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ATA Nº 5.378 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta e um (31) do mês de março 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 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 

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

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

o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada 

nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, 

início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno 

representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a 

sessão. Disponibilizada previamente no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária 

do dia vinte e nove (29) 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Declaro-me impedido na forma regimental. 

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

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

Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, Sua Excelência proferiu o seguinte discurso: 

Com elevada honra, transfiro a direção desta sessão à Excelentíssima Senhora Conselheira 
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Maria de Lourdes Lima de Oliveira, conforme prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para 

que eu possa relatar o processo em pauta de minha relatoria. Ao assumir a direção dos 

trabalhos, sua Excelência após os cumprimentos iniciais determinou ao senhor secretário a 

leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2014/51911-9, que trata do 

Recurso de Reconsideração, interposto por Maria do Carmo Martins Lima, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, registrando-se na ocasião o impedimento da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 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 provimento para considerar regularidade das contas com ressalva (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

Conhecer do presente Recurso para dar-lhe o pretendido provimento, julgando, agora, a contas 

regulares com ressalva, mantendo-se, por conseguinte, os demais termos do Acórdão 

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

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

relator. Neste momento, Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

restituiu a Presidência a Sua Excelência Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que agradeceu o 

apoio recebido e, de imediato, solicitou ao senhor secretário a inversão da pauta, para o 

julgamento antecipado do processo nº. 10 de relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias, 

quando foi anunciado o Processo nº 2014/51944-7, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação 

Beneficente Esperança do Ananin, responsável Ana Cristiane Lima Oliveira, cujo Relator foi o 

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

Procuradoria do Ministério Público de Contas que, incialmente, assim se manifestou: Há um 

erro material na conclusão do relatório, o responsável seria outra pessoa que não a senhora 

Ana Cristiane Lima Oliveira. Só para ratificar como o conselheiro bem relatou, que a 

responsável é a senhora Ana Cristiane Lima Oliveira, porque no parecer há um erro material 

que a titular da associação é uma outra pessoa. Só estou fazendo essa ressalva porque o erro 
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foi da minha parte lá. Obrigado. Em seguida, a douta Procuradoria do Ministério Público 

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

com ressalva e aplicação da multa regimental à senhora Carmem Lúcia Dantas do Carmo 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a advogada da Senhora Carmem Lúcia Dantas 

do Carmo, Doutora Gabriela Alves da Costa, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 

90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: 

Bom dia, Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimo Conselheiro Relator e eminente 

representante do Ministério Público de Contas, e demais membros deste tribunal. Na qualidade 

de representante da doutora Carmem Lúcia Dantas do Carmo, liquidante pela ASIPAG na 

época gestora da ação social, vem apresentar defesa em face da aplicação de multa pela 

intempestividade na remessa da prestação de contas. Inicialmente a gente sabe que o prazo 

para apresentação da prestação de contas tem um cunho objetivo. Contudo, é fundamental que 

nós contextualizemos e rememoremos a situação fática ocorrida na época quando se repassou 

para os órgãos concedentes a responsabilidade quanto da análise da prestação de contas. Essa 

mudança ocorreu no ano de 2013 em função do decreto 768, de 2013, onde repassou aos 

órgãos concedentes essa responsabilidade. Contudo, é fundamental destacarmos aqui a 

excepcionalidade do caso, pois até então os órgãos não estavam capacitados para que fosse 

feita essa análise. Ressalta-se que o prazo para análise da prestação de contas se dava em 

função do ato 68, do regimento interno deste tribunal, publicado em oito de abril de 2014, o 

prazo seria apenas de 90 dias, a contar da vigência do convênio, do término da vigência do 

convênio. Sendo que, deste prazo de 90 dias, até então os órgãos teriam apenas de fato 30 dias 

para se analisar a prestação de contas. Contudo, excelência, é um tempo muito ínfimo diante 

do caso que se expunha. Ressalta-se que durante esse período, o próprio tribunal em 

adaptação a essa nova sistemática, implantou novos, considerando a peculiaridade do caso, 

implantou diversas modificações em seu regimento, que foram trazidas através do ato 66 e da 

resolução 18.589 apenas em 27 de maio de 2014, que fixou o valor de 50 mil para que se os 

convênios fossem remetidos ao tribunal de contas para sua análise. Contudo, a própria gestora 

do órgão buscou o tribunal em parceria para que se firmasse curso de capacitação a fim de 

que os seus servidores, os seus técnicos, tivessem a destreza, um certo conhecimento sobre a 

causa para que de fato pudessem ser analisadas as contas da forma que fossem correta. 
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Contudo, ainda assim a ASIPAG naquele momento contava apenas com dois servidores de fato 

para que se analisassem, não apenas as prestações de contas do órgão, mas também as demais 

atividades que eram desenvolvidas naquela época pelo órgão. Análise de prestação de contas, 

de contrato, tudo. Então o que se ficou caracterizado? Nós buscamos, foram feitos os cursos de 

capacitação pelo próprio tribunal através da conselheira Milene Cunha, que com todo o 

esforço e conhecimento de causa tentou repassar isso para nós, mas foi visto, eu falo isso com 

peculiaridade do caso, porque na época vivenciava aquilo enquanto analista de controle 

interno e analisava as prestações de contas. Então a gente verificava a dificuldade nisso. Os 

esforços foram muitos para que se cumprissem os prazos. Mas de fato nós não, a ASIPAG não, 

seria humanamente impossível se os servidores teriam o conhecimento técnico para poder 

cumprir ao prazo e nota-se também, se vocês puderem verificar os autos, que foram dotadas 

todas as providências necessárias quanto a fiscalização, relatório de acompanhamento do 

convênio, o que demonstra a boa fé da gestão da ASIPAG em de fato tratar aquele caso não 

como outro qualquer, mas você estar diante de dinheiro público que precisa ser devidamente 

analisado para ver se a finalidade social é atendida. E quanto ao fato eminentemente 

processual, a gente verifica no artigo 245 do regimento interno desse tribunal, a seguinte 

ponderação, na fixação da multa, o relator do processo deve considerar, entre outras 

circunstâncias, a natureza e a gravidade da infração, a dimensão do fato, a existência de dolo 

ou culpa e a proporcionalidade da sanção administrativa imposta. Diante de todo o fato 

narrado agora para vocês, nós verificamos que em nenhum momento a remessa intempestiva 

da prestação de contas pela ASIPAG, até então representada pela doutora Carmem, não 

ocorreu pelo dolo ou má fé, mas muito pelo contrário, pela preocupação em analisar 

corretamente as prestações de contas e capacitar os seus servidores para que se 

desempenhassem essa nova função. Quer dizer, verifica-se necessário a aplicação dessa 

multa? Ela é adequada? Devemos considerar toda a situação fática que se foi posta aquele 

momento, na época, que até então não só o órgão concedente, mas também o próprio Tribunal 

de Contas, através das complementações da sua normativa verificando que os prazos não eram 

adequados para que se cumprisse efetivamente esse trabalho, foi se adaptando. E até então 

você aplicar a multa a um gestor em que agiu de boa fé, com presteza e considerando que não 

houve nenhum dano ao erário. Então nós pedimos que sejam consideradas e ponderadas todas 
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essas situações que foram, que ocorreram na época, para que não seja aplicada essa multa, se 

não nós veríamos uma desproporcionalidade quanto a aplicação dessa penalidade a gestora 

que realmente agiu de boa fé para que se verificasse a correta aplicação do recurso público. 

Muito obrigada pela atenção. A matéria foi colocada em discussão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhor presidente, senhores 

conselheiros. A representante da doutora Carmem Lúcia ela me rememorou, como deve ter 

rememorado também a conselheira substituta Milene, os esforços feitos pela Asipag na época 

para tentar cumprir cada um dos itens estabelecidos pela prestação das contas que eram da 

responsabilidade deles. Por mais uma vez ela veio aqui com sua equipe, mais duas pessoas, ou 

talvez mais três pessoas, buscar informações, informações essas até que criaram um evento 

específico onde a conselheira Milene foi lá e deu curso e diplomou pessoas sobre aquela 

atividade, pois participaram de um curso junto com a doutora Milene. Efetivamente também é 

verdade que os prazos são exíguos, porque tem prazo para associação prestar contas ao órgão 

e um prazo, e ele é dentro do prazo do órgão prestar contas ao tribunal. E se o primeiro atrasa, 

a qualidade da análise do segundo talvez imponha um atraso na prestação de contas. E antes 

atrasar e fazer uma boa análise do que fazê-la as pressas e não analisar com qualidade. Logo 

após a devida manifestação, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares 

com ressalva, dispensando a responsável da multa imposta face 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 2013/51034-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

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

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

jurídico foi pelo deferimento dos registros, sem prejuízo da aplicação da multa ao responsável 

pelas contratações, com expedição de determinações à SESPA e à SEAD (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir os registros, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e 
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quarenta e sete reais), pelo descumprimento de prazos. 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 2015/50603-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, 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, e aplicação da multa regimental 

ao senhor Hildegardo de Figueiredo Nunes, com expedição de determinação à SEDAP (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

seu voto para deferir os registros, com as recomendações à SEDAP. 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. Senhoras e senhores, 

eu gostaria de fazer um registro. Encontram-se presentes no nosso tribunal, nessa sessão, o 

professor André Rezende, que eu queria que ficasse de pé, por favor, ele é o coordenador do 

Núcleo de Práticas Contábeis da faculdade Estácio, antiga FAP. E junto com ele os alunos do 

curso de Ciência Contábeis. Eu pediria que os alunos ficassem de pé. Eu fico muito feliz com a 

presença de todos vocês, sejam todos bem-vindos ao Tribunal de contas do estado do Pará, 

nessa sessão ordinária. Funcionamos o pleno dia de terça e quinta e para nós é motivo de 

muita alegria poder ter esse momento especial com os acadêmicos de uma área tão importante 

para a nossa instituição que é a área contábil. Mas jovens, e professor, nós fomos 

surpreendidos positivamente com duas visitas em uma sequência da faculdade Estácio e eu 

acho muito importante. O tribunal há dez anos vem caminhando no sentido de buscar uma 

maior aproximação com a sociedade. Pronto, agora vocês podem sentar. Obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Aproveitando a fala de Vossa Excelência, para questão de justiça, eu gostaria de me alegrar 

com vossa excelência, como todos aqui e render nesse sentido meu respeito, minha homenagem 

a presidente Lourdes Lima, o presidente Cipriano Sabino, que durante a gestão de ambos, eles 
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foram estimuladores desse evento que nós estamos presenciando aqui no sentido de trazer os 

estudantes das universidades. Eu me lembro muito bem da preocupação de ambos. Vossa 

excelência foi vice-presidente, também está incluído neste, todos nós de um certo modo, mas 

especialmente nos mandatos, tanto da Lourdes, quanto do Cipriano, houve um estímulo nesse 

sentido e a gente vê então que essas medidas que enaltecem a Casa para nós é muito honroso, 

muito alegre a presença dos estudantes, dos professores, professor Resende, e eu queria, por 

questão de justiça, abraçar esses dois companheiros aqui e ver que aquilo que eles 

estimularam está se concretizando e uma maneira efetiva também na sua administração. Bom 

dia a todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha 

Teixeira: Bem, eu vou prestar só alguns esclarecimentos aqui, para vocês compreenderem 

como funciona. Este aqui é o pleno, nós temos sete conselheiros e temos dois conselheiros 

substitutos, os dois substitutos estão aí, nessa mesa aqui de costas para vocês. Conselheiro 

Julival Rocha e conselheira Milene Cunha. Na ausência de qualquer um dos nossos 

conselheiros, dos sete, um deles é convocado, ou qualquer impedimento de um conselheiro eles 

são convocados para atuar na sessão como conselheiro. Mas no nosso tribunal os conselheiros 

substitutos relatam processo, participam da sessão. E quando o quórum está completo, eles 

fazem a proposta de decisão, para o pleno decidir. Quando eles são convocados não, eles vão 

proferir o voto diretamente. E a composição é da seguinte forma, começa pelos mais antigos, o 

mais antigo da corte, Nelson Chaves, a segunda mais antiga Lourdes Lima, o terceiro mais 

antigo o Cirpiano Sabino. Aí vem conselheiro André Dias, conselheiro Odilon, e a novata da 

Casa, conselheira Rosa Egídia. Muito embora ela seja novata aqui, a dois meses, mas está no 

sistema há 21 anos, ela era procuradora do Ministério Público de Contas que se faz presente 

aqui pelo seu procurador geral de Contas, doutor Felipe Rosa Cruz. Não pode ter uma sessão 

do pleno sem a participação do Ministério Público. Por isso está aqui o Ministério Público. 

Não pode ter sessão. Não pode ir a julgamento nenhum processo sem a manifestação do 

Ministério Público. As duas instituições caminham juntas. Aqui temos os nossos secretários, 

doutor Arlindo, doutor Jorge, e o nosso pessoal de apoio aqui a Cláudia e o Tarciso. Uma 

estrutura pequena aqui no nosso pleno. A sessão é livre, é aberta, qualquer cidadão pode 

participar da nossa sessão. É por isso que a gente quer festejar esse momento, como eu disse 

no início, o conselheiro Nelson explicou, de dez anos para cá nós viemos procurando interagir 
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com a sociedade. Porque no Brasil tem três tipos de controle, o externo que é o nosso, exercido 

pelo TCE, junto com o Ministério Público de Contas. No estado do Pará tem dois tribunais, o 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, o nosso, o Tribunal de Contas dos municípios. Isso só 

acontece em quatro estados da federação, o Pará, Ceará, Goiás e Bahia. Nesses estados 

também tem Tribunal de Contas dos municípios. Nesses estados o TCE examina as contas do 

governo do estado do Pará. Todo o dinheiro que o governo do estado arrecada e como ele 

aplica o dinheiro é competência do TCE. Em que momento nós chegamos aos municípios? 

Quando o governo do estado repassa dinheiro na forma de convênios as prefeituras 

municipais, aí entra o TCE. Fora isso, as prefeituras e câmaras municipais se reportam e 

prestam contas diretamente ao Tribunal de Contas dos municípios. Também apenas para 

conhecimento, o Controle Externo brasileiro, formado por 34 Tribunais de contas, incluindo o 

Tribunal de Contas da União que cuida exclusivamente das contas do governo federal. Mas 

têm dois municípios brasileiros, São Paulo e Rio de Janeiro, nesses municípios tem um 

Tribunal de Contas do município, exclusivamente para aquele município, TCM do Rio de 

Janeiro, TCM de São Paulo, somente do município do Rio de Janeiro e do município de São 

Paulo. Compreenderam? Exercemos o Controle Externo. O Controle Interno está no órgão. 

Aqui no TCE tem um Controle Interno, no Ministério Público te, um Controle Interno, qualquer 

secretaria de estado tem que ter o Controle Interno, qualquer prefeitura tem que ter Controle 

Interno, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, TJ, Ministério Público, enfim. É 

dentro, é aquele que faz o crivo, é aquele protege a administração pública, protege o gestor. E 

o que nós recomendamos é que haja a formação do Controle Interno preferencialmente pelos 

servidores efetivos. Por quê? Porque quando o Controle Interno é formado por servidores 

comissionados aqui e ali eles não têm condições de fazer plenamente o trabalho, porque o 

Controle Interno não tem que ter medo de dizer que o chefe está errado. Não pode ter medo, 

tem que fazer o seu trabalho. E quando o servidor é comissionado, ele tem medo de se 

manifestar com medo de ser exonerado, aí fica um Controle Interno que vemos com 

preocupação. O nosso tribunal vem também em um período doe aproximadamente dez anos, 

trabalhando isso no estado do Pará, um evento de iniciativa do conselheiro Nelson Chaves 

chamando, intitulado de “Conversando com o Controle Interno”. Fizemos em Belém, com toda 

a administração pública e fizemos também no interior. Eu creio que de vocês aqui alguém já 
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deve ter participado de um evento grande que fazemos, que é o “Fórum”, que realizamos no 

hangar com o jurisdicionado. No último reunimos duas mil pessoas, foi a sétima edição. 

Justamente para poder capacitar servidores, jurisdicionados, o cidadão, de assuntos 

relacionados a prestação de contas. E por fim eu quero falar do terceiro controle, que eu 

considero o mais importante, que é o Controle Social. É por isso que eu quero festejar a vinda 

de vocês aqui. O Controle Social ainda está fraco no Brasil, as pessoas não sabem direito o 

que é. E a gente vem estimulando por entender que é importante a participação da sociedade. 

O tribunal está com duas ações diretas em andamento, uma que a gente chama TCE Cidadão, 

estão indo nas escolas públicas, é um projeto de iniciativa do conselheiro Nelson Chaves que 

prevê termos um diálogo permanente com estudantes, com professor da escola pública, em um 

primeiro momento na escola pública estadual, fizemos toda a metropolitana e começamos a 

caminhar já para o interior, para ver se a gente trabalha essa nova geração. É um trabalho 

que nós entendemos de cidadania. Porque nós percebemos que o cidadão não entende direito o 

que é um orçamento público, o que nós fazemos aqui como instituição de controle e o papel do 

cidadão de poder reclamar, denunciar, exigir do poder público que faça corretamente o seu 

trabalho fazendo obras e prestando serviço. O outro trabalho é a ouvidora. A ouvidoria, que 

tem a frente o ouvidor Odilon Teixeira, conselheiro que está aqui no meio desta bancada, vem 

fazendo um trabalho extraordinário aqui. Vocês podem acessar a ouvidoria, através da 

ouvidoria pode se manifestar em relação ao TCE, em relação a um conselheiro, pode oferecer 

críticas, denúncias, também pode fazer elogios. Se vocês quiserem acessar agora no nosso 

portal vocês vão saber quanto ganha um presidente, quanto ganha qualquer conselheiro, com 

detalhe, isso é um outro ponto que temos dado destaque, a questão da transparência, a lei de 

acesso a informação, que se nós exercemos o Controle Externo, temos que ser exemplo para a 

sociedade. Portanto, bem-vindos. Eu creio que já tiveram uma aula preliminar aqui no Centro 

Histórico. Vocês estão na casa do Controle Externo do estado do Pará. O nosso tribunal já 

está completando 70 anos. O TCM eu creio que deve ter 35 anos, mas não tenho com precisão 

a idade, mas é mais novo. E o TCU 130 anos. O Tribunal de Contas da União foi implantado 

pelo Rui Barbosa, melhor dizendo, implantando não, criado. Dispensa até comentar quem foi 

Rui Barbosa. Mas este brasileiro brilhante, ele pensou em uma forma de controlar o poder, de 

que o administrador público tinha que prestar contas, mas ele não deu conta de implantar os 
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Tribunais de Contas. Foi aí que veio um paraense, muito qualificado, exercia na época o cargo 

de ministro da Fazenda e ele implantou o Tribunal de Contas. Que é o paraense Serzedelo 

Correia que vocês conheceram o memorial dele. Portanto, bem-vindos. No decorrer da sessão 

eu espero que vocês possam ter um pouco mais de conhecimento. E no final da sessão vocês 

poderão se dirigir a qualquer conselheiro. Durante a sessão não pode, a palavra é privativa 

aos conselheiros e ao Ministério Público. Mas fiquem à vontade e novamente bem-vindos. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50661-1, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da 

Pesca, 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 indeferimento do registro (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir o registro, com as recomendações à SEDAP e à SEAD. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2008/52068-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Federação de Entidades e Associações 

Comunitárias das Áreas de Habitação do Estado do Pará, responsável Efraim da Silva Baltazar, 

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 expedição 

de determinações ao responsável e a Federação de Entidades e Associações Comunitárias das 

Áreas de Habitação do Estado do Pará (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com 

ressalva. Com as recomendações endereçadas à Federação de Entidades e Associações 

Comunitárias das Áreas de Habitação do Estado do Pará. Consultado o Plenário, este se 
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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 2009/51500-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, 

responsável Jaime da Silva Barbosa, 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 expedição de determinações ao responsável e ao 

Município de Cachoeira do Arari (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e, 

aplicar ao senhor Jaime da Silva Barbosa a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e 

sete reais), pela remessa intempestiva das contas e determinar à Secretaria deste Tribunal, 

expedição da recomendação 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 do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2010/50897-0, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Núcleo de 

Gerenciamento do Pará Rural, exercício financeiro de 2009, responsável Igor Maurício Freitas 

Galvão, 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, 

deixar de imputar-lhe, todavia, a multa pela ressalva apontada em razão da inexistência de 

previsão legal (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Com as 

devidas recomendações ao NGPR. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, 
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acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50013-1, 

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

Estado, procedência Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará, responsável 

Maria Oslecy Rocha Garcia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

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

regularidade das contas, com aplicação da multa regimental ao responsável e ao concedente e 

determinação a SETER (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e, aplicar à senhora Cleide 

Cilene Tavares Rodrigues a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), 

pela remessa intempestiva das contas e, ainda, aplicar à senhora Ivanise Coelho Gasparim a 

multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo descumprimento da 

Resolução nº 13.989/95, nos termos do art. 243, III, “a” 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 do relator. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2014/51801-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Igarapé Açu, responsável Sandra Miki Uesugi Nogueira, 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 aplicação da multa regimental à 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. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Conselheiro Luis, 

conselheiro Cipriano, é aquilo sobre o que a gente reiteradamente vem se insurgindo. Faz um 

convênio, 300 e tantos milhões, pavimentação de vias urbanas, anuncia no município, coloca 

placa, cria expectativa e o estado não repassa 3% do valor do convênio sequer. Cria uma 

indisposição do prefeito, dos vereadores para com a comunidade que não tem conhecimento se 
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o recurso foi ou não passado porque o sistema de comunicação não é simples, não é fácil. Se 

em Belém é difícil, quanto mais nas nossas cidades do interior. Temos que elaborar uma 

maneira que um convênio assinado ele se torne obrigatório. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: O tema levantado por Vossa 

Excelência é importantíssimo, e mais uma vez o assunto é levantado por Vossa Excelência. A 

comunidade, muitas vezes, a sociedade, acredito que a maioria, posso até dizer que quase 

100% não sabem efetivamente dessas situações que ocorrem no governo federal para com os 

estados, dos estados para com os municípios. Na prestação de contas do ano passado, 2014 

para 2015, foram mais de 400 milhões de reais que ficou acertado, combinado, assinado 

governo federal para o estado e não foi repassado. A mesma situação se repete mais uma vez 

nesse processo que vossa excelência se refere. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Perdão, conselheiro Cipriano, de repente é uma falha em 

cadeia, ou seja, um contrato daria lastro para fazer o outro convênio, não estou dizendo que é, 

mas às vezes é. Manifestação do Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: É, pode ser porque existe um acordo com o governo federal, com o governo do estado, é 

um contrato. E não pode, deste contrato já fazer um terceiro, quarto contrato, talvez pode ser 

vinculado ou não. Vossa Excelência tem razão. Mas especificamente que eu quero deixar claro 

é que volto a insistir na responsabilidade solidária. A pessoa que assinou o contrato, ela tem 

que pagar pelo cumprimento deste contrato, ela é uma parte do contrato. Ela não pode 

simplesmente dizer: “olha, não deu e agora eu não vou repassar”. Então não faça o contrato, 

não assine o contrato. A partir do momento que assinou, ela tem responsabilidade com a 

sociedade, com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Contas do Estado e efetivamente 

ela tem que fazer qualquer coisa para cumprir este contrato, uma vez que assinou, que foi 

publicado, que criou toda uma expectativa. E principalmente a sociedade espera que, aquele 

serviço ou obra seja, concluído, seja feito. No final, quem sai perdendo é a sociedade. Eu 

queria aplaudir Vossa Excelência mais uma vez, por levantar esse assunto. E a solução talvez 

seria exatamente esta, minha modesta opinião. A partir do momento que o estado não cumpriu 

ele é responsável pelo recurso, portanto tem que ser penalizado, multado, a pessoa que 

assinou, o secretário, o diretor, enfim, as pessoas que assumiram a responsabilidade têm que 

ser punidas de forma clara para que isto não ocorra. Ou seja, é simples, assinou o contrato, o 
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convênio no caso, cumpra. Se não pode cumprir ou tem dúvida não faz convênio, não tenho 

como fazer convênio se não tenho certeza, então não faça o convênio. A partir do momento que 

tem a possibilidade de fazer, ele assume a responsabilidade, não só de assinar, de cumprir as 

cláusulas do contrato, mas principalmente com a sociedade que está esperando isso. Então 

cumprimento Vossa Excelência e acho que a solução seria a responsabilidade da pessoa que se 

comprometeu em passar o recurso e não repassou. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Ainda na esteira da argumentação de Vossa Excelência, eu 

trago de volta aqui um tema levantado por vossa excelência quando era presidente, o número 

de obras, serviços, contratos, começados e não concluído, que na época, salvo engano, eram 

quantos milhões? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Um bilhão de reais. Em torno de 605 obras que estavam paralisadas e não 

foram concluídas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Este caso, conselheiro Nelson, é um pouco menos grave porque os dez mil foram e voltaram. E 

aqueles onde ao invés de dez mil, foi 50 mil e o cara começou a obra e não teve como devolver, 

e ficou pela metade. Quer dizer, além da perda de expectativa da população, tem a perda 

financeira, que são duas coisas separadas, a perda econômica e a perda financeira. A perda 

financeira é o dinheiro em si, a perda econômica, a qualidade que aquele bem poderia 

interferir dentro daquela comunidade. Após as devidas manifestações, 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. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Este assunto não é novo, já tratamos na Casa há algum 

tempo. E eu acho que nós precisamos de uma reunião administrativa, já tem uma marcada 

para a próxima terça-feira, a gente pode até incluir na pauta, na parte que ocorrer, para tratar 

do assunto. E já vem em um momento que o próprio governo do estado, no dia de ontem, fez 

uma reunião com a sua equipe e hoje publica um decreto, fazendo contenção de gastos. A gente 

sabe que já têm alguns convênios em andamento que também não foi possível cumprir. E o que 

nós estamos falando aqui, principalmente para professores e estudantes que estão aqui, isso 

não é uma prática desse governo, governo Simão Jatene, é uma prática dos governos. Aqui nós 

analisamos processo que têm dez anos, por exemplo, que agente lamenta o tempo do processo 
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aqui. Mesmo problema. Quase todos os governos fizeram o mesmo. Então como a gente vê que 

é uma prática dos governos a gente precisa corrigir. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Pode justificar uma ruptura e tem que vir justificada na 

prestação de contas, um problema de ordem conjuntural. Quer dizer, temos acompanhado via 

notícias e informações técnicas, a redução do volume do PIB brasileiro e que tem um impacto 

diretamente, lógico, na arrecadação tributária, vou diminuir o PIB, diminui arrecadação 

tributária, aí diminuiu a arrecadação tributária, tem que diminuir gastos em investimentos, em 

custeio e em pessoal, mas isso é justificado. Agora, sem justificativa? Fora de momentos 

conjunturais excepcionais como se vive? Aí que fica difícil de ser absorvido. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: O Conselheiro André 

sabiamente coloca a situação. Uma questão é a excepcionalidade, o eventual extremo para que 

possa ser interrompido o contrato. Mas a excepcionalidade nesses casos que a gente tem visto 

na verdade está virando uma regra, isso não é possível, presidente, essa questão que é 

importante ser frisada. Uma questão é, como disse conselheiro André, de uma extrema 

relevância, necessidade geral, vamos interferir investimentos na saúde, na educação, é uma 

questão importante. Mas simplesmente, muitas vezes, porque mudou o governo. O governo era 

do partido tal, passou para o partido tal: “eu não vou mais atender o prefeito tal porque ele 

não é do meu partido”. E a população que fica esperando os recursos, isso é inadmissível, por 

isso que tem que ter esse cuidado, conselheiro André muito bem colocou, em casos 

excepcionais, devidamente justificados, é possível se ter uma compreensão da situação e aí 

com a sociedade colocar a realidade. Mas simplesmente mudar às vezes por alguma questão 

irrelevante ou por política partidária, ou por não gostar da pessoa, ou por uma outra série de 

situações, a população não tem nada a ver com isso. E aí temos que colocar o dinheiro para 

ela, porque ela é a dona do dinheiro. É isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Não está em discussão nenhum processo, foi 

em um intervalo a conclusão de uma votação para outra e o assunto veio à tona, eu acho 

importante falar sobre isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Aproveitando o ensejo da discussão, senhores 

conselheiros, esse é inclusive um dos temas sugeridos por nós no Ministério Público para 

nossa primeira reunião de trabalhos finalísticos que o presidente leu na sessão de terça-feira, 
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porque isso já é algo corriqueiro aqui essa discussão, esse debate, porque vejam bem, a 

primeira obrigação do concedente em todo e qualquer convênio, é o repasse do valor 

acordado. E muitas vezes aqui nós vemos que o peso da lei, o peso da responsabilidade, ele 

sobre cai no mais das vezes no convenente, naquele que recebe o dinheiro, que tem todo o ônus 

de comprovar a boa aplicação e o concedente muitas vezes acaba escapando, entre aspas, de 

uma penalidade maior quando na verdade no mínimo se revela uma falta de planejamento da 

administração a falta do repasse acordado. Como o conselheiro André e o conselheiro 

Cipriano bem falaram, é absolutamente, é possível a justificativa da falta de repasse, mas sim 

por fato superveniente devidamente demonstrado nos autos. Se ele fez o convênio, se ele 

elaborou para fazer aquele acordo ainda que não tivesse condição, aí é uma falta de 

planejamento que também deve ser punida. Por outro lado, se ele fez um convênio em um 

momento em que aquele recurso, aquele aporte era possível e posteriormente por uma situação 

alheia à vontade do gestor isso não é mais possível, que ele traga aos autos essa justificativa 

que obviamente ano vai recair responsabilidade nenhuma sobre ele, de modo que eu queria 

parabenizar a Corte pela discussão, é um tema extremamente importante, sensível, e dessa 

maneira nós vamos evitar muito o final da cadeia, um convênio não ser cumprido bem, o 

proveito social não ser entregue a sociedade, de modo que eu queria reiterar o que foi aqui 

defendido por vossas excelências, aplaudir e colocar o Ministério Público a disposição nessa 

caminhada em busca de uma melhor solução para o tema. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Muito bem. Eu apenas para concluir 

essa parte e informar os presentes aqui, 2012 para cá o tribunal mudou a forma de tratar os 

convênios. Com a nossa Lei Orgânica, o concedente celebra o convênio, por exemplo, a 

secretaria de educação como a prefeitura, a prefeitura presta contas a Secretaria de Educação. 

Somente os valores superiores a 50 mil é que vêm para cá. Mas quando o TCE vai fazer o 

exame das contas daquele exercício da secretaria de educação, vai olhar todos os convênios. E 

quando eles não prestam contas ao concedente, tem que instaurar a tomada de contas. E 

fizemos para isso um trabalho recentemente sobre uma instrução normativa, tomada de contas 

especial. Estamos fazendo cursos, tanto em Belém como no interior para orientar como se faz 

uma tomada de contas especial. E agora está em poderes dos conselheiros para exame e 

deveremos concluir até a próxima semana, uma cartilha com perguntas e respostas sobre 
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tomada de contas especial. Porque nós fizemos isso também em relação ao valor? Porque 

vinha para cá processos de conselho escolar, ainda tem aqui, tem vários ainda que não foram 

examinados, não foram julgados. Aí vinha para cá convênio de mil reais. Veio até um convênio 

aqui de 300 reais. Um convênio desse é um prejuízo muito grande para a sociedade porque 

para o tribunal analisar uma prestação de contas dessa, mandar um servidor lá auditar, a 

diária dele, o custo dele é três vezes mais o valor do convênio. Então nós decidimos mudar 

isso, que é o dinheiro do contribuinte que faz o tribunal funcionar. E nós mudamos. Agora é 

valor superior a 50 mil, de 2012 para cá. Esses convênios que estamos examinando eles já 

estavam tramitando aqui, mas daqui para frente isso vai alterar um pouco. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2009/51707-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Eldorado do Carajás, responsável João de Castro Barreto, 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, com aplicação da 

multa regimental ao senhor João de Castro Barreto (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente 

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

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

regulares com ressalva, e, aplicar ao senhor João de Castro Barreto a multa no valor de 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52512-6, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Tomé-Açu, responsável Carlos Vinícius de Melo Vieira, 

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, sem prejuízo da 

aplicação da multa-coerção aplicável à 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 
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manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 

regulares, e, aplicar ao senhor Carlos Vinícius de Melo Vieira a multa no valor de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva das contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Concordo com o relator e 

em direção a vossa excelência, presidente, que tem explicado aos universitários tão bem a 

respeito do funcionamento desta Casa, é para sugerir que vossa excelência, neste processo, 

mostre a eles que embora a regularidade da prestação de contas, quando é tomada de contas a 

gente vai pagar multa por aquilo que tão bem disse o conselheiro André, essas discussões aqui 

que também o conselheiro Cipriano entrou, o procurador, tomada de contas, por mais que 

esteja certo tudo ele tem que, porque demanda uma iniciativa do tribunal, na esteira que vossa 

excelência está falando, fale nesse sentido para eles. Estou sugerindo que vossa excelência na 

explanação que fez, a diferente, o André chamou a atenção muito bem agora, está tudo 

direitinho, mas vai ter que pagar uma multa, a diferença da tomada para prestação. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Bem, 

antes de passar para a eminente conselheira Lourdes Lima votar, importante esclarecer o que 

foi que aconteceu neste processo. Foi celebrado o convênio, foi repassado um valor, 15 mil, é 

esse o valor, conselheiro? A pessoa que recebeu o dinheiro devolve o dinheiro e está recebendo 

uma multa. Por que aconteceu isso? Ele não ficou com o dinheiro, ele devolveu, comprovou 

que devolveu. É que quando celebra um convênio ele tem um tempo. Quando encerrou aquele 

tempo ele também tem um outro tempo para prestar contas. E dentro desse tempo que ele teria 

para prestar contas ele não prestou contas, ele teria que se dirigir ao tribunal e dizer: “eu 

recebi o dizer a menor, o dinheiro que eu recebi não foi suficiente, eu devolvi o dinheiro, estou 

comprovando que devolvi o dinheiro informando o tribunal”, aí ele teria prestado contas 

corretamente dentro do prazo e não seria multado. O que aconteceu? A multa é regimental. Ela 

é uma penalidade justamente para a pessoa não fazer isso, porque não pode ter segredo para 

dinheiro público, recebeu dinheiro público, tem que prestar contas. E a pessoa aqui não 

prestou contas. E o tribunal fez o quê? Instaurou uma tomada de contas. Quando o tribunal faz 

isso é como se fosse lá: “me dá aqui a prestação de contas, vai buscar a prestação e contas”. E 

a pessoa disse: “eu não prestei contas porque devolvi o dinheiro”. Não importa, tinha que 

informar que devolveu o dinheiro, isso gera um processo, foi isso que aconteceu. E o 
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conselheiro André, por conta disso, somente disso, pela instauração da tomada de contas, ele 

está penalizando o responsável pelas contas. Eu só queria tirar uma dúvida, conselheiro André, 

neste convênio, é semelhante ao outro ele recebeu só uma parte ou recebeu todo o valor? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Ele recebeu todo o 

valor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: 

O convênio era um montante de 15 mil. Ninguém sabe direito a razão, a pessoa devolveu todo 

o valor. Esse é o procedimento correto. Mas a pessoa errou ao não prestar contas do que 

devolveu. O dinheiro não pode ficar aí sem sabermos o que houve com ele. Como eu disse para 

vocês no início da sessão, todo o real, qualquer valor que o governo do estado arrecada, a 

gente quer saber, a gente Tribunal de Contas, como ele gasta aquele dinheiro. E pela 

constituição o governador tem que prestar contas disso. Se ele repassou 15 mil reais aqui para 

a prefeitura de Tomé-Açu, a prefeitura de Tomé-Açu tem que dizer como aplicou os 15 mil 

reais. Nesse caso não aplicou, devolveu, e porque não informou que devolveu? Não prestou 

contas dizendo: “está aqui o comprovante bancário que eu devolvi o dinheiro”. E por conta 

disso está recebendo uma penalidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eles nos olham assim, os conselheiros, o conselheiro, doutor 

procurador, todos vestidos com essa roupa preta, essa capa preta, é questão do julgador, 

radical, não, o nosso último desejo aqui é aplicar qualquer tipo de penalidade. Conselheiro 

Cipriano repete muito isso, conselheira Lourdes, todos, desejamos que a obra seja concluída. 

Vamos admitir que você puna alguém, no sentido da restituição dos recursos, o prejuízo para a 

comunidade ficou porque a obra não foi executada, aí vem a questão do ressarcimento, a 

questão da multa. E outros casos, o presidente estava abordando, por isso sugeri a ele, por 

exemplo, uma obra, construção de uma escola, construção, conselheiro André, de um posto 

médico o que seja. Aí o cidadão, o prefeito, a pessoa que tem responsabilidades na aplicação 

do recurso aplica aquilo tudo corretamente dentro do prazo e vai ser multado porque mandou 

as contas para esta casa fora do que determinava o regimento, a lei. E isso nos dá muita 

tristeza, fazer agora a multa, o procurador também entrou nessa discussão, ela é regimental. 

Quando se faz a tomada de contas, não tem jeito, tem que aplicar a multa. E a gente faz isso 

com muita pena. Sujeito que cumpre tudo no prazo, em razão da luta do tribunal por meio 

dessas atividades que o presidente bem fala no sentido de esclarecer. Porque a nós, para 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 432

deixar isso muito claro para os nossos amigos, nossos alunos, que aqui, a última hipótese é a 

penalização, a nós não alegra, em nenhum momento multar ou exigir o ressarcimento de 

recurso público. O desejo é que ele seja aplicado corretamente no prazo devido que autoridade 

que assina o convênio e que vai realizá-lo faça isso dentro do prazo e a sociedade é que ganha 

com isso. Então não há uma pré-disposição nossa aqui neste plenário, como do doutro 

Ministério Público de Contas que funciona conosco de penalizar quem quer que seja. Ao 

contrário, quem dera que toda sessão nossa não tivéssemos nem multa nem o desejo de 

obrigatoriedade de ressarcir qualquer recurso nesse sentido. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Muito importante o que disse o 

conselheiro Nelson Chaves, isso vale muito para vocês que estão se formando em uma área 

muito importante para administração pública que é a área contábil. Nós sabemos que a 

contabilidade vem passando por uma verdadeira transformação no Brasil, mudança de 

normas. E sinceramente o trabalho de um contador é imprescindível. E essa nossa cainhada de 

dez anos para cá, no sentido de fazer esses eventos, porque a gente quer exercer uma função 

que é muito importante para o Controle Externo, essa função pedagógica. Nós temos aqui uma 

Escola de Contas, ela funciona aqui na nossa instituição, primeiro capacitar o nosso servidor, 

segundo capacitar o jurisdicionado e pode ser também uma pessoa que não seja jurisdicionado 

pode participar também, porque a gente quer orientar para não punir. Aqui nesta tribuna hoje 

vocês não tiveram sorte, só veio uma pessoa fazer defesa e vocês não tinham chegado, porque 

quando uma conta está regular com ressalva ou irregular com devolução. A secretaria que está 

aqui na minha frente, senhor secretário, tem que citar a parte para comparecer à sessão, se 

desejar. E se desejar poder, e a tribuna que está aqui na nossa frente, e tem o direito de se 

manifestar na sessão. Hoje houve um caso aqui, antes de vocês chegarem. Tem sessão que têm 

várias pessoas se manifestando, fazer sua defesa, para tentar convencer os conselheiros de que 

a pessoa tem razão ou não, apresenta seus argumentos e muitos têm tido sucesso aqui. Então 

esse trabalho de orientação nós consideramos da maior importância, temos otimizado a Escola 

de Contas, hoje está à frente a conselheira Rosa Egídia com a conselheira Milene Cunha 

fazendo um trabalho grande. A gente quer chegar ao nível de excelência aqui na nossa 

instituição para exercer em plenitude a função do Controle Externo. Então eu festejo muito 

esse momento de vocês porque a gente não esclarece tudo, mas tem algumas coisas que vamos 
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passando. Vocês olharam aqui, quando a conta está regular ela está toda certa. Essa prestação 

de contas, mesmo tendo multa, está toda correta. Quando tem uma ressalva, é alguma coisa 

que não está no devido lugar, mas não houve dano ao erário, é um erro informal, então dá uma 

ressalva. E de repente tem uma prestação de contas que também não houve dano ao erário, ela 

está toda desarrumada, não fez a licitação ou tem algum documento que não está certinho, aí 

dá irregular sem devolução, isto é, a conta está irregular aos olhos do tribunal, mas a pessoa 

não tem que devolver. E quando se comprova que houve má fé, dano ao erário, aí a conta é 

irregular com devolução, a pessoa tem que devolver esse dinheiro. A partir desta conclusão 

daqui se encaminha vai para a Secretaria da Fazenda, inscreve essa pessoa na dívida ativa, a 

pessoa passa a ser devedora do estado e aí a procuradoria geral do estado, que é PGE, vai 

executar essa pessoa através da justiça para receber o dinheiro. Aqui o Ministério Público, o 

TCE, na gestão do conselheiro Cipriano Sabino, nós unimos aqui várias instituições, 

Ministério Público, Secretaria da Fazenda, Polícia Federal, muita gente da rede de controle 

para ver se dávamos um apoio, uma celeridade maior nisso. Um dado para vocês aqui. As 

condenações nos últimos dez anos chegaram entorno de 800 milhões de reais aqui, as 

condenações do TCE. O que foi que voltou? Mesmo de 5%. Isso é um dado importante, o que 

retornou aos cofres públicos, menos de 5%, isso é lamentável, mas o tribunal fez o seu papel. O 

Ministério Público fez o seu papel. Aí já não é mais nossa competência. Há um movimento 

nacional, mas isso é uma coisa que passa por uma lei federal aprovada no Congresso Nacional 

para dar esse poder ao TCE de executar, nós não temos esse poder, essa competência de fazer 

essa cobrança. Então a PGE que é quem advoga para o governo do estado está em andamento 

várias ações de execução e esperamos que a PGE tenha sucesso e esse dinheiro possa retornar 

aos cofres públicos que é dinheiro da sociedade. 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 

2013/50378-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Benevides, 

responsável Edimauro Ramos de Faria, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 
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cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, sem prejuízo da aplicação da 

penalidade regimental cabível 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 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 da 

relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50077-7, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Jacareacanga, responsável Raulien Oliveira de 

Queiroz, 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, sem 

prejuízo da aplicação da multa regimental ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas regulares, e, aplicar ao senhor Raulien Oliveira de Queiroz a multa no valor de 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 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 2013/52813-6, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 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 deferimento dos registros, com recomendação à 

SEDUC (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir os registros, com 

recomendação 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 do relator. Conforme sistema 
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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. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2011/50109-2, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação 

Ecológica de Canoagem e Vela de Belém, responsável José Brito Teixeira Filho, cujo Relator 

foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Antes da relatoria propriamente dita, Sua Excelência 

expôs o seguinte pensamento: Bom dia presidente, bom dia senhoras e senhores conselheiros, 

procurador geral do Ministério Público de Contas. Conselheiros substitutos, senhoras e 

senhores e um bom dia especial aos estudantes de contabilidade que hoje prestigiam nossa 

sessão e que estão recebendo essa carga de informações, presidente, que com certeza 

contribuirá e muito na caminhada acadêmica deles até porque muitos, eventualmente, serão 

contadores públicos e estão em algum momento elaborando informações sou relatórios ao 

Tribunal de Contas. Isso já é uma primeira lição nesse sentido. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, 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 determinações ao 

responsável e a Associação Ecológica de canoagem e Vela de Belém, e, ainda, com sugestão da 

multa regimental ao senhor Leandro Schilipake (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas regulares com ressalva, com recomendação de que observe a legislação 

pertinente no que concerne às necessidades de realizar cotação de preços com no mínimo três 

propostas idôneas e de efetuar o pagamento de tarifas bancárias com recursos próprios. 

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, a Presidência 

apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Eu quero primeiro fazer 

aqui o convite para a reunião administrativa no dia 05/03, na próxima terça-feira, após o 
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plenário. E os conselheiros podem se manifestar oferecendo sugestões para a pauta. Mas como 

já fizemos a primeira a um mês, e combinamos de fazer a cada mês uma reunião administrativa 

do colegiado, fica aqui o convite para após a sessão do pleno, na próxima terça-feira dia 

cinco, no gabinete da presidência, haverá uma reunião administrativa. Já pediu dispensa por 

conta de estar ausente a conselheira Rosa Egídia, já justificou o motivo, mas nós vamos fazer a 

reunião assim mesmo. Eu gostaria também de ratificar o convite distribuído aos senhores 

conselheiros, conselheiras e ao Ministério Público para dois eventos. O primeiro é a sexta da 

integração, vamos ter desta vez o comandante da Marinha, do 4º Distrito Naval, almirante 

Alípio Jorge Rodrigues da Silva. O convite está na mesa dos senhores, na última sexta-feira do 

mês. E vamos ter também o encontro com a Assembleia Legislativa, a gente vai cumprir a 

resolução, inciativa do conselheiro Nelson Chaves, que propõe o encontro com os deputados. É 

um encontro que já aconteceu, apenas para informar aos senhores estudantes e professores 

aqui presentes, nós temos uma pauta com o legislativo porque pela constituição exercemos o 

Controle Externo junto com a Assembleia Legislativa, isso é uma missão constitucional. E o 

nosso desejo é estreitar esse relacionamento, construir juntos uma forma de exercer a 

fiscalização do dinheiro público. E vamos realizar mais um desses eventos em que os 

deputados vão comparecer no tribunal e no encontro com os conselheiros e com o Ministério 

Público nós vamos discutir os assuntos referentes ao estado do Pará no que diz respeito à 

aplicação do dinheiro público. Também está aqui o convite. Esta data já foi combinada com o 

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Márcio Miranda, iniciativa da Escola de 

Contas que tem à frente a conselheira Rosa Egídia e Milene Cunha. As duas compareceram à 

Assembleia Legislativa, tiveram audiência com o presidente Márcio Miranda e ontem fechamos 

a programação. Muito bem, então fica aqui o convite novamente a todos. E eu gostaria, neste 

momento, de passar a palavra ao nosso ouvidor, conselheiro Odilon Teixeira, e ele está 

distribuindo neste momento aos conselheiros e ao Ministério Público uma minuta de resolução, 

iniciativa da ouvidoria, um assunto importante, necessário e eu peço a ele neste momento que 

explique o conteúdo desta minuta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, procurado 

geral do MPC, o objetivo desta proposta, minuta de resolução entregue aos senhores neste 

momento é de nós, dentro daquele objetivo de otimizar o acesso a informação e documentos no 
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tribunal contribuindo e fomentando o Controle Social, facilitando o acesso a esses documentos 

e informações por parte da sociedade. A lei de acesso à informação, Lei 12.527, de 2011, ela 

em seu bojo, em suas normas, em seus artigos, determina algumas regulamentações. E o 

objetivo dessa minuta que hora é distribuída, é neste sentido, que a gente possa, de fato, 

regulamentar esses dispositivos no âmbito da nossa corte. Então eu solicito à secretaria que 

coloque a transparência, por favor, Obrigado. Bom, a lei nos determina algumas situações 

enquanto órgãos autônomos que determinam que tenhamos que regulamentar certas situações. 

No artigo nono é necessário nós criarmos um serviço de informação ao cidadão e nessa minuta 

a gente já está propondo como será realizado isso. Além disso, a necessidade regulamentar 

procedimentos e medidas para serem adotados para o tratamento da informação sigilosa de 

modo a protegê-la contra a perda e alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não 

autorizados, conforme determina o artigo 25, parágrafo terceiro. E isso, presidente, só 

lembrando os senhores conselheiros, que algumas sessões atrás nós aprovamos a resolução 

que trata do comitê de segurança da informação no âmbito da nossa Corte. E lá, entre outras 

competências, esse comitê após deliberar em reuniões, ele vai sugerir a Vossa Excelência para 

encaminhar ao plenário, proposta que normatizará a classificação da informação produzida ou 

custodiada pelo tribunal, estabelecendo os prazos de guarda dos documentos em conformidade 

com as normas legais pertinentes e definindo procedimentos de classificação dessas 

informações e o prazo de retenção. Ela foi elaborada juntamente com a secretaria de 

Informática porque futuramente nós teremos o processo eletrônico. E é muito importante a 

forma como nós vamos divulgar a sociedade, a tramitação deste processo no tribunal. Então 

este comitê está criado, essa minuta que ora é proposta também leva em conta o que o comitê 

decidirá, que Vossa Excelência trará futuramente à sessão para deliberação deste plenário. 

Portanto, a gente também pretende regulamentar aqui nesta minuta os procedimentos para o 

tratamento de informação pessoal, porque a lei de acesso a informação faz essa distinção: o 

órgão tem que dizer o que é sigiloso e o que é informação pessoal. Nem toda a informação, 

eventualmente de uma pessoa, de um servidor, de um conselheiro, pode ser divulgada e isso 

precisa ser regulamentado na nossa corte. Atualmente, como o conselheiro falou, o presidente 

falou aos estudantes, hoje se alguém quiser algum cidadão, quiser acessar quanto ganha um 

conselheiro, está lá na nossa página. A Lei de Acesso a Informação chama isso de 
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transparência ativa, que são aquelas informações que nós, por iniciativas próprias colocamos 

a disposição da sociedade. Porém, hoje nós colocamos diversas informações no site, 

disponíveis para a sociedade, mas nós não regulamentamos a matéria internamente, porque a 

lei de acesso a informação trata de informações mínimas. Hoje, acredito, tenho certeza, que 

nós já colocamos as informações mínimas, mas outras informações, novas informações podem 

ser consolidadas no nosso site. E também, nesta minuta que ora se propõe, nós estamos 

chamando a responsabilidade dos diversos órgãos e setores do tribunal no sentido de que 

sejam responsáveis por alimentar o site. Uma informação do setor financeiro ele tem que se 

preocupar em atualizar, gestão de pessoas identicamente, do Controle Externo, da mesma 

forma. Então essa Lei também se propõe a isso. Quanto à transparência passiva, que são 

aquelas informações que são requeridas ao nosso tribunal, prevista no capítulo terceiro da lei 

de acesso a informação, nós estamos nesta minuta estabelecendo como se dará o fluxo dos 

procedimentos para pedido de acesso a informações produzidos e custodiadas pelo Tribunal de 

Contas. Como se dará a sistemática de atendimento a esses pedidos e estamos também 

estabelecendo a instância, a forma e o prazo de recurso quando indeferido o pedido de acesso 

a informações. Só para os senhores terem ideia, a Lei de Acesso a Informação estabelece que 

há necessidade de instâncias recursais quando um pedido de acesso for negado, o cidadão tem 

direito de recorrer e isso até o presente momento não regulamentamos. Então pretendemos 

regulamentar neste momento com essa minuta. E aqui está um fluxo simples, singelo, de como 

se dará o acesso a informação, o pedido de acesso a informação. Os pedidos vão entrar pela 

ouvidoria, ou pelos outros órgãos e direcionados à Ouvidoria, e antes de atendermos, nós 

verificaremos se a informação é sigilosa ou pessoal. Quem vai classificar essa informação? O 

comitê de Segurança que já criamos a resolução. Tanto a informação digital quanto a 

informação documental, haverá que ter uma classificação do que é sigiloso, do que é pessoal. 

Uma vez sendo sigiloso ou pessoal, o acesso é negado e aí surge o direito da pessoa, 

eventualmente de forma plausível recorrer e nesse recurso dirigido ao presidente, Vossa 

Excelência será a instância recursal quando o pedido vier direcionado a um outro setor do 

tribunal. E quando for direcionado diretamente a Vossa Excelência, a instância recursal será o 

plenário no caso de negativas. Não sendo sigilosa ou pessoal, o acesso será permitido dentro 

das condições que a lei prevê e que estão estabelecidas agora nessa minuta que pretende que 
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vossas excelências aprovem após a análise por vossas assessorias. Então, presidente, eu 

acredito, penso, que nós estejamos dando mais um passo, regulamentando o assunto na nossa 

casa na nossa Corte. Porque hoje surgem pedidos e há dúvidas realmente. Outro dia a pessoa 

solicitou o acesso de uma informação aqui no tribunal, pela ouvidoria, mas não se identificou. 

E pela lei de acesso a informação, nenhum pedido, a pessoa necessária tem que se identificar, 

colocar o seu endereço, seu CPF, porque se ela utilizar essa informação para propostos que 

não sejam os adequados, crimes, eventualmente, outras situações que ultraje a imagem de 

alguém, por exemplo, que trabalha nesse tribunal, ele poderá ser responsabilizado. E isso a 

gente não tem ainda regulamentado aqui dentro e a gente precisa disso. Nós negamos, quando 

a pessoa solicitou isso, nós negamos. Só que e se ela quiser recorrer? Hoje não tem previsão, 

nós precisamos prever isso. Então são situações, a Lei de Acesso a Informação é uma lei de 

2011, nós estamos em 2016, e dentro da linha que outros Tribunais de Contas, outros órgãos 

constitucionais já realizaram, nós procuramos pegar a regulamentação do TCU, a 

regulamentação e outros tribunais existentes, adequando sempre a nossa realidade do Pará, 

dentro do contexto regimental que nós trabalhamos e do contexto dos nossos serviços 

auxiliares. E estou à disposição, caso algum conselheiro tenha dúvida, de colaborar para 

dirimir qualquer dúvida em relação ao assunto. E solicito, e peço a gentileza de que as 

emendas, eventualmente que surjam, e todas elas serão muito bem-vindas no sentido de 

contribuir para este assunto, sejam dirigidas ao meu gabinete, presidente, ao gabinete da 

ouvidoria, a ouvidoria, para que possamos dirimir e eventualmente anexar ao projeto. 

Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Eu 

quero parabenizar o conselheiro Odilon pelo trabalho, a equipe da ouvidoria. Eu acho que 

essa proposta está muito bem elaborada. Eu acho que é um trabalho necessário. E eu queria 

pedir aos conselheiros para ver se aprovamos em uma semana. Então eu gostaria que 

estudassem hoje para ver se na próxima quinta nós concluímos a votação. E as emendas, 

conforme já disse o conselheiro Odilon, que sejam encaminhadas ao gabinete dele ou 

diretamente à Ouvidoria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Inicialmente parabenizar a iniciativa do 

tribunal, capitaneada pelo nosso ouvidor Odilon. O acesso a informação é um direito básico do 

cidadão e o primeiro instrumento utilizado por ele para o indispensável controle social. Então 
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toda a tentativa e toda a iniciativa que vá ao encontro desse objetivo tem que ser festejada e 

estimulada. Queria também, presidente, fazer um convite aqui na pessoa do processo André 

Resende e dos estudantes que aqui se encontram de contabilidade que está franqueada a visita 

de vossas excelências aqui as nossas instalações também do Ministério Público de Contas, que 

é um órgão parceiro aqui do Tribunal de Contas que atua conjuntamente lado a lado, então 

fiquem à vontade, se quiserem conhecer nossas instalações e conhecer um pouco mais sobre o 

Ministério Público será uma honra para nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Na esteira das palavras do procurador, é 

importante aqui, novamente queria fazer menção às administrações do conselheiro Cipriano, 

da conselheira Lourdes, que nos proporcionam este momento extremamente importante para a 

Casa. Primeiro trabalho pertinente, meticuloso, profundo do conselheiro Odilon no sentido de 

aperfeiçoar aquilo que se faz nesta Casa e em uma área de extrema e fundamental importância 

no sentido da informação que a sociedade toda cobra. E esta interação, quero dizer aos 

estudantes, ao professor Resende, que penso que seja estimulante a cada um de nós, porque 

aqui está presente uma parte importante da nossa sociedade. Estávamos conversando a 

Lourdes, o Cipriano e eu aqui, mostrando que além dos votos, nós temos que ter uma 

preocupação didática desses votos, que eles estejam nos observando e vejam as providências 

que ocorrem dentro do plenário e de um colegiado como este.  Então quero dizer, parabenizo o 

procurador e franquear a visita também dos mestres e dos estudantes e que a gente possa ter 

sempre que possível a presença dos universitários, da contabilidade, da contadoria, da 

economia, do direito, também da engenharia, da administração, porque eu acho que eles de um 

certo modo, ou de todo o modo enriquecem muito as nossas sessões. Sejam bem-vindos sempre.  

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Senhores, eu também queria fazer aqui um convite a vocês que vieram nos visitar, que está em 

andamento um concurso público para cá, o conselheiro Odilon falou que vocês eram futuros 

servidores públicos, alguns trabalharão na área pública, quem sabe aqui no nosso tribunal. O 

nosso concurso está em andamento, com as inscrições. O concurso será realizado dia 19 de 

junho e têm bastantes vagas para a área contábil. Para vocês terem ideia, a maioria dos 

servidores que exerce o Controle Externo, os auditores de Controle Externo, a maioria 

formado em contabilidade. Nós ainda temos aqui alguns técnicos em contabilidade, que agora 
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não pode mais ter, agora é bacharel, ciências contábeis. Mas temos aqui, vamos oferecer vagas 

para o ensino médio e vagas para o ensino superior, tanto na área contábil, jurídica, 

administração economia, são várias áreas, o edital está aí. O convite é para que todos possam 

ter essa chance de participar, será um concurso que vai valer por quatro anos, dois anos 

prorrogados por mais dois, já temos 15 mil inscritos, aproximadamente. E já concluindo, 

também dizer assim, fique acompanhando os nossos eventos, nós queremos alimentar esse 

diálogo com vocês considerando muito importante para o nosso trabalho. O tribunal, como eu 

disse, de dez anos para cá, através de todos os presidentes que passaram, eu estou apenas um 

ano, completar dois anos, vem fazendo um trabalho nesse sentido. Queremos chegar no nível 

de excelência, ser uma instituição de excelência no Controle Externo, nos incomoda muito 

ainda processos atrasados, mas vamos agilizar isso, estamos implantando o processo 

eletrônico na nossa Corte justamente para dar mais celeridade essa parte processual. E 

também uma das maiores campanhas que o Controle Externo realiza nesse momento é de 

combate a corrupção.  Estamos fazendo também, em uma rede de controle, agora mesmo o 

Ministério Público de Contas aqui no Pará foi protagonista de uma campanha nacional do 

Ministério Público coletando assinaturas para a lei federal de combate a corrupção. 

Conseguiram reunir mais de dois milhões de participantes, de assinaturas. Foi entregue terça-

feira no Congresso Nacional. E o nosso Ministério Público de Contas, aqui no Pará, assumiu a 

dianteira dessa campanha. E nós fazemos parte de uma rede de controle, também não foi 

iniciado por mim, já no governo do presidente Cipriano, da Lourdes Lima, em que o TCE, 

TCM, Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, TCU, CGU, Polícia Civil, nós 

estamos fazendo um trabalho justamente de troca de informações de forma que ninguém possa 

nos enganar. Aquele gestor esperto que acha que pode enganar, ele vai ser alcançado. Esse é 

um tolo, ele vai ser alcançado por um de nós, ou pelo TCE, pelo TCM, pela Polícia Federal, 

alguém mais, ele será alcançado, porque estamos fazendo um trabalho em todo o Brasil. Temos 

uma entidade que nos congrega, chamada de Atricon, congrega todos os 34 Tribunais de 

Contas, vem fazendo um trabalho grandioso no sentido de orientar com normas, também com 

procedimentos, uniformizando procedimentos. E também assim, nós temos uma espécie de 

(ONU nos Tribunais de Contas do Controle Externo. Na América Latina e no Caribe nós 

chamamos de OLASEFS e que reúne todos os Tribunais de Contas da América Latina e do 
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Caribe. E tem uma internacional que congrega todo o mundo, que chama Intosai é o nome da 

entidade internacional que congrega todas as instituições de controle do mundo todo. É a 

nossa ONU. E a Intosai vai ser presidida pela primeira vez por um brasileiro, presidente do 

TCU. Isso é muito importante para o Controle Externo. Significa dizer que o mundo está 

procurando falar a mesma linguagem na fiscalização do dinheiro público e principalmente no 

combate a corrupção que o assunto do momento. 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 vinte e cinco minutos (11h25min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 31 de março de 2016. 
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