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ATA Nº 5.380 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia sete (07) do mês de abril 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 Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias e Odilon Inácio Teixeira, 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves 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 cinco (05) de abril 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 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 Odilon Inácio Teixeira: Impedido na 

forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado 

Julival Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Convocada Milene Dias da Cunha: 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 
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Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da 

Cunha para atuarem na sessão como Conselheiros. Em seguida, Sua Excelência o Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira, transferiu a presidência à Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira que após as saudações iniciais solicitou ao senhor secretário-geral 

o prosseguimento da sessão com a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que 

anunciou o Processo nº 2015/51932-9, que trata da Consulta formalizada pelo Ministério 

Público do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Dispensada 

a oitiva do Ministério Público de Contas, Sua Excelência proferiu voto no sentido de acatar 

integralmente o parecer da Consultoria Jurídica desta Corte nos seguintes termos: nos débitos 

da Fazenda Pública Estadual, quando pagos em atraso, deve prevalecer a correção monetária, 

utilizando-se, para isso, os índices oficiais disponibilizados pelo IBGE, em caso o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor. 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 2016/50287-5, 

que trata do Agravo Regimental, interposto por José Alves Feitosa Oliveira, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, registrando-se na ocasião o impedimento dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Luís da Cunha Teixeira e André Teixeira Dias. 

Dispensada a oitiva do Ministério Público de Contas, Sua Excelência proferiu voto no sentido 

de conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento e manter na íntegra a decisão 

atacada. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, invocando preceito regimental, solicitou vistas dos autos para melhores estudos, sendo 

de imediato deferido pela Presidência. Neste momento, Sua Excelência Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira restituiu a Presidência à Sua Excelência Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, que agradeceu o apoio recebido e determinou ao secretário o prosseguimento da 

pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2007/51389-2, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Anajás, responsável Edson da Silva Barros, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo da aplicação das 
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multas regimentais e expedição de determinações ao Responsável e ao Município de Anajás 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

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

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

seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Edson da Silva Barros em débito 

para com o erário estadual na importância de R$74.784,90 (setenta e quatro mil, setecentos e 

oitenta e quatro reais e noventa centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$847,00 

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

sete reais), pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental. Consultado o Plenário, 

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

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

anunciado o Processo nº 2011/50743-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal Vigia 

de Nazaré, responsável Noé Xavier Rodrigues Palheta, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas 

regimentais cabíveis, ficando solidariamente responsáveis pelo débito os senhores Noé Xavier 

Rodrigues Palheta, Elias Ferreira Soeiro e Luana de Carvalho Palheta, e determinações à 

autoridade concedente (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Noé 

Xavier Rodrigues Palheta em débito para com o erário estadual na importância de R$13.553,32 

(treze mil, quinhentos e cincoenta e três reais e trinta e dois centavos), aplicando-lhe a multa no 

valor de R$13.553,32 (treze mil, quinhentos e cincoenta e três reais e trinta e dois centavos), 

pelo débito apontado e comunicar ao Ministério Público Estadual das irregularidades 

constatadas nesta Tomada de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50871-7, 
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que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Soure, responsável João Luiz Oliveira Souza 

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

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com aplicação 

da multa regimental e recomendações à Prefeitura Municipal de Soure (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas irregulares, e, aplicar ao senhor João Luiz Oliveira Souza Melo a multa no 

valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela grave infração à norma legal. A 

Secretaria desta Corte de Contas deverá expedir Ofício à Prefeitura Municipal de Soure, dando 

ciência das recomendações do Parquet de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/52295-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Monte Alegre, responsável Jardel 

Vasconcelos Carmo, 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 expedição de determinação ao Responsável e o Município de 

Monte Alegre (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 expedição 

da recomendação constante 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 2013/50851-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, 
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responsável Albenor Bezerra Pontes, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

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

Público de Contas, que assim se manifestou: Eu gostaria de fazer só uma ponderação que 

nesses casso não só o valor que foi repassado e não executado tem que ser analisado, mas 

também se o que foi executado possui alguma utilidade para a sociedade, se possui algum 

retorno social, porque muitas vezes os 15%, os 10%, executados não tem utilidade social 

alguma. Logo em seguida, o parquet de contas ratificou o parecer escrito nos autos, cujo 

entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e 

aplicação das multas regimentais ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

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

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: E também as 

ponderações que eu fiz refere-se a esse processo, mas como em tese também, não 

especificamente, em todos os outros processos, que a gente possa pensar. Não só eu, 

principalmente eu, mas no sentido de ver isso que o doutor Felipe colocou, porque o recurso 

foi desperdiçado, houve a perda total do recurso, não tem mais como se recuperar. Ou seja, 

essas questões têm que ser analisadas. O gestor, o responsável, tem que avaliar o seguinte, ou 

ele faz a coisa acontecer ou então é melhor ele devolver tudo, não fazer nada e devolver porque 

ficou inviabilizado. Até porque se ele fizer apenas uma parte não vai servir para nada. O 

estado obviamente vai decidir onde vai aplicar esse recurso que foi devolvido, se no mesmo 

lugar ou em outro, o que não pode é continuar ocorrendo. No caso deste processo, mas em 

tese, explicando de modo geral que possamos entender efetivamente o desperdício que ocorre. 

Outro dia o Conselheiro André lembrou daquele levantamento das 618, salvo engano, obras 

paralisadas que representaram prejuízo para o estado do Pará de mais de um bilhão de reais. 

Como é que fica essa situação? Ou seja, vai ver lá os processos, alguns vão devolver só uma 

parte do dinheiro e esse um bilhão que não foi reaproveitado ou aproveitado? Essas questões 

são importantes. Obrigado, Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Gostaria de fazer uma consideração e eu 

acredito que a Conselheira Lourdes deva ter se atentado a isso. Eu com o entendimento do 

Ministério Público só penso que, nesse caso que a Conselheira Lourdes traz nesse processo, 
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havia um valor conveniado de um pouco mais de um milhão de reais, mas só foram repassados 

367 mil, não é isso? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Sim. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Convocada Milene Dias da Cunha: Então eu acho que é preciso fazer uma análise macro da 

situação para verificar por qual motivado não foi repassado os demais valores, e se deu porque 

não houve prestação de contas das parcelas anteriormente pelo concedente? Será que ele 

concluiu os 11% por culpa dele ou porque ele dependia do repasse dos recursos? Então, assim, 

é preciso analisar quem concorreu realmente para isso, se somente a concedente, se somente o 

convenente, se há uma compatibilização de responsabilidade nesse sentido antes de podermos 

chegar à conclusão de que a devolução total deva ser feita ainda que não tenha atendido à 

finalidade do objetivo pactuado. Então eu penso que essas variáveis devem ser analisadas 

antes de chegarmos a esse veredito. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Quando houve, doutora, o repasse, eles mandaram 

inclusive notas fiscais no repasse. Mas quando houve a vistoria dos técnicos da SEIDURB, 

então não tinham sido feitos. Então, em razão disso, também não devolveram um saldo de 

R$12.407,30. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada 

Milene Dias da Cunha: Entendi. Então aqui aparece as demais parcelas do convênio que não 

foram repassadas porque a prestação de contas parcial não foi aprovada pela secretaria. 

Entendi. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheiros, este assunto novamente volta à tona ao debate, um pouco diferente, 

mas é o mesmo assunto, convênios celebrados pelo governo através de suas secretarias. Nem 

sempre se respeita o convênio, se cumpre o acordado, se passa parcialmente e às vezes não 

passa. Muito interessante o debate, as considerações aqui feitas pelo Conselheiro Cipriano, 

Conselheira Milene, pelo nosso Procurador de Contas. Nós temos que, em um momento 

oportuno, em uma reunião administrativa, debater esse assunto novamente para que saia do 

tribunal uma posição em relação ao governo do estado no sentido de evitar a celebração de 

certos convênios e que, ao celebrar o convênio, tem que cumprir o convênio. Porque alguma 

coisa pode ter acontecido nesse convênio, Conselheiro Cipriano. É muito importante levar em 

conta a ponderação feita pela Conselheira Milene. Por outro lado, já de acordo com a nossa 

legislação atual, esse convênio, mesmo nesse valor, se for celebrado agora, a prestação de 
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conta seria para o órgão concedente e o tribunal iria analisar também a prestação de contas 

desse órgão para saber as condições em que esse convênio foi celebrado. E talvez fazer uma 

análise mais apurada do caso. Mas de qualquer maneira é um assunto interessante, a gente 

precisa debater e eu só estou com uma pequena dúvida, Conselheira Lourdes Lima, 

repassaram parcialmente e esses 11% que ele fez foi do valor repassado ou do valor do 

convênio? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Do valor do convênio. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: E esses 11%, o que daria mais ou menos? Corresponderia ao valor 

repassado? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: R$158.023,41. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Registro com muita alegria a presença do deputado Celso Sabino, 

novamente presente conosco, seja bem-vindo excelência, sempre nos prestigiando aqui. Bem-

vindo, fique à vontade, excelência. Conselheira Lourdes Lima tem a palavra. Logo após as 

devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, 

ficando responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$ 225.301,30 

(duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e um reais e trinta centavos), aplicando-lhe as multas 

nos valores de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo débito e R$847,00 (oitocentos 

e quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este assim 

se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

O assunto é importante, nós colocamos aqui essa dificuldade no sentido de que, muito bem 

colocado pelo doutor Felipe, de às vezes a obra que foi realizada parcialmente não serve para 

nada e aí houve um prejuízo na minha avaliação total para o estado e para o contribuinte. 

Então, nesse sentido, como a Conselheira Lourdes estudou o processo, preside a instrução do 

processo, eu só queria ponderar que fosse aplicado uma multa com relação à devolução um 

pouco maior, em virtude de tudo o que ocorreu. E a minha proposição é que fosse em torno de 

10% do valor que ele vai devolver, e me parece que dá entorno de 20 e poucos mil reais. Eu 

acho que seria justo porque a secretaria não continuou com o processo, porque não viu que a 

obra estava sendo realizada, não considerou que estava sendo feita, por isso não repassou o 

restante do recurso. Então eu acho que o valor mínimo de multa, que é 800 e poucos reais, é 

uma sanção muito leve em virtude do investimento que o estado fez nesse projeto, do dinheiro 
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que o estado gastou, não só do que repassou, mas da energia que foi disponibilizada, dos 

recursos do funcionamento da máquina pública em direção a isso, ou seja, tudo o que foi feito. 

Eu queria ponderar ao o plenário que déssemos uma aplicação de sanção um pouco maior com 

o objetivo de chamar a atenção desse gestor e dos outros, para que eles prestem mais atenção e 

tenham maior compromisso e responsabilidade com os recursos do contribuinte. A minha 

proposta é de acordo com a relatora, apenas com a multa que ela aplicou referente a 

devolução que poderá ser um pouco maior e a minha proposta seria 10% do valor que ele vai 

devolver.  Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Com a relatora e 

os acréscimos do Conselheiro Cipriano. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Com a Relatora e com os acréscimos do Conselheiro Cipriano. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Com a Relatora 

e com os acréscimos do Conselheiro Cipriano. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Com a Relatora e a multa de 10% proposta pelo 

Conselheiro Cipriano. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu também vou na mesma esteira, no entendimento do colegiado, acompanho a 

relatora com os acréscimos sugeridos pelo eminente Conselheiro Cipriano Sabino. A decisão é 

unanime do Pleno, contas irregulares com devolução. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Por maioria. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Por maioria. Vossa excelência mantém 

o voto inicial. Perfeito. Perdão, então a decisão, vou proclamar o resultado, a Conselheira 

Lourdes mantém a sua posição, a decisão é por maioria. Contas irregulares com devolução e 

aplicação de multa, valor sugerido pelo Conselheiro Cipriano Sabino. Resultado: voto 

divergente foi o vencedor por maioria de votos (6x1). Decisão por maioria. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/51781-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Sindicato Rural de 

Conceição do Araguaia, responsável Antônio Carlos Coelho da Cruz, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, que após o relatório assim se manifestou: Queria 

cumprimentar o nobre Deputado Celso Sabino e agradecer a presença na manhã de hoje nesta 

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

Público de Contas, quando assim se pronunciou: Pedindo licença e da mesma forma que o 
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Conselheiro relator, gostaria de cumprimentar o Deputado Celso Sabino, pois se hoje eu sou 

cidadão paraense foi pela iniciativa da Vossa Excelência e por isso serei eternamente grato. 

Em seguida ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo da aplicação das 

multas regimentais (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Antônio 

Carlos Coelho da Cruz em débito para com o erário estadual na importância de R$13.000,00 

(treze mil reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50002-0, que trata 

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

procedência Sindicato Rural de Redenção, Bannach, Cumaru do Norte e Pau D'arco, 

responsável Dimas Gomes de Santana, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, com aplicação das multas 

regimentais ficando solidariamente responsáveis pelo débito o Sindicato Rural de Redenção e 

do senhor Dimas Gomes de Santana, e, ainda, com a citação do Sindicato Rural de Redenção 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

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

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

seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Dimas Gomes de Santana em 

débito para com o erário estadual na importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), 

aplicando-lhe a multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo débito apontado, e, ainda, 

aplicar ao senhor Hildegardo de Figueiredo Nunes a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais), pela não emissão do Laudo Conclusivo e deixar de atribuir a 

responsabilidade solidária sugerida pelo Parquet de Contas. Consultado o Plenário, este assim 
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se manifestou: Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho o Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

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

Odilon Inácio Teixeira: Presidente, apenas para ser coerente com o voto anterior, essa multa 

pelo débito, ao meu ver, é muito reduzida. O tribunal tem por hábito aplicar multa entorno de 

10% dos débitos, e eu subo essa multa para cinco mil reais. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Sabe o que é, Odilon? Não foi necessariamente 

provado que não foi aplicado, pois ele que mandou em xerox. De repente, o cara não se 

defende, o cara passou batido, compreende? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De todo modo ele está sendo condenado a 50 mil. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Tudo bem. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O senhor está 

dizendo que ele vai eventualmente recorrer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: É. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Está bom. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência já votou, que 

retificar o voto? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Exatamente. Antes de Vossa Excelência dar o resultado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Ainda pode, não 

proclamei o resultado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Pois é, Vossa Excelência ainda vai ouvir o Conselheiro Julival e Conselheira 

Milene. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Vossa Excelência pode concordar com o Conselheiro Odilon. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Como a Lourdes já votou também, eu 

queria antecipar para a Lourdes também ter a chance de, se quiser, mudar. Eu aceito a 

ponderação do Conselheiro Odilon para majoração da multa para 10% do valor do convênio, 

no caso de 55 mil. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: A Conselheira Lourdes mantém a posição anterior de voltar apenas pela multa 

do valor mínimo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival 

Silva Rocha: Com o Relator, e com acréscimo sugerido pelo Conselheiro Odilon. Voto da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Eu 

acompanho o relator tendo em vista que ele já alterou agora o valor para 10%, que 

corresponde aos cinco mil reais. Voto retificado do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu acompanho o Relator porque ele já acatou a proposta 

do Odilon, então passa a ser dele. O Conselheiro Odilon fez uma proposição que o Relator 

incorporou no voto dele, então acompanho o voto do Relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também acompanho o Relator, acatando os 

acréscimos sugeridos pelo Conselheiro Odilon Teixeira. Decisão por maioria, contas 

irregulares com devolução e aplicação de multa de 10% sobre o valor do débito. Resultado: 

voto do relator foi o vencedor por maioria de votos (6x1). Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/52675-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Curuá, responsável Raimundo Reis Barbosa Ribeiro, 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 pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, com aplicação das multas regimentais, inclusive a de inabilitação para cargo em 

comissão de confiança prevista no art. 85 da LOTCE (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas irregulares, ficando o senhor Raimundo Reis Barbosa Ribeiro em débito para com o 

erário estadual na importância de R$70.000,00 (setenta mil reais) aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$7.000,00 (sete mil reais) pelo débito e R$ 1.694,00 (mil, seiscentos e noventa e 

quatro reais) pela instauração da tomada de contas e remessa de cópia desta decisão ao 

Ministério Público Estadual. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a 

Relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Acompanho a Relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Acompanho a Relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Uma dúvida, Presidente. Já que se trata de um possível caso de improbidade, penso 
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que talvez tenha que se mandar cópia para o Ministério Público, doutora Milene, ou não? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da 

Cunha: Eu acredito que esse já seja o procedimento adotado pela secretaria deste tribunal. 

Está na Resolução 17.195. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Essa é uma dúvida que eu sempre tenho também, se não houve o comando é 

automático isso? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada 

Milene Dias da Cunha: Porque a nossa Resolução 17.195, que fala sobre a questão da 

inelegibilidade, ela encaminha para o MPC e a partir daí o MPC encaminha para o MPE. 

Mas, se for necessário, então eu incluo aqui a determinação para que seja encaminhada cópia 

dessa decisão para o Ministério Público do Estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu penso que seja mais razoável, melhor, que o tribunal 

faça isso e não que o MPC não o faça, mas há casos que o MPC talvez não tenha, ele não 

entendeu que não fosse o caso, então nós tribunal estaríamos abrindo mão de uma 

prorrogativa ao MPC que cabe também a nós fazê-lo. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Então eu incluo no voto, Senhor 

Presidente, a determinação para que seja encaminhada cópia dessa decisão ao Ministério 

Público do Estado para adoção das providências que achar necessárias. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Ainda há alguma 

dúvida? Conselheira Milene, então esclareça novamente como é que fica o voto de Vossa 

Excelência. Voto retificado da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Ficaria irregularidade com devolução, com as multas aplicadas tanto pela tomada de 

contas quanto pelo débito apontado, e ainda determinação à Secretaria Geral do Tribunal para 

que encaminhe cópia da decisão ao Ministério Público do Estado para adoção das 

providências que julgar necessárias. Esse seria o voto, Senhor Presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Todos estão de acordo 

com o voto retificado pela Relatora e eu também, decisão unânime é unânime do Pleno, contas 

irregulares com devolução, aplicação de multas e determinação à Secretaria para encaminhar 

a decisão para o Ministério Público do Estado. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/51509-9, que trata da Representação apresentada pela Consulplan - Consultoria e 

Planejamento em Administração Pública Ltda, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 
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Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pela improcedência da representação e conseqüente arquivamento (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o representante, 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 pela 

improcedência da representação. 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 2010/51516-0, 

que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Alcides Abreu Barra, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51152-5, que trata 

do Recurso de Reconsideração, interposto por Manoel Soares da Costa, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela improcedência do presente recurso, e mantendo-se o 

Acórdão nº 53.139 em todos os seus termos (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para Conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe 

provimento e manter o Acórdão atacado em todos os seus termos. 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 2014/51747-4, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Benedita 

do Pilar Lobo Dias, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

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

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

conhecimento e improvimento, em todos os seus termos, à exceção da penalidade aplicada em 

face da instauração da tomada de contas, visto que a mesma já foi devidamente recolhida pela 

recorrente (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a recorrente, embora regularmente 
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notificada, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

Conhecer do recurso e no mérito pelo provimento parcial, excluindo a penalidade pela 

instauração da tomada de contas face o recolhimento da multa. Consultado o Plenário, este 

assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Acompanho a Relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Acompanho a Relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Presidente, ela recolheu a multa em virtude da tomada de contas, não é? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sim. 

Só. E nada mais. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Mas o argumento que ela utiliza, eu entendo que não seria o provimento parcial, Conselheira 

Lourdes, porque na verdade, a tomada de contas, o pagamento apenas reconhece de fato que 

ela merecia pagar a multa, então eu penso como Ministério Público, conhecimento e 

desprovimento, porque o mérito das contas em si, Vossa Excelência não está alterando. E o 

pagamento da multa pela tomada de contas não faz surgir o provimento parcial, no meu 

entendimento. Eu voto com o Ministério Público de Contas. Eu peço vênia a eminente Relatora, 

mas acompanho o Ministério Público de Contas. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Da mesma forma que o conselheiro Odilon, tendo 

em vista que o pagamento da multa decorreu de reconhecimento da procedência da decisão do 

tribunal, eu voto pelo conhecimento do recurso e pelo desprovimento do mérito. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mas aqui no meu 

voto o mérito do acórdão atacado foi mantido em todos os seus termos, exceção da multa só, 

apenas eu excluo a multa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: É que nesse caso, Presidente, se me permite, se nós entendermos que há um 

provimento parcial, em tese a multa não era devida, ela vai poder solicitar esse ressarcimento, 

não é? E a multa era devida, ela reconheceu. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: A Conselheira Lourdes votou pelo 

provimento parcial tendo em vista o recolhimento da multa. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Em razão de ter retirado a multa, 

mas ao final eu digo, mantendo-se o acórdão ora atacado em todos os outros termos. Voto da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Mas ela 

pagou a multa. Se ela pagou a multa, ela acabou reconhecendo a decisão do acórdão 

originário, então quer dizer, o acórdão originário em nada ele foi alterado, continuou íntegro, 

até porque a senhora desproveu os outros argumentos. Então eu acho que o mais correto 

também, até para não gerar qualquer tipo de questionamento judicial nesse sentido, seria o 

improvimento do recurso, como foi bem esclarecido aqui pelo Conselheiro Odilon. Porque se 

eu voto pelo provimento parcial, estaria dando margem a entender que houve alguma decisão, 

uma parte da decisão do acórdão recorrido está sendo rechaçada, o que não é o caso, ele está 

sendo mantido em sua inteireza, tanto é que a multa foi recolhida, ela foi reconhecida pela 

própria responsável. Então, nesse caso, eu voto pelo conhecimento e pelo não provimento ao 

recurso. Voto retificado da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Para evitar qualquer dúvida, eu posso mudar e alterar o voto negando o provimento. 

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

vamos acompanhar, ou seja, houve as alterações, sugestões feitas, a Conselheira Relatora 

acatou, recebeu as sugestões dos eminentes conselheiros e então acompanhamos agora com 

essa mudança. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu também acompanho e a decisão, que passa a ser unânime do Pleno, conhece do 

recurso, mas nega provimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Fazer o registro da importância desse diálogo, dessas interferências 

na sessão, nós tivemos quatro ou cinco processos que receberam acréscimos significativos, que 

deu maior qualidade ao julgamento. Tanto o Ministério Público, o doutor Felipe, Conselheiro 

André, Conselheira Milene, Conselheiro Odilon, Conselheiro Julival, a própria Conselheira 

Lourdes agora. Então acho que é importante dar o devido valor a essas contribuições que 

foram feitas, que acabam fazendo o Acórdão ficar mais forte e robusto e engrandece essa 

Corte, Senhor Presidente, fazer esse registro parabenizando e cumprimentando meus colegas, 

inclusive o Ministério Público de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, eu também acho da maior 

importância o debate e a divergência. Eu acho que isso só nos fortalece, nos faz refletir, nos faz 

estudar um pouco mais. Se levarmos em conta o que acontece na Suprema Corte do nosso país, 

raramente uma decisão acontece ali por unanimidade, os debates são mais acalorados e muitas 
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divergências acontecem. É muito comum isso. E eu só tenho que festejar o que está ocorrendo 

na sessão de hoje, que isso vai fazer com que a gente possa aprimorar o nosso trabalho. Então 

eu acho isso um ponto positivo que ocorreu. Pelo contrário, não é nem uma forma de querer 

diminuir o trabalho do outro ou afrontar o trabalho do outro. Pelo contrário, é o entendimento 

de cada um. E se na mudança de entendimento houve o convencimento do outro de que aquela 

tese é a favorável, que tem o apoio de todos, a gente modifica, eu acho isso tudo muito normal. 

E Vossa Excelência colocou muito bem e eu ressalto como um ponto que devemos destacar na 

sessão de hoje. Assim como eu quero ressaltar a contribuição do Ministério Público de Contas, 

sempre que possível tem se manifestado e também tem nos ajudado muito, eu posso dizer assim, 

a confirmar ou a modificar os nossos entendimentos aqui na Corte. Então todos nós estamos de 

parabéns. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50251-9, que trata do Pedido de 

Rescisão interposto por Vagner Santos Curi, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51298-6, que trata do Recurso 

de Revisão interposto por José Alves Feitosa Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira, registrando-se o impedimento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

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

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

pelo conhecimento e provimento ao recurso, buscando opinar pela desconstituição parcial do 

acórdão combatido, considerando a regularidade das contas com ressalva, e, expedição de 

determinação ao recorrente-responsável e ao Município de Inhangapi (pausa). A seguir, a 

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

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para Conhecer do recurso, 

para no mérito dar-lhe provimento para julgar as contas regulares, mantendo a multa pela 

instauração na Tomada de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50079-4, 

que trata do Agravo Regimental interposto por Benedita do Pilar Lobo Dias, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 
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imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processos nºs 2013/52763-2 

e 2013/52783-6, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria 

de Estado de Educação, 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 dos registros, com as recomendações 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. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu vou acompanhar o Relator, mas eu faço a seguinte 

observação, o TAC me parece que o Ministério Público do Estado provocou lá uma situação com a 

Secretaria de Educação como tem feito com alguns órgãos também. Acompanho o Relator, mas não 

significa que o tribunal não foi chamado para assinar esse TAC, o tribunal não participou desse 

Termo de Ajuste de Conduta, portanto não somos obrigados a cumpri-lo. Se o Ministério Público 

chamasse o Tribunal de Contas, chamasse o Ministério Público de Contas, chamasse para que nós, 

em conjunto, concordássemos com este posicionamento, poderíamos então estar levando em 

consideração. Mas como o tribunal também pode não levar em consideração. O tribunal pode 

provocar outro TAC ou pode provocar outra situação. Nós não somos submetidos ao TAC feito com 

a SEDUC ao Ministério Público do Estado, até porque o tribunal não foi chamado, pelo que eu sei, 

nem o Ministério Público de Contas, para assinar este TAC. Então nós podemos muito bem 

indeferir todos esses registros, porque nós não participamos do TAC. Ninguém Tribunal de Contas 

do Estado, do Município e Ministério Público foi chamado para dizer: “olha, tomei conhecimento 

pela imprensa, enfim”. Então apenas faço esse registro porque eu tive uma reunião no meu 

gabinete com os nossos assessores, nesse sentido de que queriam, nós estamos discutindo essa 

situação do TAC, mas o tribunal não foi chamado para participar desse TAC, nós não somos 

obrigados a concordar com o acordo que o Ministério Público do Estado fez lá com a Secretaria de 

Educação. É só esse registro que eu faço por enquanto nesses processos. Eu acompanho o voto do 

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

Perfeito. Conselheira Lourdes Lima. Processos já discutidos é porque Vossa Excelência tinha se 

ausentado, mas vossa excelência agora pela ordem tem que votar. Se a vossa excelência não sentir 

em condições. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Eu acompanho o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 
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Luís da Cunha Teixeira: Agora eu queria, no momento em que a doutora Milene fosse votar, que 

ela pudesse esclarecer até onde foi a nossa participação com a SEAD, discutindo esses contratos, 

tratando de TAC. Vossa Excelência e Conselheiro Julival tiveram essa oportunidade, até para 

poder clarear, tirar as dúvidas do eminente Conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: As observações feitas pelo Conselheiro 

Cipriano, como sempre pertinentes, o tribunal não está obrigado a registrá-los, ele pode, 

eventualmente, denegar, fundamentando, necessariamente, como todas as decisões que ele o faz. 

Conselheiro Julival fundamentou e entendo que a fundamentação dele nesse caso concreto, pela 

excepcionalidade, então eu vou acompanhar o Conselheiro Julival. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Muito bem pertinente as 

colocações do Conselheiro Cipriano, realmente nós não somos obrigados a seguir o TAC. Nós 

tomamos conhecimento desse TAC por meio de uma visita que foi feita a SEAD no ano passado e 

naquela oportunidade questionando até porque o ministério começou a se manifestar em relação à 

contratação de temporários questionando a questão das contratações reiteradas substituições de 

servidores temporários, naquela oportunidade a Secretária de Administração, doutora Alice, nos 

informou que havia um TAC em andamento com o Ministério Público do Estado para que fosse 

efetuado concurso público até junho de 2016. Como ele bem diz, nós não somos obrigados a seguir, 

mas, no entanto, começamos a analisar excepcionalmente o deferimento desse registro tendo em 

vista que o indeferimento causaria um grande tumulto e um grande caos na administração pública 

que não tinha condições de realizar concurso em tão exíguo prazo. Eu até gostaria de propor, 

Senhor Presidente, tendo em vista que já tem reiterados processos em relação à questão do 

concurso público, a questão o processo seletivo, quarentena, que esse tribunal proceda a 

elaboração de um pré-julgado, uma súmula em relação a isso para que evite até que a gente fique 

fundamentando em todos os processos separadamente em relação àquela questão, porque a 

questão já seria observada diretamente para a unidade técnica. Apesar de que o pré-julgado não 

tem efeito em caso concreto e sim em tese, é uma orientação, uma forma de prevenir a gestão em 

relação a determinado ato praticado, acho que seria pertinente trabalharmos nesse sentido. Mas a 

colocação do Cipriano é pertinente sim. Por isso que, em função disso, estamos propondo e temos 

votado no sentido de deferir excepcionalmente o registro desses contratos temporários, de modo 

que se dê um tempo razoável para que a administração possa se adequar a realidade do concurso 

público como manda a Constituição Federal. Então eu voto acompanhando o Relator. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 477

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

bem, eu também voto acompanhando o Relator, a decisão é unanime do pleno. Eu queria apenas 

fazer um comentário, Conselheiro Cipriano, muito interessante o que vossa excelência coloca. 

Tomei conhecimento semana passada, através de algumas manifestações que chegaram a mim, de 

servidores que tinham mais de 20 anos de serviço prestados à SEDUC e foram exonerados por 

conta desse TAC. Uma professora, precisamente com 23 anos trabalhando na SEDUC foi 

enquadrada e exonerada. Entrou em desespero, mas nesse momento o tribunal não tem o que fazer, 

mas a SEDUC a exonerou cumprindo o TAC com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério 

Público do Estado. Só queria informar isso. E foram vários casos. Pelo que eu entendi, nenhum 

servidor considerado temporário na SEDUC vai permanecer nos quadros da SEDUC. Todos 

sairão. Até aqueles que tem mais de 20 anos de serviço. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Só a título de contribuição 

para a discussão que se apresenta aqui no momento, como o Conselheiro Cipriano lucidamente 

falou, o TAC, seja ele firmado pelo Ministério Público comum ou pelo Ministério Público de 

Contas, ele não vincula o Tribunal de Contas. Assim como o TAC firmado pelo Ministério Público 

comum não vincula o judiciário, o Tribunal de Contas também tem sua competência resguardada 

na Constituição e ele é o senhor último dessa análise. O TAC vincula as partes. O Ministério 

Público de Contas fez um TAC com a SEAD, que estão vinculados o SEAD e o Ministério Público, 

que isso é para atribuição do Ministério Público, obviamente o tribunal continua livre no seu juízo. 

E um estudo que o colega está fazendo lá, o Sterphenson, ele foi ver mais de perto como é que está 

sendo feito o acompanhamento desses TACs. Como foi dito aqui, o tribunal tem excepcionalmente 

deferido o registro e o Ministério Público assim tem se manifestado, não em função do TAC em si, 

mas em função de toda a circunstância que permeia esse caso, como a Milene bem falou, se fosse 

de uma hora para outra passar a indeferir todos os registros, a administração ficaria desprovida 

de servidores. Porque não basta você assinar o TAC, o gestor vai se comprometer e substituir os 

servidores temporários por efetivos, mas tem um cronograma de concurso, tem um percentual a ser 

seguido, e foi se ver de perto em que pé estava isso. Infelizmente, pelo número de servidores, pelo 

número de procuradores que se debruçam sobre isso, não havia um acompanhamento regular. 

Então o Tribunal de Contas tem que sim que analisar. Essa sugestão da Milene é muito pertinente, 

de que o tribunal faça um pré-julgado, uma súmula, enfim, porque mais do que firmar o TAC, tem 

que haver uma fiscalização para que aquele retorno se apresente, o que, infelizmente, não está 
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havendo, de modo que essa é uma discussão muito pertinente e que é um problema crônico do 

estado do Pará e o tribunal tem o protagonismo nessa Resolução e eu tenho certeza que não vai se 

furtar e vai resolver bem toda essa situação. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/50664-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Superintendência 

do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 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, com sugestão da aplicação da multa regimental ao 

senhor André Luiz de Almeida e Cunha, Superintendente da SUSIPE à época (pausa). A matéria foi 

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

proferiu seu voto para deferir os registros, com determinações à SUSIPE e SECEX, remessa de 

cópias da decisão ao MPE. SEAD, AGE e Casa Civil. 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 

2013/52516-0, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria de Nazaré Fernandes Freitas, 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 

2010/51629-8, que trata do Ato de Reversão ao Serviço Ativo Militar de Nilson Pinheiro da Costa, 

cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha, que inicialmente 

pronunciou-se: Senhor Presidente, antes de fazer a leitura do relatório desse processo, eu gostaria 

de sugerir a este plenário que fosse efetuado pela unidade técnica um estudo sobre a real 

necessidade de analisarmos o registro dessas reversões. Tendo em vista que uma vez o servidor 

volta a atividade e, posteriormente, o ato de aposentadoria dele será novamente enviado, eu vejo 

como uma redundância ficarmos analisando reversão. Mas como a nossa Lei Orgânica não traz 

nenhum dispositivo em sentido contrário e esse tribunal já tem registrado outros casos similares a 

este, eu trouxe esse processo ao plenário, mas eu gostaria de sugerir que fosse feito um estudo 
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sobre a pertinência de continuarmos analisando o registro desses atos de reversão a atividade do 

servidor aposentado. É só uma colocação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu pediria aos senhores conselheiros que junto com as 

assessorias dos conselheiros, da mesma forma eu peço, deve estar me ouvindo o Secretário de 

Controle Externo, doutor Carlos Edilson, a Controladoria de Pessoal e Pensões, que levasse em 

conta o que acaba de propor a Conselheira Milene Cunha, achei bastante interessante, mas é 

importante que todos estudem o caso para que possamos tomar uma decisão em conjunto. Também 

poderia ser isso na próxima reunião administrativa, a gente pode tratar do assunto. Mas eu acho 

interessante o que Vossa Excelência acaba de propor. 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. 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 solicito à 

Secretaria Geral que distribua aos senhores conselheiros para conhecimento e apreciação na 

próxima sessão, conforme dispõe o §1º do artigo 172 do Regimento Interno, proposta de resolução 

para autorizar a celebração e termo de cooperação por este tribunal com o Ministério Público de 

Contas, encaminhado pela Escola de Contas Alberto Veloso, visando a cooperação educacional, 

técnica e científica, e compartilhamento para o investimento e o desenvolvimento de ações 

educacionais, práticas e soluções de tecnologia da informação, aquisição de acervo técnico e de 

informação, estudos, pesquisas e ações direcionadas à capacitação de servidores, membros e 

gestores públicos. E eu quero também neste momento festejar esta proposta e parabenizar sua 

excelência, o Procurador Geral de Contas, doutor Felipe Rosa Cruz, pela boa vontade da 

instituição Ministério Público de compartilhar com o TCE, inclusive custo, que é um dos objetivos 

desta proposta, um gesto que eu considero importante de grandeza de Vossa Excelência. 

Otimização de custos, é muito importante, as duas instituições ganham com isso e caminhamos 
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juntos em todos os sentidos para melhorar as nossas instituições e com isso qualificar melhor 

membros e servidores. E outras ações que, certamente, em muito vão beneficiar o nosso trabalho. 

Parabéns, doutor Felipe. Eu também quero ressaltar que está nas mãos dos senhores as ações 

realizadas no mês de março pela Escola de Contas Alberto Veloso. E também um catálogo de ações 

educacionais 2016 já para o mês de abril. Eu fiquei muito impressionado com a formatação, já é 

uma novidade, doutora Milene, está muito bonito isso aqui. Parabéns. Transmita esses 

cumprimentos à Conselheira Rosa Egídia, que infelizmente não pôde estar, a todos os integrantes 

da Escola de Contas Alberto Veloso através da sua diretora, professora Géo que está aqui 

presente. Gostei desse trabalho, é importante para o conhecimento dos senhores, das senhoras, 

extensivo ao Ministério Público, que já era o nosso parceiro de fato e agora será de direito, porque 

vamos caminhar juntos para poder fazer e ter o melhor da nossa Escola de Contas. Então parabéns 

à Escola de Contas. Não sei se alguém deseja comentar. Senhores, neste momento eu quero colocar 

a palavra à disposição. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Presidente, só para me associar à Vossa Excelência nas manifestações com 

relação ao relatório e parabenizar a Escola de Contas no sentido de trazer a todos nós as ações 

que está sendo realizadas pela Escola de Contas e as que já estão programadas, isso é muito 

importante porque nós, ao pegarmos a realização e a programação, podemos até nos 

programarmos também para estar participando direto dessas ações que forem necessárias. E nós 

parabenizamos a Escola de Contas pela organização. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Sou uma entusiasta da Escola de Contas, 

Senhor Presidente, e da educação de um modo geral. Só pegando um ganchinho do que falou a 

Conselheira Lourdes, a gente tem publicado todo o início de mês as ações que serão realizadas 

naquele mês. O nosso objetivo é que consigamos, no início do ano, a publicação das ações que 

serão realizadas ao longo de todo o ano, de modo que os servidores e jurisdicionados possam se 

programar com antecedências. Mas como ainda estamos nessa fase de transição, estamos 

buscando fazer a publicação todo início de mês. Então já está publicado no hotsite da Escola de 

Contas e no próprio site do tribunal, na intranet, as ações que serão realizadas no mês de abril. 

Então é só uma comunicação, uma divulgação, para que os servidores possam acessar e a partir 

daí se programarem de acordo com as ações que serão realizadas. É isso Presidente, obrigada. 

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

sinceramente, fico muito feliz, não porque estou Presidente, até porque não fui eu quem inventei 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 481

esse trabalho, a escola, mas de estar à frente de um trabalho nesse momento que eu considero tão 

importante, tão extraordinário e hoje ter duas mulheres entusiasmadas à frente desse trabalho, 

doutora Milene e doutora Rosa, e digo até três, porque tem a Géo e a equipe que é grandiosa. Na 

verdade, a mulherada tomada conta da Escola de Contas. Mas o que eu quero dizer, 

principalmente, é que é uma instituição que tem um trabalho desse porte. Muito importante essa 

preocupação em capacitar o servidor. Tem instituição que não está nem aí, vai empurrando com a 

barriga o seu trabalho. A nossa não, a nossa está atenta, atualizada, preocupada, e nós ainda 

estamos incomodados achando que é pouco. Mas isso é suficiente para dizermos e confirmarmos 

que estamos no caminho certo. Eu quero festejar isso. E doutora Milene, compartilhar com a 

Escola de Contas porque é um trabalho que vocês têm tido a liberdade de fazer. Em nenhum 

momento temos interferido na Escola de Contas e vocês têm conseguido produzir um trabalho que 

eu considero nota dez. Então parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Eu não poderia deixar de registrar aqui, como 

estamos fazendo, isso já vem desde o ano passado com o Conselheiro Nelson, é o envolvimento de 

todos os servidores da Escola de Contas, é perceptível o comprometimento, a dedicação deles e 

realmente que consigamos alcançar aquele objetivo que está no plano de gestão de Vossa 

Excelência, que está no planejamento estratégico deste tribunal. E, assim, estamos com muito 

trabalho, realmente, temos buscado trazer uma formatação diferente, mas a dedicação e o 

comprometimento dos servidores da Escola de Contas nesse processo tem sido fundamental para 

que consigamos avançar. Então não poderia deixar de fazer esse registro e parabeniza-los aqui 

publicamente pelo empenho e pela dedicação que temos percebido na Escola de Contas em que a 

Geo, como diretora, tem conduzido e fazendo essa coordenação geral. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: 

Presidente, o senhor falou do termo de cooperação, eu acho que só veio a coroar esse bom 

relacionamento que já é histórico aqui entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público, 

obviamente sempre foi de todo o interesse da nossa instituição atar ainda mais os laços que nos 

unem. Isso é um prazer, tenho certeza que todos ganhamos com isso. Queria também parabenizar a 

Escola de Contas na pessoa da Conselheira Milene que, como já tenho dito aqui, vem se tornando 

um órgão de excelência aqui no estado, no aprimoramento do servidor, levando cursos aos 

gestores, fazendo esse trabalho pedagógico que é tão importante ao Tribunal de Contas. Eu queria 

também comunicar a vossas excelências que ontem foi um dia histórico para nós, para o Ministério 
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Público de Contas, que nós tivemos a oportunidade de criarmos a nossa corregedoria geral, e 

ontem o colégio de procuradores elegeu por unanimidade o primeiro corregedor geral da história 

do Ministério Público de Contas do Pará, que foi o doutor Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, 

que é o nosso decano nacional que traz em si toda a força, a disposição e a luta do Ministério 

Público. Tenho certeza que está em boas mãos nesse próximo biênio, que coincide com a minha 

gestão, a atuação do doutor Antônio como corregedor geral do nosso órgão. Parabéns a ele. E 

queria trazer essa notícia para vossas excelências. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Então em nome de todos nós do TCE, 

cumprimento o doutor Antônio Maria. E eu também quero felicitar o Ministério Público de Contas 

por ter dado esse passo tão importante. É importante a corregedoria, creio que o próximo passo 

poderá ser a ouvidoria e assim a instituição avança. Parabéns, uma atitude brilhante de Vossa 

Excelência. Quero desejar muito sucesso ao doutor Antônio Maria Cavalcanti, que reúne todas as 

condições e experiência para ser um excelente corregedor. 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 trinta e três minutos (11h33min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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