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ATA Nº 5.381 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às onze horas (11h00min) do dia doze (12) 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, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva 

Rocha e Milene Dias da Cunha, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 

do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando 

assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público 

de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, Sua Excelência 

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

por motivo de saúde. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da 

sessão ordinária do dia cinco (07) 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 do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Impedido na forma regimental. Manifestação da 

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

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

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Impedida 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 
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havendo expediente a ser lido e em ato contínuo a Presidência, considerando dispositivo 

regimental, convocou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para 

atuar na sessão como Conselheiro, que declinou em favor da Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha. Logo após, a presidência comunicou a retirada de pauta dos Processos nºs 

2015/50313-6; 2015/50451-4 e 2014/51811-6 da relatoria do Eminente Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Em seguida, Sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

considerando seu impedimento e a relatoria da Vice-presidente, nos termos do art. 17, I, do 

RITCE, transferiu a presidência ao Excelentíssimo Conselheiro Corregedor André Teixeira 

Dias, 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 

2016/50482-6, que trata do Agravo Regimental interposto por Denise Nazaré Bittencourt dos 

Santos, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Dispensada a oitiva 

do Ministério Público de Contas, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do 

Agravo Regimental, para no mérito dar provimento e reformar a decisão recorrida, deferindo o 

pagamento em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozadas. A matéria entrou na fase 

de votação. Voto do Excelentíssimo senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Acompanho a Relatora. Instado a se manifestar, sua Excelência o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, invocando preceito regimental, solicitado vistas dos autos para melhores estudos, 

sendo de imediato deferido pela Presidência. Em seguimento, Sua Excelência Conselheiro 

André Teixeira Dias 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 2013/52123-9, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado Processos nºs 2013/52782-5 

e 2013/52788-0, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados 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, com determinação à SEDUC (pausa). A matéria 
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foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/52815-8, 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 a recomendação da SECEX (pausa). A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/51606-8, que trata do Ato de Aposentadoria de Creuza Silva Costa, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com sugestão a esta 

Corte de Contas para verificar a exatidão dos valores percebidos pela aposentanda através de 

seu contracheque atualizado, com o fito de rechaçar qualquer retificação meramente formal da 

aposentadoria. Com efeito, vem se observando que, a despeito da retificação formal do ato de 

aposentadoria, muitas vezes os valores pagos nos proventos remanescem incorrigidos, o que, na 

prática, corresponderia à manutenção do termo de aposentadoria pretérito (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu proposta de decisão 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. Conforme sistema de rodízio 

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

formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. Neste momento se registrou a saída do plenário de Sua Excelência a Conselheira 

Substituta Convocada Milene Dias da Cunha. Na sequência foi anunciado o Processo nº 
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2013/52188-4, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria Melo da Silva, cujo Relator foi o 

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

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

entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com notificação à beneficiária 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 da beneficiária, 

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

remessa deste parecer à beneficiária, 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, dando-se ciência desta decisão à interessada, 

com remessa de cópia do parecer 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. Neste momento se registrou o retorno 

ao plenário de Sua Excelência a Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50741-0, que trata da Prestação de Contas dos 

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

de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará, exercício financeiro de 2012, responsável Thiago 

Valente Novaes, 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 da relatora. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2015/50395-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Fundo de Modernização 

Reaparelhamento e Aperfeiçoamento do Tcm, exercício financeiro de 2010, responsável Rosa de 

Fátima Barge Hage, 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 
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(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 da relatora. Esgotada a pauta de 

julgamentos, a Presidência apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: 

Conforme matéria distribuída em Plenário no dia 31 de março de 2016, submeto à consideração 

desse colegiado a proposta de resolução oriunda da ouvidoria desse tribunal que dispõe sobre o 

acesso à informações e regulamentação da aplicação da lei número 12.527, de 18 de novembro de 

2011, que é a Lei de Acesso à Informação, no âmbito desse tribunal. Ressalto que a proposta não 

sofreu qualquer emenda ou sugestão de alteração. Está em discussão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Realçar a qualidade do trabalho 

e dizer que estou de pleno acordo com a proposta apresentada pelo Conselheiro Odilon. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: De 

acordo e também aproveito para elogiar a qualidade do trabalho. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Apenas para louvar o trabalho sob a 

responsabilidade do Conselheiro Odilon, e eu estou de acordo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De acordo, Presidente, com certeza. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Na oportunidade 

em que louvo o trabalho técnico elaborado pelo Conselheiro Odilon, eu voto favoravelmente à 

resolução, Senhor Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: É porque ele mudou da bancada e nós confundimos. Conselheiro Odilon, eu 

quero votar de acordo, elogiar o trabalho técnico, elogiar Vossa Excelência e a equipe da 

Ouvidoria. Isso é muito importante para a nossa instituição e para a sociedade. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, só para 

finalizar, eu testemunhei o encontro do Conselheiro Odilon com o Secretário de Saúde no que 

concerne à distribuição dos medicamentos da vacina pela rede hidrográfica do estado do Pará, ele 

se colocou à disposição do Secretário porque ninguém como ele faz isso com perfeição. Consultado 

o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na 

Resolução nº 18.806, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Vamos ao item dois. Foi distribuída aos senhores conselheiros, na sessão 

plenária do dia 7 de abril, outra proposta muito interessante de resolução para autorizar a 
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celebração de termos de cooperação por esse tribunal com o Ministério Público de Contas, 

encaminhada pela Escola de Contas Alberto Veloso, visando a cooperação educacional técnica e 

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

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

estudos de pesquisa e ações direcionadas à capacitação de servidores, membros e gestores 

públicos. A matéria também não sofreu qualquer emenda dos membros desse colegiado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Bem, 

Presidente, para igualmente louvar toda ação nesse sentido dessa integração que cada vez mais se 

materializa, se consolida. Acho que é um passo decisivo e penso até que seja entre todos os 

tribunais e Ministério de Contas alguma coisa inovadora. De maneira que acho que festejar isso ao 

aprimoramento das duas instituições, no sentido de, rapidamente, ambas possam obter melhores 

resultados dessa integração que, na realidade, está formalizando alguma coisa que, na prática, já 

há muito tempo é existente. Parabenizo, portanto, Vossa Excelência, na presidência, a escola e o 

ilustre Procurador de Contas, Felipe Rosa Cruz, pela iniciativa. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu também aproveito para fazer minhas 

as palavras do Conselheiro Nelson nessa esteira da cooperação, do compartilhamento que tem 

nosso Tribunal de Contas com o Ministério Público de Contas. Isso só vem consolidar toda essa 

parceria. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: De 

acordo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu me 

aproprio das palavras do Conselheiro Nelson e da Conselheira Lourdes. Da mesma forma acho 

muito importante que institucionalmente que nós estejamos de mãos dadas sempre. Parabéns. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Louvando a aproximação, a ratificação da aproximação das duas instituições que tanto prezo, e eu 

estou de acordo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Também me sinto honrada de estar participando desse momento de celebração desse termo 

de cooperação. Acho que é um momento importante essa sinergia do Ministério Público de Contas 

com o Tribunal de Contas do Estado. Também voto pela aprovação, Senhor Presidente. 

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

bem. Eu não poderia falar diferente. Me associo às palavras do Conselheiro Nelson, Conselheira 

Lourdes Lima, Conselheira Rosa Egídia, Conselheiro Odilon Teixeira e, por fim, à Conselheira 

Milene Cunha. Conselheiro André não pôde falar. Ele está aqui com a máscara. Mas, de qualquer 
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maneira, sei que essa é a intenção dele. É um momento especial para as nossas instituições. Eu 

quero, aqui, registrar a boa vontade do nosso Procurador Geral de Contas, nosso amigo Felipe 

Rosa Cruz. Ele tem dado passos importantes no sentido de consolidar mais ainda essa 

aproximação. Já temos uma pauta sendo elaborada para uma reunião de trabalho entre os 

membros do Ministério Público e os membros do TCE. Também considero um passo da maior 

importância. E, desta feita, estamos aqui aprovando um termo de cooperação muito importante. Eu 

quero, nesse caso, me dirigir, também, à conselheira Rosa Egídia, Conselheira Milene, que estão à 

frente da Escola de Contas, porque foi muito importante esse passo para a Escola de Contas. E um 

registro importante: nós não estamos só assinando um papel, não é só isso. É um comprometimento 

em todos os sentidos, inclusive da participação financeira do Ministério Público de Contas, no 

sentido de otimizar esses custos para que possamos fazer juntos um trabalho quer poderia ser 

único de uma instituição. Com isso, ganha muito as duas instituições. Parabéns, doutor Felipe. 

Conte conosco. Esse é apenas mais um dos passos que já demos e vamos dar mais ainda para 

reforçar o nosso trabalho. Eu voto favorável e há unanimidade. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.807, desta 

data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: O Tribunal sempre esteve muito perto e agora está mais do que nunca. Acerca 

desse termo de cooperação, queria louvar a iniciativa da Conselheira Rosa, da Conselheira 

Milene, que tão logo eu assumi lá, me procuraram e propuseram algo que era irrecusável. Só veio 

a coroar esse bom relacionamento que há entre o Ministério Público de Contas e o Tribunal de 

Contas. Como o Presidente falou, esse termo de cooperação não se circunscreve a papel ou a uma 

mera formalidade. Mesmo antes dele eu já procurei o Presidente do Tribunal e os conselheiros 

individualmente, mostrando a minha vontade de aproximar ainda mais o Ministério Público de 

Contas, de trocar experiências, de trocar impressões acerca do controle externo. E, assim, 

aprimorar nossa atividade, nossa razão de ser. Próximo da semana que vem, agora, me corrija se 

eu estiver equivocado, Conselheira Milene, inclusive nós instituímos uma comissão, lá no 

Ministério Público de Contas para elaborar um anteprojeto de plano de cargos e salários dos 

servidores no espelho do que foi feito aqui, muito bem, pelo Tribunal de Contas. E, nesse sentido, 

nós não poderíamos presidir da experiência de tudo o que foi aprendido aqui durante esse período. 

Nós pedimos ao Patrick, se não me engano, fez esse contato com a Conselheira Milene, para sentar 

com ela, trocar experiências, ver o que foi feito aqui, o que se aplica à nossa realidade. De modo 
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que eu só quero demonstrar que a parceria só vai ser aperfeiçoada ao longo do tempo. E eu tenho 

certeza que quem me suceder também vai dar seguimento a isso, porque esse é um caminho que 

não tem volta e que as duas instituições é que saem fortalecidas com isso tudo. Muito obrigado e 

um forte abraço a todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Muito bem. E eu quero que o senhor transmita a todos os integrantes do Ministério 

Público nossos cumprimentos e agradecimentos pelo termo de cooperação que acabamos de 

aprovar nesse plenário. Tenho certeza, não é, doutora Milene? Muita coisa boa vai acontecer a 

curto prazo. Senhores, a palavra está à disposição. Como ninguém deseja fazer o uso da palavra, 

eu quero muito agradecer a participação, presença de todos nesse dia histórico para a nossa 

instituição em que quebramos a nossa rotina para permitir que jurisdicionado, que faz um trabalho 

da maior importância para a sociedade, Secretário de Saúde viesse aqui prestar esclarecimentos 

sobre o desenvolvimento do trabalho acerca das campanhas de vacinação. Parabéns a todos. Eu 

saio daqui enriquecido dessa reunião. Muito obrigado. E nada mais havendo a tratar, Sua 

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

sessão às doze horas (12h00min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal 

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

 
Belém, 12 de abril de 2016. 
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