A senhora vende um serviço, mas assume a responsabilidade com isso.” Da 

mesma maneira, qualquer Secretário tem que assumir as suas responsabilidades. Vou, 

Conselheiro Cipriano, me desafiar a buscar, Conselheiro Nelson, se não existe essa 

alternativa, porque Vossa Excelência antes de nós todos vem se incomodando com uma 

circunstância que vem se repetindo já há muitos anos, não é Conselheiro Nelson? Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro André, se 

Vossa Excelência me permitir o diálogo, é um prazer para mim sempre, e o Conselheiro Odilon 

também fechou uma situação extremamente importante, porque, veja bem, é uma coisa que 

assalta o pensamento da gente. Qualquer gestor tem o mínimo controle para o convênio, a 

obra que vai executar, até mesmo a compra de equipamentos. Ora se ele sabe que de um 

montante de 100 mil só passou 5, não consigo entender como pode haver uma fiscalização de 

quem autoriza, que são 100 e só vai fiscalizar 5. Quer dizer: vai acabar gastando mais o 

dinheiro da diária do que da obra. Não pode isso em um estado mínimo de administração 

ocorrer. É o Descontrole total, ou então o sujeito fala: “Não estou fotografando ninguém e vou 

assinar para mim o atestado de burrice.” Eu contrato com o Conselheiro Cipriano uma obra 

de 100 mil, passo só 5, depois eu mando fiscalizar aquela obra de 100 que eu liberei e não está 

pronta. É claro que não está pronta. E olhe os gastos que podem estar acontecendo nesse 
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sentido, porque o gestor sabe que não vai fiscalizar. São dois prejuízos ao mesmo tempo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Complementando 

as palavras do Conselheiro Nelson, juntamente com as palavras do Conselheiro André, existe 

um princípio de controle interno, conselheiros, o custo para controlar tem que ser menor do 

que o controle efetivo. É inimaginável eu gastar mais de 5 mil reais para controlar 5 mil reais. 

Não tem sentido isso. Isso fere os princípios de controle interno, e digo mais, a diária com 

certeza respeitou a legalidade e a moralidade, e eles de fato se deslocaram até Faro e 

avaliaram, mas foi um ato totalmente antieconômico para o estado e isso pode sim ser motivo 

de imputação de débito pelo tribunal. Então essa preocupação que todos os conselheiros têm, 

conselheiro Nelson, Lourdes, Cipriano, André, e eu tenho certeza que também nossos 

conselheiros substitutos compartilham da mesma visão e o MPC. Nós precisamos sim 

encontrar uma maneira de chamar a atenção do estado para que o seu planejamento seja mais 

efetivo, caso contrário a gente tem que ter também instrumentos aqui para chamar a atenção, 

caso ele não promova o planejamento, sancionando se for o caso. Eu me lembro que o 

Conselheiro Cipriano falou em Lei Orgânica, o Ministério Público de Contas pediu uma 

alteração, Conselheiro Julival, não sei se lembra, justamente para gente verificar os atos 

relativos do concedente na prestação de contas. Então já houve um pedido do Ministério 

Público de Contas nesse sentido, Conselheiro Cipriano, e não sei exatamente se foi para a Lei 

Orgânica, ou se a gente vai deixar no Regimento Interno, mas a gente está estudando sim uma 

forma de melhorar isso. E, de todo modo, hoje o tribunal pode, como falei anteriormente, nas 

contas do gestor, olhar essa situação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Inclusive, Conselheiro Odilon, permitindo aqui o diálogo, 

o tribunal tem até uma Resolução. Conselheiro André, que até, salvo engano 50 mil, as contas 

tiverem mais ou menos de acordo, não tem nem muito o que se fazer, ou seja, adianta o 

processo e não se gasta nada com isso, e a própria resolução interna já prevê na análise das 

contas um valor de até 50 mil. Manifestação do Senhor representante do MPC Procurador 

Felipe Rosa Cruz: Rapidamente. O Ministério Público queria deixar ciente aqui o seu 

entendimento, como falou o Conselheiro Odilon, as manifestações do Conselheiro Nelson, 

Cipriano e André, vão de encontro ao entendimento já firmado do Ministério Público e por nós 

perseguido. O que o Ministério Público nota, nessas relações de fomento do estado com os 
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convenentes, é que o pareamento de armas está completamente desequilibrado. O que 

acontece? Toda formalidade, todo o peso da responsabilidade cai sobre o convenente, que tem 

que apresentar nota fiscal original, que tem que correr com transferências bancárias, com 

cheques, qualquer falha formal, obviamente, o tribunal não pode se excluir do seu dever e tem 

que apenar o convenente. Acontece que o concedente, que tinha o dever primeiro de planejar, 

de estudar a conveniência e oportunidade de firmar aquele ajuste, uma vez feito isso, feito esse 

juízo, ele não pode posteriormente transferir parte da verba, atrasar a verba, não fazer a 

fiscalização, o controle interno, porque é o primeiro controle essencial do saneamento das 

despesas. Então o tribunal tem que estar sensível a isso, por isso que o Ministério Público 

buscou essa parceria com o tribunal para tentar fazer prever na Lei Orgânica a possibilidade 

de responsabilizar diretamente o concedente, porque o concedente acaba ficando com todo o 

bônus político daquela ação, e joga a responsabilidade pro convenente. E vejam o que foi 

discutido aqui, agora a pouco, Conselheiro Cipriano, é um processo em que não havia o laudo 

conclusivo, de responsabilidade do concedente, pode o convenente ser prejudicado e 

responsabilizado porque o concedente não apresentou laudo conclusivo? Então o tribunal tem 

que estar sensível a essa dificuldade, trabalhar mais em cima do concedente, da administração, 

porque eu tenho certeza que se a administração for mais diligente, fizer o seu trabalho como 

tem que fazer, planejando adequadamente, ela vai diminuir muito o desperdício e a má gestão 

do dinheiro público. Então era isso que o Ministério Público queria registrar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A minha posição é um 

pouco mais de cautela, eu quero procurar saber o que houve. Eu tenho a impressão que seria 

um absurdo um secretario determinar uma fiscalização em um convênio de 5 mil 

exclusivamente para aquele convênio, e uma região complicada como é o Oeste do Pará, é 

muito provável que saia 1 ou 2 fiscais para fiscalizar vários convênios, e aí esse de 5 mil devem 

ser incluídos, se fizeram isso aí não está errado, porque repassaram 5 mil tem que fiscalizar 5 

mil, mas se fizeram exclusivamente uma viagem para fiscalizar 5 mil está errado. Aí o estado 

merece ser responsabilizado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, me permita o diálogo, esse é um ponto que pode ter 

ocorrido sim, mas o outro ponto é fazer um convênio de 100 mil e liberar 5 mil. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Isso é lamentável, 
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mas é uma realidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Se Vossa Excelência puder também com cautela estudar ou verificar para ver 

por que em inúmeros convênios acontece esse tipo de coisa. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Sobre isso, Excelência, ainda continua. 

Isso é lamentável, porque tem um dano à comunidade muito grande, de expectativa como 

colocou Vossa Excelência. Na hora que o prefeito vem em busca de um convênio, e o consegue, 

a partir da sua assinatura, ele vai lá e põe a placa da obra, faz uma festa política enorme, eu já 

fui deputado, eu sei como é isso, ele faz o barulho político dele para ganhar prestígio junto à 

população. E se o dinheiro não é liberado, o prefeito está acabado, porque a população vai 

dizer que ele não fez porque roubou. O dinheiro não entrou, e vai reclamar para quem? Para o 

Papa Francisco? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: É o Francisco. Presidente, além da placa e da campanha política vamos 

imaginar que seria 100 mil para construir um posto de saúde, e esse posto não construído, ou 

deixa de ser, ou tem problemas por causa disso, talvez o efeito disso seja maior do que a 

questão efetivamente do prejuízo político do Prefeito. Porque a sociedade é atendida, com 

certeza absoluta, os benefícios chegam na ponta, a melhoria da vida acontece. Enfim, eu acho 

que é um assunto importante, não só Vossa Excelência, todos nós temos que apoiar Vossa 

Excelência nesse sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Desde o início do ano não foi possível por conta de um monte de coisas que 

aconteceram, uma reunião de trabalho dos conselheiros com os procuradores do Ministério 

Público. Achei bastante pertinente o que coloca o Procurador Felipe Rosa Cruz: a gente 

construir entendimentos e como devemos se posicionar sobre certos casos. Eu creio que esse é 

um dos casos. Tem que ter um posicionamento nosso e do Ministério Público, nesse casso a 

gente vai agir assim, porque não pode mais o estado repetir, continuar sendo reincidente em 

relação aos convênios. Teve um caso aqui de um jurisdicionado que veio prestar contas, pediu 

a palavra o disse o seguinte: “Eu assinei um convênio de 1 milhão e recebi 100 mil.” Deixou 

de receber 900 mil reais. Ele veio aqui, prestou conta dos 100 mil, mas reclamou, porque tenho 

certeza que esse prefeito teve muita dificuldade de explicar para a população o que aconteceu 

com os 900 mil. Fica uma dúvida se entrou ou não na cabeça das pessoas. Mas de qualquer 

maneira é um assunto que se repete, a gente já discutiu várias vezes, eu vou depois ver com os 
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senhores como a gente vai conduzir esse caso, mas alguma coisa precisa ser feita. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Só assim, 

consultando o Conselheiro Nelson Chaves, que é engenheiro, em uma obra de 1 milhão, vamos 

supor que seja uma rua, os primeiros 100 mil a gente gasta em quê? Tirando digamos o 

canteiro de obras, é na terraplanagem? É na fundação? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Cada rua é uma rua, Conselheiro. Depende 

de coisas como nivelamento, limpeza, pode ser o resto do lixão, enfim, uma séria de coisas. 

Normalmente os primeiros desembolsos são para esses serviços preparatórios. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Que se não forem capeados eles 

acabam com o tempo. Onde quero chegar? Eu fiz a pergunta para chegar nessa posição: é o 

desperdício. O Conselheiro Cipriano fez um trabalho magnífico para a sociedade na sua 

presidência, quando levantou o número de obras que estavam paralisadas. Daquelas obras 

paralisadas, do montante investido, eram 900 milhões à época. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Mais de 600 obras 

paradas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Um Bilhão. 

Deste um bilhão, talvez 200 milhões pudessem ser usado, mas os outros 800 milhões o tempo 

comeu porque a obra não ficou pronta. É isso assim que funciona, Conselheiro Nelson? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero 

lhe dizer o seguinte: eu tenho certeza que essas reuniões com o Douto Ministério Público de 

Contas, primeiro que elas são alvissareiras para nós, e acho que elas vão se prolongar, como 

nós aqui se não tivéssemos no bom sentido até, cerceados, mas limitados pelo tempo dada a 

enorme contribuição que cada um poderia dar. A gente vive um momento hoje de fatos desses 

que acontecem. E a gente tem batido isso tanto, que eu acho que é a raiz do problema, a nossa 

raiz, cidadania brasileira, o desejo da transformação para educação, porque nós temos que 

essas nossas gerações todas são culpadas. O brasileiro gosta da placa, mas eles querem o 

convênio, querem botar a placa. Então é o convencimento da cidadania dos que governam, do 

não compromisso, até como falou o Governador aqui com o erro, mudar o modelo 

ultrapassado, fazer com que o investimento público valha muito mais do que o foguete que vai 

ser disparado. Esse que é o problema. Então na realidade para fazer um movimento de ordem 

política, às vezes, eu não estou acusando ninguém porque eu acho que essas gerações todas 
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estão envolvidas, nós estamos procurando deixar para os nossos filhos uma sociedade melhor, 

tentando reconhecer nosso erro. Então, de repente, uma festividade inicial, um pleito eleitoral 

que se avizinha, e “olha, vai ser construída aqui um monte de coisas, vai ser a estrada.” Eu já 

tive aqui constatações, para mim, até de certo modo não foram muito agradáveis porque tive 

que contestar exatamente sobre estrada. Houve julgamento aqui que alguns serviços de estrada 

foram paralisados, aqueles serviços eleitoreiros. Ah, fazem atrelagem e tal e o serviço não 

prosseguiu, daí há 4 anos, não sei se o Conselheiro Cipriano e Conselheiro Luís estavam aqui, 

e tentei entender para não ser deselegante, deseducado. Eu vou falar até na condição de um ex-

engenheiro, Doutor Procurador  Felipe: como é que vão meter na cabeça que uma estrada que 

foi paralisada por 2 anos, esses serviços de infraestrutura e de drenagem não sofreram o 

assédio do tempo? É claro que sofreram, Conselheiro André, está no ponto fulcral disso, quer 

dizer, vai se gastar para fazer o mesmo empreendimento 2, 3, 4 vezes mais. Então nós temos 

todos que assumir rigorosamente as nossas culpas. E eu acho que é uma maneira benevolente, 

correta, chamarmos todos. Onde é que estão os problemas? É a conscientização de todos nós, 

dos governos, de só assinarem convênio com os recursos encaixados, porque o prefeito chega: 

“Eu vou precisar dar uma sinalização para o eleitor porque eu estou buscando investimentos 

para o meu município.” E me aceno com o convênio, e o prefeito quer assinar, claro, de 

repente todo mundo, eu falei e tenho falado aqui muitas vezes, eu acho que é redundante, mas 

em todo o caso é bom puxar de novo porque isso envolve todos, a sociedade brasileira de um 

modo geral, do exemplo que tenho repetido aqui da atriz Bibi Ferreira, do alto dos seus 90 

anos, quando o Repórter Roberto Dávila perguntou a ela, alguns escutaram, mas eu acho que 

não custa repetir: “O que a senhora diz que lhe manteve nesse sucesso, nesse permanente 

trajeto em que os teatros estão cheios.” Com 90 anos, ela deu uma resposta que para mim foi 

fantástica. Ela olhou para ele e disse: “O que manteve esses anos todos com sucesso foi a 

credibilidade.” Então nós todos temos que ter, especialmente na função publica, em todos os 

setores, a credibilidade das nossas ações. “Ah, vai fazer um posto médico, mas não está 

funcionando”, claro, porque os recursos não são repassados, mas houve o foguetório da festa, 

a gente tem que abrir mão do foguete e lutar para que a sociedade observe aquilo que é feito 

em seu favor definitivamente, e com profundidade, do que aquela festa efêmera que daqui a 2 

meses acaba tudo e os problemas se repetem. Acho que nós temos a experiência que vejo aqui, 
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neste plenário, reforçada pela experiência, também já com a juventude que se aporta aqui 

pelas figuras dos nossos conselheiros substitutos, dos nossos procuradores somado alguma 

coisa, que nós possamos, de uma estrada mais longa, crescer e propor alguma coisa de fato, 

que não vise atingir qualquer tipo de pessoa, mas que vise corrigir o método empregado que 

está sendo equivocado há muito tempo. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/50209-7, que trata da Consulta formulada por Luiz Fernandes Rocha, cuja Relatora foi a 

Auditora Milene Dias da Cunha, com pedido de vistas formulado pelo Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Júnior, em sessão ordinária de 23/06/2015. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi proferido Voto de Vistas, onde sua Excelência acompanhou a proposta de 

decisão da relatora, declarando ser permitida a contagem de tempo de serviço à advocacia para 

fins e aposentadoria dos delegados, condicionada à apresentação de certidão de contribuição 

previdenciária no aludido período. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: É aquela história que você pode, o relatório está certo, o voto esta certo, e você 

não é obrigado a concordar que faz sentido. Não houve recolhimento, um fundo, recolhimento 

para o INSS, uma proporção diferente do valor que vai ser compensado. Em que valor? 

Naquele valor. Manifestação do Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: O Sistema previdenciário hoje para quem contribui com o regime geral é válido 

independente de qualquer categoria de servidores. Então a contribuição é feita no regime 

geral, só que há uma compensação para o regime próprio, que é possível para qualquer 

servidor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: É aquela 

história do COMPREV, que está acumulado que o estado não recebe. É um bilhão, o valor, não 

é? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: É. 

Na verdade o estado não recebe porque hoje o Ministério da Previdência tem estabelecido uma 

série de requisitos que tem que ser atendidos pelo estado, entre eles a criação de conselhos de 

políticas financeiras, de políticas previdenciárias para que possa conseguir a certidão junto ao 

Ministério da Previdência Social para fazer a compensação. Então a gente realmente tem um 

crédito muito grande com o regime geral, por conta que até o momento não conseguimos a 

certidão para poder efetuar via sistema previdenciário a questão da compensação. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Em cálculo atuarial 

faz sentido a proporção entre o que foi recolhido do INSS e o que vai ser postulado uma vez 
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pela aposentadoria? Ou seja, existe um cálculo, a aposentadoria tem que ser um percentual 

dos proventos que aplicado em um sistema de manutenção do valor daquele fundo e 

crescimento daquele fundo some o suficiente para pagar. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Nesse caso, normalmente, o delegado se 

for optar por computar o tempo no regime geral para se aposentar no serviço público, nos 

atuais modos como está definido hoje, dificilmente ele conseguiria se aposentar com 

integralidade. Ele provavelmente se aposentaria pela média aritmética. Estaria de certa forma 

resguardado um pouco do equilíbrio financeiro e atuarial, porque, para se aposentar pela 

integralidade, ele só vai poder usar o tempo de serviço público exclusivamente porque também 

já está resguardado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Eu não incluí, não é Conselheiro Cipriano? Bem menos. Temos agora que estimulá-los a 

montar um sistema para buscar essa compensação porque o volume de recursos está na União, 

que não foi definida para o estado, acredito que essas transferências de pessoas do regime 

geral para o regime próprio deve ficar um buraco sem fundo, não é Conselheiro Nelson? Como 

eu disse antes, a gente acompanha o voto, embora eu não concorde com a tese, eu acho que a 

lei não faz muito sentido, mas a lei é lei e tenho que acompanhar a lei. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que 

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 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 Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Neste momento se registrou a saída de plenário de Sua Excelência o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53658-6, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 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 (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto 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. Neste momento, sua Excelência o 
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Conselheiro André Teixeira Dias retornou ao Plenário. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/50493-8, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 

Ministério Público de Contas do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Júnior. 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 recomendação ao Pleno do TCE 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto 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. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2014/51722-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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 (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 2015/50329-3, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de Perícias 

Científicas "Renato Chaves", cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. 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, com determinação ao Centro de Perícias Renato Chaves (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 2015/50336-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 

Instituto de Terras do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1475

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, com determinação ao ITERPA (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir os registros, com as recomendações ao órgão contratante. 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 se 

registrou a saída de plenário de Sua Excelência o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50619-0, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 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 dos registros, com determinação ao 

IGEPREV (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. Sua Excelência o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves retornou neste momento ao Plenário. Prosseguindo-

se foi anunciado o Processo nº 2015/50620-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", 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 dos registros, com determinação ao Centro de 

Perícias Renato Chaves (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 2014/51202-9, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Allene Alda da Silva Ampuero, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 
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do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo 

entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com retificação do ato de aposentação, a 

partir do enquadramento da servidora no nível “J”, do referido Decreto nº 189/2011, bem como 

a correção para 55% o percentual atribuído à parcela ATS, além da fundamentação legal do ato 

concessório (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com as 

recomendações de acordo com parecer do Ministério Público de Contas. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho a relatora. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Com a relatora. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho a relatora. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Para entender o 

voto, Presidente, essa retificação é uma recomendação Conselheira Lourdes? Deferimento com 

recomendação ao IGPREV? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: É. Face ao exposto acolho as informações da Controladoria de 

Pensões e parecer exarado pelo Douto Ministério Público de Contas para deferir o registro 

pleiteado com enquadramento da servidora no nível J, por que era K, agora J. E o adicional 

por tempo de serviço, que foi acrescido de mais 10%, ou seja, para 55%, dentro da 

fundamentação legal pertinente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: É isso que eu quero entender. O ato então já foi corrigido? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sim. Estou mandando 

corrigir. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Então 

está mandando corrigir? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: É isso que quero saber. O tribunal está, no voto da Conselheira Lourdes, 

deferindo o registro e determinando correção? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Determinando correção. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu entendo que se tem que 

determinar a correção não pode deferir nesse momento. A não ser que a gente recomende, pois 

assim é possível o deferimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Vossa Excelência quer pedir vistas? Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu entendo o Conselheiro Odilon, ele quer observar 

que seja cumprido o que a Conselheira está determinando, ou ele espera uma devolução do ato 

pelo IGPREV, não é isso? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: É que nos atos sujeitos a registro, o servidor quando está ganhando menos do que ele 

deve, a quem por devido, não cabe à Corte de Contas. É um direito subjetivo do servidor. À 

Corte de Contas não cabe advogar em nome dele. Para que nós possamos registrar, deferir, eu 

entendo que é possível deferir, contudo não determinando, apenas recomendando. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Naturalmente ele vai observar os direitos dele no sentido do estado cumprir ou não. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Então ele pede 

administrativamente, e o IGPREV não concedendo, ele tem a justiça. Agora não caberia a 

gente determinar coercitivamente nesse momento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Sim, concordo. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então é recomendar ao IGPREV no 

sentido de que retifique com uma nova portaria se forma o caso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Se ele não fizer, o servidor 

vai recorrer aos seus direitos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: É isso Conselheiro Odilon? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: É isso mesmo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Todos compreenderam? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Registrando com a recomendação 

para retificação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Agradeço a observação do Conselheiro Odilon, e, realmente, só veio uma portaria, 

não houve mudança na portaria de aposentação, apenas a SECEX e o Ministério Público, e 

nós estamos solicitando, e agora nós vamos determinar que haja uma modificação. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Determinar ou recomendar? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Recomendar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Conselheira Lourdes me surgiu uma dúvida que não ficou muito clara: a 
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alteração do ATS foi contando com o tempo ficto? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não. Todos os direitos que ela tinha. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Mas não com aquela 

história das licenças prêmios não gozadas, férias não gozadas? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não. Foi por que 

existe um decreto que dá direito ao servidor, por exemplo: essa servidora ingressou no serviço 

público em 1980. Então ela completou 50 anos de idade à época da emenda constitucional 

nº42/03, e a partir de 31/12 ela contava com mais de 50 anos de idade, mais de 25 anos de 

contribuição, mais de 20 anos de efetivo exercício no serviço público, e mais de 10 anos na 

carreira, e mais de 5 anos no cargo de professor. Entendeu? Ela está amparada pela resolução 

nº 18.630/14. Ela tem amparo. Confere à servidora o direito a percepção de 45% do ATS, que é 

o adicional de tempo de serviço, acrescido de mais 10% nos termos do artigo nº 131, § 1º, 

inciso 9º, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, combinado com o 

artigo nº 36 parágrafo único da Lei nº 5.351/86, considerando o tempo em 21/02/1980 a 

21/09/09, o enquadramento dela. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Compreendi Conselheira Lourdes, a senhora me esclareceu, me sito seguro para votar 

com seu voto, muito obrigado. Acompanho o voto da relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu acompanho desde que seja uma recomendação para 

retificação. Voto do Excelentíssimo Senhor Auditor Convocado Julival Silva Rocha: 

Presidente, esses casos de ato de registro de pessoal, quando detecta que está recebendo além, 

o tribunal converte e diligência e manda retificar o ato em virtude do princípio de proteção ao 

erário. Quando se recebe aquém, que é o caso desse ponto da Conselheira Lourdes, a maioria, 

quase todos aqui entendem que registra como ela fez, e recomenda ao IGPREV. O que ocorre 

na prática? Se o IGPREV retificar, o servidor ganha aquilo que é justo; se o IGPREV não 

retificar, e o servidor também não ir atrás e muitas vezes dependendo do valor ele tem 

dificuldade até de contratar um advogado, se torna injusta a vida do servidor. Para mim, o 

tribunal não se sustenta sobre um pilar só, o princípio de proteção ao erário, ele deve levar em 

consideração também que é vedado o enriquecimento sem causa, principalmente em detrimento 

do servidor que lhe serviu a vida inteira. Então, nesses casos, na prática eu tenho feito nos atos 

aquém também, que está recebendo aquém do devido, eu solicito retificação antes. Só se não 
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houver. Ou seja, o IGEPREV permanecer naquilo ali, e em última instância é melhor que o 

servidor receba aquilo que é menos do que não receber nada, ou seja, eu defiro o registro, mas 

oportunizando o IGEPREV antes que retifique. Essa é minha posição. Ou seja, meu voto é que 

se converta em diligência e oportunize o IGEPREV a correção do ato, até porque em virtude 

da falibilidade humana a gente não tem o controle dessa recomendação e eles podem falhar de 

novo. O meu voto é o seguinte: que converta-se o julgamento em diligência para que o 

IGEPREV retifique o ato. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Há duas situações perfeitamente coerentes no raciocínio, tanto do 

Conselheiro Odilon, quanto do Conselheiro Julival. O que poderia, no segundo caso, na 

sugestão do Conselheiro Julival, embora a publicação no caso quando o recebimento a menor, 

tudo se publica no Diário Oficial, um cuidado maior do tribunal em comunicar ao servidor que 

ele a partir da decisão do tribunal teve esse direito. Ele pode induzir, e dizer: “Olha, o senhor 

está perdendo alguma coisa aqui, a nossa decisão foi assim, no caso especialmente dos mais 

humildes, às vezes tem alguma dificuldade.” Eu acho que se complementa uma forma muito 

correta a sugestão tanto do Conselheiro Odilon e agora do Conselheiro Julival. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Então nós poderíamos, 

acompanhando o Conselheiro Nelson, muito bem providencial, deferir o registro com a 

recomendação ao IGEPREV e encaminhando cópia dessa decisão ao servidor. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Concordo também 

com o Conselheiro Nelson, que seja dado ciência ao servidor da nossa decisão para que ele 

possa se manifestar se assim o desejar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então a decisão nesse caso é por maioria, porque o voto do 

Conselheiro Julival Rocha é divergindo, pois ele acha que o processo deve baixar em 

diligência ao IGPREV para fazer a correção do ato, depois retornaria para um novo 

julgamento ao TCE. Ok? Está bem claro isso. Então a gente está decidindo por maioria. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

concordo, estou apenas, até da questão da agilidade, o raciocínio do Conselheiro Julival não 

ficaria prejudicado. Nós apenas, vamos dizer, assessoraríamos o servidor no sentido de fazer 

aquilo que ele deveria recorrer para fazer justiça aos seus vencimentos. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro 
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Presidente, eu acredito que a proposta do Conselheiro Nelson cabe ao princípio da celeridade 

processual onde já há um entendimento formalizado pela maioria aqui, e que apenas só um 

cumprimento de uma decisão nossa e ainda com a ciência ao próprio interessado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Entendi perfeitamente a posição, já estava até com o voto encaminhando na opinião do 

Conselheiro Odilon, que a Conselheira Lourdes concordou e o Conselheiro Nelson. A 

observação feita pelo Conselheiro Julival no sentido de preservar também o direito do servidor 

nesse sentido e resguardar isso. Então eu acho que seria talvez mais importante da minha parte 

ir na direção dada pelo Conselheiro Julival. Então que quero alterar a votação no sentido de 

acompanhar o voto do Conselheiro Julival. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também voto com o Conselheiro Julival, 

assim, proclamo que a decisão é por maioria, 4x3, vencedor o voto da relatora. Prosseguindo-

se foi anunciado o Processo nº 2014/51691-5, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria de 

Oliveira Costa, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 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 

retificação do percentual do adicional por tempo de serviço para 55% e corrigida a respectiva 

remissão legal na fundamentação do ato (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

Converter o julgamento em diligência, para recomendar ao IGEPREV, que efetue a 

retificação do ato nos termos da conclusão da Secretaria de Controle Externo deste Tribunal e 

parecer do Parquet de Contas, dando-se ciência à interessada. 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. 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 apresentou o item da MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Primeiro item da matéria 

administrativa, conforme matéria aos senhores conselheiros na sessão ordinária do dia 
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10/09/2015, conforme dispõe o artigo nº 12, inciso II, letra “b”, do Regimento Interno deste 

tribunal. Submeto à apreciação plenária a proposta de resolução para autorizar a celebração 

de convênio por este tribunal com a Escola de Idiomas Wise-up, encaminhada pela Escola de 

Contas Alberto Veloso visando dar benefícios especiais aos servidores e seus dependentes que 

vierem a ingressar nos cursos oferecidos pela entidade. Essa é uma proposta da Escola de 

Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.731, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: O segundo item da pauta administrativa diz 

respeito à proposta de alteração regimental que se refere à alteração do prazo final para 

apresentação ao tribunal de prestações de contas de auxílio, contribuições e subvenções, 

repassadas pelos órgãos e entidades da administração pública estadual mediante convênio, 

acordo ajuste ou instrumentos congêneres, pelo concedente, dois recursos, fixando em prazo 

único de 240 dias contados da data de encerramento da vigência do respectivo instrumento. A 

matéria foi encaminhada pela Secretaria de Controle Externo e distribuída aos gabinetes dos 

conselheiros no dia 31/08/2015 sem que houvesse qualquer manifestação no sentido de 

alteração da proposta. Este é um assunto, principalmente deste diálogo tratado com o 

Secretário de Planejamento do Estado, Conselheiro Nelson Chaves, veio várias vezes aqui 

dizendo da impossibilidade de cumprir o prazo que eles têm no momento, por isso precisaria 

dessa alteração. Eu já conversei isso com os conselheiros e creio que isso é pacificado entre 

nós. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada no Ato Regimental nº 72, desta data. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Com fundamento no artigo 12, inciso I, 

alínea “e”, do Regimento Interno, e em atenção ao relatório técnico, parecer da procuradoria 

deste tribunal, em manifestação do Conselheiro Relator André Dias, submeto a este colegiado 

solicitação para realização de inspeção extraordinária nos termos do artigo nº 82 e 83, inciso 

II, também do ato regimental, com o objetivo de apurar indícios de ato antieconômico, que 

pode resultar em dano ao erário estadual na obra de construção do Estádio Eriberto Batista, 

localizado no Município de Alenquer, concedendo-se prazo de 90 dias para conclusão desses 

trabalhos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.732, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Solicito à Secretaria Geral que distribua para 

os senhores conselheiros para conhecimento e apreciação na próxima sessão de quinta-feira, 

conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo nº 172 do Regimento Interno do TCE, proposta de 

resolução encaminhada por sua Excelência Conselheiro Ouvidor Odilon Teixeira, que versa 

sobre o aperfeiçoamento do prazo de validade das certidões emitidas pelo TCE-PA, alterando 

o mesmo de 30 para 60 dias. Interessante isso. A partir da instalação da ouvidoria, várias 

manifestações chegaram nesse sentido, inclusive à presidência, e o Conselheiro Odilon está 

propondo uma alteração que eu acho justa, mas que os conselheiros vão examinar na próxima 

sessão, vamos deliberar. E o último item da pauta, por fim, submeto à apreciação plenária a 

proposta de resolução que autoriza a presidência a enviar à Assembleia Legislativa do Estado 

do Pará o projeto de lei que dispõe sobre a criação de cargos comissionados no quadro de 

pessoal deste tribunal, com vistas à estruturação dos exclusivamente dos gabinetes dos 

conselheiros substitutos. A matéria foi distribuída aos membros deste colegiado sem que 

houvesse qualquer manifestação no sentido de alteração da proposta. Está em discussão, 

ninguém discute, em votação: Todos estão de acordo, eu vou votar também de acordo, e, 

principalmente, dando ciência ao servidor que às vezes não entende, o pleno tomou uma 

decisão de estruturar o gabinete dos conselheiros substitutos. A gente tem conhecimento na 

Casa do volume de trabalho que os conselheiros substitutos têm no momento, isso vai aumentar 

o volume de trabalho. Estamos muito satisfeitos mesmo, o grau de satisfação é enorme com o 

trabalho dos conselheiros substitutos. E existe uma possibilidade concreta da presidência 

nomear mais 2 novos conselheiros substitutos que foram aprovados em concurso público. O 

concurso ainda está em vigência, foi realizado na administração do Conselheiro Cipriano 

Sabino, e foi prorrogado o concurso, então ele ainda tem validade de aproximadamente um 

ano. A administração está avaliando isso, conversarei com os conselheiros da necessidade, 

viabilidade, da decisão de chamar e nomear mais dois conselheiros substitutos. Eu creio que 

com isso, Conselheira Milene Dias da Cunha e Conselheiro Julival, que Vossa Excelência está 

hoje como Conselheiro atuando nesta sessão, estamos fazendo justiça ao trabalho de vocês, 

reestruturando definitivamente o gabinete de Vossa Excelência e daqui para frente é só 

aumentar o trabalho para Vossa Excelência, com certeza, vamos encaminhar a Assembleia 

Legislativa e espero que tenha êxito o nosso pleito. E, também, no outro momento, já em 
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discussão com os conselheiros, já tem uma preliminar sobre isso, a gente vai fazer uma revisão 

na questão dos casos comissionados existentes. Isso é uma outra questão, já está em estudo, eu 

vou apresentar aos conselheiros em um outro momento. Neste caso, o que decidimos hoje é 

exclusivamente organizar o gabinete dos conselheiros substitutos. Consultado o Plenário, este 

se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 

18.733, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu quero também fazer um registro, e vou agora pedir à Secretaria um vídeo 

de um minuto e meio do que aconteceu na Assembleia Legislativa em relação aos nossos 

colegas que foram homenageados, mas eu quero dizer que ontem, apenas para registrar, 

compareceu nessa Casa o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Márcio Miranda, 

que veio acompanhado do Deputado Celso Sabino. Tivemos aqui também a presença do 

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, que veio acompanhado de dois conselheiros 

substitutos e também acompanhado do Conselheiro Daniel Lavareda. O objetivo do evento, o 

Presidente da Assembleia Legislativa veio em sinal de respeito ao nosso tribunal, dando essa 

demonstração de carinho para com o TCE e também o mesmo gesto do TCM de permitir que 

fosse aqui. O Presidente da Assembleia assinou a promulgação da Emenda Constitucional que 

a partir de agora passa o Conselheiro Substituto ser reconhecido, porque antes era apenas 

Auditor. Pela Emenda Constitucional também passa a ser chamado de Conselheiro Substituto, 

que está em consonância com o que está acontecendo no resto do Brasil, a começar pelo TCU, 

que há muito tempo já havia definido isso em lei sobre os auditores de lá, que passaram a ser 

chamados de Ministros Substitutos. E 40% dos tribunais de contas já têm legislação também 

fazendo alteração, os auditores membros passaram a ser chamados de conselheiros substitutos. 

O nosso tribunal veio ao encontro disso e já resolveu com a anuência da Assembleia 

Legislativa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Queria cumprimentar Vossa Excelência sobre o fato que acabou de comentar, a 

presença do Presidente da Assembleia, Deputado Celso, uma vitória dos eminentes 

Conselheiros Substitutos, e de Vossa Excelência também, obviamente conduziu o processo, e 

ontem o Presidente da Assembleia veio assinar efetivamente aqui no Tribunal de Contas do 

Estado, juntamente com o Tribunal de Contas dos Municípios e os Conselheiros do Tribunal de 

Contas do Estado essa emenda constitucional nº 64, que garante esse respeito e esse 
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reconhecimento do trabalho dos nossos auditores. Como Vossa Excelência bem disse, é uma 

mudança, é uma luta nacional, que está ocorrendo em todo o Brasil, em todos os tribunais de 

contas, e o Tribunal de Contas do Estado do Pará, agora na gestão de Vossa Excelência, dá 

outro passo importante na direção de colocar o tribunal do Pará entre os tribunais mais 

importantes do Brasil, uma vez que estão cumprindo todo o avanço que determina nossa 

Constituição. Com relação ao concurso público, eu quero cumprimentar Vossa Excelência 

também com relação aos auditores, os conselheiros, inclusive Vossa Excelência foi 

importantíssimo nesse processo, foi relator, foi presidente da comissão que elaborou, enfim, o 

concurso. E em seguida os conselheiros decidiram prorrogar o prazo, salvo engano vai até 

maio ou junho do ano que vem. E essa decisão de Vossa Excelência, que ainda vai conversar 

com os conselheiros, eu acho muito importante nós convocarmos, senão um, ou dois ou três, e 

Vossa Excelência sabe melhor do que ninguém, na condição de Presidente, para completarmos 

aqui o nosso quadro do tribunal de contas. Então eu acho muito importante, quero 

cumprimentar Vossa Excelência por isso, e o tribunal cumpre todos os requisitos estabelecidos 

da Constituição com relação à representação, com relação à composição do MP aqui conosco, 

com os Conselheiros, a representação dos auditores, e o quadro de auditores do tribunal de 

contas. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência pelos dois momentos: por ontem a 

assinatura, e pela possibilidade de convocar o auditor concursado para compor esta Casa. 

Parabéns Presidente! Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Eu acredito que foi muito bem esclarecido quando as manifestações da 

Conselheira Adriana, e principalmente da Doutora Milene, essa diferenciação de Auditor de 

Controle Externo, Auditor, e agora passa a ser denominado Conselheiro Substituto, porque 

havia um certo conflito, e hoje a gente já tem conhecimento que no próprio Tribunal de Contas 

da União, e alguns tribunais de contas do Brasil, e agora nós temos essa denominação que 

pode também, e nós estamos já há algum tempo denominando de Conselheiro Substituto para 

que a gente possa dar essa diferenciação entre os auditores, porque a vaga dos auditores 

membros é constitucionalmente tanto pela Constituição Federal quanto pela Constituição do 

Estado, do nosso estado, nós a consideramos. Entretanto havia um conflito, e hoje, com essa 

Emenda Constitucional à nossa Constituição Estadual, com certeza, não teremos mais essa 

dificuldade, também serão denominados Conselheiro Substituto, mas mantém-se pela 
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constitucionalidade auditores. Nós estamos tendo essa diferenciação, esta denominação, para 

que a gente possa ter esclarecido os auditores membros. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes Lima, eu 

agradeço a Vossa Excelência. Assim, o Conselheiro Cipriano Sabino teve o cuidado de dar o 

“ponta pé” inicial na reforma física do gabinete dos Conselheiros Substitutos, ainda na gestão 

dele inaugurou o gabinete da Conselheira Milene, e o do Conselheiro Julival, pelo que sei, está 

muito bem instalado. Eu só fiz dar prosseguimento. O que nós estamos querendo é dar 

dignidade para o Conselheiro Substituto trabalhar bem, tem que ter o conforto, tem que ter a 

felicidade de estar aqui. Eu acho que hoje eles têm tudo isso, o que faltava era organizar o 

quadro funcional dos gabinetes. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Dependendo da vacância, qualquer um deles está apto, e estão 

dentro de um sistema já preparado para assumir como Conselheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: É porque agora não há 

mais problema quando um Conselheiro tirar férias ou adoecer, qualquer impedimento está 

resolvido o problema. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: É o que está acontecendo, o Doutor Julival está assumindo na vacância, 

mesmo temporária, mas mesmo em momentos diretos que não estão assumindo, a gente 

percebe que eles estão atuando de forma proativa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Bom, primeiro alguns fatos a ser registrado, acho 

que são alguns momentos que se constroem, e isso fica registrado na história da Casa. O 

primeiro momento, a diligência dos nossos companheiros conselheiros substitutos, e também 

não há como não envolver nessa constatação da diligência do Conselheiro Odilon, que chegou 

a esta Casa como Auditor, como Conselheiro Substituto. Então é uma luta que tem todo o 

contexto a nível nacional, eles lutaram por aquilo que achavam de direito e, ao final, é 

concedido. Eu acho que é um trabalho de convencimento, de um diálogo amplo, 

permanentemente acontecido, é uma conquista que deve ser registrada, dessa maneira 

tranquila como as coisas aconteceram. À Vossa Excelência e à Casa de um modo geral, desde 

o tempo da Conselheira Lourdes, Conselheiro Cipriano Sabino, que deram oportunidade para 

que o trabalho também dos auditores possam ser desenvolvidos, quer fisicamente em um 

ambiente de trabalho, e agora em uma circunstância que estamos conversando no sentido de 
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lhes dar também a condição operacional requerida. Eu, aliás, tenho conversado e falado muito 

neste plenário, e vai nesta direção, eu sei que Vossa Excelência tem desejos de se discutir 

amplamente esse assunto, eu acho que nós devemos saber o tamanho da estrutura que nós 

queremos para conseguir fazer muito bem feito aquilo que é da nossa obrigação. Então nesse 

sentido também a parte da presidência juntamente com o plenário em envidar esforços 

coroando o diligente trabalho dos nossos companheiros conselheiros substitutos, e também ao 

lado da parte física lhes dar uma parte operacional que possa suprir definitivamente e 

eventualmente qualquer dificuldade existente. Outra coisa a ser registrada, e eu defendo muito 

isso entre os poderes entre as pessoas que dirigem as instituições, uma coisa é você ter um 

comportamento subserviente, absolutamente condenável em qualquer esfera, isso é uma coisa, 

a outra coisa é o comportamento, da educação, da diligência, do compartilhamento das idéias, 

eventualmente colocando algumas instituições em posições contrárias, assim como um 

relacionamento humano. E quando a gente vê que há uma possibilidade, como houve, da 

própria Assembleia Legislativa, outro dia não com esta dimensão das instituições, mas nós 

próprios aqui do Tribunal de Contas nos direcionamos a uma entidade da FASEPA, uma 

Instituição do executivo, eu acho que isso ao invés de diminuir a Instituição, ao contrário, eu 

acho que ela engrandece muito. Então eu quero registrar também aqui, porque somos dessa 

bancada oriunda, como Vossa Excelência, da Assembleia Legislativa, quero testemunhar que 

registro com apreço a presença da Presidência da Assembleia Legislativa, acompanhada do 

Deputado Celso, que veio em um gesto de cordialidade, de interação a este tribunal, deferir 

fazer a promulgação de uma Emenda Constitucional do interesse desta Casa. Então eu acho 

que este diálogo, que também não deixa de ser na direção do que temos perseguido com as 

nossas sextas, ou como disse o Governador com as “Quintas de Integração”. É o sentido desse 

diálogo, porque diferenças administrativas nós todos temos. Acho falarei do tema como 

discutimos aqui, esses assuntos que são do interesse do estado e da sociedade podem ser 

discutidos e devem ser discutidos dessa forma. Eu vejo com muita alegria todas as vezes que 

vem aqui o TCM, especialmente agora também a Assembleia Legislativa, nós temos aquele 

encontro com a Assembleia Legislativa, acho que isso faz parte da busca do melhor caminho, 

então quanto mais houver o diálogo, não que muitas vezes seja unânime, ele pode ser 

divergente, mas quando se trata a coisa pública com educação, respeito, carinho, nós vamos 
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obter com certeza um resultado melhor. Então eu quero festejar esse acontecimento, 

parabenizar nossos queridos companheiros Conselheiros Substitutos pela diligência do 

trabalho, pela reivindicação justa que apresentaram, Vossa Excelência e nós todos do 

plenário, que temos a oportunidade de, juntamente com nossos queridos amigos e participantes 

igualmente do plenário do Douto Ministério Público de Contas, estarmos vivenciando este 

momento, um momento rico para a democracia. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Só para compartilhar com Vossa Excelência 

dessa alegria também, e dizer que foi muito bem, porque o próprio TCM fez questão de estar 

conosco, assim como o gesto do Presidente da Assembléia, que se manifestou, e aos tribunais 

para assinar essa Emenda. O TCM preferiu se somar e vir até nós também em um gesto muito 

importante. E a gente parabeniza Vossa Excelência, parabeniza também o presidente do TCM, 

e eu me somo às manifestações do Conselheiro Nelson no sentido do Presidente da Assembleia 

que veio de uma forma espontânea, porque foi provocado por ele, isso demonstra o respeito 

que os poderes e os órgãos, inclusive o TCM também, têm pela nossa instituição Tribunal de 

Contas do Estado. Nós parabenizamos a todos, a Vossa Excelência como Presidente, ao 

Presidente da Assembleia, inclusive ele alterou o que era ser hoje em razão de precisar viajar 

com vários deputados para Brasília. Então ele antecipou para ontem, e nós vimos no gesto dele 

uma forma de reconhecimento, assim como também no gesto do Presidente do TCM em 

reconhecimento ao nosso Tribunal de Contas. E vieram aqui de forma muito tranquila, todos se 

manifestaram, o Deputado Celso também veio aqui, se manifestando no sentido da 

consideração e respeito coma nossa instituição Tribunal de Contas. Portanto, parabéns a 

Vossa Excelência que conduziu todo esse processo, parabéns a todos nós e também aos nossos 

auditores, que estão denominados Conselheiros Substitutos de fato, porque assim o vinha sendo 

tratado, e também de direito. Parabéns a todos nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Da mesma forma, Presidente, quero parabenizar a 

Instituição na pessoa de vossa Excelência, na presença dos conselheiros, a visita do Presidente 

da ALEPA ontem aqui, e juntamente com o TCM, demonstra o apreço que nós temos e o 

respeito interinstitucional que deve haver em todos os órgãos e entidades públicas da 

Administração. Juntamente com o TCM, o Deputado Celso Sabino, e o Presidente da ALEPA, a 

gente comemorou, fizemos simbolicamente a promulgação da Emenda Constitucional. Muito 
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importante porque eu não tenho dúvida que os conselheiros substitutos do Brasil, pela 

capacidade intelectual, pela capacidade de trabalho, eles têm muito a contribuir com o sistema 

de controle externo. Então o significado e simbolismo da reunião de ontem: o Controle 

Externo. Se nós analisarmos a Constituição da República, o controle externo está a cargo do 

poder legislativo, o qual se serve de forma auxiliar, não significa ser auxiliar, mas auxiliando, 

colaborando, cooperando com o poder legislativo o Tribunal de Contas. A eles cabem o 

Controle Externo político, principalmente, e a nós o controle externo técnico, principalmente. 

Então essa sinergia em termos de controle externo ficou muito evidenciada, e isso demonstra 

essa sinergia interinstitucional, esse apreço entre as instituições, o que é muito importante. 

Então parabenizo Vossa Excelência, parabenizo a Assembleia Legislativa, o Tribunal de 

Contas dos Municípios, que também é responsável pelo controle externo nos municípios do 

estado do Pará e, com certeza, festejo isso com os Conselheiros Substitutos Milene e Julival, 

nada mais justo que isso tivesse acontecido. E ao encontro do que disse o Conselheiro Nelson, 

esse mesmo raciocínio é levado para o que a gente fez na quinta-feira, na “Sexta da 

Integração”, que na realidade virou uma quinta. E da mesma forma a ida do tribunal à 

FASEPA. Sinergia interinstitucional é muito importante para a administração pública. Todos 

devem comungar da mesma intenção com o benefício maior que é a nossa sociedade. Eu só 

tenho a festejar a visita do Governador, nós marcamos, como diria na língua corriqueira das 

pessoas, um gol na quinta-feira, ganhamos 3 pontos no campeonato. Então parabenizo a 

Instituição, parabenizo a todos da Escola de Contas, todos que se envolveram e, 

principalmente, o Conselheiro Nelson, porque a sua idéia, Conselheiro Nelson, mostra a 

vanguarda do que se deve e do caminho a ser trilhado pelo tribunal. E, por último, eu acho, eu 

entendo, e o Conselheiro Cipriano já sugeriu isso em outros momentos, e ontem ele lembrou, 

que nós devemos divulgar formalmente o que aconteceu ontem aqui, Presidente, como bem 

lembrou nas palavras da Conselheira Milene, da Conselheira Substituta Adriana do TCM, 

somos 42%, é isso? 43? Aumentamos mais um pouquinho. E ao encontro da nossa missão, 

Presidente, que era de ser referência em termos de controle externo para o Brasil, ontem a 

gente marcou outro gol, mais 3 pontos. Então é interessante que a gente formalize isso à 

ATRICON e também aos outros tribunais, sinalizando a nossa conduta, porque ela deve ser 

seguida, nós fomos ontem referência, não colocamos simplesmente em uma lei, colocamos na 
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Constituição do Estado. E, por último, eu festejo, já que nós temos vários profissionais da área 

no tribunal, eu tenho essa informação, hoje é o dia do Contador. Então nada mais justo que 

parabenizar a todos que são contadores. A contabilidade é extremamente importante, sem 

contabilidade nós não mensuramos patrimônio de nada. Sem contabilidade ninguém sabe se 

enriqueceu ou se empobreceu. Então eu festejo o dia de hoje junto com os contadores do 

Tribunal, e que não são poucos, e graças à contabilidade eu posso dizer o seguinte: O direito é 

muito importante, mas a contabilidade me possibilitou no serviço público a galgar. Os 3 

concursos que eu passei, a contabilidade foi fundamental. Então eu festejo o dia de hoje e 

compartilho essa alegria com todos os contadores da Casa e do Brasil. Obrigado Presidente! 

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

quero aproveitar essa oportunidade de Vossa Excelência, que as congratulações se estendam 

ao Conselho Regional de Contabilidade, proposta de Vossa Excelência, se Vossa Excelência 

concordar, os Conselheiros também, que a gente possa formular isso oficialmente ao Conselho 

Regional de Contabilidade, parabenizando-os pelo “dia do contador”. E já dito por Vossa 

Excelência, que a gente se manifeste através da Casa a todos os nossos servidores os 

parabenizando também pelo “dia do contador”. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero também, na proposta do 

Conselheiro Odilon, que a Casa se manifeste oficialmente com votos de louvor, regozijo, 

parabéns a essa data comemorativa tão importante e, com certeza, fundamental, e encaminhar 

não só ao Conselho Regional, mas também ao Conselho Federal de Contabilidade a 

proposição do Conselheiro Odilon no sentido da gente se alegrar nesta data importante. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É um 

pequeno registro, mas eu acho que o ser humano é tanto mais valioso quando consegue 

mostrar as suas emoções. A hipocrisia para mim é uma coisa a ser deletada. E eu estava vendo 

aqui, e quero realçar a este plenário, que o Conselheiro Odilon quando fez menção a sua vida 

profissional disse que os 3 momentos mais importantes onde ele ascendeu, ou por meio de 

promoção, ou serviço público sobretudo, na sua já brilhante, embora muito jovem, mas já 

brilhante, como de resto, são jovens os nossos Conselheiros Substitutos, e nós aqui nessa 

bancada, eu com mais intensidade, já estamos perdendo esse mal que é a juventude com o 

tempo. Mas a gente gostaria que não fosse assim. Então eu o vi mostrar a emoção de que foi 
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envolvido, e eu queria festejar isso, dizer que as pessoas valem tanto quando não são os seres 

humanos de aço, pois as pessoas têm a emoção. E eu penso que, não sei se estou tentando 

adivinhar alguma coisa, quando ele fez a referência à parte da contabilidade com certeza se 

lembrou dos bancos escolares, dos seus mestres, da sua família que lhe dera essa oportunidade 

dessa ascensão. Então, como cidadão, como seu companheiro, como ser humano também, dizer 

que a gente festeja de poder ter no nosso meio pessoas que são capazes de se emocionar assim, 

de lembrar da sua história de saber quanto foi difícil chegar à determinada posição. Então eu 

queria me somar, parabenizando esta classe de tantos e relevantes serviços prestados ao 

estado, ao país, no que ele é um deles. Abraçar a todos os contadores da Casa a quem todos 

nós devemos tanto. Em nossos gabinetes, nas partes administrativas, e dizer, Conselheiro 

Odilon, que é muito bom quando a gente sente que a emoção brota, que jorram essas torrentes 

pelos olhos. Isso representa bom sentimento e eu quero abraçar Vossa Excelência nesse 

sentido. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Apenas para me associar às manifestações do Conselheiro Odilon no que diz respeito 

ao Dia do Contador, e que foi também bem lembrado ao Conselho Federal, e também às 

manifestações do Conselheiro Nelson, depois de votar, e também nas outras manifestações por 

que eu acho que a vinda do Governador e do Presidente da Assembleia, aqui, é o exercício do 

que diz nossa Constituição: “Os poderes devem ser independentes, porém, harmônicos”. E nós 

estamos, realmente, nós não somos o poder, nós somos uma Instituição ligada à Assembleia 

Legislativa. E aqui nós tivemos o privilégio, e acredito que é de se registrar, e esse registro, 

Conselheiro Odilon, deve ser o primeiro a nível de Brasil, onde o governo de estado vem ao 

tribunal discutir questões técnicas, eu não tenho conhecimento no Brasil todo, e o nosso 

tribunal sai na vanguarda. Parabenizo Vossa Excelência e, principalmente, o idealizador, 

Conselheiro Nelson. A vinda do nosso Governador estaria previsto para a sexta, porém, em 

decorrência da agenda, para ajustar a sua agenda, ele veio na quinta. Mas não foi diferente, 

Conselheiro Odilon, pelo contrário, um auditório completo, inclusive com todos nós 

conselheiros, com todos os procuradores do MPC. Inclusive na chegada da Doutora Deíla, 

logo no dia seguinte quando ela assume como Subprocuradora, imediatamente no dia 

posterior, ela chega em um momento desse em que o nosso tribunal está trazendo um exemplo 

de vanguarda para o Brasil, porque o próprio Governador ao se disponibilizar em vir ao 
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tribunal de contas discutir questões técnicas é, com certeza, para nós, um momento de alegria, 

de entender que realmente a nossa Instituição está prestigiada, e logo imediatamente o próprio 

Presidente da Assembléia. Ele ontem fez questão, como nós antecipamos antes, de antecipar 

para adequar sua própria agenda, assim como o Governador o fez para estar aqui conosco. Ali 

naquele momento, com certeza, todos nós conselheiros, nossos amigos e parceiros membros do 

MPC e os nossos servidores e servidoras desta Casa tivemos informações que, com certeza, 

precisavam somar as nossas decisões. O governador ficou tranquilo, discutindo e 

demonstrando as dificuldades do estado, inclusive também da própria nação. Isso trouxe para 

cada um de nós uma visão mais ampla da situação do estado e do país, bem mais ampla do que 

nós temos conhecimento. A visita do Governador encontrou diversos servidores desta Corte, e, 

principalmente, os que ali estavam atentos, a satisfação desses nossos colaboradores, desses 

nossos companheiros e colegas desta Corte de Contas. Eu vi, Presidente, a satisfação, alegria 

de cada um, desse momento, do próprio Governador do Estado conosco, conselheiros, com o 

MPC e a companhia dos nossos técnicos servidores desta Corte de Contas. Por isso mais uma 

vez me alegro, deixo esse registro, porque eu acredito que isso deve ser realmente dado ênfase, 

ser citado exaustivamente, porque são momentos ímpares para a nossa história aqui da nossa 

Corte, e, com certeza, exemplo para outras cortes para que possa também quiçá segui-lo. 

Obrigada Presidente! Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo 

a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 181-182/2015, desta data. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Bom dia Presidente, Bom dia 

Ministério Público. Todos presentes e todos que nos ouvem. Presidente, na realidade eu não 

quero ser redundante em relação à questão da Emenda, eu acho que o que tinha para ser dito 

já foi dito a respeito. Tem uma matéria que vai ser colocada na Intranet para todos entenderem 

a importância desta mudança e da uniformização desta nomenclatura, porque não se trata 

apenas dessa mudança de nomenclatura, eu entendo isso como uma forma de uniformizar a 

natureza jurídica do nosso cargo, reconhecimento à natureza jurídica do nosso cargo que é 

necessário para a gente poder institucionalizar o controle externo, que necessariamente esta 

institucionalização perpassa por uma uniformidade na composição do colegiado, para uma 

uniformidade na composição dos membros, e reconhecimento aos direitos e deveres de cada 

um. Então eu entendo essa mudança de nomenclatura, claro, como uma forma de evitar as 
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distorções com as alterações que foram propostas nos últimos anos em relação aos auditores 

de controle externo, para não fazer confusão entre a natureza jurídica dos dois cargos, mas, 

principalmente, também para buscar essa conformidade da composição dos tribunais de contas 

e reconhecimento dos direitos e deveres dos membros que compõem as Corte de Contas. Então, 

mais uma vez, obrigada pelas palavras, Conselheira Lourdes, Nelson, Cipriano, Presidente, 

Conselheiro Odilon, Conselheiro André, o apoio do Presidente da ALEPA, Deputado Márcio 

Miranda, e de todos os deputados que aprovaram essa Emenda. Isso é muito importante. É um 

marco para a nossa Instituição, porque coloca o Tribunal de Contas do Estado do Pará, e 

também o Tribunal de Contas dos Municípios, como um dos tribunais vanguardistas nessa 

questão de reconhecimento e de fortalecimento do Controle Externo. Muito obrigada! Bom, 

outra coisa que eu gostaria de falar, Presidente, é que amanhã, na quarta-feira, terá um 

treinamento dos nossos multiplicadores do TCE-Cidadão. A gente fez um Pop-up na Intranet, 

convocando os servidores para somar com a gente nesse projeto, e foram inscritos 20 

servidores. Então amanhã será feita a capacitação desses servidores que atuarão como 

multiplicadores desse projeto, como uma forma de levar conhecimento da nossa atuação para 

escolas da rede pública estadual, e também serão atores do fomento desse controle social. 

Então amanhã a gente vai fazer esse treinamento, vai fazer algumas dinâmicas, a apresentação 

tanto do vídeo, quanto do material que nós preparamos, que será feito de modo uniforme para 

todas as escolas, quem quiser nos prestigiar e acompanhar o treinamento será muito bem-

vindo, e será às 10 horas na sala de treinamento, no prédio novo, anexo novo. Outro ponto que 

eu gostaria de relatar é o seguinte: no dia 16 de setembro era para eu ter ido ao Tribunal de 

Contas do Estado da Bahia participar de uma mesa redonda sobre a questão dos instrumentos 

de monitoramento das contas de governo, mas eu quebrei meu braço eu não pude participar. E 

o servidor da Casa, Rafael Laredo, foi representando o tribunal nesse evento, levando 

informações sobre como funciona a nossa atuação aqui em relação à questão, e ele trouxe o 

material que eu pedi à Claudia para distribuir aos senhores, pois eu achei muito interessante. 

É uma versão cidadã do parecer prévio das contas do governo do estado da Bahia. Pelo pouco 

que me informei, a gente até tinha uma versão dessas no Tribunal de Contas, não sei mais por 

que razão não praticamos isso, mas é algo para pensarmos e analisarmos, achei bem 

interessante a forma como são colocadas as informações aqui, de modo que qualquer um, 
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mesmo aquele que não seja profundamente técnico, consegue ler e entender o que está sendo 

colocado. Então é algo para pensarmos, para o colegiado refletir sobre a oportunidade, 

conveniência, de retomar uma versão cidadã das nossas contas de governo em relação ao 

parecer prévio para ser divulgado para toda a sociedade paraense. Pedi para distribuir aos 

conselheiros, também tem uma versão em vídeo, eu não tenho versões suficientes em CD, estou 

passando uma para o Presidente e outra para o MPC, para que a gente possa acompanhar e 

poder, talvez em um futuro próximo, aprimorar esse trabalho. Por fim, gostaria também de me 

somar as palavras de Vossas Excelências e parabenizar a todos os contadores, tão 

fundamental, principalmente para as atividades que nós desempenhamos, que é a guarda, 

tutela e fiscalização do erário público. Meus parabéns! E se possível, Presidente, nessa 

proposta que vai ser encaminhada que sejam também colocados os conselheiros substitutos 

com os votos também de congratulamento pelo dia. E, por fim, já que a gente está bem 

estendido da hora, o servidor da Casa, Senhor Valino, fez uma homenagem pelo título que nós 

recebemos de cidadãos paraenses, e nós achamos muito carinhoso da parte dele, e queríamos 

compartilhar com Vossas Excelências esse carinho desse trabalho de edição que ele fez do 

vídeo, tocando o hino do estado do Pará para os senhores verem, e agradecer o Senhor Valino, 

que está aqui no plenário, pela técnica e pelo carinho que demonstrou para conosco, e vou 

passar para o Doutor Julival, pois ele quer acrescentar alguma coisa em relação a este 

brilhante trabalho feito pelo nosso servidor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Auditor 

Julival Rocha: Eu quero fazer uns registros bem lacônicos em virtude do tempo. Primeiro eu 

quero me somar para dizer parabéns aos contadores, que são tão importantes para a sociedade 

e de suma importância para o Tribunal de Contas. Quanto à vinda do Presidente da ALEPA 

para assinar a promulgação da Emenda Constitucional que altera a nossa nomenclatura, 

quanto à vinda do Governador a esta Casa, quanto à vontade do tribunal em fazer essas 

mudanças também na nomenclatura, na estrutura do nosso gabinete, revela uma coisa: nós 

estamos fortalecendo as nossas instituições. Nós somos seres humanos, nos alegramos por 

estar aqui nesse momento, mas nós vamos passar, e isso vai vão ficar para as futuras gerações, 

nós somos mortais, e quando eu falei isso, eu estou me referindo ao vídeo que nós vamos 

apresentar daqui a pouco. Esse vídeo fala da entrega, fazendo uma comemoração na verdade, 

o Valino, de uma forma brilhante, tem uma capacidade também, isso é mais uma das virtudes 
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do Valino em fazer esses vídeos, e revela ali a nossa emoção em receber esse título de cidadão 

paraense, somos bem quistos, somos considerados família do povo do Pará. Mas isso me faz 

refletir em algo, acredito eu, que todos nós seres mortais deveríamos refletir. Somos mortais, 

mas Deus tem um plano, o Criador do universo, que sejamos imortais, a Bíblia revela a 

história da redenção, e aponta o caminho para que possamos atingir essa imortalidade, e eu 

chamo, convido a cada um dos que me ouvem nesse instante, que possamos investigar 

carinhosamente na bíblia, na apalavra de Deus, como chegar a ser um cidadão celestial que ao 

olhar esse título que nós temos nas mãos, que possamos considerar o dia em que o Senhor do 

universo fará a chamada de todos os seres que aceitaram o seu plano de salvação. Vai 

entregar um título, um título para habitar no seu reino eterno, que possamos pensar nisso. Eu 

não posso deixar de falar nisso nesse instante, porque amo a cada um de vocês e, com certeza, 

tenho me empenhado em investigar e buscar ser um cidadão celestial. Eu gostaria muito que 

todos nós pudéssemos estar lá nesse dia. Muito Obrigado!  E nada mais havendo a tratar, Sua 

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

a sessão às doze horas e vinte e um minutos (12h21min) e mandou que eu, Walmir Pantoja 

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

a presente ata. 

Belém, 22 de setembro de 2015. 
 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Subsecretário em exercício 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em  

Sessão Ordinária de 24 de setembro de 2015. 
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Secretário-Geral em exercício 
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