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ATA Nº 5.370 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia primeiro (1º) do mês de março do ano dois mil e 

dezesseis (2016), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

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

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha, e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor Subprocurador Patrick Bezerra Mesquita, 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. 

Disponibilizadas, previamente, no sistema digital deste Tribunal as atas das sessões ordinárias 

dos dias dezesseis (16) e vinte e cinco (25) de fevereiro 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-as. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-as. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-as. 

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

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

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

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

Aprovo-as. Senhores, nós temos uma pauta que eu considero pequena, e conforme já anunciado 

em reunião anterior, e também formalizei por escrito, vamos fazer uma reunião administrativa 
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logo após essa sessão no gabinete da presidência em que todos vão poder se manifestar. Então 

estão convidados os conselheiros e conselheiros substitutos. Logo após o plenário, espero que 

a reunião seja rápida e a gente vai prosseguir e fazer esse segundo tempo numa reunião 

administrativa para tratar dos nossos assuntos. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato 

contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2012/51552-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Secretaria de Estado de Administração, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo o dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que antes de se manifestar a respeito do parecer escrito nos autos, 

apresentou a seguinte manifestação: Presidente, antes de tudo bom dia a todos, eu não poderia 

deixar de não registrar a minha felicidade em ver a minha amiga, a minha ex-colega, sempre 

colega da Magistratura de Contas, Ministério Público de Contas, e ver a vaga constitucional 

do Ministério Público de Contas, ocupada de forma tão florida e tão competente pela Rosa. É a 

primeira vez que eu vejo. Eu estava até ansioso que ela fosse relatora em algum processo hoje 

que eu queria ver, mas não está. Então vou esperar nas próximas. Logo após, opinou pelo 

deferimento do registro, com as determinações à SEAD. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

no sentido de deferir o registro, a Secretaria desta Corte de Contas deverá expedir ofício à 

SEAD, dando-se ciência à responsável daquele órgão, das determinações do Parquet 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. Sem detença foi anunciado o Processo nº 2013/52917-2, que trata do Ato de Admissão 

de Pessoal temporário realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, 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 pelo deferimento dos registros, com determinação à ADEPARÁ. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu voto para deferir os registros, devendo a Secretaria desta Corte de Contas 

expedir ofício à ADEPARÁ, dando-se ciência ao responsável daquele órgão, das determinações 

do Parquet de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 
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momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2013/52929-6, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do 

Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com 

determinação à ADEPARÁ. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir os registros, a 

Secretaria desta Corte de Contas deverá expedir ofício à ADEPARÁ, dando-se ciência ao 

responsável daquele órgão, das determinações do Parquet 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. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2015/50617-8, que cuida do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com as determinações ao 

IGEPREV. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro, com 

determinação à autarquia previdenciária para que, nas futuras contratações, estabeleça critérios 

objetivos de seleção, fazendo-os constar, inclusive, no ato de admissão, tal como determina o 

art. 5º da Lei Complementar Estadual n. 7/1991. 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. Logo após foi tornado público o anúncio a 

respeito do Processo nº 2015/50851-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com expedição de 

determinação à SUSIPE. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 
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manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu a Proposta de Decisão no sentido de 

deferir  os registros, determinando-se à SUSIPE que comprove, junto a este Tribunal, no prazo de 

30 (trinta) dias as providências que já foram adotadas para a realização do concurso público para 

provimento dos cargos constantes da Lei nº 8.322/2015, determinando-se, ainda, o envio à 

Secretaria de Estado de Administração (SEAD), à Auditoria Geral do Estado (AGE) e à Casa Civil 

da Governadoria cópia desta decisão, para ciência e cumprimento da parte que lhes cabem. 

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

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme 

sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, 

o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Em ato contínuo, foi anunciado o Processo nº 2013/50641-7, que trata do Ato de Aposentadoria de 

Maria das Graças Castro Mendes, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

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

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

determinação ao IGEPREV para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique os pagamentos 

efetuados à aposentada, reduzindo o percentual do ATS para 50%, o que deverá ser comunicado a 

este Tribunal de Contas em igual prazo, sob pena de responsabilização. 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. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2013/52504-7, que trata do Ato de Aposentadoria de Carmem Contini Fagundes, cujo 

Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no 

sentido de deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2013/52572-8, que trata do Ato 

de Aposentadoria de Ana Édna Alves Valente, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

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

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir  o registro. 

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

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Sem 

detença, foi anunciado o Processo nº 2013/52746-1, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria 

Cecília Miranda Rodrigues, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

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

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

deferimento do registro, com a recomendação de promoção pelo IGEPREV da alteração da 

fundamentação legal do ato, com o reenquadramento da aposentadoria à regra do art. 3º da EC nº 

47/2005 – dado que em tese mais benéfica à interessada – ou, alternativamente, que seja 

oportunizado à mesma o exercício do direito de opção que lhe assiste e ainda, dando-se ciência à 

interessada da conclusão do presente parecer e do referido. Acórdão a ser exarado. Pausa. A matéria 

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

proferiu voto no sentido de deferir o registro, com recomendações de acordo com a manifestação 

do Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação da relatora. Incontnenti, foi anunciado o Processo nº 2015/50449-0, que cuida o Ato 

de Aposentadoria de Raimunda Barreto de Sena, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro. 

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

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

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2011/50249-2, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidos pelo Estado, procedência Fundação Viver, 

Produzir e Preservar, responsável Ana Paula Santos Souza, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 
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regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas 

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

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

Na sequência, foi anunciado o Processo nº 2015/51019-7, que trata da Prestação de Contas dos 

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

de Piçarra, responsável Wagne Costa Machado, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares. 

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

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 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 um minutos (09h51min) e mandou 

que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 1º de março de 2016. 

 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário  

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em  

Sessão Ordinária de 03 de março de 2016. 
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