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ATA Nº 5.357 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quinze (15) do mês de dezembro 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 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 André Teixeira Dias por força maior. Disponibilizada, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia quinze (15) de dezembro, 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 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. Em seguida a presidência assim se pronunciou: Considerando o expediente nº 

2015/12626-8 encaminhado pelo Grupo Educacional Ideal, subscrito por seu Diretor, 

Professor Antônio Carlos Trindade de Moraes, solicito ao senhor Secretário que faça a leitura 

do referido documento para que conste na ata desta Sessão. Manifestação do Senhor Secretário 

Geral Arlindo Siqueira da Silva: Belém, 25 de novembro de 2015 Excelentíssimo Senhor; Acuso 
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o recebimento do oficio n°0206/2015 - SEGER, datado de 17 de novembro de 2015, pelo qual 

Vossa Excelência me comunica a aprovação de Votos de Pesar pelo desaparecimento do 

Professor João Messias dos Santos Filho, em sessão desse Egrégio Tribunal, à unanimidade. 

Solicito a Vossa Excelência transmitir aos demais Conselheiros os agradecimentos do Grupo 

Educacional Ideal que o ilustre professor fundou e dirigiu durante quase 40 anos, 

especialmente aos Excelentíssimos Conselheiros Maria de Lourdes Lima de Oliveira e 

Cípriano Sabino de Oliveira Júnior. Outrossim, rogo a Vossa Excelência ser portador dos 

nossos agradecimentos ao Excelentíssimo Procurador-Geral, Doutor Antônio Maria Figueiras 

Cavalcante, que, na mesma sessão, se associou às homenagens à memória do eminente 

educador. Atenciosamente, Antônio Carlos Trindade de Moraes, Diretor do Grupo 

Educacional Ideal. Em ato contínuo, Sua Excelência o Presidente, então, proferiu o seguinte 

discurso: Com elevada honra, transfiro a direção desta sessão à Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes lima de Oliveira, conforme prevê o art. 17, I, do Regimento 

Interno para que eu possa relatar o processo em pauta de minha relatoria. Ao assumir a 

direção dos trabalhos, sua Excelência após os cumprimentos iniciais determinou ao senhor 

secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2007/51673-3, que 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Inhangapi, responsável José Alves Feitosa 

Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro Luís 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 pela regularidade das contas, com 

aplicação da multa regimental ao seu responsável e ao senhor Marucio Aguiar de Oliveira, 

ficando, ainda, com responsabilidade solidária o senhor Paulo Fernando Machado com multa; e 

ao senhor Mário Andrade Cardoso incumbe somente aplicação de multa regimental (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, Senhor Mário 

Andrade Cardoso, 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: Obrigado! Bom dia 

Senhores Conselheiros. Eu venho aqui falar um pouco a este grande tribunal da preocupação a 

respeito do que significa ser Secretário do Estado, principalmente Secretário de Educação. 

Talvez alguns não tenham a dimensão do significado do que é dirigir a SEDUC. A SEDUC é a 
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única Secretaria do Estado do Pará que tem conexão em todos os 144 municípios. Só para 

vocês terem uma ideia do que significa ser Secretário de Educação, existe uma comunidade 

chamada Castelo dos Sonhos e, para quem nunca teve a oportunidade de chegar lá, Castelo 

dos Sonhos fica no Município de Altamira. Altamira, para você ter a dimensão, em área é 

maior que o estado de São Paulo. E em Castelo dos Sonhos existem duas escolas. É preciso 

pegar um avião para ir a Altamira, de Boeing é uma hora, depois pegar um avião pequeno e 

levar mais 2 horas para chegar a Castelo dos Sonhos, para poder administrar duas escolas que 

o estado tem lá. Ao todo são 1.300 escolas em todo o Pará. Então, em termos eu diria de 

administração, a SEDUC é maior que a prefeitura da capital. Não só em números de pessoa, 

como também em número inclusive financeiro, porque o orçamento da SEDUC é maior que a 

prefeitura de Belém. Só para dar alguns números para vocês terem a dimensão da SEDUC. 

Esse processo em pauta é um processo do qual aqui eu tento ser culpabilizado em pagar uma 

multa de um relatório que não foi enviado porque terminou no início de janeiro de 2007, eu 

havia assumido exatamente em 1º de janeiro de 2007. Quando ele fincou em 2006, portanto, 

este processo começou em 2006 antes da minha gestão, passou por todo o ano de 2006, o prazo 

de findar o processo foi final de 2006, e por causa da cláusula dos 10 dias é jogada a mim a 

responsabilidade, e eu teria que assinar um processo que eu não tomei conhecimento, de que 

não fiz parte do conhecimento. É verdade que o artigo nº 37 da Constituição me imprime isso 

porque diz que a administração pública é impessoal. Mas aí há outro princípio constitucional 

que fala da proporcionalidade que é fundamental também para reger a regra de um estado de 

direito, que diz que você tem que pagar pela responsabilidade proporcional ao dano causado. 

E eu pergunto: houve dano? Pelo menos o processo não mostra que houve dano por parte do 

dinheiro público, simplesmente estão querendo que eu pague uma multa que caiu no meu início 

de governo. Quem assume uma Secretaria da dimensão da SEDUC, com certeza, nem que ele 

tenha Deus na cabeça, Deus ajudando ele, é capaz de verificar que um simples relatório não 

foi encaminhado ao tribunal. Até por que se vocês pegarem o convênio, vocês vão verificar que 

no convênio existia um servidor designado em uma das cláusulas do convênio. E está lá o 

responsável. E o pior, eu vou passar à mão da Senhora Presidente dois documentos básicos 

como contribuição a este conceito para que vocês tenham a dimensão da SEDUC. A SEDUC 

tem um decreto publicado no diário oficial no dia 23/07/2004, o decreto nº 1078 de 
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22/06/2004, dispõe sobre a organização da Secretaria Executiva do Estado de Educação 

(SEDUC), e dá outras providências. Vou passar em mãos. Internamente na SEDUC também, 

não sei se foi registrado aqui, mas é assim que funciona a SEDUC, eu vou passar cópia, depois 

peço que o presidente me encaminhe uma cópia porque eu preciso desses documentos para 

outras defesas, do regimento interno desse decreto da SEDUC, que mostra exatamente quem é 

o responsável. Mais ainda, a SEDUC, além do Secretario Executivo, ela tem três Secretários 

Adjuntos, para vocês verem a dimensão, 60 mil funcionários, 1.300 escolas distribuídas nos 

144 municípios. Então, sinceramente, Senhora Presidente e relator, eu não me sinto culpado 

em deixar e nem desobedecer, quero dizer a este tribunal e encaminhar um relatório. Tanto que 

eu estou aqui respondendo exatamente pelo que estou sendo colocado nesse processo. Em treze 

meses que fui secretário, eu nunca tive um dia de paralização nas escolas. Talvez nos últimos 

vinte anos eu fui o único secretário que não teve um dia de greve na minha gestão, Senhora 

Presidente. Significa que eu sou e fui o secretario que dialoguei com todos os setores: os 

estudantes, funcionários, professores. E busquei em pouco tempo dar à Secretaria elementos 

fundamentais que me deram como Secretário, coisas que nunca tínhamos feito na educação do 

Pará. Vou citar alguns casos: O plano Estadual de educação, nunca tinha sido feito nesse 

estado, não só realizei em treze meses. Não é possível melhorar a educação desse país se os 

estados e os municípios não fizerem seus planos de educação, e eu fiz em treze meses. 

Implementei mais de 300 escolas, não só na capital, mas no interior. O programa Escola de 

Portas Abertas que deixava as escolas estaduais aos finais de semana abertas para a 

comunidade poder utilizar e poder também aprender e desenvolver atividades dentro das 

escolas, porque em Belém às vezes em um município não tem sequer uma praça pública. Eu 

iniciei e só não fiz acabar um plano de carreira de toda SEDUC. Eu implementei em treze 

meses todo um processo de poder colocar as escolas em linha direta com a SEDUC através da 

internet, mas não consegui chegar ao final. Então é difícil. Eu até gostaria de ter esse poder 

divino, tantas coisas para serem importantes realizadas, tem a responsabilidade, Senhor 

Relator, de um pequeno relatório. Agora vamos aos outros fatos que estão no processo e não 

foram feitos, não foram lidos, vocês sabem que no processo há um parecer belíssimo do 

próprio Ministério Público que diz quem deve ser responsável, e que diz mais, que a Secretária 

que assinou o convênio, quando foi chamada para esse tribunal, apresentou uma declaração 
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do responsável que estava no convênio, de conclusão de obra, e o próprio MPC, que está aqui, 

faz uma gozação no seu parecer dizendo o seguinte: “Como essa declaração está no processo, 

se o dinheiro só foi liberado pelo Secretário que sucedeu a Secretária que assinou o convênio 

seis meses depois?” Está no processo, eu li esse processo. Eu vou lembrar aqui de um fato que 

diz o seguinte: uma vez eu assistindo a entrevista do Jarbas Passarinho, que foi Governador do 

Estado, e ele disse assim: “Tem uma circunferência toda branca e se nela tem um pontinho 

preto, as pessoas não olham para a circunferência toda branca, só olharam para o pontinho 

preto.” Então veja, esse decreto nesse regimento mostra que a SEDUC tem responsabilidade 

sim, não só no executivo, dos adjuntos, dos diretores, de todos os assessores. Todos têm 

responsabilidade porque está muito bem colocada a responsabilidade de cada um. Agora é 

lógico que a questão que está em pauta é a multa, Senhores Conselheiros, não é que eu não 

queira pagar a multa, é que eu me sinto injustiçado. Não é o valor da multa. E nem acredito 

que esse conselho esteja só vendo esse foco, mas eu me sinto injustiçado de um processo que 

tramitou, que rolou, e que dois Secretários que me antecederam e que não deram conta de 

mandar um relatório para este tribunal, obedecendo ao que determina o regimento. Me 

culpabilizar para pagar uma multa só porque uma causa jogou a responsabilidade desse 

relatório por questão de dez dias. Eu assumi uma Secretaria com tantos problemas para 

resolver, me parece que não é proporcional, e aí eu estou puxando o princípio proporcional. 

Mas se não fosse só isso, vamos para um segundo foco desse processo. Eu só fui comunicado 

que não tinha mandado esse relatório, Senhor Presidente, oito anos depois. É verdade que esse 

tribunal ainda não criou elementos legais sobre prescrever processos, mas é verdade também 

que no direito existe uma disciplina chamada Direito Comparado, que permite fazer 

paralelismo, fazer acompanhamento do que deveria ou não prescrever. O TCU já tem quase 

totalmente decidido que o prazo é de 5 anos para prescrição. É verdade que tem um debate 

aqui, eu tenho acompanhado esse debate, mas é verdade também que este conselho, ao não 

decidir qual é o tempo ideal para prescrição, ele não pode tomar decisões baseadas em A ou 

em B, ele tem que tomar decisões baseadas em regras que existem no país, e essas regras estão 

descritas em uma Lei Federal que o TCU segue. São cinco anos, não são oito. E inclusive aqui 

tem um novo Conselheiro, não lembro agora, que tem utilizado isso em seus pareceres, coloca 

de forma clara. Mas esse mesmo tribunal aqui, através de outros conselheiros, o Conselheiro 
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Ivan, já fez defesas e o plenário deste conselho já acatou defesa do Conselheiro Ivan da Lei 

Federal das prescrições em 5 anos. Então olhando por esse ângulo também, eu não tenho por 

que ter essa culpabilidade já que a lei federal determina 5 anos para este tipo de processo. 

Portanto, conselheiros, eu poderia além do princípio da Constituição, além da Lei Federal de 

Prescrição, além de decisões desse conselho, além de decisões do TCU, isso tudo somar a 

minha defesa, e pedir a este Conselho que reveja a decisão, não pelo valor da multa, mas pela 

minha consciência, porque eu estou aqui em defesa dela. Eu poderia ficar hoje na minha casa e 

pagar a multa, mas eu fiz questão de vir fazer a defesa, porque quem faria era a minha filha, 

mas a minha filha está em Tribunal de Júri em Mato Grosso do Sul, e eu fiz questão de fazer a 

defesa pela minha história, pela minha vida pública de que passei e já fui em vários momentos 

da minha vida nunca tive nenhuma risco em termo de gestão pública. Fui Secretário de 

Administração da Prefeitura, com contas aprovadas pelo TCM, e jamais aceitaria pela minha 

memória, pela minha história, uma simples alegação de que eu sou o culpado em um processo 

que eu acho que não tenho culpa. Obrigado conselheiros. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu 

apenas para, não discutir Excelência, apenas para esclarecer, primeiro que eu gostei muito dos 

argumentos do Secretário Mario Cardoso, ele sabe o quanto nós o admiramos, pelo 

profissional que ele é, o professor, e o politico que foi. A nossa dificuldade é que esse convênio 

foi assinado pela Secretária de Estado, por exemplo, ela não delegou para um Adjunto, existem 

3 ou 4 Secretários adjuntos, que também cuidam da gestão. E tem um Servidor chamado 

Marlúcio Aguiar de Oliveira, este Servidor é Arquiteto, está aqui o CREA e tudo. Ele foi 

também subscritor do convênio e responsável pelo laudo, o problema aqui é que não existe o 

laudo, e quem deveria encaminhar o laudo no meu entendimento era o Secretário, e 

infelizmente acabou chegando no momento que ele assumiu sem ter acompanhado nada do 

convênio, este é o “X” da questão, e aí o assunto está apara discutir. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia a todos! Conselheiro 

Relator, qual o objeto do convênio afinal? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Reforma e ampliação de uma escola do Município de 

Inhangapi. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: No 

cronograma físico/financeiro dessa reforma, a última etapa seria quando? Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Deixem-me falar uma 

coisa mais parta colaborar: Obra executada, as contas, eu estou levando principalmente o 

argumento do MP. Todo o “X” da questão está na intempestividade que multa o responsável, e 

o laudo conclusivo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: A minha pergunta é justamente nesse aspecto, porque como o Professor Mário falou, 

ele estava há 10 dias como Secretário e vai ser responsabilizado pelo laudo conclusivo. Então 

é necessário verificar se a reforma já estava concluída ou não. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Obra concluída. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas quando? Antes de ele se 

tornar Secretário? Então não pode. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Odilon, pelo que eu entendi, a vigência 

encerou no inicio do mandato dele, pelo que eu entendi do próprio defendente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Sim, sem dúvida. A vigência se 

encerrou, mas a reforma em si já estava pronta.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Na verdade Excelência, é muito complicado 

dizer quando a obra foi concluída, eu estou mais levando em conta o último repasse que foi 

antes de ele assumir, foi em 23 de novembro. Mas aqui na documentação, com exceção do 

laudo, está tudo certo. O órgão técnico deu regular com ressalva, mas qual é a ressalva do 

nosso órgão técnico? Apenas a ausência do laudo. Uma interpretação apenas do técnico que 

pela ausência do laudo teria que ser regular com ressalva, a gente já tem outro entendimento 

sobre isso. Manifestação do Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Presidente só para pontuar, porque me parece que o senhor disse inicialmente que 

tinha sido designado um servidor para fazer o acompanhamento e a emissão do laudo 

conclusivo. Este plenário já decidiu em um processo anterior, a distinção entre a 

responsabilidade política e a responsabilidade de gestão, no caso quando tem servidor 

designado, a responsabilidade pela emissão do laudo e a consequente aplicação de multa caso 

não seja emitido, é para o servidor. Então nesse caso tem que se verificar, porque se já tiver 

servidor indicado e designado no convênio para acompanhar e emitir o laudo conclusivo, a 

responsabilidade não é do Secretário, porque aí não há que se misturar a responsabilidade 

política do Secretário com a responsabilidade pelo acompanhamento e execução a obra. E aí 
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no caso se for aplicar multa, a mesma deveria ser aplicada ao servidor, claro, que deve ser 

citado anteriormente a aplicação de qualquer penalidade. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Relator, gostaria de dar uma 

sugestão. A suspensão desse processo, com certeza, não sei se Vossa Excelência poderia nos 

dar a informação agora, se este cidadão, que se não em engano é um engenheiro ou arquiteto 

que ficou como responsável, a ele foi delegada a responsabilidade por este laudo, se ele foi 

citado, porque também nós não podemos imputar multa se não houve um processo legal no 

sentido da citação deste senhor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Estou só checando, mas com certeza foi. Foi citado também 

o arquiteto que ficou de emitir o laudo. O grande problema aqui, bem disse o Secretário Mário 

Cardoso, SEDUC é um mundo, se procura um documento é difícil achar. É provável até que o 

laudo exista e esteja na SEDUC, agora, quem teria que encaminhar o laudo ao tribunal? O 

Fiscal? Ou o Secretário? Ou é o gestor que teria que encaminhar? O papel do fiscal não seria: 

“Está aqui, eu fiz o meu trabalho, está aqui o laudo.”, quem encaminha para cá?  

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

que eu entendi, e nós entendemos aqui, é que no contrato consta este servidor sendo 

responsável por este laudo, houve uma delegação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A observação da Conselheira Substituta Milene é 

extremamente pertinente. Agora, nós temos que ponderar o seguinte: há muito convênios destes 

que se designa o Servidor em cláusula convenial, porém, o Servidor nem toma conhecimento, 

porque o correto mesmo é uma portaria específica para delegar formalmente, não sei se é o 

caso dos autos, apenas colocar em cláusula convenial não resolve, não delegou nada. 

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

Realmente o Doutor Odilon tem razão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Julival Silva Rocha: Quanto a essa dúvida do Conselheiro Odilon, me parece que o relator 

chegou a dizer que o próprio fiscal do convênio também foi subscritor do convênio, então tudo 

indica que ele já está ciente da assinatura do próprio convênio. Então o que está pendente é se 

apenas ele foi citado ou não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu vou ler aqui o documento oficial do TCE de 09/09/2013, citação nº 

061/13, de Ordem do Senhor Conselheiro Relator, em cumprimento ao disposto no artigo nº 
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216 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, cito através do presente o 

Senhor Marlúcio Aguiar de Oliveira, responsável pelo laudo de acompanhamento e 

fiscalização para que no prazo de 15 dias apresente defesa nos autos do processo que trata da 

prestação de contas da Prefeitura Municipal de Inhangapi, referente ao convênio SEDUC nº 

421/05, e termo aditivo. Ele foi citado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Presidente. Citado consta aí, Vossa Excelência acabou de ler, a 

questão é se realmente esse fiscal formalmente estava designado. No convênio, mas ele assinou 

convênio junto? Então ele não está formalmente designado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Ele está como subscritor do convênio, e 

tem uma assinatura aqui, mas dá impressão que é do adjunto, Filadélfia que era o adjunto. Ele 

assinou, a assinatura é dele, está aqui como ciente. Bem, vamos lá Excelência, estou a 

disposição de Vossa Excelência Senhora Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu só queria saber quem assinou, Vossa Excelência 

disse: “Ele assinou.”, quem é esse “Ele”? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Ele foi subscritor, quem assinou a foi a Secretária Rosa 

Cunha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O 

Conselheiro Odilon questionou se houve a designação por portaria deste fiscal. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Ele assinou o 

convênio, não sei se houve, não está dizendo isso aqui. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tem conhecimento da 

responsabilidade como subscritor, tem conhecimento como citado. Esgotada a fase de 

discussão, na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 

regulares, e, aplicar ao senhor José Alves Feitosa Oliveira a multa no valor de R$766,00 

(setecentos e sessenta e seis reais), pela intempestividade, e isentar o senhor Mário Andrade 

Cardoso da aplicação da multa pela não emissão do Laudo Conclusivo e, ainda, aplicar ao 

senhor Marucio Aguiar de Oliveira a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis 

reais), pelo não encaminhamento de documento obrigatório. 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 2012/52181-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 
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de Brejo Grande do Araguaia, responsável Geraldo Francisco de Morais, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50563-0, que 

tratam dos Embargos de Declaração, opostos por Paulo Liberter Jasper, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís 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 conhecimento e não provimento (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 

negar provimento ao presente embargos, mantendo-se a decisão atacada em todos os seus 

termos, dando-se ciência ao interessado. 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 Luís 

da Cunha Teixeira, e solicitou, em seguida, ao plenário a inversão da pauta de julgamentos para 

que houvesse a primazia dos processos nº 33 e 08 de sua relatoria. O Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente agradeceu o apoio e, em atendimento à solicitação da Excelentíssima 

Conselheira, determinou ao secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado 

Processo nº 2015/50920-1, que trata do Agravo Regimental, interposto por Evaldo Oliveira da 

Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. A seguir, a Presidência 

proclamou que o recorrente, Senhor Evaldo Oliveira da Cunha, 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: Senhor Presidente, digníssimo Conselheiro Luís Cunha, digníssimo 

representante do MPC, digníssimas Conselheiras, Conselheiros. Apresento, nesta 

oportunidade, sustentação oral para esclarecer que em virtude do Meritíssimo Conselheiro 

Presidente ter acatado o parecer nº 228/15 da Procuradoria desta Corte, negando seguimento 

ao pedido de rescisão, alegando que no caso em questão o acórdão foi publicado no diário 

oficial em 18/04/2013, iniciando-se o prazo para impetrar eventuais recursos. E assim como 

não houve recurso ordinário do trâmite julgado, conforme o Conselheiro Nelson acabou de ler, 
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o trâmite julgado a decisão ocorreu em 03/05/2013, e, portanto iniciando o prazo decadencial 

para período de rescisão que fundou em 03/05/2015. Ocorre, Senhores Conselheiros, que 

infelizmente este ex-gestor, ora agravante, só veio tomar conhecimento da decisão deste 

egrégio Tribunal de Contas pela irregularidade das contas quando citado em 07/01/2015, já 

pelo Tribunal de Justiça do Estado. Neste caso à época já para pagar um débito, nomear bens 

livres e desembaraçados para garantir a execução como dissertado em meu pedido de rescisão 

supra destacado. Pois todas as tentativas de comunicação foram frustradas por motivos de 

serem encaminhadas para diversos daqueles que sempre fixei residência, conforme 

comprovantes de residência que ora reapresento, comprovando meu endereço de domicílio e 

residência. Aqui trago, Senhores Conselheiros, um documento que eu fiz questão para solicitar 

uma declaração para quitação anual de débitos, e como o sistema permitia à época do ano de 

2009, que foi o período em que o referido processo começou as ser julgado e a mim ter sido 

informado, e eu estou com uma declaração de que já consta que em 2009 eu já residia no 

mesmo lugar com a minha família, e que infelizmente nunca recebi nenhum documento, 

nenhuma informação desta Corte sobre a decisão tomada. E anexo a esta declaração eu 

também pedi que tirasse um espelho da minha ficha cadastral, onde comprova que ali eu resido 

desde agosto de 2005. Eu estive olhando nos autos algumas destas correspondências, algumas 

foram inclusive para endereços que nem da Prefeitura é, que pese hoje, por exemplo, desde 

janeiro de 2013, o atual gestor municipal apresentar enormes dificuldades de me comunicar, 

ou de me informar das decisões que as Cortes têm tomado em relação a mim e que, 

infelizmente, os documentos que chegam à prefeitura não são encaminhados a mim também 

desde que o atual gestor assumiu. Mas que também esses documentos não foram para a minha 

residência. Então em função disso eu estou apresentando esses documentos aos nobres 

conselheiros, a esta Corte e ao Conselheiro Nelson também para poderem analisar, e que 

comprovam a minha residência fixa desde agosto de 2005, no mesmo local com a minha 

família. Não tive outra residência na minha cidade. E que não consta no processo, infelizmente, 

nenhum documento que me cita nos autos das decisões que este tribunal tomou. Diante disso, 

verificou-se que o competente pedido de rescisão em comento foi protocolado no dia 

11/05/2015, fora do prazo regimental, pelo que tem-se esse por intempestivo, em total 

desacordo ao que estatui o regimento interno deste Tribunal de Contas em seu artigo nº 211, 
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que diz sobre a comunicação de diligência, audiência, citação ou notificação. E, como 

constatado, com a cópia do ofício nº 01285/2013/SEC-TCE. Esse oficio está na página 346 do 

processo, com o assunto “Comunicação de decisão do plenário do TCE – PA enviado pelo 

correio em 25/04/2013”. Aqui Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, o diário oficial foi 

comunicado no dia 18 de abril, após a comunicação do diário oficial de 18 de abril, em que 

pese a dificuldade lá no nosso interior, na nossa cidade a gente ter acesso ao diário oficial, 

porque lá não circula, infelizmente, e bem como outras dificuldades como internet e etc. 

Ocorreu um documento que foi expedido pelo correio no dia 25 de abril de 2013 que, aliás, eu 

reapresento também aos senhores que está na página 346, e mesmo que eu tivesse recebido 

este ofício que foi expedido pelo tribunal no dia 25 de abril, Senhores Conselheiros, que no 

caso não ocorrera, esse documento baliza o tempo real do trânsito em julgado, que ocorreria 

em 10/05/2015. Neste caso 10 de maio foi em um domingo, portanto, se fosse por este 

documento eu teria o dia seguinte, 11, como o último dia para eu poder apresentar esta 

documentação, que de fato ocorrera com o nosso recurso de pedido de rescisão. Portanto, 

depois da data do protocolo do referido pedido da rescisão, tornando o mesmo tempestivo. 

Fato que prejudica de sobremaneira o trâmite processual. Ora, Senhores Conselheiros, por 

assim fui tolhido de defesa, quanto ao conteúdo do processo, sobretudo que as contas foram 

julgadas, desconsiderando qualquer análise ou cotejo do contido em um único documento 

sequer relativo de contas do referido convênio apresentado a este Tribunal de Contas, anexo 

ao ofício n° 132/2010, em 14/06/2010, às folhas 35 a 322. Incluindo o relatório fotográfico 

mostrando as correções efetuadas na obra objeto do pacto, folhas 309 a 312, enviado a 

SEPOF, anexo ao ofício nº 220/2008 em 25/11/2008. Vez que o solicitante foi considerado 

revel, e, como sabe, todos os documentos que poderia provar as contas existem por um 

equívoco deixaram de ser analisados por este tribunal, que tomou por balizamento a análise da 

execução do DCE, que aponta o objeto do convênio executado em 75,62%, com base no laudo 

de execução física nas folhas de 20 a 27, emitido pela SEPOF, datado de 24/06/2009, mas com 

vistoria, Senhores Conselheiros, realizado pela SEPOF, que é o órgão concedente, em 

22/09/2008. E aqui um fato muito importante, porque essa data é bem antes do prazo de 

vigência do convênio que ocorrera em 31/03/2009, ou seja, essa vistoria que foi realizada, que 

embasou o laudo da SEPOF, ocorreu antes do fim do prazo de vigência do convênio. Portanto, 
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respeitado o relator e Presidente, o presente pedido de vistoria está prejudicado pelo 

transcurso de tempo inferior à conclusão da obra objeto do pacto. Em se tratando de serviços 

de desgaste, é claro, essa obra era uma obra de recuperação de estradas vicinais e em função 

do elevado índice pluviométrico versus período de seca que nós temos ali, que ocorrerem na 

nossa região, isso acaba prejudicando essa questão das estradas vicinais em que todo ano 

sabe-se que os prefeitos têm que recuperar essas estradas, o que não é uma tarefa muito fácil. 

Portanto, Senhores Conselheiros, eu estou aqui não para desacatar as normas, pelo contrário, 

vim para fazer a minha defesa, porque o que na verdade estou buscando é apenas a 

oportunidade de continuar com a mesma, de apresentar essa defesa, porque como nós 

entregamos na SEPOF ainda no período, nós finalizamos a obra, apresentamos a 

documentação de execução da obra, dentro do prazo permitido e que infelizmente a SEPOF 

não voltou ao município para realizar a outra vistoria, mesmo ainda dentro do período de 

vigência, realizou apenas esta vistoria que foi antes de finalizar o prazo de vigência do 

convênio. Então, Senhores Conselheiros, Senhoras Conselheiras, eu tive a oportunidade de ser 

gestor na minha cidade por dois mandatos, e hoje eu admiro muito aqueles seres-humanos, 

seja homem ou mulher, que se encorajam para ser prefeito de um município, porque não é 

tarefa fácil, Conselheiro Nelson, sobretudo após um período de crise financeira mundial. E 

todos sabem que desde 2009 quando nos Estados Unidos estourou aquela bolha financeira 

imobiliária, os países inteiros do mundo enfrentaram enormes dificuldades financeiras, como 

até hoje vêm enfrentando, depois veio a crise financeira na Europa, que traz também 

consequências até hoje para o nosso país, e a escassez de recursos faz com que os prefeitos 

façam verdadeiras mágicas e milagres para conseguirem fazer a gestão em seus municípios. 

Mas eu posso dizer a vós que tive o orgulho e felicidade de ser gestor da cidade, que de lá filho 

sou, nasci e me criei, e que fizemos um trabalho que também tenho a satisfação e alegria de 

dizer do que fiz, e que jamais me omitiria de vir aqui ou de prestar contas da documentação, ou 

dos serviços que ali prestamos diante desta Corte. Tanto é que aqui estou pedindo de forma 

humilde aos nobres Conselheiros que me dê essa oportunidade de ser analisado de forma 

correta. Esta documentação que nós apresentamos e que essa minha defesa possa ser, de fato, 

de forma justa, correta, analisada para que esse ex-gestor possa quem sabe ser liberado desta 

culpabilidade. Então era o que eu queria aqui relatar, Senhores Conselheiros, e fica aqui o 
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meu pedido de forma humilde a esta Corte, que a gente tem enorme admiração, enorme 

respeito, Senhor Presidente, e um enorme carinho. Um grande abraço a todos e muito 

obrigado! A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: O recorrente alega que não foi devidamente 

citado no seu endereço, a citações, segundo ele, foram encaminhadas para endereços diversos. 

Então se confirmado isso nos autos, o acórdão da tomada de contas é nulo. A comunicação da 

decisão do acórdão também, já que foi para um endereço diverso, também é nula, portanto a 

rescisão está tempestiva. E sendo tempestiva a rescisão, se houve também essas citações nulas 

lá no processo originário de tomada de contas, também o acórdão se torna nulo. Essa é a 

minha consideração. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Na verdade eu acredito que a fala do Conselheiro Julival é um questionamento 

da ordem dos processos, acho que não podíamos nem dar prosseguimento antes de esclarecer 

a questão que ele preliminarmente levantou. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Rocha: Ou seja, a questão preliminar se confirma realmente nos 

autos se as citações foram encaminhadas para endereços diversos da questão recorrente. Está 

é a questão de ordem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Para que o tribunal não prossiga com o julgamento Senhor Presidente, depois 

tenha que anular tudo novamente, essa é a questão, eu acho que o Conselheiro Julival tem 

razão na preocupação dele. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhor Presidente, diante de todos os fatos da exposição do responsável, vou 

me amparar aqui no artigo nº 179, paragrafo 4º, inciso 1º, para propor a suspensão do 

julgamento para que esta matéria seja verificada, esclarecida e que esta Corte possa 

finalmente expressar um julgamento justo. Agradeço muito! Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente eu concordo plenamente, 

acho interessante. Agora, como o responsável encontra-se presente, já está ciente da suspensão 

e confirme com a Secretaria seus endereços, fique tudo devidamente registrado para que não 

haja mais esse procedimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Muito bem, atendendo a solicitação do Conselheiro Cipriano Sabino, 

eu determino a Secretaria que confira com o responsável Senhor Evaldo Oliveira da Cunha o 

endereço para as futuras citações. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu agradeço pela atenção e peço o seguinte, eu não sei se 

o nome do Senhor Evaldo Oliveira da Cunha, consta da lista do tribunal, aquela lista 

conhecida como pessoas que estão em débito com o Estado, e se tiver nessa relação, seria bom 

que o Tribunal resolvesse rapidamente essa questão para não haver nenhum prejuízo ao 

interessado, uma vez que ele consta como uma pessoa que está em débito com o erário 

estadual. Se tiver confirmadas as alegações do interessado, ele não poderia constar na lista. 

Nesse processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu creio que o Conselheiro Cipriano apresenta um argumento muito interessante, e a 

gente vai levar isso em conta. Eu peço ao Conselheiro Nelson Chaves que leve em conta isto 

que manifesta o Conselheiro Cipriano. É porque ele é o relator, a condução do processo 

depende dele. O Conselheiro Cipriano faz uma ponderação sobre se esse processo fez com que 

o interessado, o responsável, constasse na lista como inelegível. Se isso ocorreu, é provável 

que sim, ele não deixa de estar prejudicado, em razão disso, o que pede o Conselheiro 

Cipriano é que a gente possa julgar o processo o quanto antes para que dê a ele a chance de 

ter o seu nome retirado da lista. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: O regimento prevê duas sessões ordinárias. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Penso que o nome dessas pessoas 

vão como devedores dessa lista após o transito em julgado de um processo. Se ele questiona 

justamente o trânsito em julgado de um processo, deve ser suspensa essa relação dessa dívida, 

ou seja, quanto a esse processo deve ser suspenso também o nome dele dessa lista. 

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

prefiro, Conselheiro Julival, acompanhar o raciocínio do Eminente Conselheiro Cipriano 

Sabino, e bem dito aqui pelo Conselheiro Nelson Chaves que são duas sessões. Logo no inicio 

do mês de janeiro se conclui o processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: E como o responsável está presente à sessão, obviamente que já 

está citado, tem que agilizar as providências que serão do seu interesse para o esclarecimento 

definitivo dos fatos. Consultado o Plenário, com o registro do impedimento do Excelentíssimo 

Senhor Presidente, Luis da Cunha Teixeira, este se manifestou unanimemente de acordo com o 

voto do relator pela suspensão do julgamento por duas sessões plenárias. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero aproveitar a 
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oportunidade para registrar com muita alegria a presença nas galerias do nosso plenário, do 

ex-deputado estadual Edson Matoso, repórter, agora apresentador de televisão que nos honra 

com a sua presença, bem vindo Excelência.  Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/52048-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro 

Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo indeferimento dos registros, com determinações à SUSIPE e aplicação das 

multas regimentais (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o advogado do responsável 

pelas contratações, doutor Bruno Costa, 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 primeiramente Excelentíssimos Conselheiros do TCE e do MPC. Bem, inicialmente ratifico 

os termos da defesa de folhas 163 a 135, trata-se de 7 contratos temporários publicados fora 

do prazo, e reiteramos também os termos do Acórdão nº 54632 de n09/04/2015 do TCE. Bem, 

com relação a publicação fora do prazo, nós temos que levar em consideração que na SUSIPE 

é um órgão voluptuoso no que diz respeito ao número d servidores, são cerca de 3.400 

servidores, desses 3.400, cerca de 220 são servidores temporários, Agentes Prisionais. Com 

relação a publicação fora do prazo, a gente leva em consideração um aparato administrativo 

muito grande para toda essa demanda. A SUSIPE atua em todo o Estado do Pará, são cerca de 

45, 46 penitenciárias todas com servidores e são muitos contratos temporários. Com relação a 

questão do concurso publico, nós temos a informar que estávamos aguardando a aprovação da 

lei de restruturação da SUSIPE, que foi votada e aprovada agora no final do ano, está faltando 

somente a homologação por parte do nosso Governador. Então após a homologação vai ser 

procedido o processo de concurso publico para a contratação de Agentes Prisionais, em um 

número elevado de servidores, para que possa se encerrar essa questão dos contratos 

temporários que se arrasta desde a década de 80. O ultimo concurso publico foi realizado na 

década de 80, não é um problema de hoje a questão dos contratos temporários, a gente entende 

que a SUSIPE realmente é um dos órgãos mais prolíferos no que diz respeito a contratação de 

servidor temporário, mas que positivamente esse ano foi aprovada a lei, e agora em meados do 

ano que vem provavelmente estará sendo realizado o concurso publico da SUSIPE. E com 
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relação do processo seletivo simplificado, enquanto não houver a realização do concurso, já 

estará sendo realizado o procedimento nesse sentido, e digamos, esse vicio, essa falha, já será 

sanada. É o que temos para o momento. 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 2011/52034-8, 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 gestora da FUNCAP à época; e, ainda, com determinações à 

FASEPA e também à SEAD (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

pelas 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, e aplicar à senhora Ana 

Célia Cruz de Oliveira a multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela intempestividade na 

remessa dos contratos e determinações, cabendo o monitoramento pela SECEX do 

cumprimento das obrigações pactuadas no referido TAC que possuem o mesmo objetivo de 

fiscalizar o cumprimento das normas legais. 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 

2011/52179-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Segurança Pública, 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 indeferimento dos registros, sugerindo ainda multa regimental ao gestor da SEGUP e com 

as determinações à SEGUP (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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, 
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Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com recomendações à SEDUC. 

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 2011/52252-5, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Assistência e 

Desenvolvimento Social, 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 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 indeferir 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 se registrou a saída de plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro Julival Silva Rocha. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/50222-8, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação 

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo deferimento dos registros, sem prejuízo da aplicação da multa regimental à 

responsável pelas contratações e determinações ao Hemopa e à SEAD (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas 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, e, ainda, aplicar a Senhora Luciana Maria Cunha Maradei a multa no valor de 

R$300,00 (trezentos reais), pela remessa intempestiva dos contratos e determinações, cabendo o 

monitoramento pela SECEX do cumprimento das obrigações pactuadas no referido TAC que 

possuem o mesmo objetivo de fiscalizar o cumprimento das normas legais. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou 
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que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento se 

registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro Julival Silva Rocha. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53358-8, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", cujo Relator 

foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando assim se manifestou seu 

representante: Senhor Presidente, o Ministério Público de Contas tem se mostrado sensível às 

dificuldades que os gestores se deparam na contratação dos servidores temporários, de modo 

que, como já há um encaminhamento a diversos gestores, orientando, determinando a 

realização de concurso público, o MP excepcionalmente opina pelo deferimento do registro, 

mas desde que o gestor dê o encaminhamento que os órgãos de controle assim sugerem. Mas 

nesse caso em específico há duas situações que gostaria de ressaltar, como bem frisou o 

Conselheiro Relator no seu relato. A solicitação para contratação temporária foi feita 15 dias 

antes da inauguração do posto de perícia, daí que o MP chama atenção para a falta de 

planejamento. E o segundo, que considero mais grave, havia concurso público válido durante a 

contratação, a única questão, único senão, é que esse concurso não previa vagas para cidade 

do Posto de Perícia, e o que o MP alega que, seria mais razoável e prudente em respeito ao 

princípio do concurso público, que a esses aprovados fosse oportunizada a escolha de ser 

lotado, de ser nomeado no interior. De modo que com essas considerações o MP ratifica o 

parecer constante nos autos Presidente. (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 deferir  os registros, e, aplicar ao 

senhor Orlando Salgado Gouvêa a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis 

reais), pela remessa intempestiva dos contratos a esta Corte 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 2013/53410-6, 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 
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do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo 

entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, e aplicação da multa regimental ao 

responsável pelas contratações da SEOP e com as determinações à SEOP e SEAD (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 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, com as determinações à SEOP e SEAD. 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 2006/51133-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Breves, responsável 

Luiz Furtado Rebelo, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade 

das contas, com aplicação da multa regimental ao seu responsável (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, sem importar em devolução de valores, e, ainda, aplicar ao senhor 

Luiz Furtado Rebelo as multas nos valores de R$1.000,00 (mil reais), pelas graves 

irregularidades e R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela remessa extemporânea 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 2007/50300-6, que trata da Prestação de 

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

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins, responsável Valciney 

Ferreira Gomes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade 

das contas, com aplicação da multa regimental ao senhor Halmélio Alves Sobral Neto (pausa). 
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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 à senhora Simone Abussafi 

Miranda a multa no valor de R$719,00 (setecentos e dezenove reais), pela não emissão do laudo 

conclusivo, descumprindo a Resolução nº 13.989/95. 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 Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira solicitou a inversão da pauta para antecipar o julgamento do 

processo de nº 22. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/52894-2, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Associação Sócio-Ambiental Bragantina, responsável Antônio 

Zacarias Paes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade 

das contas com devolução do valor conveniado, e ainda com sujeição à aplicação de multas 

regimentais ao convenente e aos concedentes dos recursos em questão (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, Senhor Antônio Zacarias Paes, 

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 Senhor Presidente desta Corte. 

Senhores Conselheiros. Ministério Público de Contas, Procurador. Servidores do TCE. Eu 

queria me reportar ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator do processo. Humildemente 

eu venho a Vossa Excelência solicitar que acate a documentação comprobatória das despesas 

do referido processo, que à época eu era Presidente da Associação e vim estudar em Belém, e 

deixei a Prestação de contas pronta para que quem me substituiu à época, pudesse fazê-la 

neste Tribunal. E para minha surpresa, eu recebi esta semana na minha residência um 

chamado deste tribunal, eu pensando que estava sanada tal pendência, fui ver na associação 

que a pasta com a documentação comprobatória originais, o termo de convênio assinado pro 

mim, e o Secretário Aumélio Sobral Neto, à época Secretário de Saúde, a prestação de contas, 

o balancete financeiro, o comprovante bancário com o depósito, e toda documentação que 

prova a despesa e execução do referido objeto do convênio. E eu gostaria que o Eminente 
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Conselheiro Nelson Chaves pudesse reabrir e reinstaurar o processo, apreciar os documentos. 

Humildemente eu peço a admissão destes documentos. Era o que eu tinha a dizer. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para receber a documentação apresentada e solicitar a reabertura 

da instrução processual. 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 2007/51136-5, que trata 

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

procedência Instituto Sócio Ambiental “Maria Nonato”, responsável Maria de Assis Lameira 

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

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor glosado, sem prejuízo das penalidades cabíveis na espécie (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, ficando a senhora Maria de Assis Lameira Araújo em débito para 

com o erário estadual na importância de R$46.150,88 (quarenta e seis mil, cento e cinquenta 

reais e oitenta e oito centavos), aplicando-lhe a multa no valor de R$1.916,74 (um mil, 

novecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), pelo dano ao erário. 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 2009/51811-7, que trata da Prestação de Contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Instituto de Previdência da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, exercício financeiro de 

2008, responsável Antônio Rocha, cujo Relator foi o Conselheiro Julival Silva Rocha. Ao ser 

apregoado o processo, suas Excelências os Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira e Cipriano Sabino de Oliveira Junior arguiram suspeição, 

conforme previsão regimental. Assim sendo, sua Excelência o Presidente convocou 

especificamente para o processo em análise, a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha 
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para funcionar como conselheira. Reestabelecido o quórum regimental, a palavra foi dirigida ao 

relator e, em seguida 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 aplicação das multas regimentais e remessa dos 

autos ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas judiciais 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). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Mas eu quero, aliás, é uma posição ao longo do tempo com todo respeito, sem entrar no mérito 

da questão. Eu sobre essa matéria me declarei suspeito também talvez por visão contrária, 

antagônica. Ao longo do tempo eu me manifestei sempre contrário contra a essa situação, e eu 

também serei suspeito nessa votação por motivo antagônico. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, eu neste caso para manter a 

coerência eu sempre votei essas matérias aqui desde quando cheguei, eu não vou me julgar 

impedido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Eu quero questionar por uma questão preliminar, o Conselheiro Julival tem razão, 

Vossa Excelência foi deputado, teve 5 mandatos, e também acho que não teria como Vossa 

Excelência votar, com todo respeito a Vossa Excelência, como eu também a mesma situação. 

Então eu acho que neste momento não teríamos quórum para votação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vejo o seguinte 

Excelência, só para corroborar com o entendimento, eu não votar o processo porque eu não fui 

ordenador de despesas eu não vejo nenhum problema, é a mesma coisa que eu não votasse um 

processo de prestação de contas do TCE. Por que ser um membro do TCE. Mas continua em 

discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Não quero questionar isso Senhor presidente, não é questão disso, de Vossa Excelência 

não votar a questão, existem outras questões por trás dessa situação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu creio que aqui, com 

exceção do Conselheiro Nelson Chaves, Vossa Excelência já votou em processos anteriores, 

Conselheira Lourdes Lima. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Mas nesse caso eu não fui o gestor nem um dia do IPALEP também, 
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nem a Conselheira Lourdes e nem o Conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou olhar por aí. Assim, eu nunca 

fui gestor, é um Instituto independente. É a mesma coisa de quando a gente vai julgar as nossas 

contas do TCE, nós somos membros do TCE, temos que julgar, quem vai julgar as contas do 

TCE? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 

Senhor Presidente, só em relação a questão levantada pelo Conselheiro Cipriano, aqui no caso 

o que esta sendo julgado são as prestações de contas e não os benefícios previdenciários. Não 

há nenhum impedimento legal para que o senhor vote ou mesmo o Conselheiro Nelson, mas 

como ele se declarou suspeito, não há mais o que se questionar, e ele realmente não pode votar 

porque ele se declarou suspeito, Me parece que o quê o Conselheiro Cipriano coloca aqui é 

uma suspeição sobre o voto do senhor, que pode ser apreciado pelos demais e se cabe ou não 

essa suspeição. Se o senhor não se declarar suspeito a preliminar levantada por ele pode ser 

votada pelos outros conselheiros em relação a suspeição levantada, impedimento não há, 

suspeição é foro íntimo que diz respeito ao convencimento de cada um. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas eu já me 

manifestei Excelência, não me julgo suspeito, eu estou muito tranquilo para votar essa matéria. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Mas é 

por que ele levantou a questão Senhor Presidente, ele levantou a questão da suspeição. Então 

acho que agora cabe aos demais votar em relação a preliminar levantada por ele. 

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

mesmo Conselheiro Cipriano? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Queria pedir Vossa Excelência a interrupção da sessão por 5 

minutos apenas, eu quero conversar com Vossa Excelência e com os demais colegas. 

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

eu vou aproveitar esse momento para o intervalo que estava previsto para 11h30. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhor Presidente, me permita 

antes da suspensão, acho que ajuda também o diálogo, ao encontro inclusive do Conselheiro 

Cipriano, todos aqui, Conselheira Milene. Pela leitura do relatório do Doutor Julival, o Senhor 

é beneficiário do IPALEP, está se questionando em constitucionalidade, isso afeta o benefício. 

Eu entendo, já que vai ser suspenso por 5 minutos para uma conversa, o senhor pondere isso 
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também, para evitar futuras nulidades aqui, e recursos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas o que está em jogo é outra coisa, 

não é o direito previdenciário, está em jogo é a prestação de contas, como o IPALEP aplicou o 

dinheiro e prestou contas para cá. É outra coisa que nós estamos apreciando. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: E se o Doutor Julival entender que 

é inconstitucional? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Aí eu acho que não cabe esse mérito, inclusive no relatório técnico que o 

Tribunal emitiu o parecer recomendando a extinção do IPALEP, a Assembleia Legislativa 

acatou, o IPALEP foi extinto, já foi extinto oficialmente, acatando uma recomendação deste 

tribunal, o que Vossa Excelência leu no relatório já aconteceu por sinal. Após as devidas 

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

senhor Antônio Rocha a multa no valor de 766,00 (setecentos e sessenta e seis 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 2011/50604-1, 

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

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

Alex Santos Keuffer, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade 

das contas com ressalva, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao responsável 

(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, e, aplicar ao senhor Alex Santos Keuffer a multa no 

valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva das contas, e, 

ainda, aplicar à senhora Antonia do Socorro Pena da Gama a multa no valor de R$766,00 

(setecentos e sessenta e seis reais), pela não emissão do Laudo de Acompanhamento e 

Execução do Objeto do Convênio. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, 
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acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51438-9, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, responsável Dilza Maria Pantoja Correa, 

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

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

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

glosado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais (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, ficando a senhora Dilza Maria Pantoja Correa em débito para com o erário estadual na 

importância de R$14.053,48 (catorze mil, cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$702,67 (setecentos e dois reais e sessenta e sete centavos), 

pelo débito apontado e R$766,00 (setecentos e sessenta e seis 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 2011/51504-2, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação 

Beneficente Santa Maria, responsável Carlito Vieira Lobo, 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, sem importar em devolução de valores e aplicação das 

multas regimentais, com as determinações ALEPA (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, isentando o senhor 

Carlito Vieira Lobo da multa pela intempestividade em face do Prejulgado nº 14 desta Corte 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 2012/51083-8, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Agro-
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Pesqueira da Vila dos Miritis, responsável Pedro Paulo Lima Sarmento, 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 regularidade das contas com ressalva e aplicação da multa 

regimental ao seu responsável, com as determinações ao responsável e a Associação Agro-

Pesqueira da Vila dos Miritis (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, e isentar o senhor Pedro Paulo Lima 

Sarmento da multa pela intempestividade em face do Prejulgado nº 14 desta Corte de Contas e 

determinar a expedição de recomendação ao convenente. 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 

2006/51696-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, 

responsável Espólio de Antônio Jesus de Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

regularidade das contas, com aplicação das multas regimentais aos senhores Fernando Agostinho 

Cruz Dourado e Vera Nazaré Paes da Rocha (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, dispensando a 

devolução de valores, conforme Resolução nº 17.557/03, e, aplicar de forma solidária aos senhores 

Fernando Agostinho Cruz Dourado e Vera Nazaré Paes da Rocha a multa no valor de R$766,00 

(setecentos e sessenta e seis reais), pelo descumprimento da Resolução nº. 13.989/95. 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 2006/51838-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Benevides, responsável Edimauro Ramos de Faria, 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 
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entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, 

aplicação das multas regimentais cabíveis ao responsável e determinações ao SETRAN e com 

remessa da cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará para análise e 

consecução das medidas cabíveis nas esferas cível e criminal (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, sem importar em devolução de valores, e aplicar ao responsável as multas nos valores 

de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais) pela irregularidade apontada e R$767,00 

(setecentos e sessenta e sete reais) pela remessa intempestiva. 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 2007/54617-7, que trata da Tomada de Contas instaurada no Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Pará, responsável Edson Ary de Oliveira Fontes, 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 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 regulares com ressalva, 

aplicando ao responsável a multas de R$720,00 (setecentos e vinte reais), pelo descumprimento do 

prazo. 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 2012/52148-1, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação Ulysses Pereira, responsável Roberto Pereira da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50108-8, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Associação de Moradores do Bairro de São Cristovão, responsável 

Jeová Queiroz de Vilhena, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 
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Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das 

multas 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). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Conforme eu venho me manifestando em sessões anteriores, trata-se de uma tomada de 

contas e houve a omissão total no dever de prestar contas. E pelo Relatório de Vossa Excelência, a 

entidade pessoa jurídica não foi citada? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A entidade não. Quem, foi cientificado foi o responsável. 

Concluída a fase de discussão, na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas irregulares, ficando o senhor Jeová Queiroz de Vilhena em débito para com o erário 

estadual na importância de R$27.020,00 (vinte e sete mil e vinte reais), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais), pelo débito apontado e R$767,00 

(setecentos e sessenta e sete reais), pela instauração da tomada de contas. Voto do Excelentíssimo 

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

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho a relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu venho manifestando em sessões 

anteriores, eu entendo que nessa situação é cabível a responsabilidade solidária da pessoa 

jurídica, uma vez que se trata de uma tomada de contas com omissão total no dever de prestar 

contas, e até que prove o contrário, que a entidade depois de ouvida poderá perfeitamente dizer de 

forma diferente, o dinheiro ainda continuaria na conta dela. Então eu voto no sentido de que 

julgamento seja convertido em diligência para que a entidade, a pessoa jurídica, seja citada para 

apresentar suas razoes de defesa, sob pena de ser solidariamente responsável pelo débito. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Julival Silva Rocha: Acompanho o voto do conselheiro Odilon. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: E eu nesse caso 

voto mantendo a coerência, eu ainda não concordo com a responsabilidade solidária, não tenho 

juízo de valor sobre isso, estou discutindo com a minha assessoria, se deve responsabilizar 

solidariamente a pessoa jurídica. Porém, eu concordo com a citação da pessoa jurídica, acho que 

deve ser citada. Neste caso quando há instauração da tomada de contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, permita o 

diálogo. A Citação é sobre a responsabilidade solidária, não é só citar por citar, a sugestão do 
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Conselheiro Odilon é que ela seja solidariamente responsabilizada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vossa Excelência quer 

alterar o seu voto? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Por gentileza presidente, só para eu concluir, então eu já orientei o gabinete, nós 

estamos trabalhando nessa direção, eu e todos os demais processos, observando a questão 

relevante apontada pelo Conselheiro Odilon. Anteriormente pedi que os processos fossem 

analisados antes, agora veio este ao plenário, o Conselheiro estudou o processo, eu tenho que 

acompanhar e dar uma definição. Mas essa polêmica existe, é verdade, nos meus processos nós já 

estamos analisando assim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Presidente, eu vou tomar aqui por base o que já foi dito no plenário por vários 

conselheiros. Nós vamos sucessivamente estar diante de fatos semelhantes, então até por uma 

economia de tempo, economia processual, achava que poderia haver, Conselheiro Cipriano falou 

isso há duas sessões, ou uma sessão, o levantamento dos casos para que nós do plenário 

obtivéssemos, logicamente também interessantíssimo com a anuência e participação do MPC, que 

opina em nossos processos decisivamente, nós chegássemos em uma diretriz, por que aqui e ali nós 

vamos cair nesse caso sempre, e eventualmente pode até dar para Vossa Excelência o voto de 

desempate, o que não é muito agradável. Dependendo da constituição do plenário. Então nós 

economizaríamos isso, no levantamento da Secretaria, e dirimir se vai citar a entidade, vamos 

dizer, ao mesmo tempo do responsável. Eu, por exemplo, já tenho outra indagação que já fiz ao 

Eminente Conselheiro Odilon, exatamente no caso de associações pequenas ou grandes, mas 

especialmente aquelas mais humildes que de repente quantos casos já vimos aqui, o cidadão é 

citado e depois vai atrás dele e não sabe onde está sumiu. Na responsabilidade solidária poderá se 

correr o risco, não sei se corre, mas isso durante as discussões que poderão acontecer sobre o 

tema, aquelas entidades serem desfalcadas dos seus patrimônios, porque na hora que ela é 

solidária, com eventual desacerto na prestação de contas, ela sendo solidária com o gasto, aí o 

cidadão não muito responsável ou totalmente irresponsável, e de repente não aplica os recursos, 

tem atos desatinados, e pode uma associação eventualmente ser penalizada. Acho que tudo isso nós 

temos tempo para discutir e encontrar um caminho melhor. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A preocupação do Conselheiro Nelson é pertinente, 

mas eu não vejo como uma preocupação muito rigorosa, porque se a entidade for uma entidade 

séria, ela virá aos autos dizer como prestou contas, e o gestor atual da entidade tem que sim que se 
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preocupar se o gestor anterior desfalcou ou não, querendo ou não. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: O que eu entendi na verdade, a 

preocupação do Conselheiro Odilon, primeiro, se citar a pessoa jurídica para saber se o dinheiro 

caiu na conta, o dinheiro continua na conta já que não houve prestação de contas, se foi sacado? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhores 

Conselheiros, é uma tomada de contas, não houve voluntariedade na prestação, o Estado teve que 

ir atrás, o que já é um absurdo. E segundo, a relação do Estado é com a pessoa jurídica, é o 

contrário, a responsabilidade aqui, e isso o TCU já vem fazendo desde a década de 80 senhores, é 

da pessoa jurídica, na solidariedade chama-se o gestor junto com ela nessas tomadas de contas 

com omissão total. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha: Outro detalhe quanto à preocupação do Conselheiro Nelson, é que ainda que a pessoa 

jurídica seja chamada e ela pague, e caso ela entenda que a culpa era exclusiva do gestor pelo 

desvio daquele valor, ela entrará com ação de regresso para cobrar aquele valor devido no âmbito 

judiciário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

compreendo conselheiro, eu quero só dizer na prática isso para ocorrer, veja o tempo que vai 

levar, estou me referindo a pequenas entidades, que são em grande parte tomadoras de recursos de 

convênios estaduais. Então isso que Vossa Excelência está alegando junto com o Conselheiro 

Odilon, do ponto de vista da ordem jurídica não tenho reparo a fazer, mas do ponto de vista prático 

não vai ocorrer bem assim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Eu enquanto relator, presido a instrução dos processos a mim distribuídos. Em todos eles, 

nestas situações de tomada de contas com omissão total no dever de prestar contas, eu determino a 

citação das pessoas jurídicas. Não entendo sinceramente como nossa área técnica não percebe 

isso, não entendo. Talvez porque nós temos um déficit de advogados na área técnica atualmente. 

Com certeza, o próximo concurso público já será superado isso. Conselheiro Cipriano acabou de 

informar que vem determinando a citação das pessoas jurídicas. Se ouvir as pessoas jurídicas não 

há problema nenhum. Veja bem, há uma presunção iuris tantum, se ela vier aos autos e dizer como 

foi utilizado o recurso, ela se livra eventualmente de qualquer responsabilidade. Agora, se ela 

continuar omissa não há o que fazer. E veja bem, solidariedade é exceção e é uma questão 

excepcional, como no caso aqui, onde temos uma tomada de contas com omissão total no dever de 

prestar contas. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Bem, a minha posição nesse caso eu continuo com meu convencimento de que tem ainda uma 
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decisão de que a gente deve responder solidariamente, porém, citar a pessoa jurídica eu sou a 

favor. Eu acho isso importante saber o que aconteceu com aquele recurso. Então nesse caso eu 

acompanho com voto divergente do conselheiro Odilon. Considerando que temos um empate, nesse 

caso os poderes que me cabem pelo regimento interno, em seu art. 15, X, eu vou desempatar 

acompanhando o voto do conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Só lembrando presidente que a citação é por responsabilidade 

solidária. Então não posso dizer só pela citação, eu vou acompanhar porque a citação só ela não 

tem fundamento, é por alguma razão que é citado, somente isso.  Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que isso é um assunto que a gente 

ainda vai discutir, mas eu recomendo que cada relator agora ao se deparar com um problema 

desse, veja a melhor forma de presidir a instrução processual. O certo é que o assunto foi suscitado 

em plenário e a gente tem que encaminhar uma solução. E eu vejo que o colegiado está dividido e 

eu também acho isso saudável. Isso que é colegiado, é quando diverge mesmo, eu acho isso 

importante, e a gente está estudando para chegar ao bom termo. Assim, a Presidência proclamou 

que, por maioria de votos (4x3) foi declarado vencedor o voto divergente apresentado pelo 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50432-5, 

que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por José Alves Feitosa Oliveira, 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 conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se na íntegra da 

decisão prolatada do Acórdão nº 49.819, e, ainda, que seja desentranhado dos autos o expediente de 

fls. 13 e 14, que não tem pertinência com o presente processo (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 Conhecer do recurso, para 

no mérito, negar provimento e manter o Acórdão guerreado nº 49.819 de 01.12.2011 em todos os 

seus termos. 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 2013/50877-3, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Euniciana Peloso da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 
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Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo conhecimento e provimento parcial do Acórdão atacado, para manter a multa 

aplicada (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 conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe provimento parcial no sentido 

de manter somente a multa pela remessa intempestiva no valor de R$100,00 (cem reais). 

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 2014/51358-6, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Consuelo Maria da Silva Castro, 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 conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se o Acórdão 

atacado nº 53.289/2014 em todos os seus termos (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 conhecer e dar provimento ao recurso, 

reformando a decisão recorrida para julgar as contas regulares com ressalva. 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 2014/51664-2, que tratam dos Embargos de Declaração, opostos por João Farias 

Guerreiro, 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 conhecimento e provimento parcial 

dos Embargos, para reformar o Acórdão nº 53.198, de 10.04.2014, para considerar o valor glosado 

como regular e manter a multa regimental (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 Conhecer do recurso, para no mérito, negar-lhe o 

pretendido provimento e, assim, manter na íntegra o Acórdão atacado nº 53.198. Consultado o 
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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 2014/51794-0, que trata do Pedido de Rescisão interposto por Vilmar 

Farias Valim, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/51853-5, que trata do Pedido de Rescisão interposto por Maria de Nazaré Barros 

Pires, 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 ressalva, 

com exclusão das multas aplicadas e ainda, corrigir o número do CPF e a referência ao cargo da 

responsável nos termos requeridos (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 procedente o pedido de rescisão, passando 

a julgar as contas regulares com ressalva. 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 2015/50188-8, que 

trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Júlio César dos Santos Conceição, 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 conhecimento e desprovimento do recurso (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 conhecer do 

recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. 

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 2015/50872-0, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Wilde Leite Colares, 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 
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jurídico foi pelo conhecimento e improvimento, com a consequente manutenção da decisão 

recorrida em todos os seus termos (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 Conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. 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 

2015/51105-4, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Oti Silva Santos, 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 desconhecimento do recurso, por ausência de 

pertinência temática, mas caso essa Corte assim não entenda, no mérito, pelo desprovimento 

(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 conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe, mantendo integralmente a decisão recorrida. 

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: Eu quero neste momento antes de ler 

a matéria administrativa, fazer um agradecimento aos conselheiros que a partir do momento que a 

gente manifestou o pedido, pelo adiantado da hora. Todos foram muito competentes, ao extrair de 

cada relatório a sua essência. E isso não comprometeu o entendimento dos demais conselheiros e a 

gente conseguiu dar celebridade à sessão. Muitíssimo obrigado a todos. Eu quero nesse momento 

tratar do primeiro item da matéria administrativa: Conforme em proposta de resolução distribuída, 

aos senhores conselheiros na sessão ordinária do dia 13/10 onde após os devidos entendimentos foi 

processada alteração no seu texto, devidamente encaminhada aos gabinetes do dia de ontem, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 2028

submeto a este colegiado, proposta de resolução encaminhada pela Secretaria de Gestão de 

Pessoas que diz respeito a modificação na resolução que regulamenta a concessão do adicional de 

qualificação aos servidores ativos ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal deste 

Tribunal de Contas. Isso em comprimento ao PCCR, que tem que entrar em vigor em janeiro. 

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

na Resolução nº 18.767, desta data. Ato contínuo, a Presidência assim se pronunciou: O segundo 

item, também de origem da secretaria de gestão de pessoas, conforme material distribuído aos 

Senhores Conselheiros na sessão ordinária do dia 17/11. Este não sendo objeto de qualquer 

emenda, submeto ao colegiado a proposta de resolução que diz respeito à regulamentação do 

sistema de avaliação de desempenho previsto no artigo nº 14 da lei nº 8037/2014, que institui os 

planos de cargos e carreira e remuneração de servidores deste Tribunal de Contas do Estado do 

Pará. E também em cumprimento ao PCCR da gestão do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

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

consubstanciada na Resolução nº 18.768, desta data. Ainda com a palavra, a Presidência assim se 

pronunciou: Doutora Alice, a senhora que é secretaria, sua missão está cumprida, os conselheiros 

se convenceram dos seus argumentos e esses dois projetos muito importantes para os servidores da 

casa do quadro efetivo. Muitíssimo importante em cumprimento ao PCCR que vai entrar em vigor 

no próximo ano. Um deles já partir de janeiro de 2016. O terceiro item da pauta, sobre a mesa 

solicitação do departamento de controle externo para o arquivamento e baixa no sistema dos 

processos tomados de contas de números 2013/50344-1, 2013/50346-3, 2013/50347-4, 

2013/50353-2, 2013/50371-4 e 2013/50340-8, tendo em vista suas instaurações indevidas, 

enquadrando-se no disposto na Resolução nº 18.589/2014 deste Tribunal. Sua Excelência a 

Conselheira Relatora Lourdes Lima que após análise dos autos determinou seu arquivamento 

conforme recomendou a Secretaria de Controle Externo. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.769, desta data. 

Novamente com a palavra, a Presidência assim se pronunciou: Nos termos previstos no artigo nº 11, 

alínea “a” da resolução nº 17.658/2009 deste Tribunal de Contas, a presidência dá conhecimento 

ao Plenário que o Processo nº 2013/50108-2, que trata do acompanhamento da gestão pública 

estadual, plano plurianual (PPA), avaliação de 2013, sob a relatoria do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, teve a tramitação regular e as recomendações 

apontadas pela secretaria de controle externo foram devidamente formuladas no parecer prévio 
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das contas do governo no exercício de 2013, não dando ensejo a qualquer nova manifestação deste 

tribunal. Assim sendo, conforme prevê a norma supramencionada, os presentes autos devem ser 

arquivados. No próximo item, submeto a apreciação plenária proposta de resolução distribuída na 

sessão plenária do ultimo dia 10/12, da lavra de sua Excelência a Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha que versa sobre alteração do artigo 5º da resolução nº 18.389/2014, uniformizando 

o prazo para encaminhamento de prestações de contas de auxílio, contribuições e subvenções. 

Houve uma emenda do Conselheiro Odilon Teixeira, devidamente acatada pela conselheira. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

presidente eu queria destacar o trabalho denodado da Ilustre Conselheira Substituta, pertinente, 

aprofunda-se na matéria e traz ao plenário um estudo absolutamente correto e muito útil para esta 

casa. Então eu gostaria de parabenizar a Conselheira Milene pela sua atuação neste sentido, como 

toda sua atuação nesta casa e dizer que estou plenamente de acordo com a matéria distribuída e já 

dou meu voto favorável. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 

matéria consubstanciada na Resolução nº 18.770, desta data. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Ratifico tudo o que disse o Conselheiro 

Nelson Chaves a respeito da dedicação nesse processo da Conselheira Milene Dias da Cunha, com 

a feliz observação do Conselheiro Odilon Teixeira, obrigado! E o nº 6 da pauta, cuida da proposta 

de resolução distribuída na sessão do dia 10/12 proveniente da escola de contas Alberto Veloso, 

que versa sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional, Plano de Educação Corporativa, (PEC) 

e o Plano de Capacitação do Jurisdicionado. Não houve apresentação de emenda novamente 

elogios à escola de contas na pessoa de Doutora Milene, na pessoa de Conselheiro Nelson Chaves 

que preside o conselho consultivo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Houve emendas do Conselheiro Cipriano que já foram acatadas e 

colocadas na resolução. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da 

Cunha Teixeira: Então eu peço perdão, retifico o comentário obrigado Conselheiro Cipriano 

Sabino, vigilante, atento, apresentou a emenda. É porque não estava o registro aqui, mas, obrigado 

a vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhor presidente apenas para fazer uma pequena correção, o que é difícil tentar corrigir 

o que Vossa Excelência diz, mas nesse caso eu acho importante. É que esse trabalho aqui, embora 

sendo eu que eventualmente o presidente do conselho da escola de contas. Eu quero destacar 

presidente, a importância do trabalho especialmente da Conselheira substituta Milene que 
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comandou junto com a diretora da escola e a equipe da escola, a elaboração desse documento. Eu 

fui apenas um acompanhante do trabalho denodado que tiveram. Um trabalho de fôlego, eu me 

honro muito de estar eventualmente na presidência da escola. Mas dizer que deve ser neste aspecto 

debitado exclusivamente esta equipe maravilhosa que se formou na escola. Conselheira Milene 

comandou todo esse processo com reuniões demoradas no seu gabinete com presença da diretora e 

outras companheiras todas e companheiros da escola de contas. De maneira a proporcionar que a 

escola pudesse trazer a este plenário um trabalho deste porte para que merecesse a aprovação de 

todos nós aqui. Então eu quero fazer a justiça pela elaboração da documentação e dizer que estou 

muito feliz. E ficarei ainda muito mais feliz se este plenário, quem sabe à unanimidade, acatando as 

emendas que inclusive o Conselheiro Cipriano fez apresentar como o Conselheiro Odilon no estudo 

anterior. Eu acho que esta contribuição positiva de várias assessorias, de várias mãos, de várias 

cabeças, nos levam no sentido que a gente pretende obter. Então parabenizar essa equipe, a 

diligência do trabalho e já dar meu voto logicamente favorável. A aprovação deste texto. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Lourdes Lima de Oliveira: Senhor 

Presidente, nós estamos encerrando um ano com um resultado muito positivo. Inclusive 

aproveitando para destacar esse momento da votação, parabenizar ao Conselheiro Nelson, Vossa 

Excelência ressalta o trabalho da diretora do conselho consultivo, da diretora da escola, Doutora 

Milene e Doutora Gel, respectivamente. Mas eu acredito que Vossa Excelência também tem dado 

uma grande e especial atenção nos trabalhos da escola, uma grande colaboração. Nós todos temos 

acompanhado, participado também, mas, Vossa Excelência tem dado uma excelente contribuição 

inclusive internamente e externamente, nós temos visto aí ultimamente na imprensa. E parabenizo 

Vossa excelência na semana passada destaque na imprensa através do jornal O Liberal em local de 

destaque na mídia. Isso o tribunal de contas só tem a ganhar com isso Conselheiro Presidente. E 

parabenizo Vossa excelência que na presidência de Vossa Excelência vêm acontecendo todos esses 

fatos, principalmente esse momento de destaque e estou de acordo e mais uma vez parabéns pelo 

saldo bastante positivo. Estamos no final de ano, mas hoje nós já recebemos a programação 

próxima que é o plano que está com conosco aqui. A gente já deu olhada e com certeza estão de 

parabéns, Vossa Excelência, Conselheiro Nelson, Doutora Milene, Doutora Gel e toda a equipe 

que fazem parte da escola de conta. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.771, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Da minha parte eu quero 
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reforçar o que diz o Conselheiro Nelson Chaves, Conselheira Lourdes Lima, porque é um trabalho 

bonito. Agradeço ao Conselheiro Cipriano por ter se preocupado em aperfeiçoar a proposta, isso 

para os servidores da casa é muito importante o que estamos votando agora, muito importante. São 

três coisas que estamos votando, que nos deixa no nível realmente daquilo que a gente sonha de 

excelência em relação à escola de contas e em relação à capacitação de servidor, muito 

importante. Então graças às cabeças pensantes da escola no momento, conselho consultivo que tem 

trabalhado muito e a gente pode concluir um trabalho desse aqui, muito obrigado. Então ratifico o 

que diz o conselheiro Nelson, Conselheira Lourdes, Conselheira Cipriano em relação à Senhora 

Doutora Milene e a Gel que está ali valeu muito obrigada. Vamos ao 7º item da matéria 

administrativa. Senhores Conselheiros submeto a consideração plenária nos termos previstos do 

artigo nº 12 do inciso II, alínea “b” do regimento interno desta Corte de Contas, proposta de 

celebração de acordo de cooperação com o Centro de Excelência Ideal, no que concerne a política 

de descontos nos cursos ofertados por essa instituição aos nossos servidores e seus dependentes. A 

procuradoria desse tribunal analisou o documento e emitiu o parecer favorável. É um trabalho que 

não estou inventado agora e já acontecia nas administrações anteriores. Eu acho bastante saudável 

porque permite aos nossos servidores que desejarem estudar, assim como seu filhos, o desconto na 

escola que tem referência de bom nível na nossa cidade. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.772, desta data.  

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E agora o 

8º e o último item da pauta administrativa, este assunto apenas para distribuir aos Senhores 

Conselheiros. Solicito à Secretaria Geral que distribua aos conselheiros para conhecimento e 

apreciação na próxima sessão. Atendendo ao que dispõe o § 1º do artigo nº172 do regimento 

interno: a - Oferta de 7 vagas para ao cargo de Auxiliar Técnico de Controle Externo – 

Administrativo, além das três já autorizadas. Assunto relativo ao concurso público, não está se 

criando cargo nenhum. Isso é para nível médio a gente quer oferecer um pouco mais de cargos 

para nível médio e quero que vossas Excelências analisem com carinho. b - Autorização para 

celebração de termo de filiação ao IBRAOP - Instituto Brasileiro de Obras Públicas. E acordo de 

cooperação visando a realização do XVII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas 

(SINAOP). Isso é um pleito também principalmente da nossa engenharia do controle externo, para 

conhecimento. c - Instrução normativa que dispõe sobre a instauração, organização e o 

encaminhamento ao tribunal de contas dos processos de Tomada de Contas Especial, bem como no 
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que se refere a resolução que fixa os valores para encaminhamento das tomadas de contas ao TCE. 

Esta matéria, é importante destacar, sofreu emendas dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Cipriano Sabino, Odilon Teixeira, e da Conselheira substituta Milene Dias da Cunha. O texto ora 

apresentado consolida as alterações apresentadas pelos Conselheiros citados. Da minha parte 

senhores Conselheiros eu quero agradecer o nosso procurador do ministério público de contas 

Doutor Felipe Rosa Cruz que é procurador geral eleito, ele pede permissão para cumprir uma 

agenda nesse momento e se retirar do plenário. Vossa Excelência tem a permissão concedida, e 

nesse momento eu vou franquear a palavra aos nossos conselheiros. Da minha parte eu quero é 

muito agradecer. Hoje foi um dia muito produtivo no que diz respeito a parte processual e a parte 

que compete a administração. São esses projetos que a gente inclui na pauta administrativa. Eu 

tenho impressão que daqui a gente saiu bastante satisfeitos, gestão de pessoas, também a escola de 

contas, o controle externo, a gente ter conseguido aprovar, com o convencimento dos nossos 

conselheiros, matérias importantes para a nossa instituição. Da minha parte só tenho que 

agradecer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhor Presidente, eu serei breve exatamente pelo adiantado da hora, para não cansar ninguém. 

Mas queria fazer menção que distribuíram pelas mãos da Diretora Professora Gel da Escola, a 

todos os conselheiros, MP, as atividades da escola do mês de novembro e de dezembro, uma 

decisão do nosso Conselho, está a Alice presente, Conselheira Milene, Gel, Francisco, todos nós, 

que a cada mês se informasse aquilo que foi feito no mês anterior. Vossa Excelência falou do TCE 

Cidadão, eu já falei aqui rapidamente dizendo da alegria, da motivação, do carinho com que fomos 

recebidos lá na Escola Anísio Teixeira, e uma pretensão nossa, de toda a escola, é que nós 

tenhamos, tem o Marcos ali também que nos ajuda muito, enfim, a equipe toda da escola, que nós 

tenhamos a alegria de no final do ano que vem estar comemorando aqui a presença nas salas de 

aula de todos os conselheiros desta casa. Eles pedem, isso extensivo também ao MPC, a interação, 

a fraternidade, a maneira como eles estão interagindo com esse programa do Tribunal, isso é 

muito reconfortante, acho até que recarrega baterias, as vezes a gente tem assim alguma tristeza 

com algumas coisas que estão acontecendo, e vem de lá meio rejuvenescido com a alegria dos 

jovens, o acolhimento dos professores. E penso que o grande salto que deu na multiplicação desses 

conceitos, foi quando nós fizemos aquele encontro para os multiplicadores, quer dizer, quanto mais 

nós tenhamos, até porque nós pedimos para que os alunos depois da visita do TCE, eles passem a 

ser os multiplicadores nas suas casas, nos seus bairros, daqueles conceitos que a gente leva. Então 
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seria para nós um motivo de grandíssima alegria, para todos aqui, que os conselheiros também 

tivessem a oportunidade, sei que vai ser muito importante. Outro ponto que queria chamar atenção, 

também elogiando muito a participação de toda a equipe da escola que tem nos dado suporte para 

isso, é que conversando com a Conselheira Lourdes, Conselheira Milene, e o nosso pessoal 

também todo da equipe da Escola, essas programações da Sexta-feira de Integração, e 

conversando, sobretudo, com Vossa Excelência, que não traríamos ninguém para sexta-feira última 

do mês de dezembro, que não será a última porque o recesso vai iniciar antes da última sexta-feira 

de dezembro. Eu acho que diferente exatamente de todos os outros meses, por natureza, como é o 

mês de dezembro, o mês do natal, das festas de fim de ano, ao invés de fazermos aqui o 

chamamento de uma autoridade, de uma instituição, a sexta-feira de integração se transformasse 

na Sexta de Confraternização para os membros desta casa. Isso foi muito valorizado muito na 

conversa que tivemos: Conselheira Lourdes, Conselheira Milene. No sentido que transformássemos 

a Sexta de Integração na Sexta de Confraternização. Nosso Coral que tem abrilhantado todos os 

eventos desta casa. Tem uma participação especial que eles chamam da “Cantata de Natal”. E 

com a permissão de Vossa Excelência queria então dizer que a sexta-feira deve ser nesse sentido, 

com um convite extensivo com muita fraternidade, muita amizade ao Ministério Público de Contas, 

seus integrantes todos. A sexta-feira próxima dia 18, será diferente das outras, ela será realmente 

um evento para nós nos confraternizarmos e encerar positivamente esse ano de 2015. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Eu continuo 

disponibilizando a palavra aos conselheiros. Bem, como ninguém mais quer falar, eu tenho a 

impressão que é por conta do cansaço. Na quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos fazer a 

última sessão, e aí eu sei que vai ter o momento de cada Conselheiro poder falar deste ano. O que o 

Conselheiro Nelson está propondo na sexta, vai ser uma confraternização simples, sem festa, sem 

comida. Mas eu acho que é um momento importante, o encontro dos conselheiros com os seus 

funcionários, assessores, funcionários da casa. E a gente poder celebrar este ano de vitórias, com o 

nosso Coral que é uma referencia para nós, fazendo uma apresentação, eu acho que deve ter 

alguma coisa inédita do Coral para apresentar para nós, vai ser um dia agradável, e eu faço o 

convite, o conselheiro vai poder ter a palavra para poder falar aos Servidores publicamente se 

desejar. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Eu soube que eles já se apresentaram domingo na Praça Batista Campos, e as pessoas que 

assistiram disseram que foi um sucesso, Conselheiro Nelson, nosso Coral se apresentando, 
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estreando nessa Cantata do Natal na Praça Batista Campos em público. E eles aqui com certeza 

quando vierem se apresentar na sexta-feira, já estarão bem mais afinados para essa Cantata. E eu 

parabenizo também, porque é um trabalho conjunto da Escola de Contas, do gabinete de Vossa 

Excelência, e o Coral realmente merece nossa participação, nossa atenção, nossos aplausos, e 

parabenizo mais uma vez o trabalho da Escola de Contas, do gabinete de Vossa Excelência, o 

Coral que foi uma ideia de Vossa Excelência anos atrás e que realmente está dando show, não só 

aqui, mas já começou o show do natal lá fora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Hoje foi um dia de muita movimentação aqui na casa, mas 

acima de tudo a sensibilidade que a gente pôde perceber em cada conselheiro, de tentar dar 

celeridade à sessão e a gente conseguiu, em um horário considerado bom, encerrar a sessão. Então 

da minha parte só tenho a agradecer.  E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a 

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

vinte e seis minutos (13h26min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal 

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

 

 

Belém, 15 de dezembro de 2015. 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário  

 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em  
Sessão Ordinária de 17 de dezembro de 2015. 

 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 

 
V I S T O: 
 
 
 
LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA 
               Presidente  


