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ATA Nº 5.379 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia cinco (05) do mês de abril do ano dois mil e 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior e André Teixeira Dias, 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 as ausências dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Odilon Inácio Teixeira, por motivo de saúde, e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia trinta e um (31) 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: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

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

(Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido e em ato contínuo a Presidência, 

considerando dispositivo regimental, convocou os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha para atuarem na sessão como 

Conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 
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Teixeira: O conselheiro Odilon Teixeira se encontra no tribunal, mas não reúne condições de 

participar da sessão, encontra-se bastante gripado, mas as informações que me chegaram é 

que não é zika, nem dengue, nem chikungunya, graças a Deus. Conselheiro Odilon, fique bem, 

ele está trabalhando, mas ele está tossindo muito, espirrando, fique bem no seu gabinete. Ele 

está tomando muita água. É que o conselheiro Odilon está fazendo uma dieta, resistência está 

baixa e gripou. Mas ele está bem, continua trabalhando. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, bom dia. Bom dia a todos 

os conselheiros, meus colegas, aos queridos servidores da Secretaria. Senhoras e senhores a 

todos um bom dia, sejam bem-vindos. Presidente, eu estava observando essa situação há 

alguns anos. Eu queria ao final da sessão, até se não for possível hoje, outro dia, fazer uma 

moção, um requerimento, uma solicitação do Tribunal de Contas para que seja avaliada a 

seguinte questão. Todos nós sabemos, Conselheiro Nelson, Lourdes, André, Vossa Excelência, 

principalmente falo esses porque tiveram uma carreira política. E nós sabemos há muitos anos, 

e ouvimos falar, e outros também que não tiveram carreira política, mas sabem disso, doutor 

Julival, por exemplo, já comentou comigo isso, as decisões às vezes tomadas em Brasília ou em 

São Paulo, que se espraiam para o Brasil como, por exemplo, o projeto “Minha Casa, Minha 

Vida”, que eu vi uma casa desta lá no interior do baixo Amazonas que, absolutamente, destoa, 

não condiz com a realidade local, mas o projeto foi decidido lá. Outra questão que eu quero 

levantar é a distribuição das vacinas, principalmente que combate o resfriado, a gripe H1N1, 

que deu um surto agora lá em São Paulo, elas são distribuídas em uma época do ano que não 

respeita a peculiaridade locais. Por exemplo, aqui no Norte do Brasil, o inverno é outro 

período, totalmente diferente do que o de São Paulo, Rio e lá para baixo. Então eles distribuem 

a vacina lá na véspera do inverno. Aliás, para lá não, para o Brasil inteiro. E aqui começa o 

verão quando começa o inverno para lá. Então, Senhor Presidente, o paraense, e aí pode 

considerar o Amapá, o Amazonas, o Acre, enfim, todos os estados do Norte, parte do 

Maranhão, recebe a vacina em um período, vamos dizer assim, como se fosse fora de época. 

Porque já que se quer vacinar, preparar a população para enfrentar o inverno lá para o Sul, aí 

se vacina, se distribui em posto de saúde e tal. Então vem essa vacina para cá quando está no 

verão. Eu acho que a medida é preventiva, importante para o Brasil, não só essa, como todas 

as outras medidas preventivas na área da saúde, até o saneamento básico também. O Nelson 
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bate tanto nisso, que também é importante para a saúde, mas muitas pessoas não consideram e 

não respeitam. É que se o Ministério da Saúde, o Governo Federal, considera a importância e 

a possibilidade de atender as regiões de acordo com as suas peculiaridades e as necessidades 

locais, então é muito importante essa observação neste sentido, que quando começa a chover 

muito aqui em Belém, lá para cima está começando o verão. Então é o inverso de tudo isso. Há 

uma inversão. Essa observação que eu faço e alguns podem não considerar, mas a situação é 

esta, muitas decisões em Brasília para várias situações, projetos, como, por exemplo, 

distribuição da vacina pelo Ministério da Saúde, que é feito em que período no Brasil? Neste 

período em uma região começa o inverno e em outra o verão. E isso tem que ser observado, 

Senhor Presidente, para que seja a medida tomada, intenção de prevenção, ela tenha mais 

eficácia e diminuía o sofrimento de determinadas regiões e populações. Então quem sabe se a 

gente formalizar um documento, se manifestar oficialmente, porque isto acontece de fato, é a 

realidade. Então, assim, nós estamos nos aproximando do verão. Daqui a pouco já é junho, 

julho, agosto, efetivamente o verão começa em agosto, na região Norte, considera-se julho por 

causa das férias escolares, mas o verão começa em agosto e vai começar a distribuição da 

vacina em abril e maio, onde deveria ter sido feito a vacina em outubro. Até antes do sírio, 

vamos dizer assim. Então é uma observação, como Vossa Excelência estava falando essa 

questão, que está havendo muita gente nessa situação, houve um surto em São Paulo do H1N1, 

fora de época, estão dizendo que muitas pessoas que não tomaram a vacina agora estão tendo 

problema e aí o vírus está se espalhando, mas de qualquer maneira há sempre esta 

desconsideração em relação as regiões do país. Como se toma uma decisão no gabinete em 

Brasília achando que aquela decisão é correta para todos os quatro cantos do país, mas não é 

verdade. Então eu queria, se não for hoje, outro dia, que o tribunal fizesse uma manifestação 

no sentido de considerar a região, as suas peculiaridades, o clima e uma série de outras 

situações, no sentido de antes de tomar as decisões que vai se espraiar para o Brasil inteiro, 

porque muitas vezes quando chega a vacina aqui já estão todos curados da gripe. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: É muito oportuna a colocação de 

Vossa Excelência. Inclusive eu conversava com a Conselheira Milene, comentava, as pessoas 

responsáveis pelo meu tratamento em Belém, eles sabem exatamente disso e eu já tomei a 

vacina H1N1 do ano antecipadamente, porque eles disseram: ”não adianta esperarmos quando 
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não tem mais, quando o surto já aconteceu”. Agora, acredito que dentro daquele conceito que - 

Vossa Excelência foi até dos que primeiro indicou ainda quando era Presidente - a eficiência, a 

economicidade do artigo 37 da Constituição, exigiria que o gasto com a vacina repercutisse na 

imunização, eu acho que caberia, Conselheiro Luís Cunha, da nossa parte, falar ao Tribunal 

de Contas da União. Para que ele, baseado nesse espaço da Constituição Federal, nesse artigo 

especificamente ou em outros que ele construa, ele exigisse do Ministério da Saúde, porque 

mandar toneladas de vacinas para a região Norte em uma época onde a sazonalidade está 

incorreta, ela é inócua e é desperdício do dinheiro público. Nós estamos no nosso espaço de 

competência, compreende, Conselheiro Cipriano? Se Vossa Excelência permite, eu queria 

acrescentar isso a sua colocação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Agradeço o aparte de Vossa Excelência, aliás, muito bem 

colocado, talvez nós não tenhamos, o Ministro da Saúde pode pegar a solicitação, a moção do 

tribunal que observe essa questão e colocar na gaveta. Mas o Tribunal de Contas da União 

não, já é diferente. Muito bem observado. O Tribunal de Contas pode cobrar do Ministério da 

Saúde, que observe essa questão, e nós acompanharmos. Então é o seguinte, Vossa Excelência 

colocou muito bem, Presidente, essa preocupação que não é aqui só no tribunal, nas empresas, 

pessoas estão doente, deixam de trabalhar, ainda mais nessa crise, é uma situação, em São 

Paulo, que houve de preocupação geral e pública envolvendo governador, envolvendo 

ministro, está uma situação grave. Eu queria pedir a Vossa Excelência que, se não quiser hoje 

ao final da sessão nós apresentarmos esta observação, se não na próxima sessão, ao Ministério 

da Saúde e ao Tribunal de Contas da União. E convidasse, se Vossa Excelência concordar, 

ouvindo os conselheiros, o Secretário da Saúde do estado para vir ao tribunal, de forma 

rápida, se não nessa semana na outra logo em seguida, para falar desse assunto, como está o 

projeto nesse sentido e qual o planejamento dele, como está a situação, porque isso 

efetivamente pode ser, pode ser não, com certeza é uma observação grave, importante, não só 

para o estado, mas para o Brasil inteiro. E quando ocorre o surto, quando se espalha, 

dependendo da densidade do problema que ele causa, ele pode ter um prejuízo muito maior de 

quando se toma as medidas certas, na hora certa e de maneira correta. Essa que é a minha 

preocupação. Então eu queria solicitar a Vossa Excelência, puxando da ideia de Vossa 

Excelência, da palavra de Vossa Excelência, essa observação porque acontece isso no Brasil. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 447

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

talvez Vossa Excelência ou o Conselheiro Presidente pudesse, inclusive, lembrando que Vossa 

Excelência abordou isso nessa sessão, conversar com os presidentes do TCEs do Amapá, de 

Roraima, Rondônia, Amazonas e do Acre, que sofrem exatamente a mesma coisa. E eles 

corroboram, eles ratificam a posição do TCE com relação a isso. E aí tem a mesma preocupação 

com a qualidade do gasto público, a eficiência, alcançar o objetivo pelo qual ele efetivamente ele 

foi. E não comprar medicamento de um fornecedor, que acaba ficando isso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Exatamente. E às vezes o 

efeito, como disse o Conselheiro André, não acontece. Então duas coisas, Presidente, fazer essa 

manifestação oficial se os conselheiros concordarem ao Ministério da Saúde, à Presidente da 

República e ao Tribunal de Contas da União. O outro assunto era convidar o Secretário, não 

precisa nem fazer reunião grande, pode ser no gabinete de Vossa Excelência, com os conselheiros, 

para que ele passe, mas se quiser também pode vir em uma sexta da integração, alguma coisa 

nesse sentido, mas que seja rápido. Depois da decisão tomada leva algum tempo para a coisa 

acontecer. Então queria pedir a Vossa Excelência isso. Muito bem lembrado por Vossa Excelência. 

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

gostaria então, Conselheiro Cipriano, Conselheiro André, eu acho que nesse primeiro momento 

seria importante ouvir a Secretária de Saúde. Temos conhecimento que o estado do Pará tem se 

destacado nessas campanhas de vacinação, e em deficientes, eles têm alcançado excelentes 

resultados. Então como eles já vieram aqui em uma “Sexta da Integração”, já se manifestaram e 

um dos pontos que eles tocaram e assim mostrando que eles tiveram sempre êxito, isso em 

estatística mostrada pelo Ministério da Saúde, seria importante agora, se o plenário permitir, na 

próxima sessão, convidar para vir aqui, abre um espaço para o Secretário de Saúde, para que ele 

explique como está conduzindo a campanha no estado do Pará. E a questão desse tratamento do 

Ministério da Saúde para com os estados da Amazônia, se estão levando em conta essas 

peculiaridades que têm os estados da Amazônia, no caso o nosso, o Amazonas, o Acre e o Amapá. 

De repente o impacto foi grande em todos nós. Eu já adoeci, na minha casa todo mundo, Vossa 

Excelência adoeceu, está hoje aqui o Conselheiro Julival, o Odilon está doente, Vossa Excelência 

já esteve com gripe esse período, Conselheira Lourdes, não é Conselheiro Nelson? Então todo 

mundo. E se o plenário permitir, nós podemos convidar o Secretário, ou para a próxima quinta-

feira ou para aproxima terça-feira, e ele viria aqui para prestar esclarecimento de como a SESPA 
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está nesse momento conduzindo os trabalhos, e se o Ministério da Saúde falhou ao apoiar ou ao 

repassar as verbas em relação principalmente a esta campanha de vacinação. Para nós, a partir 

daí, tomarmos uma medida, um conhecimento de causa com segurança, ou até pedir o apoio da 

ATRICON para que haja uma manifestação dos Tribunais de Contas do Brasil em relação ao 

Ministério da Saúde. Fica bom assim? Então, senhores secretários, vamos encaminhar hoje um 

ofício ao Secretário de Saúde, e também vamos fazer o contato por telefone, além do ofício para 

que ele compareça aqui. Eu acho que é importante diante do que está acontecendo. Ele vem aqui 

prestar esclarecimento ao tribunal, que tem o dever de fiscalizar a Secretaria de Saúde e saber o 

que está fazendo principalmente neste momento em que a população está sofrendo. Mas eu 

agradeço a Vossa Excelência por ter levantado a questão, Conselheiro André. Fica bom assim? 

Vamos ouvi-lo primeiro. Em seguida nós nos manifestamos em relação ao Ministério da Saúde, que 

é mais competência do TCU. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Senhor Presidente, eu acho que a gente poderia fazer uma sugestão apenas, 

Vossa Excelência que é o nosso comandante que está à frente do tribunal, após a sessão plenária, 

em seguida, até na área administrativa mesmo, se Vossa Excelência quiser. Em seguida fazemos 

esse diálogo com ele, aberto aos conselheiros para conversar e tudo mais. Mas eu acho importante 

sim Vossa Excelência está correta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Não, Vossa Excelência está certa, Conselheiro. O Brasil, principalmente, o 

Conselheiro André já foi parlamentar federal e realmente, em Brasília, quando eles tomam as 

decisões, até mesmo quando elabora uma lei, eles a fazem para o Brasil esquecendo que na 

Amazônia a coisa é diferente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: As peculiaridades das regiões. Exatamente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Tem municípios da Amazônia, do Pará e 

principalmente do estado do Amazonas que não podem ter aula nesse período. Por quê? Porque a 

região está toda alagada, não tem como a criança ter acesso à escola, isso eles não sabem em 

Brasília. Tomam decisões no MEC sem levar em conta essa realidade. E na saúde não é diferente. 

Eu tenho impressão que é muito difícil nesse período atender os ribeirinhos em uma campanha de 

vacinação. Então Vossa Excelência está certa. As decisões em Brasília contemplam principalmente 

o Sul, o Sudeste e o Nordeste, porque politicamente é articulado, eles são mais competentes que 

nós. E, ultimamente, tem tido um olhar maior para o Centro-Oeste por conta do agronegócio que 

tem segurado a economia brasileira. E nós estamos ficando para traz. Se olhar todas as 
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estatísticas, os repasses federais para todas as áreas, o Pará, o Norte, ficam com quinhão menor. 

Isso está comprovado aí. O conselheiro André já tocou nesse ponto várias vezes. Mas de qualquer 

maneira vamos convidar o Secretário de Saúde para vir aqui dizer o que eles estão fazendo e, 

dependendo da manifestação dele, nós nos articulamos, nos posicionamos em relação ao Ministério 

da Saúde e até pedir o apoio do TCU. Em seguida, em não havendo expediente a ser lido, e em ato 

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

anunciado o Processo nº 2007/53890-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na União 

Municipal das Associações de Moradores de Paragominas, responsável Bruno de Farias Cardoso, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, continuação do julgamento sobrestado 

na sessão de 15/03/2016, que inicialmente assim manifestou-se: Bom dia, Senhor Presidente, 

Conselheira Lourdes, Conselheiro Cipriano, Conselheiro André, Conselheiro Julival, Conselheira 

Milene, doutor Procurador, chefe do MPC, Felipe Rosa Cruz, servidores da Casa, do MPC, 

jurisdicionados, advogados, enfim. Eu, na esteira de Vossa Excelência, como diria a Conselheira 

Milene, pudesse entrar nesse preâmbulo antes do meu voto, primeiro eu queria saber se o 

Conselheiro Cipriano e em seguida o Conselheiro André me permitiriam associar esta proposta 

que fizeram no início da sessão, eu acho de extrema importância o assunto que foi abordado aqui 

pelo Conselheiro Cipriano, com as lúcidas observações do Conselheiro André. Nós sabemos o 

quanto essas providências às vezes custam a chegar no Norte, e no Nordeste também, ela está 

causando pânico em São Paulo, há mortes em São Paulo, não precisa se dizer mais coisa alguma. 

Então é realmente um gravíssimo problema de saúde pública, a intervenção, a proposta do 

Conselheiro Cipriano é absolutamente pertinente, a convocação do Secretário de Saúde para uma 

conversa do interesse do estado, nós estamos vivendo um problema de saúde pública. Ele vem aqui 

conversar conosco, instituição importante no encaminhamento das sugestões, associando a outros 

tribunais, ao próprio Tribunal de Contas da União, de maneira que eu queria pedir permissão, 

Conselheiro Cipriano, para me tornar sócio dessa proposição com ele porque é extremamente 

pertinente. Queria me dirigir à Conselheira Milene, junto com o Conselheiro Cipriano, ele e eu 

propusemos aqui algumas sessões o mês passado, um mês e meio, um voto de fazer a condecoração 

da instituição Evandro Chagas a respeito da convocação, inclusive, por universidades americanas 

para os pesquisadores do Evandro Chagas. Então, nesse sentido, a sugestão que eu queria por 

meio da Conselheira Milene fazer à nossa escola, naquela altura já se fez alguma missão nesse 

sentido, que em uma das próximas “Sextas de Integração”, porque os problemas da Chikungunya, 
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da Zika, Aedes aegypti, agora com a questão da gripe, são medidas de saúde pública preventiva e 

nós temos um centro de excelência no Brasil sediado no estado do Pará, em Belém, Ananindeua, 

com campos que é o instituto Evandro Chagas. E seria dentro da percepção e do objetivo da “Sexta 

de Integração”, trazer a saúde pública para o conhecimento dos nossos servidores. Aquilo de 

importância que se faz aqui e no instituto Evandro Chagas, lamentavelmente, ainda não estão do 

conhecimento do público aquilo que ele faz em benefício, não só do estado do Pará, mas do Brasil 

e da humanidade, pela excelência dos seus pesquisadores no anonimato, muitas vezes, das suas 

salas, dos seus laboratórios, o quanto de pesquisa científica tem se desenvolvido para honra nossa, 

para honra do nosso país Evandro Chagas. Então, tão logo a escola possa, me dirijo 

fraternalmente a nossa Conselheira, porque, independente do mês que vem, esse problema ainda 

estará agoniando, preocupando em vários países do mundo e eu acho que é pertinente que o 

Evandro Chagas possa vir dizer para nós, embora não seja um dos jurisdicionados nossos, aquilo 

de tão grande que se faz em benefício da saúde coletiva nesse país e até mesmo me arvoro em dizer 

da humanidade. Então eu queria me congratular com o Conselheiro Cipriano, com a lúcida 

observação do Conselheiro André e dizer que Vossa Excelência, como Presidente, com certeza, 

tomará as providências que aqui forem sugeridas. A palavra ficou com o relator que proferiu seu 

voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Bruno de Farias Cardoso em débito para 

com o erário estadual na importância de R$5.001,83 (Cinco mil e um reais e oitenta e três 

centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.000,36 (mil reais, trinta e seis centavos), pelo 

débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela instauração da tomada de 

contas e ainda isentar de qualquer responsabilidade nestes autos a senhora Sônia Lúcia Bastos 

Maranhão. 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 André Teixeira Dias, continuação do julgamento sobrestado na sessão de 

22/03/2016. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 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 que o fez nos seguintes termos: Cumprimento Vossa 

Excelência, cumprimento as senhoras conselheiras, senhores conselheiros, Ministério Público e os 

funcionários deste tribunal. Cumprimento a todos os presentes. Esse convênio é um convênio 
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assinado com a SEPOF para aquisição de um veículo para a Secretaria de Assistência Social. O 

veículo foi devidamente adquirido, a documentação veio em partes, isso foi um lapso do setor de 

convênio da Prefeitura. Veio a nota fiscal, veio os documentos, inclusive o documento do veículo. O 

laudo da SEPOF de fiscalização deu conta de que o veículo foi adquirido, 100% executado o 

convênio, e faltou o processo licitatório. O convênio é um convênio pequeno e somado ao que foi 

repassado para a Prefeitura e a contrapartida da própria Prefeitura, somou-se o valor de 23 mil 

apenas. E eu queria agradecer ao Conselheiro André Dias por ter atendido a nossa solicitação que 

foi feita através de um advogado na sessão anterior, para que desse esse prazo para a 

apresentação de documentos novos. E eu estou trazendo aqui a licitação que foi encontrada e, 

justificando esse lapso, gostaria de pedir a reabertura da instrução processual para que estando a 

documentação ok, pudessem as contas serem consideradas regulares, uma vez que o veículo foi 

devidamente adquirido e até hoje está prestando serviço lá na Secretaria de Assistência Social. Eu 

agradeço, Presidente, muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para receber a documentação 

apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2013/52800-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Educação, 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 pelo 

deferimento dos registros, com expedição de determinação à SEDUC (pausa). A matéria foi 

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

proferiu seu voto para deferir os registros, com a expedição à SEDUC das recomendações da Secex 

e 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 2013/52881-7, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 

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 pelo indeferimento dos registros 
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(pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com a expedição à SEDUC 

das recomendações da Secex e 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 2013/52202-7, que trata do Ato de Aposentadoria de Joana Pinheiro Ribeiro, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Convocado 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 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 

2013/53070-6, que trata do Ato de Aposentadoria de Franco Pereira de Almeida Filho, 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, com notificação ao beneficiário para adotar 

as medidas administrativas e ou judiciais que entender necessárias já que na esteira da 

jurisprudência majoritária do TCE/PA, quando não há prejuízo ao erário, mas sim direito subjetivo 

do beneficiário, esta deve ser comunicada do seu direito, para que proceda da forma que melhor 

aprouver, com remessa deste parecer ao beneficiário, para que possa optar pelas regras art. 3º da 

Emenda Constitucional nº 47/2005, mais benéfica, dado que confere paridade na futura pensão 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, e determinar à Secretaria deste 

Tribunal que notifique o beneficiário para tomar ciência do parecer do Ministério Público de 

Contas. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o Relator. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o Relator. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o Relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Acompanho o 

Relator. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias 
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da Cunha: Presidente, eu só gostaria de dar uma analisada na portaria de concessão, porque como 

é professor, só para verificar se se encaixa naquela situação que temos discutido sobre a questão 

das aulas suplementares. Presidente, eu gostaria de pedir vistas desse processo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Defiro o pedido de vistas de 

Vossa Excelência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50166-7, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Maria das Graças dos Santos Almeida, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 

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 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 2014/51434-1, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria de Nazaré Bastos Paes, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Convocado 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 do registro, com sugestão 

que o TCE determine ao presidente do IGEPREV que proceda à imediata correção do pagamento 

dos proventos no prazo a ser proposto pelo eminente Relator. Em não sendo realizada a correção o 

TCE adotar procedimento de fiscalização – inspeção, no entender do Parquet -, que poderá ser 

posteriormente convertido em Tomada de Contas Especial, para fins de ressarcimento ao erário e 

aplicação de penalidades (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

determinação ao IGEPREV no prazo de (15) quinze dias para comprovação da retificação dos 

proventos nos termos do parecer do MPC. Voto do Excelentíssimo Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Acompanho o Relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o Relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Deixa eu entender. Foi proposta uma redução dos proventos, é 

isso? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva 

Rocha: Na verdade a portaria está regular, o que está acontecendo é que o pagamento continua 
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além do devido. Ou seja, a inconsistência está apenas nos valores que estão sendo pagos. Então 

nesses casos a resolução autoriza o deferimento e que ele regularize os cálculos dos proventos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Me explique uma coisa: 

nós dizemos qual é o cálculo certo ou eles que calculam lá? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Nós dizemos qual foi o cálculo 

certo, eles retificaram, a portaria está toda de acordo com o tribunal, entendimento do tribunal, só 

que o valor continua sendo pago além do devido. Nesse caso autoriza o registro de que eles 

corrijam o valor dos pagamentos. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Entendi, Obrigado. Acompanho o Relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Presidente, eu vou seguir a mesma orientação que eu 

tenho atuado em meus processos. Nesse caso, quando o problema está apenas no contracheque e 

não no ato de aposentadoria, eu voto pela realização de diligência para que fosse retificado o 

contracheque do servidor antes de deferir o registro. Esse é o meu voto. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Voto divergente 

da Conselheira Milene Cunha. Pergunto se algum Conselheiro deseja modificar o seu voto. Eu 

acompanho o Relator. Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria de votos (6x1). 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51939-0, que trata do Ato de Aposentadoria de 

Arlete Maria Reis Guimarães, 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 

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 2015/51070-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Yolanda de Souza Vilhena, 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 manifestou inteiramente de acordo, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 
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manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50163-3, que trata da 

Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado, exercício financeiro de 

2011, responsável Caio de Azevedo Trindade, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

regularidade das contas (pausa). A matéria 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. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50326-5, que trata da Prestação de Contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Fundo 

Especial da Procuradoria Geral do Estado, exercício financeiro de 2013, responsável Caio de 

Azevedo Trindade, 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 

determinações ao Fundo PGE (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

regulares, determinar à Secretaria deste Tribunal, expedição da recomendação do Órgão Técnico e 

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 2015/51104-3, que trata da 

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

procedência Associação de Desenvolvimento Social, responsável Melquesedeque da Silva Sodré, 

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 (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, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 456

§§ 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: Com a finalidade de dar cumprimento ao que dispõe o artigo 96 do Regimento 

Interno do TCE, comunico a este Egrégio Plenário e ao Ministério Público de Contas que no dia 04 

de abril, ontem, deu entrada nesse tribunal a prestação de contas do Governo do Estado do Pará 

referente ao exercício financeiro de 2015, dando origem ao processo de número 2016/50520-6. 

Consoante exposição regimental, a relatoria compete a esse Presidente, informo que a equipe 

responsável pela análise técnica já se encontra realizando os trabalhos. Comunico ainda que a 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará foi devidamente comunicada do recebimento da 

prestação de contas no prazo constitucional, bem como sua excelência, o Governador do estado do 

Pará, para que exerça o direito de acompanhamento da instrução, em cumprimento ao que 

determina o artigo 97, inciso II, do Regimento Interno. Assegurando lhe ainda a faculdade de 

prestar os devidos esclarecimentos. Comunico também que na sexta-feira, dia 1° de abril, 

encaminhamos à Assembleia Legislativa a prestação de contas da nossa gestão referente ao 

exercício de 2015, já com a manifestação do Plenário. Senhores, antes de franquear a palavra, eu 

gostaria de fazer uma consulta, marcamos na semana passada para esta manhã uma reunião 

administrativa no gabinete da presidência. Encontra-se ausente, por motivo de saúde, muito 

embora esteja no tribunal, não se encontra muito bem, o Conselheiro Odilon Teixeira. E por motivo 

de força maior está ausente a Conselheira Rosa Egídia. Conselheiro Julival encontra-se um pouco 

gripado. Então consulto os senhores, matem-se a reunião agora ou a gente pode transferir para a 

próxima terça-feira, no mesmo horário, após a reunião do Plenário? Na próxima terça-feira não 

haverá julgamento marcado. Todos estão de acordo para terça-feira e eu também. Então determino 

à equipe que nos assessora, já tínhamos algumas providências tomadas, fica já o convite para a 

próxima terça-feira. Me confirma o dia, senhor Secretário, para a próxima semana, a reunião 

administrativa do colegiado para tratar assuntos de interesse do tribunal. Dia 12. Na próxima 

sessão de quinta-feira nós falamos novamente da pauta oficial do mês de abril, têm dois eventos 

importantes, “Sexta da Integração”, assim como o evento com os deputados estaduais, o encontro 

com a Assembleia Legislativa. Nesse momento eu coloco a palavra à disposição dos senhores 

conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 
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Senhor Presidente, é breve, mas são daqueles registros que a gente não desejaria fazer, mas tem 

que fazer por uma obrigação. Eu quero registrar com pesar neste Plenário o falecimento do 

engenheiro, professor, doutor Orlando Bordalo Júnior, que faleceu na semana passada, ocupou 

relevantes cargos na administração pública, sempre com muita honradez, com muita competência, 

e deve, com certeza, ser da lembrança de Vossa Excelência, o Presidente, o Conselheiro André 

Dias, Conselheira Lourdes, Conselheiro Cipriano, porque ele foi secretário geral e foi presidente 

do diretório regional do Partido Socialista Brasileiro. Inclusive, no momento da redemocratização 

do país, quando saímos do bipartidarismo, ele foi um dos fundadores da sessão local do Partido 

Socialista Brasileiro. Homem de diálogo fácil, boníssima alma, e daquelas pessoas que até na 

divergência eram cordiais, educado, tantas vezes sentamos à mesa para discussão acerca de 

encaminhamentos políticos, às vezes convergindo, outras vezes divergindo, mas sempre com uma 

relação fraterna, respeitosa e muito saudável. Acho que o Pará perde, embora não tenha ele cargo 

político até porque não desejou disputar eleições, mas perde um articulador, um homem que era 

um idealista por uma sociedade mais justa, mais fraterna, da própria diretoria do seu partido. Eu 

queria nesse momento, como falei no início, com pesar fazer o registro do seu falecimento, pessoa 

que era minha amiga, queria manifestar a família, dona Eliana, que é sua esposa e os filhos 

Fabricio, Bruno e Fabíola, como também ao Senador Ademir Andrade, que é o presidente do PSB e 

também ao deputado Cássio Andrade, que é líder do PSB na Assembleia Legislativa, que 

registramos o falecimento do doutor Orlando Bordalo Júnior com muito pesar na sessão de hoje 

nesse tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Em discussão, proposta do Conselheiro Nelson Chaves. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Sugere aqui o Conselheiro Cipriano que sejam 

encaminhados esses votos às famílias, entidades as quais eles participaram e já sugeri aqui ao 

Presidente, ao Senador Ademir Andrade e ao líder do PSB na Assembleia, deputado Cássio 

Andrade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Defiro o pedido do Conselheiro Cipriano, não apenas de estender os cumprimentos as pessoas 

envolvidas, ele foi Secretário de estado de administração, último cargo mais recente que ocupou. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Apenas 

confirmando com pesar, obviamente, com profundo pesar, que a gente apoia, vamos dizer assim, 

essa sugestão e as palavras muito bem colocadas do Conselheiro Nelson Chaves. Sem dúvida uma 

liderança importante no estado do Pará. E concordo com o Conselheiro Nelson. E com pesar, 
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obviamente, que a gente faz esse registro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Todos estão de acordo e eu também, há unanimidade. 

Determino à Secretaria que tome todas as providências para encaminhar a manifestação do nosso 

plenário, do nosso tribunal, a todas as pessoas indicadas pelo Conselheiro Nelson Chaves e 

também os acréscimos sugeridos pelo conselheiro Cipriano Sabino. Mas de qualquer maneira 

senhores, apesar de ter sido uma reunião curta, quero muito agradecer a presença de todos nesta 

sessão, uma sessão tranquila, agradável, e fica para a próxima terça-feira o convite para uma 

reunião administrativa. E eu continuo sugerindo a todos que se desejarem se manifestar em relação 

à composição da pauta da reunião administrativa, porque a pauta ainda está em aberto. A matéria 

deliberada foi consubstanciada nos Ofícios nºs. 037, 038 e 039, desta data. E nada mais havendo a 

tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às dez horas e vinte e três minutos (10h23min) e mandou que eu, Jorge Batista 

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