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ATA Nº 5.363 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e oito (28) do mês de janeiro do ano dois 

mil e dezesseis (2016), quinta-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro 

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

Teixeira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira, Julival Silva Rocha e a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha, e, ainda o Excelentíssimo Senhor Subprocurador do 

Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry, 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 as ausências 

dos Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves por motivo de força maior e Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira em tratamento de saúde. Disponibilizada, previamente, no sistema digital 

deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e seis (26) de janeiro de 2016, 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. 

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

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

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

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

Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido e em ato contínuo a Presidência, considerando 

dispositivo regimental, convocou a Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias 

da Cunha para atuar na sessão como Conselheira. Em seguida, solicitou ao senhor secretário a 

retirada dos processos n.ºs 2005/51626-6 e 2005/53395-7 da pauta de julgamentos. No 

seguimento, solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, quando foi 
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anunciado o Processo nº 2005/53248-8, que cuida da prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Mãe do Rio, sob a responsabilidade do Espólio do senhor Antônio Saraiva Rabelo, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias que, antes de relatar, apresentou a seguinte argumentação: 

Bom dia senhor presidente, bom dia senhores conselheiros, o presente processo é oriundo da 

Corregedoria e ele está, senhor presidente, enquadrado numa programação suscitada pelos 

senhores conselheiros ao controle externo, para que nós estipulássemos um prazo para que todos 

os processos com mais de dez anos, até 2015, fossem julgados; e que estabelecesse também um 

cronograma para que todos os processos até 2006, digo há mais de dez anos, até 2016 também 

fossem julgados ainda neste ano. Os de 2015, o DCE orientando a Corregedoria estabeleceu um 

cronograma que até o dia 31 de março estarão concluídas as instruções; e até o dia 30 de maio 

estará posto à disposição da presidência para pautar os processos e trazer a julgamento, dando 

cumprimento a aquilo que foi conversado entre seus conselheiros; e até pelo conselheiro Cipriano, 

o que será uma coisa muito importante para uma prestação de contas não somente ao cidadão, mas 

também e principalmente ao jurisdicionado que quer saber e ter a certeza se deve ou não deve para 

não continuar naquela insegurança do processo não julgado. Então estou muito satisfeito em 

apresentar esta informação em plenário, que fique colocado nos anais desta reunião Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro André Dias eu quero, 

neste momento cumprimentar Vossa Excelência, e sei que todos os nossos servidores estão ouvindo 

o que Vossa Excelência está dizendo, está aqui presente nesta Sessão o secretário de Controle 

Externo, doutor Carlos Edilson; e fica neste momento registrado em ata desta sessão a orientação 

também da presidência de apoio à manifestação proferida pelo conselheiro Corregedor André 

Dias. Este assunto nos incomoda, incomoda a instituição, é compromisso de todos nós, 

conselheiros e servidores, que com certeza terão todo o apoio do Ministério Público de Contas pra 

resolver este passivo que para nós, usando um termo que não deveria, mas é uma vergonha. Isso 

nos envergonha. Não se pode ter orgulho de ter na nossa Casa um processo com dez anos de idade; 

e é importante registrar que há pouco tempo tinha processos na Casa com vinte anos de idade. Os 

últimos quatro anos, presididos pelo conselheiro Cipriano Sabino, num esforço extraordinário da 

Corregedoria, estando à frente o conselheiro Ivan Barbosa da Cunha a gente conseguiu 

praticamente resolver dez anos. Então há um esforço muito grande neste momento do Corregedor 

André Dias, acatando ponderações do eminente conselheiro Cipriano Sabino, A presidência dá 
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todo apoio. Fica a nossa mensagem com a presença do Secretário de Controle Externo, que 

transmita isso a todas as controladorias, extensivo a todos os servidores que atuam no controle 

externo. Vamos enfrentar esse problema, e vamos resolver o problema. Isso é importante para a 

Instituição, e importante para a sociedade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Eu quero dizer já também de forma simples, pedir a colaboração à 

Corregedoria ao Ministério Público, porque alguns desses processos estão situados na pelo 

Ministério Público; e que este Ministério procurasse realmente envidar os esforços para que eles 

fossem colocados à disposição do Tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro eu também aproveito a oportunidade; pois pediu a palavra 

para tratar do assunto o representante do Ministério Público de Contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Subprocurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry. 

Senhor presidente, senhores conselheiros, apenas para, já que foi tocado o assunto. A 

Corregedoria encaminhou à presidência do Tribunal alguns processos que haviam sido tramitados 

para o Ministério Público e que estavam sob análise. Recebido o expediente pelo Procurador-

Geral, ele encaminhou ofício aos procuradores e subprocuradores dando prazo de cinco dias para 

que nós respondêssemos acerca dos processos. Então, cada procurador está dando a prioridade 

devida. Alguns processos, acho até que já haviam saído do Ministério Público e também vamos dar 

toda a prioridade para que se resolva esse passivo. É isso senhor presidente, senhores 

conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Quero 

agradecer pela manifestação do representante do Ministério Público, doutor Guilherme Sperry e 

dizer o seguinte: esse esforço tem um simbolismo, não é uma coisa à toa. Nós vamos caminhar 

daqui pra frente e chegar o momento em que a gente possa neste plenário festejar a grande 

conquista e dizer: vamos julgar neste ano os processos do ano anterior. É neste ponto que 

precisamos chegar; o de não ter um processo nesta Casa com mais de dois anos; em hipótese 

nenhuma. Hoje, no final de janeiro para o início de fevereiro, estamos julgando os processos de 

2015. Isso sim é que é bonito. É aí que queremos chegar no futuro. Então eu tenho certeza que a 

atitude da Corregedoria, o esforço dos conselheiros, do Ministério Público de Contas e dos nossos 

servidores, podemos caminhar neste rumo. Precisamos chegar lá; e também para o jurisdicionado 

que está com um processo nesta Corte há dez anos, ele está incomodado, ele não está feliz com 

isso. Então não é bom para a instituição, não é bom para o jurisdicionado, não é bom para a 

sociedade. Eu quero contar com o apoio de todos. Parabéns conselheiro André Dias. Manifestação 
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do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Quero me manifestar 

até com alegria sobre o trabalho do conselheiro André Dias nessa direção. Um processo do ano de 

2005. Efetivamente as palavras de Vossa Excelência, senhor presidente, foram muito 

esclarecedoras e importantes. Tanto eu quanto Vossa Excelência, e de todos que estão aqui neste 

momento. Há pouco tempo que estamos no Tribunal. Mas existe um esforço grande neste sentido, 

tanto dos conselheiros como dos servidores com essa preocupação. Lembro que alguns anos atrás, 

havia processos no Tribunal com vinte três, vinte e quatro anos, como Vossa Excelência se referiu 

muito bem. Uma preocupação muito grande até porque existe um controle social, a sociedade 

fiscaliza o trabalho das autoridades, cada vez mais, o que incomoda a todos nós. Acredito que dos 

mais novos, e que chegou quase junto comigo. Eu me lembro bem da preocupação de Vossa 

Excelência. Em seguida, o conselheiro Ivan veio, assumiu pela primeira vez a Corregedoria no 

Tribunal de Contas, e aí a preocupação de todos os conselheiros de trabalhar nesse passivo e daí 

Vossa Excelência colocou muito bem, avançamos um pouco mais, em cerca de quase doze anos. Já 

temos aí processos em torno de dez anos. O saldo acima disto, menos de cinquenta processos com 

mais de dez anos. Então já houve um avanço significativo, feito por todos os conselheiros que estão 

aqui. Eu louvo, apoio e também concordo e acho que o projeto de nós estarmos julgando contas de 

exercício anterior ao que está vigente é a nossa principal meta. Estamos caminhando para isso, 

então eu quero parabenizar, louvar as palavras de Vossa Excelência pelo andamento e de dar 

continuidade a este projeto que não é de ninguém da Corte, do Cipriano, do Nelson, do Coutinho 

Jorge, é um projeto da instituição Tribunal de Contas do Estado, como controle externo. E 

obviamente que o Brasil inteiro, os Tribunais de Contas estão se movimentando nesta direção, tem 

aquele controle de autoavaliação que consta do questionário que trata do tempo médio, indicador 

em que um processo fica para julgamento no Tribunal. Um indicador que vai dizer quanto tempo 

está se levando para o julgamento de um processo; estamos evoluindo com os indicadores do nosso 

TCE deu um salto muito grande sobre o que estava para o que está agora. Isso mostra que já houve 

um avanço significativo. Ainda se tem muito o que fazer. Então eu quero cumprimentar e agradecer 

a Vossa Excelência, parabenizar, cumprimentar o doutor Guilherme e em nome dele cumprimentar 

os demais membros daquele “Parquet” que da mesma forma nós todos caminhamos juntos, de 

mãos dadas, vamos dizer assim, na busca da recuperação desse passivo de processos. É 

inadmissível, como Vossa Excelência disse, fica até chato de falar, mas não há explicação, senhor 

presidente, eu não vejo explicação, justificativa, para ter processos de vinte anos, o que não tem 
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mais. Mas a mesma preocupação se refere qual seria a explicação para um processo que está há 

dez anos para ser julgado. Os jurisdicionados não tem a segurança jurídica, já aconteceram várias 

mudanças na gestão. Partidos se assumiram, mudou-se o secretário, mudou-se o prefeito. Então há 

uma situação delicada, difícil, importante porque se trata de recursos públicos acomodaram, 

mudaram-se os prefeitos recursos públicos. A Constituição Federal determina que seja feita a 

devida fiscalização e o acompanhamento dos recursos públicos. Considero muito importante esse 

projeto, muito importante a fala do conselheiro André dias nessa direção. Não quero terminar, 

senhor presidente, sem antes registrar, como Vossa Excelência o fez, o trabalho importante do 

conselheiro Ivan Barbosa da Cunha na época em que estava na Corregedoria que ajudou o 

Tribunal a avançar mais de dez anos do passivo do Tribunal de Contas. Depois de proferido o 

relatório, cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que, ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas 

de responsabilidade do espólio citado, compelindo-o à devolução do valor recebido e não declarado 

legalmente. Em seguida, a Presidência tornou público que o representante legal, devidamente 

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

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

ficando o espólio do responsável em débito para com o erário estadual no valor de R$ 34.155,00 

(trinta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais). Consultado o plenário este se posicionou 

inteiramente de acordo, oportunidade em que proclamou a Presidência, que resolveu a Egrégia 

Corte, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2005/52353-4, Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Abaetetuba, 

sob a responsabilidade do espólio do senhor Francisco Maués Carvalho, cujo Relator foi o 

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

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou 

pela irregularidade das contas de responsabilidade do espólio citado, compelindo-o à devolução do 

valor recebido e não declarado legalmente. A presidência, então, tornou público que o representante 

em questão, devidamente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando o espólio do responsável em 

débito para com o erário estadual no valor de R$ 27.585,98 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e 

cinco reais, noventa e oito centavos). Consultado o plenário este se posicionou inteiramente de 
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acordo, oportunidade em que proclamou a Presidência, que resolveu a Egrégia Corte, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2005/53614-0, que agasalha o Ato de Aposentadoria de Raimundo da Silva Rodrigues, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pelo arquivamento do presente processo face à perda de objeto. Pausa. A matéria entrou na 

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

voto no sentido de extinguir  o presente processo, em face do falecimento do aposentando, 

ocasionando-se, por conseguinte, a perda do objeto. Consultado o plenário este se posicionou 

inteiramente de acordo, oportunidade em que proclamou a Presidência, que resolveu a Egrégia 

Corte, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2005/50828-0, que agasalha o Ato de Retificação de Aposentadoria de João Guerreiro Chaves, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o parecer 

escrito nos autos, opinou pela conversão do julgamento em diligência para que o IGEPREV 

promova as retificações necessárias, identificadas pela SECEX do TCE. Pausa. A matéria entrou na 

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

voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que o IGEPREV promova as 

retificações apontadas no relatório da SECEX, intimando-se o interessado para, querendo, 

manifeste-se no prazo de quinze dias a respeito desta decisão. Consultado o plenário este se 

posicionou inteiramente de acordo, oportunidade em que proclamou a Presidência, que resolveu a 

Egrégia Corte, 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, o conselheiro Luís da Cunha Teixeira, expôs os 

assuntos atinentes à MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Com elevada honra, submeto a este Egrégio 

Plenário, nos termos do parágrafo único, alínea “a”, inciso III do art. 5º da Resolução nº 3.799 de 

09.10.1970, com as alterações processadas pela Resolução nº 17.462 de 29/11/2007, a outorga da 

mais alta honraria desta Corte de Contas, a Medalha Serzedello Corrêa Classe “A” a sua 

Excelência o Senhor Alípio Jorge Rodrigues da Silva, Vice-Almirante e Comandante do 4º Distrito 
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Naval, conforme indicação formulada por Sua Excelência o Conselheiro Nelson Chaves através do 

expediente nº 2016/00484-5, pelos relevantes serviços prestados ao Estado do Pará. A matéria 

entrou na fase da discussão. Em não havendo, foi colocada em votação e, tendo sido aprovada 

unanimemente, ficou consubstanciada através da Resolução n.º 18.783, desta data. Em nova 

manifestação, a Presidência expôs novo assunto: Submeto ao Plenário, proposta de 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 que se refere a Resolução que 

fixa os valores para o encaminhamento das Tomadas de Contas ao TCE. Esta matéria sofreu 

emendas dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino, Odilon Teixeira e da 

Conselheira Substituta Milene Cunha, o texto que foi distribuído consolida tais alterações. A 

matéria colocada em discussão. Em não havendo, entrou em votação; e que por causa da aprovação 

unanimidade, ficou consubstanciada através das Resoluções n.ºs 18,784 e 18.785, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Quero 

registrar, o conselheiro André Dias tem dialogado bastante com o controle externo a respeito de 

ponderações do trabalho estratégico do controle externo de formular instruções normativas, 

formular manuais para orientar tanto o nosso trabalho aqui no TCE quanto o nosso jurisdicionado. 

Então eu quero parabenizar ao doutor Edílson, a Vossa Excelência, toda a equipe do controle 

externo por ter produzido um belíssimo trabalho, muito útil à instituição. Que a equipe do controle 

externo continue formulando esse trabalho estratégico para poder melhorar o controle externo 

paraense. Parabéns a Vossa Excelência. Quero fazer um comunicado aos conselheiros, Ministério 

Público. Tivemos uma reunião de trabalho com membros do Tribunal de Contas dos Municípios, o 

presidente e o vice-presidente daquela Corte. Eu participei da reunião, o conselheiro André 

também e vamos fazer um evento em conjunto TCE e TCM, justamente para passar a prefeitos 

orientação de fim de mandato. Acho que é um trabalho importantíssimo, a exemplo do que há 

pouco tempo o conselheiro André Dias fez as ponderações aqui, principalmente no que se refere a 

convênios, e foi muito útil aos municípios. Então faremos um encontro em fevereiro, estamos 

definindo a data, o encontro vai ser realizado TCE/TCM com a participação dos dois ministérios 

públicos de Contas para que a gente possa tratar exclusivamente, conselheira Milene, de 

orientação para fim de mandato. O que cabe a nós é sobre o convênio. E a eles, tratar das outras 

medidas. Acho saudável este encontro, festejar esse momento feliz das nossas instituições que 

exercem o controle externo para que a gente possa fazer um trabalho necessário para quem está 
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encerrando o mandato, principalmente no momento de crise financeira em todo o país. Conselheiro 

André, muito obrigado, a gente vai depois passar a orientação e acho muito necessária a 

participação da Escola de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente, Sobre este assunto, eu quero falar que o conselheiro 

André Dias, há quatro anos mais ou menos, já tinha feito proposição de uma resolução para a 

efetiva transição dos cargos em que o Tribunal orientava com vistas a prevenir. Acho importante 

registrar isso, se for o caso atualizar isso para que a gente possa publicar com antecedência, o 

quanto antes, para que os prefeitos tomem as providências no sentido e fazer a transição, conforme 

prevê a resolução proposta pelo conselheiro André Dias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Ele mesmo participou da reunião falou de como 

fazer, mas eu quero festejar o encontro das nossas instituições para tratar do tema. Eu achei muito 

importante. Vai ser um ganho muito grande para a sociedade paraense, principalmente para 

prefeitos que não têm uma boa assessoria técnica; e a gente vai dizer a eles o que a gente quer que 

eles façam até o final de mandato. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a 

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

cinquenta e cinco minutos (09h55min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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

 
Belém, 28 de janeiro de 2016. 
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