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ATA Nº 5.384 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e seis (26) 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, 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 Subprocurador 

do Ministério Público de Contas Patrick Bezerra Mesquita, 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 André Teixeira Dias, 

por motivo de saúde, e em consequência, determinou a retirada de pauta dos Processos nºs. 

2011/50113-9, 2013/50267-5, 2013/53085-2, 2007/53109-0, 2008/53312-6, 2013/51497-0, 

2013/51692-0, 2013/52431-7, 2015/50050-2, 2015/50207-5 e 2015/51883-6. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dezenove (19) 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: 

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 Odilon Inácio 

Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 
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Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em não 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. Em 

seguida, Sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, nos termos do art. 17, I do 

RITCE, transferiu a presidência à Excelentíssima 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 

2011/52629-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 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 

dos registros, com as recomendações à SEDUC e aplicação da multa regimental ao senhor 

Waldecir Oliveira da Costa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. 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 2015/51371-9, que trata do Agravo Regimental, interposto por Valmir Climaco de 

Aguiar, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se na ocasião 

o impedimento dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Luís da Cunha Teixeira e André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, não houve a manifestação do Ministério 

Público. 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 Agravo Regimental e no mérito dar-lhe provimento para, modificar o despacho Presidencial 

de fls. 184 do processo original, determinando o processamento do Pedido de Rescisão de fls. 

143 a 179, dando ao mesmo a tramitação prevista no art. 274, § 4º do RITCE/PA. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário acolher a manifestação do relator. Em seguida, Considerando os 
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impedimentos, sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira transferiu a 

Presidência à Sua Excelência Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que após as saudações 

iniciais solicitou ao senhor secretário-geral o prosseguimento da sessão, 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, com pedido de vistas pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 

12/04/2016, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Neste momento, a Presidência foi restituída ao seu titular Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

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

foi anunciado o Processo nº 2010/52188-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais de Santo Antonio do Trombetas, responsável Manoel Juliano da Paixão Neto, 

cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo 

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

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

ressalva e aplicação da multa regimental ao senhor Domingos Juvenil (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52383-5, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Moveleiros e Artesãos de Rondon do Pará, 

responsável Gedeon Rodrigues Júnior, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

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

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

jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva e aplicação da multa regimental ao seu 

responsável, com sugestão de expedição de determinações ao responsável e à Associação dos 

Moveleiros e Artesãos de Rondon do Pará (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, Senhor Gedeon Rodrigues Júnior, estava presente e na 
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forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que 

o fez nos seguintes termos: A Associação de Moveleiros e Artesãos, através do convênio 

ALEPA, solicitou em duas parcelas valores para adquirir móveis para o escritório da sua 

associação. Saiu a primeira parcela e foi prestado contas como estão nos autos. E a segunda 

parcela nunca saiu. Então essa é a defesa da nossa associação. Não existe em nossos registros 

a entrada dos valores referentes à segunda parcela do Convênio 116/2010. É isso que eu tenho 

a dizer para os senhores. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

regulares, e, aplicar ao responsável a multa no valor de R$850,00 (oitocentos e cinqüenta 

reais), pelo descumprimento de prazo para remessa da prestação de contas e expedição de 

determinação ao responsável e a Associação dos Moveleiros e Artesãos. Consultado o Plenário, 

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

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Quero prestar aqui 

uma informação ao senhor Gedeon Rodrigues Junior. O senhor é de Rondon do Pará? Veio de 

lá para cá ontem. Muito obrigado por ter vindo acompanhar o julgamento das contas de sua 

responsabilidade, o respeito que o senhor demonstrou pela instituição. Eu não sei se o senhor 

entendeu direito o que aconteceu. As suas contas estão regulares, foram aprovadas por todos 

os conselheiros. O senhor está levando uma multa por uma única razão muito bem explicada 

pelo relator, porque houve uma instauração da tomada de contas. Eu tenho a impressão que o 

senhor deveria estar esperando a segunda parcela que não veio, acabou a vigência do 

convênio e o senhor não prestou contas. E o Tribunal vai em cima e instaurou a tomada de 

contas. O senhor só está sendo penalizado por isso. Mas muito obrigado por ter vindo. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52421-5, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação Espírita Luz da Caridade, responsável Marcos Aurélio de Sousa, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo 

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

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

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

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 559

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

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

contas regulares com ressalva, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$1.000,00 

(mil reais), pelo descumprimento de prazo na remessa da prestação 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 2012/51612-0, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto 

por Paulo Liberter Jasper, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva 

Rocha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51057-7, que trata do Monitoramento das 

Ações da Auditoria Operacional no Bioma da Amazônia – Unidades de Conservação Estadual, 

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 determinação ao IDEFLOR-BIO 

que apresente ações que atendam as recomendações inerentes à Resolução nº 18.570/2014 com 

a fixação de prazo para encaminhamento dos respectivos relatórios parciais a essa Corte de 

Contas e proferiu adicionalmente a seguinte fala: Presidente, aproveitando para cumprimentar 

todos que estão envolvidos nas auditorias ambientais aqui no Tribunal, tenho oportunidade de 

acompanhar de perto. É uma equipe muito apaixonada. Parabéns pelo corpo técnico envolvido 

nisso. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelo órgão auditado, 

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 ratificar o Plano de Ação apresentado, determinando ao 

IDEFLOR-BIO que implemente as ações necessárias para o atendimento das recomendações do 

Órgão Técnico, remetendo os relatórios parciais para o efetivo monitoramento. 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. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Faço coro à 

manifestação do doutor Patrick parabenizando a equipe que fez o trabalho e monitora. Esse 

trabalho, doutor Patrick, trouxe aqui por duas vezes o presidente do TCU, Ministro Augusto 
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Nardes. E ele fez questão de pedir o apoio do tribunal, estava o presidente, Conselheiro 

Cipriano Sabino, para fazer parte da equipe que foi à Santarém. Conselheira Lourdes Lima e 

Conselheiro Cipriano acompanharam o Ministro. Depois ele pediu o apoio do Conselheiro 

Cipriano para sobrevoar o Marajó. Eu achei muito interessante a preocupação dele em poder 

acompanhar de perto esse trabalho dessa auditoria operacional e, no momento, após a 

conclusão do trabalho ele apresentou isso para a comunidade internacional na cidade de 

Cuzco, no Peru e para os países da América Latina e do Caribe. Ele na época também presidia 

a OLACEFS, que é a entidade internacional que congrega os Tribunais de Contas da América 

Latina e do Caribe. Eu tive a honra de estar presente com a Conselheira Lourdes Lima, ele fez 

questão de citar essa participação do estado do Pará, Conselheiro Cipriano Sabino, e saber 

que a gente continua com o monitoramento, que é a parte mais importante, é monitorar, isso é 

importante, sabendo que o nosso tribunal continua atento, acompanhando tudo aquilo que foi 

apresentado naquele momento. Da mesma forma que fazemos na Educação. Já conversei com 

o Conselheiro Odilon Teixeira, tem manifestado preocupação sobre esse monitoramento, mas a 

gente tem orientado nesse sentido também. Esperamos que a gente possa colher bons frutos. 

Acho até que sobre essa auditoria operacional, o Pará já está colhendo, realmente já se freou o 

desmatamento de forma significativa e cresce o movimento pelos municípios verdes. Saiu, por 

sinal, no último exemplar do último domingo do jornal “O Liberal” uma matéria sobre isso, 

municípios verdes, mais municípios aderindo, e a referência maior é Paragominas que, para 

quem conheceu, era o município que se falava de poeira, fumaça e violência. Isso há 20 anos, 

não faz tanto tempo. Foi o primeiro município verde do estado do Pará. O Conselheiro 

Cipriano, com o devido respeito aos nossos amigos e cidadãos de Paragominas, era assim 

mesmo que se dizia: "Paragobala". Porque era fumaça, poeira e crime. Hoje é um município 

referência, ganhou por 12 anos consecutivos o prêmio da melhor merenda escolar do Norte do 

Brasil. E continua fazendo um trabalho de desenvolvimento sustentável exemplar. Então, uma 

auditoria dessas certamente contribui bastante para uma mudança de mentalidade, de 

preservar o meio ambiente e de desenvolver de forma responsável as terras que já foram 

prejudicadas, a mata que já foi derrubada. Há um convencimento geral, o governador tem 

falado isso, que não precisa mais derrubar uma árvore, basta utilizar as terras que já foram 

destruídas de alguma forma principalmente para a agricultura e pecuária. E o nosso 
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agronegócio aponta hoje, posso dizer assim, como um caminho bastante promissor para a 

economia paraense. Parabéns Conselheira Lourdes Lima. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Subprocurador do Ministério Público de Contas Patrick Bezerra Mesquita: Eu ouso 

dizer, Presidente, que creio que não há lugar no país que seja mais importante que auditorias 

ambientais como no Pará, pela dimensão, pela riqueza natural. E nesse cenário o Tribunal de 

Contas é uma instituição de permeio que talvez seja a que esteja mais capacitada para fazer 

esse diálogo institucional. O Poder Judiciário muitas vezes não tem as armas ou a capacidade 

de movimentação que o Tribunal de Contas tem. Então eu vislumbro um futuro em que vamos 

ocupar um protagonismo nesse controle ambiental. Parabéns por tudo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Só para 

não perder a oportunidade de comentar, ontem estivemos em um evento que eu tive a honra de 

participar com o Conselheiro Odilon e com o Conselheiro Julival aqui no nosso tribunal. Um 

grupo chamado “Geac”, que se reúne pela sétima vez, reunindo as instituições públicas e a 

sociedade civil, associação comercial, FIEPA, tudo mais para discutir PIB, economia, 

inflação. Ontem entramos em uma discussão muito interessante sobre o ICMS de energia 

elétrica e também entramos na Lei Kandir, reafirmamos um acordo para discutir e fazermos 

juntos com a Secretaria da Fazenda, até uma sugestão do doutor Valino, que pediu que 

indicasse a Secretaria da Fazenda, o TCE que já fez no governo do Presidente Cipriano Sabino 

e a FAPESPA, um novo diagnóstico com precisão para que a gente possa discutir isso a nível 

de Brasil, principalmente com o apoio do TCU para discutir esse pacto federativo em que a Lei 

Kandir tira do estado do Pará 19 bilhões. Conselheiro Cipriano, só as perdas da Lei Kandir, 

que faz com que a gente não possa tributar 30% da nossa economia. Mas para não perder o fio 

da história aqui que eu estava falando, ontem se discutiu essa questão ambiental sobre as 

hidrelétricas no Pará e as que estão suspensas, tem dez projetos suspensos justamente por 

conta dessa interferência ambiental, essa preocupação de não causar um dano muito grande 

ao meio ambiente, isto é, é bem-vindo o projeto, desde que não cause um dano muito grande ao 

meio ambiente e as pessoas. Então, de qualquer maneira, uma auditoria dessa ajuda bastante, 

isto é, a gente quer o desenvolvimento, mas que ele venha de forma responsável, sustentável e 

respeitando principalmente o meio ambiente. Então eu quero festejar isso, eu creio que essa 

auditoria deve ter tido repercussão, porque frearam 10 projetos de novas hidrelétricas no 
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Pará. E ontem foi um debate muito interessante, as conclusões também de quanto se perde de 

ICMS na energia. Hoje em torno de 1 bilhão e meio ano, discutimos isso ontem. E agora com 

Belo Monte pode chegar a perda em torno de 2 bilhões e meio ano, mais ou menos isso, não é, 

Conselheiro Odilon? É impressionante. Porque um estado como São Paulo ganha duplamente 

com a energia elétrica e a gente não, só o que é cobrado do consumidor, ICMS, da produção 

não ganha. Isso é lamentável. Mas é uma discussão para a gente travar, essa questão do Pacto 

Federativo, que é muito complexo, um assunto que preocupa, a discussão ontem foi muito 

interessante, principalmente porque teve contraditório, técnicos de elevado nível vieram aqui, 

foi a primeira vez que o TCE participou e daqui para frente terá nossa inserção, vou pedir 

também, se for desejo do Ministério Público, que faça parte. É um grupo de estudos muito 

interessante. Eu creio que o Conselheiro Odilon deve ter saído satisfeito da reunião, 

Conselheiro Julival, porque foi um debate de alto nível. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De fato, Presidente, a manhã de ontem foi uma 

manhã prazerosa em que discutimos questões que afetam a economia paraense, a realidade do 

Pará no contexto nacional, e como essas questões envolvem a sociedade como um todo, a 

nossa sociedade. Questão da energia elétrica, muito bem abordado, nós somos um grande 

produtor de energia elétrica, mas nós não nos beneficiamos em momento algum com o ICMS 

gerado. A gente gera energia aqui para os outros estados, então na questão do déficit e 

superávit, fazendo as contas, se fosse feita uma equalização nesse assunto, nós de fato 

estaríamos com uma arrecadação de ICMS sobre energia elétrica, quando Belo Monte ficar 

pronta, de 2 bilhões e meio a mais. Mas teve um técnico da SEFA que discordou, levantando 

algumas ponderações. Então o agradável ontem foi exatamente isso, as várias nuances que 

envolvem o tema, as discussões que o envolvem e assim, se formos falar em energia elétrica 

tem a questão do petróleo também, nós temos aqui no nosso litoral, na costa salgada do Pará, 

bacias de petróleo que ainda não são exploradas, que é um potencial que futuramente, daqui a 

15 anos, poderá gerar alguma riqueza para o estado. E outros estados que têm produção de 

petróleo é quem mais dependem de energia elétrica. Então se for fazer as compensações, que 

foi o que o técnico da SEFA levantou, que com certeza uma discussão levará à outra 

necessariamente, talvez nós sairemos perdendo na história, não ganhando os 2 bilhões e meio. 

Então é um assunto muito interessante, mas que ele precisa ser sopesado paulatinamente, com 
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calma, sensibilizando, e eu vejo que o grande importante da reunião da manhã de ontem é o 

chute inicial. Nós estamos começando as discussões, chamando a sociedade civil organizada e, 

futuramente, a classe política também vai se envolver nesses assuntos para que a gente consiga 

de fato chamar atenção nacionalmente, para melhor discutir o pacto federativo, que hoje é 

muito perverso. Questão de energia elétrica hoje, por exemplo, não existem fronteiras 

estaduais. Se nós formos levar essa questão à frente, nós vamos ter que criar um método de 

separa o consumo de energia elétrica em cada fronteira direitinho, a geração e a transmissão 

em cada fronteira. Hoje não é possível, só o consumo está regionalizado, mas a transmissão e 

a distribuição não estão. Então é um assunto muito interessante, a questão da Lei Kandir 

também, alguém levantou ontem, assim, se comenta muito que estamos perdendo bilhões, como 

Vossa Excelência falou, mas não esqueça que é compensação, e compensação nunca é o todo, é 

alguma coisa que precisa ser regulamentada. A compensação é algo que nunca te ressarci 

integralmente. Te ressarci uma parte. E essa parte até hoje não foi regulamentada, então 

também é uma questão, o Tribunal de Contas na gestão do Conselheiro Cipriano Sabino já fez 

estudos sobre o assunto e a gente pode levar à frente esses novos estudos para chamar atenção, 

como Vossa Excelência mesmo falou, na época com o Ministro Nardes, do TCU, para nós 

levarmos essa demanda novamente ao TCU, sensibilizar a classe política nacional para 

rediscutir esse assunto. E aproveitar esse momento de crise, porque nas crises as coisas de fato 

ocorrem. Nós estamos vivendo uma crise e é o momento propício par que a gente rediscuta 

essas situações. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Queria primeiro parabenizar a casa, Vossa Excelência, os dois conselheiros pela 

reunião de ontem e festejar sempre a participação intensa agora do Ministério Público de 

Contas nesses assuntos e gostaria de participar de outros. Acho que na reunião até que tivemos 

com o governador na semana passada e que ele solicitou a este tribunal, aliás, a administração 

tanto da Lourdes quanto a do Cipriano, desculpe não chamá-los por Excelência pela nossa 

irmandade, nós estamos no ambiente da nossa reunião em que ele levantava a premissa e a 

ideia que é extremamente pertinente que os tribunais de contas, por serem obviamente isentos 

da paixão política, possam fazer algumas argumentações em favor do estado no sentido de 

reivindicar a eliminação da discriminação que o estado do Pará muitas vezes sofre em razão 

da potencialidade de suas riquezas. E eu estava vendo ali o Conselheiro Odilon falar, e isso é 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 564

um ponto para outras discussões, nós somos ricos em energia, produção abundante de energia, 

especialmente das hidroelétricas. Nós temos e somos os integrantes da maior bacia 

hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica, nós temos a commodities extraordinária que 

é a água para o mundo todo, nós temos nossos minérios, estamos rivalizando ali com o estado 

de Minas Gerais a exportação dos minérios, e nós temos a grande possibilidade do petróleo. 

Então é um estado absolutamente privilegiado nas suas riquezas naturais, sem falar em outras 

coisas, como é o caso da pesca da diversidade da nossa agricultura, o abençoado solo que é 

esse estado do Pará, que acolhe os que aqui nasceram e aqueles de outros tantos que estão 

aqui com muita honra nossa para construir um futuro melhor para essa gente que tanto 

precisa. E eu chamo atenção, agora tivemos e vamos ter na “Sexta de Integração” a presença 

do Almirante no almoço que nos ofereceu de trabalho, estavam lá o Conselheiro Luís Cunha, 

Conselheira Milene, Conselheira Lourdes, eu e a Conselheira Rosa em um dos assuntos mais 

importantes que serão tratados no Brasil daqui para frente. É o que se chama Amazônia Azul. 

Este portentoso litoral brasileiro, a fronteira leste do Brasil, é o Oceano Atlântico com 8.500 

quilômetros de extensão a nossa costa, mas com uma área abrangente agora, é uma conquista 

recente de 3 anos para cá, praticamente 4 anos para cá, da Amazônia Azul, cujo livro Vossa 

Excelência recebeu de presente, Presidente, em que a potencialidade inesgotável de uma área 

de cerca de 4.500.000 quilômetros quadrados, onde há os minérios, a biodiversidade, e que o 

Pará em grande parte integra isso exatamente pela parte que lhe compete no litoral brasileiro, 

de maneira que eu lamento não ter tido a oportunidade de estar presente. Eu quero ser daqui 

para frente presente nas reuniões, um incentivador, e aplaudir pela execução de um projeto 

desse tipo e levando em conta principalmente que está caminhando e tomando corpo que o 

Tribunal pode, sim, ajudar em todas as reivindicações corretas, lícitas, que o estado do Pará 

venha a pleitear ao nível da República, de maneira que eu quero ratificar os meus 

cumprimentos e dizer que é um enorme caminho. A gente tratou aqui há pouco da auditoria 

ambiental, que também é uma outra coisa aqui que é importante que se estimule, nós temos 

uma fantástica biodiversidade nesta região, que precisamos fazer com que esta riqueza possa 

exatamente ser auferida e ser transformada em uma melhor condição de vida para a nossa 

população. Esse é o objetivo de todos nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Último comentário. Bem lembrado pelo Conselheiro Nelson, e aqui 
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trazendo à baila a auditoria operacional, voto bem redigido, elaborado pela Conselheira 

Lourdes e a lembrança do Procurador Patrick sobre o protagonismo do Tribunal nessas 

questões e de fato é isso, os tribunais de contas nesse momento da República estão trazendo o 

foco, eu não diria até da política, mas de todo modo reflete um pouco na nossa atuação em que 

nossas decisões chamam mais atenção. Hoje nosso protagonismo é um pouco diferenciado, não 

simplesmente julgamos meras contas, nós, tribunais de contas, dentro da nossa atuação 

preventiva de protagonismo com a administração pública, até porque nós somos os órgãos de 

controle, e, para administrar bem, há necessidade de controle. Então somos um órgão dentro 

da administração de forma estratégica. Nós temos conhecimento e temos excelência em vários 

setores, em várias questões de controle. Então a partir das nossas auditorias operacionais, 

discutindo governança, discutindo políticas públicas importantes do estado, nós, em suma, 

induzimos políticas públicas adequadas, chamamos a atenção do poder público em parceria 

com ele, isso é que é importante, em parceria, apertando a mão, de mãos dadas a gente 

colabora no sentido de forma unida que a política seja melhor adequada para o futuro. Com as 

nossas recomendações nas nossas contas de governo, quando a gente olha as contas do 

governador, e é isso mesmo, o Tribunal de Contas precisa, além de fazer a auditoria de 

repressão, a auditoria de prevenção, chamando a atenção da sociedade. Esse protagonismo, 

que é muito importante, eu penso que é o que vai demandar o futuro das cortes de contas. Se 

houver alguma reforma constitucional, tenho certeza que os direcionamentos para os Tribunais 

de Contas serão nesse sentido. Obrigado, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem, muito obrigado Conselheiro 

Odilon Teixeira. Tudo isso me faz crer que estamos no caminho certo. É um trabalho que a 

gente não está inventando agora, dez anos para cá, essas mudanças na nossa instituição e vejo 

que a cada momento vai se aprimorando e se aprofundando mais ainda. Muito obrigado. 

Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2015/50095-4 e 2015/50096-5, que tratam 

dos Recursos de Reconsideração, interpostos por Gilvan de Siqueira Freitas, Cássio Alves 

Pereira, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, registrando-se na 

ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

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

Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 
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pela conhecimento e provimento parcial para julgar regulares com ressalva de responsabilidade 

do Senhor Gilvan de Siqueira Freitas, com aplicação do Prejulgado nº 14 desse TCE/PA e 

manter a sugestão de aplicação de multa ao senhor Cássio Alves Pereira (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

Conhecer dos recursos e no mérito dar provimento parcial ao recurso interposto por Gilvan de 

Siqueira Freitas, reformando o Acórdão TCE/PA nº 54.166/2014 para considerar as contas 

regulares com ressalva, com exclusão das multas anteriormente sugeridas, em razão da 

inexistência de débito e, pela intempestividade das contas, aplicação do Prejulgado nº 14 deste 

TCE/PA e negar provimento ao recurso interposto pelo Sr. Cássio Alves Pereira, mantendo 

integralmente a decisão recorrida. 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 a ausência em plenário de Sua 

Excelência a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/50015-9, que trata do Ato 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 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. 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 2013/53623-6, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Educação, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

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

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

dos registros, com recomendação à SEDUC (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de 
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decisão 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2013/53627-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Educação, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

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

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

deferimento dos registros, com as determinações à SEDUC (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para deferir os registros. 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. 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 o retorno ao plenário de Sua Excelência a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/50452-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cuja Relatora 

foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros e proferiu a seguinte 

manifestação: Presidente, eu confesso que o tema dos temporários é um tema que me angustia 

na lida do dia a dia, que temos no Ministério Público e aqui no Tribunal de Contas. Ao mesmo 

tempo que acho que devemos emprestar uma carga de convencimento pelos TACS nós não 

podemos esquecer que não nos vinculamos a partir dele. Eu pessoalmente vinha também 

opinando pelo deferimento excepcional em prestígio ao TAC até pela demonstração que o 

gestor visava vencer aquele problema. Ocorre que passados mais de um ano da vigência, já 

chegando em julho e tudo se vislumbrando que há, pelo menos na maioria dos casos que eu 

peguei, descumprimento absoluto do TAC, as fases que foram impostas ao estado do Pará não 
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foram cumpridas, não vi concurso saindo, aquele elemento de persuasão, de convencimento 

que sugeria um registro excepcional, a meu ver, acaba invertendo para o lado oposto, 

demonstra uma recalcitrância, uma continuidade no ilícito. E eu também indago até que ponto, 

de repente, o TAC vira um respaldo para a ilegalidade. Sendo assim, sabemos das dificuldades 

financeiras que o estado vive, mas não sei se é uma escusa suficiente para não promover o 

concurso público tendo em vista que, por ilação legal, o servidor temporário deve receber a 

mesma coisa do efetivo e os custos do concurso público não me parecem imoderados, muitas 

vezes são até superavitários, a casa está fazendo um concurso, não sei te dizer, mas são muito 

concorridos os concursos e a taxa de inscrição, a rigor, é para bancar o seu próprio 

financiamento. Então não consigo ver exclusas para continuar deferindo o registro com base 

no TAC, tendo em vista o flagrante descumprimento do TAC pelos próprios órgãos 

subscrevestes dele. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para indeferir 

os registros, com determinações à SEDUC que proceda a imediata exoneração dos servidores, 

com a conseqüente suspensão de pagamento, e comprove o cumprimento da determinação a 

este Tribunal de Contas no prazo de 15 (quinze) dias e à SECEX, a fim de que proceda a análise 

dos valores pagos além do limite máximo de dois anos nas contas de gestão da SEDUC, sem 

prejuízo do impacto destes nas contas públicas e de eventual responsabilização com 

ressarcimento ao erário do gestor responsável por tais pagamentos. Consultado o Plenário, este 

assim se manifestou: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Bem, antes de começar a colher os votos eu queria saber se essa decisão que 

vamos tomar é uma inovação diante do que já fizemos aqui. Eu queria só compreender bem 

isso. Se já teve uma outra decisão semelhante na Corte. Eu quero colocar isso para poder 

deixar todo mundo ciente do que a gente vai fazer. Eu queria novamente entender, a senhora 

está propondo o indeferimento porque esse contrato já tem mais de dois anos? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Sim, a lei complementar 

número sete prevê a possibilidade de contrato temporário por no máximo dois anos. E esses 

contratos passaram de dois anos, no entanto os pagamentos continuam sendo efetuados, as 

pessoas não foram exoneradas do cargo. Bem, Presidente, toda vez que a gente faz análise de 

processo a gente costuma fazer levantamento de jurisprudência. Eu não encontrei nenhuma 
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jurisprudência no tribunal de que o plenário tenha deferido contratos administrativos nessas 

circunstâncias. Então até mesmo diante do impedimento legal de se prorrogar pelo prazo 

excedente de dois anos é que eu estou propondo o indeferimento dos registros por estar contra 

as normas legais da contratação de temporário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Do que eu tenho conhecimento, os atos de 

contratação de temporários ultimamente praticados no estado não ultrapassam dois anos. 

Aqueles que já tinham mais de dois anos continuaram trabalhando. E por conta de um TAC, eu 

tenho conhecimento, eu acho até que tratei aqui há pouco, há pouco não, recentemente de duas 

pessoas da SEDUC, uma tinha 20 anos e a outra 22 anos, que foram exoneradas há pouco 

mais de um mês em cumprimento a um TAC com o Ministério Público. Essas pessoas já 

estavam até caminhando para a aposentadoria. Mas ali tinha um TAC e tinha que se cumprir o 

TAC. Eu não sei se é o caso aqui, mas de qualquer maneira eu entendi o que Vossa Excelência 

está propondo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Nesse processo as pessoas foram admitidas em 22 de janeiro de 2014. Deveriam 

permanecer na SEDUC até o dia 21 de janeiro de 2016. No entanto, continuam na SEDUC 

desde então. Apesar de ter passado o prazo para exoneração, elas ainda continuam 

trabalhando na SEDUC. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Foi questionada a SEDUC? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Sim, mas não teve nenhuma resposta. A 

matéria entrou na fase de votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhor Presidente, o que foi abordado neste plenário na manifestação do 

ilustre Procurador, Doutor Patrick Mesquita e pelo voto da Conselheira Substituta, Doutora 

Milene, do ponto de vista técnico não há nada a acrescentar nem muito menos discordar. De 

fato, essa situação dos TACs, acho que é uma coisa meio generalizada não só na SEDUC, mas 

em outras esferas e quem sabe até em outros órgãos da administração pública, outros poderes, 

outras instituições, vai no caminho do que o ilustre Procurador apontou na sua manifestação e 

agora no voto corroborado pela ilustre Conselheira é que acaba havendo uma situação de 

descrédito aos TACs. A administração pública, por meio da sua autoridade competente vai, 

mas muitos casos, é claro que para a administração a gente também reconhece que é 

complicado, questão de fazer o concurso público, isso passa também por questão de ordem 
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financeira, não é uma situação fácil, uma situação difícil pelas circunstâncias que o estado 

atravessa, agora, eu quero me alinhar nesse pensamento que de fato é preciso ter um limite 

nesta situação, porque ela vem ao longo do tempo se repetindo de maneira que este caso eu 

vou acompanhar a proposta de voto da Conselheira Milene. E também dizer que acolho nítida 

e completamente as argumentações que foram trazidas aqui pelo ilustre Procurador. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro 

Presidente, senhores conselheiros, como Vossa Excelência citou ainda há pouco, pessoas têm 

conhecimento, eu também tenho, não formal, mas informalmente, várias pessoas que tinham 

anos de trabalho inclusive foram demitidas recentemente. Eu vou me abster. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, na outra 

sessão eu tinha até me manifestação com relação a essa questão desses TACs, e eu tinha até 

falado que o que o Ministério Público do Estado fez com a SEDUC é um assunto entre os dois - 

Ministério Público do Estado e SEDUC. O Tribunal de Contas não foi chamado para assinar o 

TAC e, que eu saiba, nem o Ministério Público de Contas também. Então nós não temos 

nenhuma obediência ou qualquer tipo de alegação a fazer a este TAC ou aquele. Eu vejo aqui 

os colegas colocando que é o TAC, consideração, respeito, mas o Tribunal não tem, Vossa 

Excelência, que eu saiba, não foi convidado para participar deste acordo, nenhum 

Conselheiro, e que eu saiba também o Ministério Público. Então o que se vê é isto que foi 

colocado aqui pelo iminente Procurador doutor Patrick, Conselheira Milene e Conselheiro 

Nelson Chaves. Lembro a Vossas Excelências que o tribunal fez um TAC com o Ministério 

público do Estado em situações semelhantes de contratos temporários, tudo mais, e nós 

cumprimos o que estava estabelecido, todas as recomendações foram cumpridas, enfim, 

fizemos a nossa parte, a nossa obrigação. Existia uma situação aqui questionada pelo 

Ministério Público do estado, daqui de dentro algumas denúncias que iam para lá para o 

Ministério Público, eles vinham cobrar da gente, nós fizemos um acordo que é uma situação 

que não fui eu que criei, nem a Lourdes, nem o Nelson, é uma coisa antiga, muito antiga que 

vinha se retardando, acaba que se tinha o que? Que se dar uma solução. Não podia ficar como 

estava. Então eu acho que a doutora Milene não tem, como disse o Conselheiro Nelson, 

nenhum reparo a fazer, absolutamente, que ela está correta como o doutor Patrick também, 

então nós não temos como fazer diferente a não ser concordar com a Doutora Milene no seu 
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voto na íntegra, Senhor Presidente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Senhor Presidente, eu penso que essas prorrogações cima do permitido pela lei 

acabaram por descaracterizar a essência do contrato temporário. E de certa forma deixaram 

de ser. Continuam temporários, mas com uma índole de não querem mais que seja, como se 

fossem indeterminados, mas não é por aí. Eu voto de acordo com a proposta da Conselheira 

Milene. De fato, não estamos vinculados ao TAC, nunca estivemos, o TAC quando é utilizado 

por um de nós como reforço de argumentação para deferir excepcionalmente sempre, a gente 

tem consciência disso, que o TAC não nos obriga, estamos até fazendo favor para o Ministério 

Público, ele que é o “prima face”, o fiscalizador do próprio TAC que ele redige e a gente aqui 

tem feito às vezes dele em alguns momentos. Então eu acompanho na íntegra, eu vejo o 

desvirtuamento do instituto, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Acompanho o voto 

da Conselheira Milene. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Senhor Presidente, senhores conselheiros, eu estava aqui até conversando 

inclusive com o Conselheiro Odilon e Conselheiro Julival, que a análise da legalidade do ato 

de contratação temporária fundado na lei estadual, o ato em si foi legal, a contratação foi 

feita, fundada na lei, amparada pelo TAC. O ato de admissão merecia o registro em relação a 

isso se nós formos analisar a maneira com que ele foi expedido. O que torna a situação 

irregular é o pagamento posterior à vigência permitida pela lei. Então, nesse caso, eu acho que 

eu vou opinar pelo registro excepcional do ato, mas é preciso que se recomende à SEDUC que 

interrompa a vigência do contrato e corrija esse pagamento irregular. É a minha opinião. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Apenas para 

contribuir com o debate, Presidente, quando nós, Tribunal de Contas, deferimos registro de um 

ato, seja de admissão ou de aposentadoria, pensão ou reforma, o que nós estamos fazendo? 

Nós estamos declarando que aquele ato é legal e que todos os pagamentos feitos com base 

neles são regulares. Então quando nós indeferimos o registro a gente declara que o ato é ilegal 

e que todos os pagamentos realizados por conta dele são irregulares. O que nos possibilita, 

enquanto tribunal de contas investidos de atribuição constitucional, é determinar o 

desligamento do servidor ou eventualmente que cessem os valores. Então apenas para 

contribuir, Conselheira Rosa, eu penso que, como eu disse, eu vejo que há um desvirtuamento a 

partir do momento que o termo final desse contrato temporário é prorrogado invariavelmente, 
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eu penso que o ato que deu ensejo à apreciação por esse tribunal se tornou ilegal. Então eu 

reafirmo no sentido do indeferimento. Eu apenas quero contribuir porque às vezes a gente não 

tem essa noção, o que significa declarar, registrar ou não o ato? Quando eu registro eu digo 

que ele é legal. Se eu disser que ele é legal, eu não posso suspender pagamento. Então para eu 

determinar situações, eu preciso torná-lo, eu preciso indeferi-lo necessariamente. Apenas para 

elucidar algumas questões que às vezes ficam algumas nebulosidades, que surgem a cada caso 

concreto, ele de fato traz sempre uma possibilidade de a gente aprofundar os estudos. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Eu agradeço a contribuição. O nosso interesse é justamente provocar o entendimento de cada 

um e a gente tentar chegar a uma definição. Se este registro tivesse sido trazido a julgamento 

em janeiro de 2016, ele estaria legal, nós iríamos registrar, ou antes, claro. Então eu mantenho 

ainda a opinião, o ato merece registro pela maneira regular e legal com o qual ele foi 

concebido. O que está irregular é o pagamento posterior ao termo final da vigência dele. 

Minha opinião. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Vossa Excelência vota pelo deferimento do registro? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Pelo registro excepcionalmente, 

mas que se determine a ilegalidade dos pagamentos posteriores e as providências devidas à 

SEDUC. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, então cessa o pagamento até o encerramento do contrato. Mas a pessoa 

trabalhou lá na SEDUC, ficou lá, e até hoje está trabalhando. E como ficam os pagamentos? 

Cessa o pagamento até o final do contrato, seria em janeiro, e a pessoa ficou trabalhando lá. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Isso é outra questão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: A pessoa está de boa-fé. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: A pessoa está de boa fé e merece, por isso que é 

temerário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Pois é, ela não tem absolutamente nenhum prejuízo com relação a isso, então manda 

cessar o pagamento a partir da data? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Não, determina a irregularidade do pagamento. Eu não 

disse que a pessoa tem que devolver. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Mas se está irregular, como que vai pagar? Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Está irregular, 

a SEDUC vai responder por isso. Mas não o servidor, que está de boa-fé. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não, o servidor não 

tem nada. Seria o enriquecimento do estado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: O que eu proponho é que seja o indeferimento 

com a cessação imediata dos pagamentos. Em relação ao servidor, a gente tem uma vasta 

jurisprudência em relação quando há a efetiva contraprestação do serviço, a boa-fé do 

servidor. A responsabilização se daria no âmbito do gestor que prorrogou esse contrato 

indevidamente. Também a título de contribuição quanto à origem do ato, que eu acho que às 

vezes é importante a gente até adentrar nesse mérito, porque a contratação de temporário no 

âmbito do estado de um modo geral, se nós formos aferir a própria contratação, em si, nós 

também veríamos que ela não se deu de forma totalmente legal, porque o que diz a contratação 

de temporário? Ela tem que ser de excepcional interesse público em casos excepcionalíssimos. 

Só que, no entanto, esses contratos, como até foi abordado no relatório técnico, eles tratam de 

meras substituições graduais e reiteradas de servidores, que descaracteriza a própria 

contratação temporária. Então, assim, há toda essa situação para ser analisada. E outra, a 

questão do próprio ato, o próprio contrato que foi firmado. Não foi observado em obediência à 

declaração da quarentena legal, não foi apresentado qualquer documento comprobatório de 

processo seletivo de como esses servidores chegaram até a SEDUC para serem admitidos, se 

foi dada ampla publicidade dessa contratação, se essa contratação atendeu realmente uma 

necessidade excepcional e temporária da SEDUC durante determinado período, se foram feitas 

entrevistas, se foi feito por banco curricular, se teve algum processo seletivo mínimo em 

relação àquela contratação. Então se a gente for analisar realmente, profundamente, esses 

contratos a gente verifica que eles não atendem, nem o art. 2º, nem o art. 5º, mas nesse caso 

teria que ser aplicado dessa maneira a todas as contratações. Só que nesse caso aqui, além de 

ele não ter atendido ao art. 2º e 5º da Lei Complementar nº. 7, ele também ocorreu em uma 

outra irregularidade ainda maior, que foi a prorrogação além do prazo legal. Então por isso 

que a situação acabou se agravando e não é possível se aplicar o deferimento excepcional dos 

registros. Porque, em relação aos dois, nós temos determinações anteriores do Tribunal para 
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que a SEDUC se adeque a partir daquele momento em diante dando um efeito ali ex-nunc da nossa 

decisão. No caso das prorrogações, a gente não tem nenhuma determinação anterior, então a gente 

estaria contrariando muito a repercussão financeira desses contratos. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Mas houve uma 

prorrogação concreta, houve um ato de prorrogação? Não, foi só prorrogação porque se passou e 

não houve assinatura. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias 

da Cunha: Não! O contrato era 22 de janeiro de 2014, houve uma prorrogação de um ano, até 21 

de janeiro de 2016, e a partir daí não houve mais prorrogação. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Não houve nenhum ato de 

prorrogação que seria ilegal. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Não houve isso. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Julival Silva Rocha: Acompanho a Relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou pedir vistas neste processo, eu não me sinto 

em condições de votar hoje esta matéria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Subprocurador 

do Ministério Público de Contas Patrick Bezerra Mesquita: Presidente, eu vou pedir vênia só um 

minuto em relação ao tema anterior, pedir vênia à relatora também, não é nem demérito, é mais na 

qualidade de amigos da Corte mesmo? Creio que nesses temas de muita controvérsia, 

efervescência, nós temos base legal para aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil, 

especialmente o instituto incidente de resolução de demandas repetitivas, que é o caso que nós 

temos muitas vezes aqui no Tribunal em demandas em que o cunho jurídico é o mesmo, a matéria 

jurídica é a mesma, só mudam as partes envolvidas. Ele funciona de uma forma abstrata onde se 

discute a tese jurídica e depois de profundo debate entre todos os membros da Corte inclusive os 

atores sociais envolvidos chamando a título de amicus curiae, Secretarias de Educação, 

Procuradoria Geral do Estado, o próprio Ministério Público de Contas, o tema seria decidido e, a 

partir daí, ficaria mais fácil de o tribunal levar a diante essas causas, inclusive possibilitando 

julgamentos monocráticos ou julgamentos em listas. Então é uma sugestão que fica em relação ao 

tema dos temporários, talvez das aulas suplementares, da responsabilidade solidária da entidade 

conveniente, que são temas que se percebe uma controvérsia sadia na Corte. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Uma observação em relação 

à fala do Subprocurador Patrick, como a gente está tentando trabalhar, a fim só de esclarecimento, 

na formação de um prejulgado em relação a todos esses processos que já tramitaram no colegiado 
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como uma forma de orientar a própria unidade técnica e também jurisdicionada para que a gente 

não tenha que ficar, repetidamente, em todos os processos, abordando as mesmas questões e 

falando sempre das mesmas determinações e, partir daí, o Tribunal pode fazer um monitoramento 

em relação àquilo que o colegiado se manifestou. Então isso já está sendo trabalhado. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50350-0, 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 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 

sugestão da apuração dos valores indevidamente pagos à título de Gratificação de Risco de Vida 

durante o exercício de 2015 seja procedida mediante Inspeção Extraordinária que deverá ser 

posteriormente apensada ao processo das contas anuais da SUSIPE do exercício de 2015, para 

julgamento em conjunto e confronto. Ou alternativamente, converta-se a fiscalização em Tomada de 

Contas Especial e determinações à SUSIPE (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Logo em seguida, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir os registros, com 

determinações à SUSIPE, SECEX, com remessa da cópia dos autos 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 da 

relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, 

§ 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/50291-5, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Maria do Socorro Cavalcante Corrêa, 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 

indeferimento do registro e determinação ao IGEPREV (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para determinar a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 140, II da Lei Orgânica 

do TCE e do art. 290 do RITCE, com recomendação ao IGEPREV para que observe a contagem em 

dobro, para fins de aposentadoria, de licença-prêmio obtida até a data da promulgação da EC 20/98, 

desde que não usufruída. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 
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momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51113-3, que trata do 

Ato de Aposentadoria de Emiliano Alves de Assunção Filho, 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 (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 2013/51620-6, que trata do Ato de Aposentadoria de 

Benedita Maciel da Silva, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

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

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

deferimento do registro, com determinações ao IGEPREV e dando-se ciência da decisão à 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para indeferir o registro, 

determinando ao IGEPREV suspender o pagamento, comprovando ao TCE no prazo de 30 dias. 

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. 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 Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/50811-7, que trata da Prestação de Contas 

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

Ribeirinhos do Baixo Acará, responsável Everaldo Ferreira Pereira, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, e determinações ao 

Responsável e à Associação dos Ribeirinhos do Baixo Acará (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para julgar as contas regulares e determinar a expedição de recomendação ao responsável e à 

Associação. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 
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Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51047-0, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Instituto Planalto 

Amazônia de Assistência Social, Pesquisa e Educação Profissional, responsável Ezil Barbosa 

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

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

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

com remessa de cópia deste parecer à SEOP, acaso acatado, para fins de conhecimento e adoção das 

medidas reguladoras das falhas apontadas (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. 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: Peço à Secretaria que distribua aos senhores 

conselheiros para conhecimento e apreciação, conforme dispõe o art. 276 do Regimento Interno, 

proposta de ato regimental para modificar o sistema de convocação dos conselheiros substitutos. 

Enquanto não aprovamos o novo regimento se faz necessária essa alteração depois de dialogar 

com nossos conselheiros substitutos decidimos propor essa alteração no atual regimento, Vossas 

Excelências possam apreciar e posteriormente a gente discute. Senhores conselheiros, Senhor 

Procurador do Ministério Público, eu queria convidá-los para a sessão especial, melhor dizendo, o 

encontro especial, proposição do Conselheiro Nelson Chaves, e organizado pela Escola de Contas, 

com a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. O evento vai acontecer a partir das 12 horas. O 

horário é resultante de um entendimento firmado com os Deputados estaduais. E todos estão 

convidados, conselheiros e procuradores, o senhor transmita aos demais procuradores o convite, 

aqueles que desejarem ter esse momento com o Legislativo, essa troca de experiência, de 

informações e também essa integração que queremos trabalhar. Eu creio que foi essa a ideia do 

Conselheiro Nelson Chaves quando propôs o evento para que a gente pudesse, naquilo que é nossa 

competência, no exercício do controle externo, fazermos conjuntamente, encurtar esse caminho, 
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essa distância que existe entre o Tribunal de Contas do Estado do Pará e o Poder Legislativo. É 

mais uma edição, o evento já aconteceu em outros momentos na presidência do Conselheiro 

Cipriano, na presidência da Conselheira Lourdes, eu apenas vou dar prosseguimento. Também da 

mesma forma ratifico o convite especial para a programação da sexta-feira, “Sexta da 

Integração”, vamos ter oportunidade de ter o Vice-almirante Alípio, que vai receber a medalha 

Serzedelo Correa e, na oportunidade, vai proferir uma palestra sobre a Marinha do Brasil, 

especialmente o desempenho da Marinha no Estado do Pará. Todos estão convidados, extensivo 

também aos servidores da casa e também aos assessores dos conselheiros. Também vale para o 

Ministério Público o convite. Então, só para concluir, relembrando, amanhã, 12 horas. A 

programação vai se estender pela parte da tarde, o almoço será aqui na casa para justamente 

permitir com que os conselheiros continuem. Vamos ter um trabalho durante a tarde e eu creio que 

será muito importante. Desta vez a Escola de Contas organizou toda uma programação, inclusive 

já teve um trabalho preparatório, os deputados fizeram perguntas já por antecipação que a gente 

vai responder, a doutora Milene vai com a Conselheira Rosa Egídia daqui a pouco conversar com 

os senhores sobre isso. Gostaria muito que tivesse a participação de todos. Quero fazer como 

presidente mais a parte protocolar o que cabe mesmo ao Presidente. Mas eu gostaria muito de ter a 

participação de todos os conselheiros. Da minha parte era isso, senhores, a palavra está à 

disposição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

só queria saber se a programação amanhã vai ser uma programação oficial, notadamente ao traje, 

ou uma reunião de serviço. Se for uma reunião de serviço, não haverá necessidade, pelo menos 

para mim, da gravata. Só queria saber para não destoar. Se for uma reunião informal de trabalho, 

nós podemos comparecer corretamente trajados, mas sem a formalidade do traje passeio. Como 

não haverá beca, suponho eu. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Não terá beca. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Não vai ser uma sessão de plenário, então acredito que será uma reunião de 

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

de serviço, mas eu creio que os deputados virão de paletó, como da outra vez, mas já é uma marca 

de Vossa Excelência não usar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Eu não quero destoar, mas sendo uma reunião de trabalho lá, obrigatoriamente, 

embora tenha visto já o Senador, aliás. Até no Legislativo nós temos a regra de termos que 

comparecer com o paletó, mas tenho visto sessões no Senado Federal onde há um Senador Federal 
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que comparece só com a camisa e com a gravata. Como é Assembleia Legislativa, Senador Magno 

Malta, eu estou até dizendo o nome dele. Logicamente seria uma deselegância se fosse a uma 

reunião nos moldes da Assembleia, nós temos que estar compostos de acordo, mas se for uma 

reunião de trabalho informal, que às vezes é, até bem mais produtiva, que esteja adequadamente 

trajado, mas liberado o traje passeio. Eu agradeceria, mas se for o contrário, cumprirei. 

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

que Vossa Excelência fica à vontade. Acho que não há nenhuma exigência do traje, quero deixar 

todos os conselheiros à vontade. Eu gostaria muito de merecer a atenção dos senhores, das 

senhoras, para que a gente compareça aos dois eventos, da quarta e da sexta, pelas suas 

relevâncias. Eu creio que a gente ficou um tempo mais por conta da assembleia. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: E, na realidade, até por uma 

questão de confissão de justiça, essa proposição que tive a honra de fazer foi porque eu escutava 

vocês, que estavam lá. Conselheiro Cipriano, Conselheiro Luís, Conselheira Lourdes, sempre 

incentivando esta necessidade de um diálogo de uma instituição com a Assembleia e tribunais de 

contas. Então eu fico satisfeito, por isso já foi dado segmento, já houve alguns eventos 

anteriormente e eu espero que, a partir deste ano, nossa pauta anual não seja eventualmente vazia 

desse diálogo, porque fundamentalmente eu penso que nós temos que dialogar de uma maneira 

livre, fraterna, franca para saber o que precisamos aperfeiçoar nesta casa e, em relação, ao que 

haveremos de pedir para que aperfeiçoe, por exemplo, um dos encontros aqui foi a respeito da 

possibilidade do convênio da Assembleia Legislativa pela falta de estrutura técnica da Assembleia 

Legislativa de fiscalizar convênio. Então havia, isso aqui tem mudado bastante, é normal, é 

natural, é legítima a pressão política, que muitas vezes acontecia, a Assembleia sempre, na maioria 

das vezes, com orçamento generoso por aquilo que faz. E sempre a intuição de que a Assembleia 

pudesse fazer convênios até de execução de obra e nós questionávamos com toda segurança e sem 

nenhum desejo de ser desagradável, até porque por muita honra de lá viemos, Cipriano, Lourdes, 

Vossa Excelência, eu próprio, mas apenas a constatação que para fiscalização de obra a 

Assembleia não tinha essa estrutura e às vezes acabava levando a um emprego de recurso que não 

era o nosso desejo, de maneira que eu acho que toda vez que se prega o diálogo, que se abre o 

diálogo e que há esta integração, eu penso que o bem público é o que sai ganhando. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: É isso, Conselheiro 

Nelson Chaves, eu creio que vamos fazer um grande evento, ficou suspenso por um tempo, a culpa 
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não foi nossa, houve aquele problema com a Assembleia Legislativa que foi de conhecimento 

público, Conselheiro Cipriano estava na presidência, eles mesmos pediram para não acontecer o 

evento, mas Vossa Excelência conseguiu ainda fazer dois e, na minha gestão, eu estou tendo essa 

oportunidade também de organizar este evento. E eu quero muito merecer novamente a 

participação dos conselheiros. Vou passar essa bola à Conselheira Rosa Egídia e à Conselheira 

Milene, que estão à frente da organização. E no decorrer da nossa conversa, do segundo tempo, a 

gente pode ver alguns detalhes. Senhores, eu também marquei uma reunião administrativa para a 

próxima terça-feira. Por que não vai ser quinta-feira? Porque quinta-feira nós temos julgamento 

marcado. Hoje também eu desmarquei, temos julgamento marcado e eu decidi receber o sindicato, 

porque eles estão pleiteando uma reunião com a presidência já há algum tempo. Então, após esta 

sessão, eu vou ter uma reunião com os servidores que integram o sindicato aqui do nosso TCE. 

Bem, então até amanhã, a gente vai estar juntos e, se Deus quiser, será um grande evento. E nada 

mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e vinte e quatro minutos (11h24min) e mandou que 

eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 
 

Belém, 26 de abril de 2016. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em  
Sessão Ordinária de 28 de abril de 2016. 

 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral  

V I S T O: 
 
 
        LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA 
                       Presidente  


