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ATA Nº 5.354 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e quatro (24) do mês de novembro do ano 

dois mil e quinze (2015), terça-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro 

Emílio Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira, 

Julival Silva Rocha e a Conselheira Substituta Milene Dias Cunha; e, ainda, o Excelentíssimo 

Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio 

Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos 

do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem 

dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante 

do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a 

ausência do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, por motivo de férias. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dezenove (19) de 

novembro, 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

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

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

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

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

Aprovo-a. Sem expediente a ser lido, a presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da 

pauta de julgamentos, quando foi anunciado o Processo nº 2009/51468-1, que trata da Prestação 

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

Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, responsável Walmir de Araújo Alves, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 
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Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, bem como pela aplicação das multas regimentais cabíveis, com a inclusão da 

construtora Pimentel & Silva Engenharia Ltda no rol de responsáveis pelo dano, com a 

respectiva citação para apresentação de defesa. (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 

irregulares, declarando o responsável em débito com o erário estadual na importância de 

R$30.000,00 (trinta mil reais), aplicando-lhe a multa de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis 

reais) pelo débito apontado. Outrossim, nos termos do art. 86 da LOTCE, determinar à 

autoridade competente a declaração de inidoneidade da empresa Pimentel & Silva Ltda para 

licitar e contratar com o Poder Público Estadual pelo prazo não inferior a cinco anos. Com 

envio de cópia desta decisão à SEAD e a SAGRI. Consultado o Plenário, este assim se 

manifestou: Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho o Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, a manifestação importante do Conselheiro André será 

publicada no Diário Oficial ou Acórdão. Com relação específica à inidoneidade da empresa, 

como as autoridades teriam conhecimento em relação a isso? Eu estava querendo reforçar, 

apoiar, o voto do Conselheiro André no sentido de dar destaque a isso porque é importante. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Em verdade, 

Conselheiro Cipriano, este voto foi preparado e me chamou hoje a atenção e pensei que era até 

o argumento que Vossa Excelência traria com propriedade que esta empresa não foi citada 

para ser condenada, mas para explicar a Nota Fiscal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia Presidente, Senhores conselheiros, representante 

do Ministério Público de Contas, doutor Felipe, aproveitando, Conselheiro Cipriano, eu 

entendo como muito importante esse voto do Conselheiro André, mas me chama a atenção 

apesar de que não está sendo responsabilizada, mas existe uma pena que é a declaração 

inidoneidade e o Conselheiro André acabou de nos dizer que ela não foi chamada aos autos. 

Ela foi chamada aos autos? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 
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Sabino de Oliveira Junior: A minha situação é que seja dada a divulgação ampla dessa 

situação para que todos tenham conhecimento como é que é feito esse procedimento no sentido 

de que foi publicado o voto, a declaração sai do meio do Acórdão publicado, pode ser que 

algumas pessoas não tomem conhecimento, e aqui e ali ela pode se habilitar a participar de 

algum processo público licitatório. Mas eu estou de acordo, Presidente. Estou apenas 

reforçando, Conselheiro André, da gente dar a divulgação nesse sentido para que todos 

tenham conhecimento disso. Pensar numa Resolução, quem sabe. Talvez as empresas que 

contratem com o estado tenham que ter certidões negativas inclusive do Tribunal de Contas, do 

Ministério Público de Contas, para que gente amanhã possa dar prosseguimento a isso, mas eu 

estou de acordo com o Relator. Essa é uma pequena contribuição. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu acho muito 

importante e me somo às palavras do Conselheiro Cipriano, mas eu percebo no voto do 

Conselheiro André, que ele determina a autoridade competente. Essa autoridade competente é 

a autoridade do estado, Conselheiro André? Porque justamente na linha de raciocínio 

levantada pelo Conselheiro Cipriano, eu entendo que a Administração Pública como um todo 

precisa ser oficiada, advertida no sentido de tomarem todas as precauções de não contratarem 

com essa empresa durante aquele período. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: A SEAD controla um cadastro chamado Pará-obras, que é o 

que torna aquelas empresas aptas ou não a participarem de licitação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Então, Conselheiro, devemos 

acrescentar apenas a advertência à SEAD para que ela tome essas providências de comunicar 

a todos os órgãos e entidades da administração pública estadual. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro André, 

Vossa Excelência, Relator, concorda com essa observação do Conselheiro Odilon Teixeira? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Concordo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: Acompanho o 

Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu também acompanho o Relator. A decisão é unânime e o que vai acontecer é 

apenas um aditivo, acrescentado a SEAD.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Ela quem deve dar publicidade entre os órgãos. A 
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publicidade deve ser dada pelo Acórdão, mas deve dizer que aconteceu isso, prestem a atenção 

e que qualquer contrato com essa empresa vai ser passível de suspensão por parte do Tribunal. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Perfeito. Parabéns a Vossa Excelência pelo voto, pelo relatório também. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Presidente, na verdade foi um voto 

elaborado a mais do que quatro mãos, eu acho que é mais a questão da iniciativa para a gente 

começar a punir todos os que estão envolvidos com a fraude. Não ficará só nas mãos do 

ordenador de despesa. Não existe só o corruptor. Para existir o corruptor tem o corrompido e 

vice-versa.  Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50288-9, que trata da Prestação 

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

Associação das Mulheres Santacruzense, responsável Therezinha Cunha do Vale, 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 pela irregularidade das contas, com a devolução do 

valor conveniado e aplicação das multas regimentais cabíveis, ficando solidariamente 

responsáveis pelo débito a Pessoa Jurídica da Associação e o concedente dos recursos. Aplicar 

multa ao Sr. Manoel Carlos Antunes pelo não atendimento à diligência e ao Sr. Domingos 

Juvenil pelo não encaminhamento do laudo conclusivo. Outrossim, para fins de 

responsabilização solidária deverão ser notificados para apresentação defesa aqueles alcançados 

pela ampliação do espectro de responsabilidade (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 

irregulares, com devolução da importância de R$2.220,96 (dois mil, duzentos e vinte reais e 

noventa e seis centavos), e aplicar à responsável a multa no valor de R$900,00 (novecentos 

reais), pelo débito apontado. 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 2011/53082-9, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Rio Maria, responsável Walter José da Silva, cujo Relator 
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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 irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e 

aplicação das multas regimentais cabíveis (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 irregulares, com devolução da 

importância de R$10.850,47 (dez mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) e 

aplicar ao responsável as multas nos valores de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo 

débito apontado e R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela instauração da tomada de 

contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50345-2, que trata da Tomada de Contas dos 

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

de Faro, responsável Denilson Batalha Guimarães, 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 irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das 

multas regimentais cabíveis, com envio de cópia dos autos ao TCU (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 

irregulares, com devolução da importância de R$112.545,19 (cento e doze mil, quinhentos e 

quarenta e cinco reais e dezenove centavos) e aplicar ao responsável as multas nos valores de 

R$720,00 (setecentos e vinte reais), pelo débito apontado e R$720,00 (setecentos e vinte reais), pelo 

descumprimento de prazo para remessa das contas a este Tribunal. 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 2010/52648-4, que trata da Denúncia formulada por Jary Maciel Rodrigues, 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 
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nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela conversão da presente denúncia em Tomada de 

Contas Especial, com a citação dos responsáveis solidariamente envolvidos para apresentação de 

alegações de defesa. Ao gestor dever aplicada a multa regimental pelos danos causados ao erário, 

juntando cópia da denúncia ao processo de prestação de contas anuais da SETRAN exercícios 2008 

a 2010 (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 parcialmente procedente a denúncia, determinando a juntada das cópias do 

processo às contas de gestão 2008 a 2010, arquivar. 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 

2015/50057-9, que tratam dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público de Contas 

do Estado do Pará, 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 conhecimento e provimento, com 

efeito modificativo para reconhecer a nulidade do julgamento, chamando o feito à ordem para a 

citação dos responsáveis (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer dos embargos, 

para no mérito, rejeitá-los mantendo a decisão recorrida em sua totalidade. 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 informou inexistirem assuntos em MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Eu quero, neste momento, em nome 

da nossa Corte, de todos os nossos conselheiros e servidores, desejar muita sorte e que abençoe a 

nossa candidata à Conselheira Rosa Egídia, que ela tenha tranquilidade para se conduzir na 

Assembleia Legislativa, na arguição que acontecerá às 11h30min. Que Deus a abençoe e a proteja 

e estamos aqui na torcida. E ratifico o convite a todos os conselheiros, extensivo ao Ministério 

Público, que desejarem comparecer à sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que vai 
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fazer a arguição da Procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Rosa Egídia, para a 

vaga de Conselheira deste tribunal, seguindo o que determina a Constituição Estadual e o 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Também informar que amanhã, só para dar ciência 

aos senhores, terá neste plenário uma programação especial do Ministério Público de Contas do 

Estado do Pará. Na sexta-feira tem uma programação muito especial. São dois eventos: no 

primeiro momento é uma sessão solene para a entrega da medalha Serzedelo Correia, Classe A, ao 

Comandante Militar do Norte, General Ferreira, proposição do eminente Conselheiro Cipriano 

Sabino, que vai fazer a entrega da medalha. E, em seguida, haverá a “Sexta-feira da Integração” 

no auditório deste tribunal, em que o General Ferreira vai proferir uma palestra. E quero me 

dirigir aos servidores porque pode parecer estranho que o Exército brasileiro venha falar para 

esse tribunal, mas é muito importante porque este brasileiro que virá aqui merece o nosso respeito 

e consideração porque a sua maior conquista, seu maior legado, que vai deixar é o Colégio 

Militar, que ele se empenhou e hoje é um fato. É uma coisa concreta no estado do Pará. Não 

poderia deixar contribuição melhor que é o Colégio Militar aos paraenses. Segundo, é importante 

para todos nós brasileiros, cidadãos do Pará e servidores desta Corte, conhecer o que faz o 

Exército brasileiro na Amazônia, principalmente nesta área de fronteira, a gente desconhece, 

agora mesmo tivemos notícia na televisão desse acidente que aconteceu em Minas Gerais, região 

de Mariana, e está lá o Exército brasileiro presente, atendendo a população daquela região. E 

assim a gente pode contar com o Exército brasileiro, que trabalha principalmente a paz e não a 

guerra. E ele vai falar dos avanços que aconteceram recentemente no Exército brasileiro e, para a 

gente ter ideia como cidadão, se o nosso Exército brasileiro está pronto ou não para fazer qualquer 

enfrentamento de qualquer situação até mesmo de guerra. Então vai ser uma oportunidade 

extraordinária que teremos para conhecer um pouco do mais do Exército brasileiro e saber como 

vai funcionar aqui no Pará o Colégio Militar. Então todos estão convidados na próxima sexta-feira 

pela manhã, no auditório do nosso tribunal. Convite extensivo ao Ministério Público de Contas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Colaborar 

com Vossa Excelência, ontem o Geral Ferreira recebeu da Assembleia Legislativa o título de 

“Cidadão do Pará” e foi homenageado, fez uma apresentação mostrando um pouquinho 

efetivamente da força e do Comando Militar do Norte e lá foi homenageado pela Assembleia 

Legislativa, recebendo o título de “Cidadão do Pará”. Ele ficou muito alegre e feliz, mesmo porque 

ele tem uma filha que é paraense, quando esteve morando em Santarém. Ele mesmo diz que ela é 
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mocoronga. A homenagem que o tribunal vai fazer é mais uma entre tantas que ele vem recebendo, 

vem sendo reconhecido, mas para nós é a mais importante de todas porque é a maior homenagem 

do tribunal. Mas verificamos em vários setores da sociedade organizada, civil, pública, ele vem 

recebendo o reconhecimento pelo trabalho prestado aqui na região, inclusive porque ele já sair 

agora em janeiro, devendo entregar agora em dezembro. O Colégio Militar vai ser inaugurado 

agora em janeiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem, muito boa lembrança, Conselheiro Cipriano, fica registrada aqui também 

essa manifestação da Assembleia Legislativa, reconhecendo o trabalho e o valor deste brasileiro, 

General Ferreira, Comandante Militar do Norte, e foi uma proposição do Deputado Celso Sabino. 

E na sexta-feira o nosso grande momento aqui para prestar homenagem a esse brasileiro, que é 

uma referência para a sociedade brasileira.  E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às 9 

horas e 58 minutos (09h58min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 24 de novembro de 2015. 
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