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ATA Nº 5.376 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e dois (22) 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, 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 Procurador Geral 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. Em seguida, Sua Excelência 

justificou a ausência do Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por 

motivo de tratamento de saúde. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal 

a ata da sessão ordinária do dia dezessete (17) de março 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-a. Manifestação da Excelentíssima 

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

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

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

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. 

Manifestação da Excelentíssima Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

(Presidente): Aprovo-a. A Presidência registrou a presença em Plenário das senhoras Rita de 

Cássia Vasconcelos e Kátia Regina Batista acompanhando os alunos do IFPA. Em não havendo 
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expediente a ser lido e em ato contínuo a Presidência, considerando dispositivo regimental, 

convocou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, que, de 

imediato, declinou e passou a convocação para Milene Dias da Cunha para atuar na sessão 

como Conselheira. Em seguida, solicitou ao senhor secretário a inversão da pauta para 

julgamento antecipado dos processos da relatoria da Conselheira Convocada Milene Dias da 

Cunha, quando foram anunciados os Processos nºs 2014/50427-9, 2014/50433-7, 2014/50658-

0, 2014/50789-0 e 2014/50792-5, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Secretaria de Estado de Educação, cuja Relatora foi a Conselheira Convocada 

Milene Dias da Cunha, registrando-se o impedimento da Excelentíssima Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes no processo de nº 2014/50658-0. 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 

recomendação ao Pleno do Egrégio TCE/PA (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelos contratos, 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, determinando ao órgão 

contratante que passe a apresentar nas contratações encaminhadas para registro expressa 

declaração dos admitidos de obediência à “quarentena” de 6 (seis) meses, assim, como 

apresente documentos comprobatórios dos procedimentos e critérios adotados para a 

contratação temporária, garantidores dos princípios constitucionais da isonomia, legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade, conforme determina o art. 2º e 5º da LC nº 07/1991, 

respectivamente, enviar à SEAD, à AGE, e à Casa Civil da Governadoria cópia desta decisão, 

para ciência e cumprimento da parte que lhes cabem; determinar à SECEX que inclua no Plano 

Anual de Fiscalização auditoria programada com a finalidade de fiscalizar o atendimento desta 

decisão. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo com a manifestação 

da relatora. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2015/50050-2 e 2015/50207-5, 

que tratam dos Recursos de Reconsideração interpostos por Fernando Agostinho Cruz Dourado 

e Iran Ataíde de Lima, cuja relatora foi a Conselheira Substituta Convocada 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 
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pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo senhor Fernando Agostinho 

Cruz Dourado no sentido de manter a decisão recorrida; e conhecimento e provimento parcial 

do recurso interposto pelo senhor Iran Ataíde de Lima para opinar agora pela regularidade das 

contas com ressalva com a permanência da multa já adotada no acórdão combatido (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o senhor Fernando Agostinho Cruz Dourado e na forma 

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

manifestado o senhor Fernando Agostinho Cruz Dourado: Senhor Presidente e demais 

conselheiros. Eu sendo aqui mais uma vez chamado a essa corte para tentar me defender de 

duas multas aplicadas. Aliás, neste mês já foram cinco, R$ 3.700,00, todas sobre a mesma 

razão. Mas, vamos lá. São duas situações, uma falta do laudo, e aí vou citar os seguintes 

pontos. Esse convênio, é um convênio de 2004, foi apreciado por esta corte em 2014, dez anos 

depois, o que, consequentemente, eu acho que traz uma dificuldade imensa para que a gente 

possa fazer a coletânea dos documentos de defesa. Nós temos aqui precedentes, inclusive, de 

Governador, que através de seus auxiliares, apagou todo o Diário Oficial do Estado, que nem 

mais pesquisa a gente pode fazer no Diário do Estado daquele período porque, simplesmente, 

foi apagado pelo Governo do Estado. Imagina a dificuldade que existe nas secretarias, o dia-a-

dia daquele pessoal que trabalha, muitas vezes até com falta de pessoal para trabalhar, e 

criam, até às vezes com justa razão, dificuldade para fornecer esses documentos. A outra 

questão é que eu acho que erros formais não devem pactuar de forma tão severa as pessoas. 

Lógico que me fere de morte, por isso inclusive estou aqui. Ter que pagar essas nulidades de 

recursos, eu que fui obrigado a conviver em uma secretaria de prioridade dentro deste estado, 

como a assistência à saúde, nós todos devemos exigir que seja prioridade. Passaram quatro 

anos e meio que fui secretário, algo em torno de três mil convênios assinados e logicamente 

executados. Esta uma situação, o próprio Ministério Público neste processo, página 25 do 

processo de reconsideração, ela considera um erro formal, porque não atinge a execução do 

processo, inclusive considera o objeto alcançado, o que, logicamente, minimizou até mesmo a 

questão dos erros encontrados na prestação de contas da prefeitura. O outro problema que, 

talvez os senhores ainda não tenham percebido, é que as prestações de contas das prefeituras, 

e também dos centros regionais e dos hospitais regionais, não passam mais pela SESPA. Desde 

2003, quando houve o decreto governamental que determinou que realmente fosse assumida a 
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responsabilidade por cada um dos diretores de unidades orçamentárias, que esta prestação de 

contas nem passa na SESPA, vem direto ao Tribunal. Mas quando chega na hora da 

responsabilização, o secretário é chamado. Como é que pode se o secretário nem viu a 

prestação de contas da prefeitura e nem viu a prestação de contas do centro regional? Este é 

um problema que deve ser atentado. Mas na última sessão que nós tivemos aqui, nós até 

levantamos, o Conselheiro Nelson Chaves, de forma muito consciente até pediu realmente um 

prazo, adiou o julgamento daqueles processos que estavam acontecendo, para que fosse revista 

essa situação porque realmente acontece. Eu acho que ela passa, inclusive, por uma questão de 

habitualidade. Porque hoje, muitos servidores, inclusive desta Casa, das próprias secretarias, 

das próprias regionais e das próprias prefeituras, eles ainda enxergam como se enxergava há 

15 anos na SESPA, como um órgão que realmente concentrava tudo. Depois que foram criadas 

essas unidades orçamentárias, precisa entender bem isso, essas regionais são unidades 

orçamentárias independentes. Ela tem o ordenador de despesa e ele empenha, contrata, licita, 

contrata, paga e faz a prestação de contas dele, independente do órgão central. Essa é uma 

condição que tem que ficar realmente bem clara. Quando eu vim uma vez aqui e me encontrei 

com este reitor, Alex Fiúza de Mello, que estava também preocupado com algumas prestações 

de contas dele, nós fomos acompanhados por um servidor aqui do TCE e, dentro do elevador, 

eu disse assim mesmo: “essas coisas só vão melhorar quando cada funcionário assumir a sua 

responsabilidade pelo que faz”. E aí o colega servidor virou e disse: “doutor, pelo amor de 

Deus, serão muitos CPFs para nós termos que controlar”. Então realmente isso não pode ficar 

assim. Essa responsabilização em cima do gestor quando tem outros gestores, inclusive outros 

ordenadores de despesa, que é a questão das regionais. Cada um era dono de si. Cada um fazia 

o que queria. E neste aspecto, inclusive, houve uma resolução desse Tribunal aqui, desde 2003, 

2004, senão me falha a memória, que foi a pedido, inclusive de um diretor de regional que 

questionou o fato até da SESPA, da unidade orçamentária da SESPA, para efeito de redução 

de custos e viabilidade na operacionalização da logística, da Secretaria, que queria fazer a 

compra e aquisição de serviços comum a todos, por exemplo, medicamento todos usam, então 

seria feito uma compra só. E aí houve um recurso para cá, de uma regional, e o Tribunal aqui 

publicou um acórdão que decidiu que não poderia a SESPA, nem mesmo fazer aquilo que hoje 

em dia se chamada de registro de preço. Hoje em dia a gente compra medicamento até por 
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processo licitatório feito pelo Ministério da Saúde. Não é nem aqui dentro. É pelo Ministério 

da Saúde. Ele faz o registro de preço e as secretarias de todos os estados podem se beneficiar 

daquela vantagem. Naquela época, não foi permitido e nós realmente não pudemos levar 

adiante aqueles processos. Ou seja, foi dito inclusive no acórdão que se a responsabilidade era 

dos diretores de regionais, então a eles cabia fazer a licitação em processo. Mas o que se 

aplica nessas questões de laudo é que está sendo contrário. Também tem o parecer jurídico 

aqui, da consultoria jurídica desse Tribunal, que realmente, inclusive, no seu parecer invoca 

uma resolução aqui de 2004 que diz assim mesmo: “A responsabilidade dos ordenadores de 

despesa, em casos de delegação regular, deve ser considerada individualmente, sendo apurada 

em processo de prestações de contas próprios e autônomos, distintos da prestação de contas da 

SESPA. Esta sim sobre responsabilidade de seu titular”. É a resolução número 16.864 de 15 de 

abril de 2004, deste Tribunal. Esse parecer já foi dado a partir de uma consulta que nós 

fizemos aqui ao Tribunal em relação a esta responsabilização. Também falei aqui na sessão 

passada, vou falar rápido, que diversas vezes nós enviamos laudos, rotineiramente a gente 

enviava laudos de visitação, de acompanhamento de obras, de realização de efetivos serviços. 

E nós enviamos para cá, eu assinei vários, diversos, muitos, não existia uma semana que eu 

não assinasse praticamente um ofício encaminhando para este Tribunal 10, 15, 20 laudos desta 

natureza. Naquela época, o processo ainda não tinha nem iniciado aqui, essa é uma coisa que 

me pergunta. Eu já tentei fazer procuração aqui também e não consegui encontrar um 

mecanismo que me indicasse realmente isso aí, até porque não tenho dúvidas que de alguma 

forma poderia ser resolvido. Eu volto a ressaltar, inclusive, a questão do parecer do Ministério 

Público quando se coloca que é um erro formal. E um erro formal que não lesa o objeto, não 

lesou o alcance do objeto. O próprio convênio está sendo dada a sua execução como regular, 

então por que ser punido apenas por este erro formal? Essa é uma questão. Na questão número 

dois, Senhor Presidente, que trata da questão do repasse de recursos para a prefeitura, essa é 

mais rápida. Primeiro porque acho que não houve observação e eu chamo atenção para as 

páginas 9 a 12 do processo, em que lá no começo do processo, a SESPA enviou para cá porque 

este é um documento que está disponível no SIAFEM, então em que pese não ter sido nós os 

responsáveis pela emissão deste empenho. Aí eu volto a dizer, mas naquela época, lá quando 

ele foi emitido, em 2004, houve uma solicitação, me parece, aqui em 2006, 2008, logo que 
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começou o processo aqui, para que fosse mandado as ordens bancárias que foram emitidas. 

Este convênio foi assinado em 2004 e ele tinha vigência até o dia 31 de dezembro de 2004. 

Estão lá no processo as três OBs. A primeira foi feito o repasse no dia 30 de novembro de 

2004, a segunda foi feito o repasse no dia 15 de dezembro de 2004, e a terceira parcela foi 

repassada pela regional, repito, no dia 22 de dezembro de 2004. De forma que todas as três 

parcelas, ainda que não tenham sido minha responsabilidade, porque quem emite o empenho, 

quem repassa o recurso é a regional, não é a SESPA, mas ainda assim a regional não está 

errada, a regional fez o repasse correto e essas OBs estão aí nas páginas 9 e 12 do processo. 

Pelo que solicito a vossas excelências que realmente considere essa situação e me dispensem 

desse ônus que está se tornando realmente muito sério, por erros formais ou não erros, como 

nós já conseguimos provar aqui através da questão das próprias OBs. Muito obrigado. A 

matéria foi para discussão (Pausa). Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Bem, eu gostaria inicialmente de perguntar ao 

senhor Fernando Agostinho se ele tem algum documento para juntar aos autos que comprovem 

as alegações em relação à questão da delegação pela emissão do laudo conclusivo e pela 

comprovação do repasse para a sexta regional. Manifestação do Senhor Fernando Agostinho 

Cruz Dourado: Conselheira, na verdade esses documentos já estão nos autos do processo. As 

OBs já estão nos autos dos processos. As OBs que comprovam que os repasses foram feitos no 

prazo estão no processo, nas páginas 9 a 12. A questão da responsabilização da regional é 

uma teia. Quero dizer que têm outras situações ainda para me colocar aqui, mas eu não posso, 

tenho um limite. Da outra vez eu já ultrapassei e acho que dessa vez já até ultrapassei também. 

Tem um limite. Mas são documentos, inclusive, emitidos aqui de dentro do TCE que 

caracteriza. E pode ter certeza, Conselheira Milene, em tudo na vida há a questão do hábito. 

Eu não tenho e não posso entrar em desespero porque eu sei que faço parte de uma história, 

como cada um de nós e todos que viverem nesse mundo vão fazer de uma história de um 

momento. Nós estamos vivendo mais um momento agora, se não ímpar, mas realmente muito 

raro na história deste país, mas estamos vivendo e vamos pagar um preço pelo que vai 

acontecer. Eu sei que o problema é que, por exemplo, quando entrei na secretaria, as unidades 

orçamentárias já existiam há muitos anos. Há muitos anos. Foi feita essa reforma no governo 

logo que o doutor Almir Gabriel assumiu. Foi ele quem fez a lei que transformou cada regional 
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em unidade orçamentária. Ele transformou cada uma delas e passou a ter seu próprio 

ordenador de despesa. Passou a ter seu próprio recurso. Cada uma delas fazia o que queria 

com aquele recurso. E, no final, eu comentei aqui na vez passada a prestação de contas, por 

hábito errado, continuou sendo feita pela SESPA. Até que nós detectamos o problema logo no 

primeiro ano que estávamos como Secretário. Informamos ao Governador Jatene e ele fez um 

decreto que até naquela foi discutido por alguns companheiros de equipe como redundante. 

Porque, na verdade, as figuras já estavam determinadas desde 95 com as criações das 

unidades orçamentárias. Então se tem uma unidade orçamentária, se ela tem um orçamento 

próprio, e se ela tem um ordenador de despesa, então ele tem que prestar contas. Mas, pela 

habitualidade, continuou acontecendo assim. E a gente percebe que hoje, principalmente entre 

os servidores mais antigos, ainda existe esse tipo de pensamento. Não só aqui, nas próprias 

secretarias ainda tem essa confusão. É um processo. Hoje, 12, 13 anos depois de feito isso, 

melhorou muito, mas realmente o ritmo está outro e ainda existe. Esse é o processo. O que citei 

aqui, na verdade, são documentos que existem aqui dentro, que existem no processo, por isso, 

Conselheira Milene, eu não sei, salvo engano da minha parte, que é possível, mas que eu ainda 

preciso juntar alguns documentos, está certo? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Queria tirar uma dúvida. Quem assinou esse 

convênio, doutora? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada 

Milene Dias da Cunha: O convênio foi assinado pelo senhor Fernando Agostinho Cruz 

Dourado, que era Secretário da SESPA na época. O diretor do Centro Regional de Proteção 

Social, senhor Paulo Sérgio Matos de Alcântara. E o prefeito na época era o senhor João 

Martins Cardoso Filho. Ele era Prefeito municipal de Moju, na época. Só esclarecer alguns 

pontos em relação ao que o senhor Fernando levantou, principalmente quanto à questão do 

erro formal, há de se esclarecer que o erro formal é apenas em relação à análise da aplicação 

do recurso. Em relação à penalidade que foi aplicada ao senhor Fernando, não se discute a 

aplicação dos recursos e sim as responsabilidades assumidas pela Secretaria, no caso a 

SESPA, na época da afirmação do convênio, que tinha como responsabilidade. Assim consta do 

termo de convênio: “Repassar os recursos dentro do cronograma de desembolso pactuado, 

dentro do prazo, para que o convenente pudesse executar o objeto que estava sendo proposto. 

E também exercer todo o trabalho de fiscalização, acompanhamento e execução da obra, de 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 364

modo que ao final emitisse o laudo conclusivo”. Isso ficou de responsabilidade da própria 

SESPA, não da sexta regional, e ela também ficou responsável por designar servidor para tal. 

Mas, no entanto, não consta do processo qualquer documento comprobatório em relação a 

isso, por isso que eu perguntei ao senhor Fernando se ele queria juntar algum documento que 

comprovasse as alegações, tendo em vista que tudo que é alegado deve ser comprovado. É isso 

que eu gostaria de ressaltar. A multa aplicada a ele é justamente por essas duas questões: o 

repasse dos recursos e se ele exerceu ou não o seu dever de fiscalização em relação aos 

recursos repassados. Não em relação à aplicação em si do recurso, porque esse realmente é de 

responsabilidade exclusiva do convenente. Após as devidas manifestações, Sua Excelência 

proferiu seu voto para Conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, negar provimento ao 

interposto por Fernando Agostinho Cruz Dourado, dar provimento parcial ao recurso interposto 

por Iran Ataíde de Lima, mantendo a multa pela instauração da tomada de contas. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho a Relatora. 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho 

a Relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Doutora 

Milene, é impressão minha ou digamos que o voto em relação à responsabilização do 

Secretário, com relação aos laudos, difere de outras decisões anteriores neste Tribunal? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da 

Cunha: Bem, Senhor Conselheiro, eu não verifiquei isso. Não verifiquei em processos 

anteriores nenhuma jurisprudência deste Tribunal que acatasse as alegações trazidas pelo 

recorrente. A gente, no gabinete, sempre procura verificar se há precedentes no Tribunal em 

relação àquilo que se alega. Neste caso específico não. Não consegui localizar nenhum 

precedente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Vendo, 

digamos, o volume de processos, foi argumentado que são semelhantes. Se em todos os 

processos couber uma multa, fica uma situação realmente que eu posso entender a apreensão 

por parte do Secretário. O hábito, ainda que errado, não dolosamente, mas culposamente, ele 

repetiu procedimentos e que não é mais um caso, aliás, esse aqui é uma advertência de R$ 

800,00 e tem que se somar, cem dessas correspondem a 80 mil reais. Então começa a se tornar 

uma coisa não muito sensata, partindo do princípio que o Secretário na época não agiu 

tentando levar prejuízo. Ele acompanhou hábitos, que quando você entra em uma instituição, 
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são costumes que ela vai fazendo e é difícil um Secretário de uma secretaria grande como a 

SESPA ou a SEDUC consiga alterar procedimentos. Daí a minha dúvida o quanto esta decisão 

porque repercutirá em outras decisões assemelhadas, que possam então impor, como 

paradigma, a repetição, como acontece no caso daquele ex-secretário da SEOP, o Olímpio. Ele 

pegou um caso, esse caso repetiu um monte de vezes e virou um número insustentável para a 

pessoa. 100 casos de 800, 80 mil, leva a falência de uma família. Eu estou preocupado da 

repercussão. Em um fato específico, a gente pode dizer: “não, este fato é advertência, não só 

para ele, mas para os demais seguintes”. Não são muitos casos, de repente estamos levando 

uma circunstância mais complexa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Nesse caso específico, Conselheiro, a gente está 

justamente seguindo os nossos precedentes. Porque tendo em vista que não houve fiscalização 

e acompanhamento do objeto conveniado, ele está se aplicando multa em função deste 

descumprimento, dessa negligência. Entendo que, provavelmente, como já passaram inúmeros 

processos do senhor Fernando Agostinho pelo plenário, quase todos pelo mesmo motivo, pelo 

descumprimento deste dever de fiscalizar e acompanhar aqueles convênios que a Secretaria 

firmava. Por certo, o Secretário não tem condições de acompanhar por si só e fiscalizar todos 

os convênios que ele firma, por isso é dado a ele a faculdade de fazer a designação do servidor. 

Nesse caso ele tem que agir com a cautela e a prudência necessária para designar a pessoa 

hábil e competente para desempenhar tal desiderato. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Ele deveria ter designado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Sim. Ele deveria. Até em 

face das boas práticas de gestão que é exigido de quem administra recurso público. No 

entanto, aqui, o entendimento que está sendo seguido é um entendimento já aplicado por este 

Tribunal. Entendo que o levantamento de situações análogas a essa deveria ter sido feito pelo 

próprio recorrente de forma que isso pudesse ser juntado em um único processo, como foi 

nesse processo que o senhor citou, só que são situações diferentes. Naquele processo, e era um 

processo de admissão de pessoal em que a multa era gerada pela intempestividade na remessa 

para o exercício do poder de polícia deste Tribunal. Neste caso, a multa está sendo gerada pelo 

descumprimento de um dever de fiscalizar e acompanhar os recursos. É uma situação um 

pouco diferente e eu entendo a sua preocupação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Conselheira Milene, só para colaborar com a dúvida do 

Conselheiro André. Bom dia a todos, primeiramente. Acho que o Conselheiro André está se 

referindo, Conselheira Milene, justamente na questão dos centros regionais, que Vossa 

Excelência no seu voto deixa muito claro que os centros regionais cometem atos de gestão, mas 

a atribuição da fiscalização do convênio não foi repassada para eles. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Ficou na 

SESPA. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Ficou na 

SESPA. E acho que o Conselheiro André estava se referindo em votos anteriores. É justamente 

que eu acho que o Tribunal já decidiu, em alguns momentos, pela multa, pela 

responsabilização do centro regional nesses casos. Mas eu observei, no relato de Vossa 

Excelência e no voto, que nesse caso específico a atribuição da fiscalização permaneceu na 

SESPA. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene 

Dias da Cunha: Nesse caso específico, na cláusula de convênio, ficou definido quais eram as 

atribuições dos centros regionais. O que seria? A SESPA repassaria os recursos para o centro 

regional que o encaminharia ao convenente. E o que a SESPA faria? Também faria a 

fiscalização, o acompanhamento da execução do objeto, com a emissão do laudo conclusivo ao 

final. Na cláusula do convênio, ficou designado que a SESPA e não o centro regional, 

designaria servidor para fazer esse acompanhamento e emissão do laudo conclusivo. Só que, 

no entanto, a SESPA não comprovou a designação. Quando ela não comprova designação, ela 

puxa para si a responsabilidade. E foram esses documentos que eu pedi para que o seu 

Fernando comprovasse diante das alegações e ele não trouxe nenhuma novidade aos autos em 

relação a isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Apesar de que eu já votei, Conselheiro, mas, se eu não me engano, eu ouvi um 

relatório, agora, lembrei-me, consta um laudo extemporâneo? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Foi apresentado em fase 

recursal, não na fase de análise do mérito dos processos. Em relação ao Acórdão original. Na 

fase recursal, ele juntou um laudo, só que, no entanto, com a emissão de 2014, que como bem-

dito o Ministério Público, não vem a comprovar o exercício desse dever de fiscalização e 

acompanhamento que deveria ter sido feito na época. Se formos abrir um precedente em 

relação a isso, nós teríamos, então, em vários processos que tramitam no Tribunal, uma série 
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de concedentes que apresentariam laudos com data ou fabricariam laudos conclusivos que não 

poderíamos concluir que aquele laudo realmente é fidedigno com o dever de fiscalização e 

acompanhamento da época, por isso ele não foi considerado na fase recursal, porque ele foi 

apresentado na fase recursal. Não foi apresentado no processo originário. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu conversava fora do microfone 

com a Conselheira Rosa e ela me explicava e isso para mim foi muito importante neste 

momento, que este convênio é anterior a um procedimento que foi mudado depois, não é isso, 

Conselheira Rosa? Então ele é excepcional em relação aos demais, e ele não vai incorrer e ser 

igual. Ou seja, os convênios posteriores não diziam que era tarefa da SESPA fazer o laudo. Por 

isso a minha preocupação em se repetir um monte de vezes. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Na verdade, como o próprio ex 

secretário mencionou na defesa, quando a SESPA detectou que a falta de indicação no centro 

regional para solidariamente fiscalizar, ele foi corrigido, foi o que eu entendi, passou a ser 

corrigido, mas este convênio é anterior a correção. Agora, também é preciso destacar que em 

anos passados, nesta corte, bastava a apresentação do laudo para que se comprovasse a 

fiscalização. Eu presenciei como membro do Ministério Público esse tipo de consideração. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Ainda que o laudo 

fosse extemporâneo? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Ainda que o laudo fosse posterior. Ele justificou a apresentação 

posterior do laudo pela falta de localização da documentação em razão de sucessões de 

gestores. Inclusive, ele justificou neste sentido. E por isso foi emitido um novo laudo. Foi o que 

eu entendi. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene 

Dias da Cunha: A diferença em relação aos laudos que a gente diuturnamente tem recebido no 

Tribunal, quando extemporâneo, é que esses laudos entregues extemporaneamente têm sempre 

a data que coincide com o período do término da vigência do convênio. Então, mesmo quando 

eles são entregues extemporaneamente ou em cópia simples, eles são uma réplica daquele 

laudo que foi feito naquela época. No caso do laudo, juntado na fase recursal, é um laudo que 

não coincide com a data de vigência do convênio. É um laudo com data de 2014, que foi 

justamente a data que encerrou o julgamento neste Tribunal. Então, justamente por isso, ele 

não segue a mesma lógica dos laudos que são aceitos extemporaneamente pelo Tribunal. 
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Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Vossa Excelência tem todo o respaldo legal para proteger sua decisão. Concordo. Mas o que 

eu ressalvo é que, anteriormente, em situações anteriores nesta corte, foi sim aceito o laudo. 

Ainda que emitido posteriormente como saneador da falha nos autos, da falta da prova nos 

autos, do acompanhamento, era falho, realmente, era uma situação diferente. Mas o defendente 

tem razão ao alegar que outras situações a apresentação do laudo era saneadora, no caso da 

falha. É só esse destaque que eu tenho a fazer. São tempos outros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Nós estamos na fase de 

votação, até que regimentalmente não seria permitido discutir, mas eu compreendi a 

necessidade de poder clarear o convencimento de cada Conselheiro. A gente já decidiu em 

reunião administrativa que quando surgisse dúvidas a gente precisaria superar essa fase, tirar 

dúvidas para poder concluir uma votação. Caso contrário, sustaria o processo, sobrestaria o 

processo, para retornar à pauta duas sessões depois. Então, continua em votação. Por isso eu 

permiti que a gente pudesse voltar novamente a discussão que na verdade não é adequada, 

porque está no momento da votação. Mas eu vi que há dúvida. Diante disso eu vou voltar a 

palavra para manifestação de voto. Conselheiro André Dias. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu peço vistas dos autos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então eu concedo 

vistas a Vossa Excelência. Muito bem. Isso é assim mesmo, eu acho que os nossos alunos do 

IFPA estão vendo como é que funciona. Hoje foi um caso interessante. Nesse caso assim, para 

vocês terem conhecimento, é quando há defesa. Nem todo processo há defesa. Neste que 

acabamos de julgar, aliás, não houve a conclusão do julgamento porque houve um pedido de 

vistas de um Conselheiro. O regimento permite, então houve a defesa do doutor Agostinho 

Dourado. Só para que todos entendam como funciona aqui. Quando não há defesa a gente 

conclui o relatório, coloca em discussão, e ninguém discute, em votação e conclui a votação, 

essa é a decisão do pleno. Estão entendendo? Muito bem. Nossos alunos do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus de Belém. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2015/50111-9, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Itamar 

Cardoso do Nascimento, cuja Relatora foi a Conselheira Convocada Milene Dias da Cunha, 

registrado o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 
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Calheiros Lopes. 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 ao recurso com a manutenção total do acórdão 

desafiado (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o Advogado Maurício Blanco, 

procurador do senhor Itamar Cardoso do Nascimento, estava presente e na forma como lhe 

faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra, tendo de imediato 

declinado do exercício desse múnus. 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 provimento. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

de acordo, exceto sua Excelência a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, que 

declarou impedida da votação, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2005/53432-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Secretaria de Estado de Obras Públicas, responsáveis 

Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto, Olímpio Yugo Ohnishi e Sahid Xerfan, 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, cabendo aos senhores 

Olimpio Yugo Ohnishi e Sahid Xerfan a devolução das importâncias conveniadas e não 

declaradas legalmente, com a ampla possibilidade da aplicação de multa regimental; e multas 

regimentais aos senhores Francisco das Chagas Silva Melo Filho e Sandoval Bittencourt de 

Oliveira Neto (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que os responsáveis pelas presentes 

contas, embora regularmente notificados, não estiveram presentes e nem fizeram representá-los. 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar pela inaplicação de multa regimental ao senhor 

José Alyrio Wanzeler Sabbá em razão de não haver sido detectadas falhas e/ou irregularidades 

que comprometessem os atos de gestão do ex-Superintendente da SUSIPE. Quanto ao Senhor 

Joaquim Passarinho de Souza Porto, julgar as contas regulares. Quanto ao Senhor Olímpio 

Yugo Ohnishi julgar as contas irregulares, sem devolução; ao Senhor Sahid Xerfan julgar as 

contas irregulares, sem devolução e ao Senhor Sandoval Bittencourt de Oliveira Neto, aplicar 
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multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), nos termos do art. 243, II, “b” 

do RITCE/PA. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/51910-2, que trata da Prestação 

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

Instituto de Capacitação Jovem da Amazônia, responsável Andréa Castro de Noronha, 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 de responsabilidade da 

senhora Andrea Castro de Noronha, com devolução de valor devidamente corrigido e acrescido 

dos consectários legais, e aplicação de multas regimentais (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que a Advogada Ana Paula Cavalcante Nicolau da Costa, procuradora da senhora 

Andréa Castro Noronha, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica 

deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra, tendo assim se manifestado: Eu cumprimento a 

corte, conselheiros, Senhor Conselheiro Substituto, Ministério Público e os demais presentes. A 

questão suscitada aqui que, na verdade, nós vamos suscitar é simples. A responsável foi citada 

por meio do regimento interno anterior, ou seja, por edital, ela não foi de fato citada. Então ela 

tomou conhecimento do processo agora, a pouquíssimo tempo, inclusive para sua surpresa, 

porque tinha apresentado a documentação pertinente na época dos fatos, em 2006, e como se 

pode até constatar do próprio relatório, as notas fiscais estão presentes. O que não estaria 

presente seriam os recibos correspondentes, que é até de uma resolução, excelência, posterior 

até a entrega dos mesmos. Então o nosso pedido seria a retirada do processo de pauta para 

devolução do prazo de defesa com consequente reabertura da instrução processual, 

possibilitando assim a ela fazer a averiguação desses documentos e juntada no processo. Outra 

coisa, na verdade, Excelência, eu gostaria de pedir, mesmo ciente do prazo de 15 dias para 

apresentação de defesa, mas tenho ciência de que já transcorreu um lapso temporal muito 

grande, então eu gostaria de pedir a dilação deste prazo para 30 dias, para poder reunir essa 

documentação e estar assim apresentando. Muito obrigada. A matéria foi colocada em 

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

voto nos termos seguintes: Senhor presidente, pela palavra da ilustre advogada na tribuna, em 
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homenagem ao princípio do contraditório, da ampla defesa, eu acolho os argumentos da ilustre 

doutora Ana Paula Cavalcante e concordo com a solicitação que ela faz, que se estenda o 

prazo por 30 dias para que possa de fato inserir aos autos os documentos que ela julga 

importante. 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 2007/54451-3, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Acará, responsáveis Francisca Martins Oliveira e Silva e João Ricardo 

Alves de Oliveira, 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 da senhora Francisca Martins Oliveira e Silva; pela irregularidade das 

contas do senhor João Ricardo Alves de Oliveira, com devolução e aplicação de multa pela 

devolução apontada; pela aplicação de multa ao senhor José Alyrio Wanzeler Sabbá (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que os responsáveis pelas presentes contas, embora 

regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares da senhora Francisca Martins 

Oliveira e Silva e irregulares as contas do senhor João Ricardo Alves de Oliveira, ficando este 

em débito para com o erário estadual na importância de R$45.813,10 (quarenta e cinco mil, 

oitocentos e treze reais e dez centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), nos termos dos artigos 242 e 243, inciso II alínea “b” no 

valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) e inciso III, alíneas “a” e b” no valor de 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) e, aplicar, ainda, a multa ao senhor José Alyrio 

Wanzeler Sabbá, Superintendente da SUSIPE à época no valor de R$847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais) disposta no art. 243, III, “a” do RITCE/PA por infringir o disposto na 

Resolução TCE/PA 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 2009/51859-1, 

que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 
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Estado, procedência Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do 

Nascimento, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a 

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

anunciado o Processo nº 2009/53963-8, que trata Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação de 

Desenvolvimento Comunitário KM 92 e Adjacência de São Francisco do Pará, responsável José 

Galvão de Lima, 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 irregularidade das contas, com 

devolução do valor repassado, devidamente corrigido e acrescido dos consectários legais, além 

da aplicação de 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 julgar as contas irregulares, ficando o 

responsável pelas mesmas em débito para com o erário estadual no valor de R$39.661,50 (trinta 

e nove mil, seiscentos e sessenta e um reais, cinquenta centavos), que deverá ser devolvido 

devidamente corrigido, juntamente com a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e 

sete reais) pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/50219-3, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, 

responsável Antonio Nazaré Elias Corrêa, 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 e aplicação de 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 irregulares, ficando o senhor Antonio Nazaré Elias Corrêa em 

débito para com o erário estadual na importância de R$100.000,00 (cem mil reais), sem 
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prejuízo da multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela instauração da 

Tomada de Contas e, ainda, multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) a Pedro 

Abílio Torres do Carmo Secretário da SETRAN à época, pela não emissão de laudo conclusivo 

capaz de comprovar a efetiva execução da obra conveniada. 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, Sua Excelência Luís 

da Cunha Teixeira registrou a saída do Plenário da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes e da Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2007/53581-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação dos Taxistas Autônomos das 11 Janelas e Porto Jarumã, responsável Roberto 

Corecha da Fonseca, 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 irregularidade 

das contas, com devolução do montante repassado, devidamente acrescido dos consectários 

legais, 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, devendo o responsável pelas mesmas devolver ao erário o valor de 

R$3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido e acrescido de juros, além da aplicação das 

multas de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo débito apontado e R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais) pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental. 

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

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

relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Outra observação importante para os estudantes aqui. Um processo como este que 

acabamos de julgar não acontece mais na nossa corte. Neste processo, o governo do estado 

repassou três mil reais. Para analisar um processo desses se gasta muito mais de três mil reais. 

O que foi que o Tribunal fez? Desde 2012 se presta conta de convênio diretamente para o 

órgão que repassa o dinheiro concedente. E valores superiores a 50 mil é que veem para cá, 
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para o Tribunal, compreenderam? Porque tinham muitos processos de conselhos escolares. A 

SEDUC repassa dinheiro a conselheiros escolares. Tinha processo de 300 reais, tinha processo 

de um mil reais. Um processo desses para mandar um técnico fazer uma fiscalização sai muito 

mais caro. Então a corte decidiu, até em conformidade com o que já pratica o TCU e os 

tribunais em todo o Brasil, não se faz mais assim. Eu acho que isso também foi muito 

importante para a administração pública. Por conta disso, recentemente, também o Tribunal 

aprovou uma instrução normativa orientando quem repassa o dinheiro, como fazer a 

instauração da Tomada de Contas Especial. E está em andamento. Deveremos votar na 

próxima semana. É uma cartilha com perguntas e respostas exatamente para orientar, tanto 

quem repassa o dinheiro como quem recebe o dinheiro. Vão desculpando, minha gente, eu 

acho que é importante. Eles estão aqui em um trabalho universitário. É bom nós podermos 

esclarecer. Eu sei o que é isso, já fui estudante, para poder tirarmos as dúvidas dentro do 

possível. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/53306-8, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, responsável Valciney Ferreira 

Gomes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva e 

sujeição à aplicação de 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 julgar as contas irregulares, 

considerando o responsável em débito para com o erário público no valor de R$ 140.000,00 

(cento e quarenta mil reais), que deverá ser devolvido corrigido monetariamente, juntamente 

com as multas de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) pelo débito e de R$ 847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais) pela intempestividade das contas e comunicar ao Ministério Público 

Estadual das irregularidades constatadas nesta Tomada de Contas. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2009/50069-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Palestina do Pará, responsável Valciney Ferreira Gomes, cujo Relator foi o Conselheiro 
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André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela irregularidade sem importar em devolução de valores, e sem prejuízo das 

penalidades cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o Advogado 

José Geraldo de Jesus Paixão, procurador do senhor Valciney Ferreira Gomes, estava presente e 

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

tendo manifestado o senhor José Geraldo de Jesus Paixão: Senhor Presidente, Ministério 

Público, demais conselheiros, Conselheira, demais pessoas presentes. Conforme se verifica 

nesses autos, a primeira suscitada, a única, processo de licitação no objeto conveniado, 

aquisição de veículo. Cabe, no entanto, ponderar que este convênio foi assinado em 2007, e 

que o gestor responsável teve dificuldade na arregimentação de pessoal especializado em 

Palestina, que fica a 700 quilômetros da capital, tem dificuldade, principalmente na 

qualificação de pessoas para verificar e fazer levantamento de documentação. Então teria 

interessado a este advogado, que encontrou os documentos e, em razão disso, com fundamento 

no princípio da ampla defesa contraditória e eu não duvido que nós ponderamos ao ilustre 

relator, para que seja concedido um prazo razoável para que chegue esses documentos. Eu 

acredito que no mais tardar, em cinco dias, seja o suficiente, observado o procedimento 

habitual desta corte em casos similares. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

por duas sessões para a apresentação dos documentos, retornando na Sessão de 05.04.2016. 

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

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, exceto a Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, declarou impedida desta votação. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2008/53467-2, que trata do Recurso de Revisão interposto por Manoel 

Soares da Costa, 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 para manter a decisão guerreada (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e 

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 376

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do presente 

recurso para no mérito negar-lhe o pretendido provimento e manter a condição total do 

Acórdão questionado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, exceto 

sua Excelência Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, declarou impedida da votação, momento 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/51516-0, que trata 

do Recurso de Reconsideração interposto por Alcides Abreu Barra, 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 2012/50828-0, que trata 

do Recurso de Revisão interposto por Benedito Augusto Bandeira Ferreira, 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 2014/51875-0, 

que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Mário Paulo de Souza Cantuária, 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 provimento ao 

recurso para alterar a decisão contida no acórdão guerreado, opinando pela desconsideração à 

multa outrora aplicada, albergada esta posição junto ao prejulgado n.º 14 do TCE (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 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 

de Reconsideração e no mérito, dar-lhe provimento para isentar o responsável da aplicação de 

multa com fundamento do Prejulgado nº 14. 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 

2015/50258-5, que tratam dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público de 

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

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

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

e provimento aos embargos (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 
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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 dos presentes embargos para negar-lhes 

provimento e, assim, manter a decisão do venerável Acórdão n.º 54.201. 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 2007/51433-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Almeirim, responsável Gandor Calil Hage Neto, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com aplicação de multa 

regimental ao convenente e à concedente dos recursos, e com recomendações à SEPLAN 

(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, aplicando-se ao responsável pelas mesmas a multa no 

valor de R$ 900,00 (novecentos 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 2008/52103-6, que trata do Recurso de Revisão interposto por 

Mário Cezar Sobral Martins, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou 

a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foram 

anunciados os Processos nºs 2013/51963-4, 2013/53313-6, 2013/53319-1 e 2013/53321-6, que 

tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de 

Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 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 deferimento 

dos registros com a expedição das determinações do Parquet à SEDUC (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu sua proposta de decisão para deferir os registros. Consultado o Plenário, 
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este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que 

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 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 Odilon Inácio Teixeira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52838-4, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Turismo, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir  o registro, determinar à Secretaria deste Tribunal a expedição da 

recomendação do órgão técnico. 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 2013/52954-7, 

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 recomendação do Parquet à Adepará (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir  os registros, com expedição em ofício à Adepará 

sobre as recomendações elencadas pelo 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. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/51204-0, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria Lúcia Cardoso dos 

Santos, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  o registro. Consultado o Plenário, este se 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 379

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 2015/50630-5, que trata do Ato de Aposentadoria de Marília Lourido dos Santos, 

cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2007/50781-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Santa Maria das 

Barreiras, responsável Espólio de Odacir Dal Santo, 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 de multa regimental (pausa). A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Nos termos do disposto no artigo 

247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em 

que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o 

seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do 

Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Eu gostaria de 

apresentar um relatório da nossa visita à cidade de Marabá, mas vou deixar para a próxima 

sessão. Primeiro pelo adiantado da hora, e segundo porque parte do assunto interessa à escola de 

contas. Foi um evento da escola de contas que eu participei. Como estão ausentes as conselheiras 

da escola de contas, Rosa Egídia e Milene, próxima sessão eu vou apresentar. É um assunto que eu 

considero da maior importância, relatei ontem ao Conselheiro corregedor André Dias, foi a visita 
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que fizemos ao hospital regional. O hospital, que é administrado por uma OS. E eu vou apresentar 

a minha impressão do que achei. Realmente muito interessante. Vou deixar para a próxima sessão. 

Está bom? E vou conceder a palavra, mas novamente fazer um agradecimento da parte da 

presidência à professora Kátia Regina e aos alunos do IFPA que vieram aqui. Se vocês desejarem 

mais informações a gente pode depois colocar uma equipe. Aqui ao lado, na direita de vocês, tem o 

memorial Serzedello Corrêa, tem o busto dele e os restos mortais dele. E tem um centro histórico, 

vocês vão encontrar documentos históricos do tempo do Império e do início da República. E para 

vocês entenderem direito o que fazemos aqui, o controle externo é exercido no Brasil por 34 

Tribunais de Contas, o TCU que cuida dos recursos do governo federal e tem no Brasil também 

quatro Tribunais de Contas de municípios, e o Pará é um deles. Aqui nós temos, portanto, dois 

Tribunais de Contas, o do estado, que é o nosso, analisamos as contas do governo do estado, tudo o 

que o governo do estado arrecada e como ele gasta isso nos interessa. Não sei se vocês 

observaram, em alguns momentos nós julgamos aqui prefeituras. Em que momento que a gente 

atua sobre prefeituras? Quando o governo do estado repassa dinheiro as prefeituras na forma de 

convênio. Então como foi o governo do estado que repassou recurso, isso nos interessa, a gente 

fiscaliza os convênios. Houve uma mudança, a partir de 2012, as prefeituras prestam contas ao 

órgão, quem repassa é o convênio, mas valores superiores a 50 mil vem para cá. E quando há 

instauração de Tomada de Contas, também a gente vai fundo nisso. Mas mesmo assim, aquele 

convênio que presta conta para o órgão concedente, quando a gente vai examinar o exercício 

daquela Secretaria, a gente vai analisar os convênios para saber se está tudo certo. Bem, além do 

Pará, tem Tribunal de Contas dos Municípios no estado do Ceará, Goiás e Bahia. É por isso que 

algumas matérias somente o TCM pode examinar. Câmaras municipais, por exemplo, prestam 

contas ao TCM. As verbas que a prefeitura recebe também cabem ao TCM. Quando é convênio, aí 

o TCE atua. Compreenderam? Temos também dois Tribunais de Contas de Município, 

exclusivamente de um município. Isso acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo. Isto é: um 

município do Rio de Janeiro, um município de São Paulo, tem um Tribunal de Contas exclusivo, 

somente para aquele município. Considerado muito grande, tem um tribunal para examinar as 

contas somente do município de São Paulo e do município do Rio de Janeiro. Nós formamos uma 

rede. Ultimamente estamos trabalhando bastante articulados, tem uma entidade nacional que nos 

congrega chamada ATRICON, que tem feito uma espécie de trabalho semelhante ao Conselho 

Nacional de Justiça e dos Ministérios Públicos, e tem nos passado orientação. Nós firmamos várias 
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parcerias com o TCU, algumas auditorias a gente faz coordenada. Agora mesmo já concluímos 

auditoria da educação, na saúde, na segurança, estamos em desenvolvimento com uma na área da 

previdência e agora tem uma em andamento para tratar de governança de educação. E dizer 

também para vocês que a corte vem mudando muito em alguns entendimentos e estamos em um 

processo, posso dizer, bastante adiantado, caminhando para o processo eletrônico, o TCM já está 

implantando processo eletrônico, porque a gente quer voltar a nossa fiscalização para o gasto do 

momento. Vocês assistiram aqui julgamento de processos com dez anos nesta corte, isso nos 

incomoda. É muito complicado julgar um processo cujo gasto aconteceu há dez anos. Então nós 

estamos aqui, em um esforço muito grande, para atualizar o julgamento deste processo e já 

estamos iniciando um trabalho paralelo, que a gente chama de fiscalização concomitante, isto é, 

estamos analisando velho, mas acompanhando o gasto do momento. Eu acho isso extraordinário 

porque vai permitir com que a gente evite ou reduza a corrupção, ou a prática indevida, ou até 

fazendo uma intervenção com uma medida cautelar para impedir um processo licitatório em 

andamento, para impedir a assinatura do contrato ou até interromper um contrato já assinado por 

qualquer gestor público estadual. Entenderam? O Tribunal vive um momento que a gente considera 

bom. E também, apenas para conhecimento dos senhores, senhoras, nós temos aqui uma Ouvidoria, 

está aqui o ouvidor, Conselheiro Odilon Teixeira, é uma coisa nova na nossa instituição, está 

funcionando muito bem, entendemos como o canal é importante de comunicação com a sociedade, 

o cidadão pode dirigir, pode reclamar, pode fazer denúncia. E a gente vê a Ouvidoria como uma 

ferramenta importante para estimular o Controle Social. Os senhores sabem, aqui tem três tipos de 

controle no Brasil, o Externo, que é o nosso, o TCM faz o externo, o TCU também. O Interno está 

dentro órgão, lá no IFPA tem um Controle Interno, aqui no TCE tem Controle Interno, Ministério 

Público tem Controle Interno. O Externo é o nosso, o interno está no órgão e o Controle Social, 

que eu considero mais importante, é o que vem da sociedade. Ainda tímido, lamentamos por isso. 

Estimulamos porque é importante a participação do cidadão que saiba como o governo está 

gastando o seu dinheiro. O dinheiro que vem da sociedade. E temos também um trabalho aqui, que 

está à frente o Conselheiro Nelson Chaves, ele pensou nesse projeto, que a gente chama de “TCE-

Cidadão”. A gente tem procurado as escolas públicas do estado, por enquanto, fizemos toda a 

metropolitana e começamos a ir para o interior. É um trabalho de cidadania que está informando a 

população o que é que nós fazemos, estimulando essa nova geração a participar mais do processo, 

que é justamente o Controle Social. A gente quer estimular o cidadão a participar do governo, da 
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sociedade, principalmente tendo conhecimento de tudo que acontece. E aí tem as leis para isso, Lei 

de Responsabilidade Fiscal, Lei de Acesso à Informação, Lei da Transparência. E eu gostaria que 

vocês também visitassem o nosso site, que eu considero um exemplo para a sociedade. Hoje se tem 

tudo o que precisa, todas as informações. Quer saber quanto ganha um Presidente, clica lá, tem o 

meu salário, de qualquer Conselheiro, de qualquer servidor. A gente se considera aqui um exemplo 

de transparência no gasto público. Mas muito bem-vindos, obrigado pela presença, nos colocamos 

à disposição. Esse rapaz que está na nossa frente é o secretário, depois pode orientar vocês em 

algum procedimento na Casa, na Secretaria, por onde passam todos os processos e também a 

escola de contas, se vocês desejarem visitar, o memorial. A palavra neste momento está à 

disposição dos senhores. Então como ninguém deseja fazer uso da palavra, eu quero muito 

agradecer a presença dos nossos conselheiros aqui presentes, o Ministério Público, os nossos 

jurisdicionados, servidores, especialmente esta comitiva do mundo acadêmico, Instituto Federal de 

Educação do Pará - IFPA, muito conhecido, muito respeitado por todos nós, muito sucesso para 

vocês. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as 

bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e cinquenta e sete minutos (11h57min) 

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

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 22 de março de 2016. 

 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em  
Sessão Ordinária de 29 de março de 2016. 

 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral  

V I S T O: 
 
 
        LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA 
                       Presidente  


