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ATA Nº 5.389 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia doze (12) do mês de maio do ano dois mil e 

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

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

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dez (10) de maio 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 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): 

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

considerando dispositivo regimental, convocou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha para atuar na sessão como Conselheiro. Em seguida, Sua Excelência 

ordenou ao senhor secretário que retirasse da pauta de julgamentos os processos pautados sob 
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os nºs. 1 e 5 de sua relatoria e, de pronto, solicitou também que iniciasse a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciados os Processos nºs 2013/52885-0 e 2013/53608-7, que tratam dos 

Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados 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 recomendações (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

os registros. Ao ser consultado, o Plenário assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente, eu queria fazer um 

voto divergente, pelas razões que já fiz anteriormente, pela própria relatoria do eminente 

relator, Conselheiro Julival, em que considera excepcional. E eu quero manter a coerência e 

votar pelo indeferimento dos registros, senhor Presidente. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também acompanho 

o relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria de 

votos (6x1). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53644-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Administração, cujo 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro e determinações à SEAD 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, devendo a Secretaria deste 

Tribunal expedir ofício à SEAD, para que o Órgão contratante cumpra as recomendações do 

Ministério Público de Contas. Ao ser consultado, o Plenário assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Na mesma direção 
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que eu tenho feito o acompanhamento. Eu tenho um pensamento, não sou só eu que tenho esse 

pensamento, acho que outros conselheiros também, há anos o tribunal vem tentando e nós 

temos que encontrar uma solução para este problema. Porque não é só o tribunal que tenta, o 

Ministério Público do Estado e o próprio Ministério Público de Contas também em diversos 

posicionamentos. Então acho que nós temos que sentar para tentar encontrar uma alternativa. 

Enquanto isso eu quero também pedir o indeferimento do registro, senhor Presidente. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o 

relator.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival 

Silva Rocha: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu também acompanho o relator. A presidência proclamou o 

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

anunciado o Processo nº 2015/50646-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pelo deferimento dos registros, com sugestão ao Relator a suscitar incidente de 

uniformização de jurisprudência, na forma dos arts. 194 e 196, §1º do RITCE, no sentido de 

que passe a Corte de Contas a condicionar o registro das contratações temporárias à 

comprovação, pela autoridade administrativa, da observância do disposto no art. 5º, da Lei 

Complementar nº 07/1991, dando efeitos ex nunc à decisão, de modo a fixar marco temporal 

razoável para atendimento da exigência e que esta venha a ser aplicada a todos os processos 

pertinentes e, ainda, proferiu adicionalmente a seguinte fala: Só ressaltando que a proposição 

do Ministério Público vai ao encontro do que ponderou o Conselheiro Cipriano que sugere um 

incidente de uniformização de jurisprudência para tentar aplainar a jurisprudência do 

tribunal, a fim de que os posicionamentos passem a ter uma uniformidade desejada. (pausa). A 

matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Novamente. Mas ainda cito uma situação de 

que o Departamento de Trânsito do Estado do Pará é um órgão que fiscaliza as pessoas, que 

pede o documento das pessoas, ordena que seja pago tudo no prazo, ou seja, é um órgão 
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fiscalizador. E acho que para isso ele tem que dar o exemplo, senhor Presidente, ele tem que 

ser primeiro, porque como é que vai cobrar das pessoas uma situação que aqui ou ali ficam 

com uma situação de irregularidade. Então eu acho que nessa mesma direção, eu 

compreendendo perfeitamente a posição do eminente relator, Conselheiro André, embora 

busque as alternativas, mas eu respeito. Eu queria também sugerir pela mesma direção o 

indeferimento. E ainda mais sendo o Departamento de Trânsito do Estado do Pará. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Nós não podemos esquecer que se trata de um processo anterior, antigo, de anos anteriores. E 

nessa questão levantada pelo ilustre Conselheiro Cipriano, nós temos que pensar que essa 

própria corte de contas tem ou já teve servidores temporários. O Ministério Público de Contas 

já teve servidores temporários. Sim. Mas esse processo é de 2011, Conselheiro. A contratação 

é de 2011. É só essa a questão. Eu concordo plenamente com o seu ponto de vista, mas nós 

temos que pensar dessa maneira. Lentamente o estado vai se adequar, mas já aconteceu, eu 

acho que a gente tem que manter essa posição de registro excepcional. Então, pelo menos, o 

TAC esteja em vigor, foi assinado, ele tem a proteção do TAC, meu ponto de vista. Só por isso 

que eu voto nesse sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Não sei se há previsão, o TAC não tem o aval, assinatura do 

Tribunal de Contas, portanto o Tribunal de Contas não tem que se submeter ao TAC, é um 

acordo do Ministério Público com eles lá. É à parte. Nós podemos fazer um TAC com o estado. 

E se o Ministério Público do Estado vai respeitar, ou não, é outra história. O Tribunal, na 

mesma situação, nós sofremos aqui, Conselheira Rosa, uma situação muito difícil, todos os 

conselheiros tiveram participação no processo, foi doloroso para o Tribunal de Contas, tem 

que corrigir esta situação que estava, Conselheira Rosa, há anos na mesma situação. Então, se 

está há anos, pode ficar anos e anos? Nós fomos, por força de lei, da Constituição, obrigados, 

todos os conselheiros ficaram muito chateados, como eu também, a ter que fazer essas coisas, 

nós fomos submetidos a isso também. Então eu acho que não é porque se tem a história de anos 

e anos, pois o tribunal também tinha a história de anos e anos. Eu acho que nós temos que ter 

cautela, discernimento, por essa situação toda. Mas o que eu me preocupo é que agora mesmo 

a Presidente foi afastada. Ela alega que os ex-presidentes cometeram essas pedaladas, então 

ela pode cometer também. Poderia, enfim, é essa situação. Então como é que fica? “Ah, porque 
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lá atrás era assim, agora não pode”. “O Tribunal de Contas da União só agora que viu isso”. 

Meu amigo, não podia. A minha intenção não é tentar provocar o estado, vou ser bem sincero e 

franco para que ele efetivamente tome um encaminhamento nessa direção. Porque até agora, o 

próprio Ministério Público do Estado fez diversas tentativas e a última agora esse TAC, que 

não chamou o tribunal. Quer dizer, o próprio Tribunal de Contas tem dado prazo e o 

Ministério Público de Contas também. E aí o que acontece? Mais prorrogação, mas 

excepcionalidade, mais situações. Se você for pegar, talvez, eu não quero errar, Conselheira 

Rosa, eu não quero errar, nem poso. Talvez, se não for na totalidade, mas a grande maioria 

desses contratos não tem amparo legal, constitucional. Porque nós sabemos como se ingressa 

do serviço público. E aí, meu amigo, esses contratos ficam se prorrogando, se prorrogando, se 

prorrogando, e ajeitando para cá e ajeitando para ali. E o órgão de trânsito que fiscaliza as 

pessoas, que prende pessoas, que prendem bem das pessoas. “Mas aqui e ali tem um contrato. 

E várias outras situações que a gente não vai entrar no mérito da questão. Mas enfim, o estado 

todo como se adequar, e eu acho que o tribunal tem que exigir. Até antigamente, Conselheira 

Rosa, um tempo atrás, era muito difícil, delicado para o tribunal cobrar isso, porque o tribunal 

tinha temporários totalmente fora do prazo. Como é que tinha moral para cobrar dos outros se 

a gente não fazia? Agora com todo o sofrimento que nós tivemos aqui, pessoas que se 

dedicaram anos e anos da sua vida a esta instituição, nós tivemos que passar por este 

sofrimento para tentar regularizar a própria situação. O Conselheiro Luís Cunha vem dando 

continuidade a este processo. Quer dizer, os outros órgãos têm toda essa benevolência. Nós 

temos que pensar nisso porque não é justo, eu acho que não está correto, não é legal e tem que 

ser feito de uma maneira legal. A minha ponderação só é esta nesse sentido. Eu tenho as 

minhas preocupações nesse sentido. Quer dizer, o Ministério Público do Estado foi lá, 

pressionou, fez um acordo, e não chamou o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas tem 

nada a ver com isso. A gente, às vezes, acata, recebe o TAC, considera, mas dependendo da 

situação. Eu só quero fazer esse registro para que todos tenham essa reflexão, mas obviamente 

que eu me submeto à maioria e respeito a opinião de todos com muita humildade, com muito 

respeito, efetivamente, Presidente. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Bom, em verdade, o meu voto ainda é um suspense, esse foi 

só o relatório. Mas olha, eu quero primeiro concordar com a Conselheira Rosa. É muito difícil 
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você começar a impor porque não é nem mudar. Os julgamentos repetidos criam uma regra 

consuetudinária, quase de costumes, que às vezes superpõem-se e cria novamente uma 

confusão, por isso a questão da uniformização da jurisprudência com muita qualidade 

levantada pelo Ministério Público. Também quero concordar com o Conselheiro Cipriano, no 

aspecto de que um TAC entre o Ministério Público estadual e o Detran não nos obriga porque 

é entre eles. É um comportamento. Eles dizem: “Não vou fazer isso se vocês fizerem aquilo”. O 

que significa que não nos impõe fazer ou tomar o mesmo procedimento. Ontem tivemos uma 

reunião que foi proporcionada por um voto bastante corajoso, mas também visionário do 

procurador Sperry e que inclusive me fez tirar de pauta um processo onde ele diz: “Não, então 

vamos fazer um corte aqui e vamos aproveitar o momento excepcional de crise.” Pode ser visto 

como uma oportunidade de fazermos uma reavaliação de algumas medidas, costumes, formas 

com que a gente vem avaliando. E como é uma crise sem prognóstico definido, porque eu não 

encontrei ainda pessoas que digam: “A saída da crise é essa”, ou seja, não tenho uma receita 

pronta, nós não sabemos se ela dura. Uns dizem que dura até 2.220, outros têm uma esperança 

que ela possa acabar em dois, três meses, porque simplesmente caiu Messias, Temer. Eu não 

acredito em Messias. O único que me satisfez foi Jesus. Então eu não posso crer que isso 

aconteça. Eu acho que problemas complexos têm soluções igualmente complexas. E a 

economia brasileira passa por muitos problemas complexos. Mas, na esteira do que foi 

combinado aqui com o Procurador Sperry, porque ontem, e por isso fiz menção no início da 

minha fala, a uma reunião que eu tive ontem com o Procurador chefe do Ministério Público de 

Contas, doutor Felipe, doutor Sperry, traçando um cronograma para começar, Conselheiro 

Nelson. Quantos são hoje? O que fazem hoje? Quanto é o ótimo? Tem que criar ou 

simplesmente acabar com cargos? Se querem terceirizar, esta é uma opção. Traçamos um 

plano e estão todos os senhores conselheiros convidados a participar. Eu vou tentar fazer com 

que, digamos, o calendário desse plano, encontros com autoridades do estado para discutir 

essa visão e que a gente possa aplicar em caráter excepcional, porque vivemos momento de 

crise. Quer dizer, por exemplo, a sua transferência caiu mais do que o seu costeio e seu 

investimento. O que significa que atacou a sua despesa com pessoal. Mas isso, se aconteceu 

com o TCE, deve estar em breve acontecendo também com o Tribunal de Justiça, Ministério 

Público, TCM e eventualmente até com o estado, cujo recurso de pessoal é bem maior do que 
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nossas instituições, que são eminentemente de trabalho em papéis. Os deles não, têm que fazer 

obras, tem que fazer postos de saúde, estradas, etc. Então nós começamos isso que Vossa 

Excelência, com muita sabedoria, pugna. Mas realmente vislumbrando que esta lei funcionava 

como uma inteligência de quando ela foi confeccionada, no valor daquela época. Mas que com 

as experiências tidas, e aí eu cito, está no conhecimento de todos, a Revista Exame, colocando 

como os melhores hospitais públicos do Brasil o primeiro e o terceiro lugar são duas OS no 

Pará. Experiência interessante. E o Conselheiro Luís Cunha, quando esteve em Marabá, me 

telefonou antes, ainda do avião, não foi? Disse: “André, eu preciso falar com você quando 

chegar porque é um negócio excepcional”. E no dia seguinte nós nos reunimos para dizer: 

“Estou muito impressionado”. E, Conselheiro Luís, chamei pela manhã o doutor Felipe Rosa 

porque esteve de manhã comigo o Secretário de Planejamento. Junto com a Secretária de 

Administração, o Secretário de Planejamento tem que fazer aquela parte de pensar o estado 

naquilo que pensamos que possa ser bom. E ele falou no meio do comentário sobre a questão 

das OS que ele começou um estudo na mesma linha que Vossa Excelência encomendou, sobre 

um comparativo da efetividade dos serviços e da satisfação da sociedade entre as OS’s e o 

próprio público, para poder fazer com que o público se espelhe nas OS’s. Não que extermine o 

público, mas que consiga conviver de forma produtiva e referencial entre ambos, ou seja, 

público e terceirizado através de OS. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu acho extremamente procedente a afirmação de Vossa 

Excelência, com um detalhe apenas que gostaria de levantar: “A que população corresponde o 

atendimento dos hospitais?” Então precisamos levantar. É extremamente correta o que traz o 

Ministério Público, que vai nesta direção. Quero lembrar que aqui mesmo, nesta casa, seis 

anos, mas as atas estão aí para serem compulsadas e conferidas, que se discutir aqui a 

necessidade de discutir o tamanho do estado brasileiro, a começar por nós, o que somos, 

quanto deveríamos ser, nesse sentido de otimizar a atuação. Então no caso da OS, que eu 

festejo também, mas é que se, por exemplo, o Pronto Socorro de Belém, a imprensa é farta, isso 

vai passando de administração a administração e a sequência é sempre negativa por quê? 

Porque o Pronto Socorro de Belém, teoricamente projetado para uma população que deveria 

atender, é absolutamente ultrapassado porque não havendo a rede de retenção do doente nos 

municípios próximos a capital, essa demanda toda é encaminhada para o Pronto Socorro 
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municipal. Então não há condição nenhuma de ter um atendimento da qualidade que todos 

desejamos, por quê? Porque a população a ser atendida, tanto faz se é OS como hospital 

público, não vai conseguir. Eu não vejo muita diferença no profissional que trabalha na área 

pública ou na área privada. Em tese, são todos qualificados. Agora, precisamos saber quais 

são as condições de trabalho que dão a um e a outro. Eu tenho o hospital do mesmo tamanho 

para atender 50 mil pessoas e, logicamente, que eu projeto um atendimento no nível de 

qualidade. A mesma estrutura para atender 500 mil. Mas isso só vai aflorar na medida que os 

dados forem compulsados e os atendimentos forem feitos. Eu acho que, fundamentalmente, e 

festejo esse momento, doutor Guilherme, doutor Felipe, com Vossa Excelência, que se comece, 

efetivamente, a discutir o assunto para encontrarmos a solução. Mas eu concordo inteiramente 

com o que Vossa Excelência está narrando e dizendo para todos nós. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Têm muitas variáveis, Conselheiro 

Luís Cunha, no caso específico dessa comparação, que Vossa Excelência percebeu a 

importância dela como uma referência para decisões. E que concomitantemente em 

desconhecimento da sua iniciativa, porque o Secretário de Planejamento disse que não sabia 

da sua iniciativa, que eles também foram chamados pela revista Exame, e disseram: “É tão 

grande essa diferença?” No caso específico nós temos que ver a área de cobertura. Nós não 

temos, eu não tenho notícia, mas nós podemos levantá-la também, estaticamente, quantos 

pacientes o Pronto Socorro de Belém recebe das áreas de influência, dos hospitais de Altamira, 

dos hospitais de Marabá, do hospital de Santa Maria, etc. Pode ter diminuído profundamente 

porque aqueles hospitais ali passaram a dar conta do recado. Outra pergunta: Quanto custa o 

atendimento no público e quanto no privado? Mas nós sabemos que existem diferenças 

fundamentais. O salário do médico na OS é absolutamente diferente do salário no setor 

público. O setor público está preso a uma legislação que compara e iguala sempre por baixo. E 

aí é um problema de eficiência, produtividade, comprar sempre por baixo. Então, quando ele 

compara por baixo, ele baixa a produtividade daqueles que tem talento, vontade, disposição de 

serem produtivos, a igualar por salário daqueles que estão satisfeitos em receber aquilo, 

porque na verdade estão fazendo daquilo um bico. Então tudo isso são critérios administrativos 

para serem evoluídos, mas que têm que ser evoluídos a partir de uma avaliação técnica feita 

caso a caso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 
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Teixeira: Permita-me um aparte para não perder o fio da meada, Conselheiro André. Eu não 

quis falar na sessão de terça-feira, mas está publicado no jornal O Liberal, de terça-feira. A 

matéria que avaliou os hospitais no Brasil, aproximadamente três mil hospitais. E o estado do 

Pará esteve entre os dez, com dois hospitais. Quais são os dois hospitais? O de Santarém e o de 

Altamira. É o assunto que o Conselheiro André me falou. Apenas por uma curiosidade minha, 

quando eu fui a Santarém levei aproximadamente seis servidores, auditores do TCE, nenhum 

com diária, para me acompanhar a uma visita ao hospital regional de Marabá. A iniciativa foi 

minha, nada direcionado. Eu queria só saber como o hospital de Marabá está funcionando, 

hospital administrado por uma OS. O hospital de Marabá não está entre os dez, mas já me 

chamou a atenção, Conselheiro Nelson Chaves, fiquei impressionado. O nível, a qualidade, o 

respeito ao público, não tinha fila, a cirurgia acontecia no dia marcado. A consulta também no 

horário definido. Um nível de organização que me impressionou. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Se o paciente chegava pela manhã e 

a consulta era a tarde, ele tinha um ambiente específico para ficar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Tinha um ambiente 

para acolher aquele paciente. O que foi que me disse o administrador do hospital? Também 

responde a pergunta do Conselheiro Nelson: “Nós atendemos a região”. Chega aqui um 

paciente de Faro, melhor dizendo, lá não vai para Marabá, vai para Santarém, mas 

suponhamos, de Itupiranga, Redenção tem hospital regional, tem uma sala de acolhimento. 

Porque ele pega o transporte e chega cedo ao hospital. Suponhamos que sua consulta é às 14 

horas, mas o paciente chegou 8 horas da manhã, para esperar até às 14 horas. O hospital 

marcou às 14. Eles fazem todo um acolhimento, dão café, uma sala de espera para descansar, 

até jogos para poder descontrair e não estressar o paciente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Até quem sabe ele não foi essa hora 

com medo de ter que pegar aquela fila imensa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não tem fila. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Digo que ele pode ter pensado assim: 

“Vou pegar uma fila imensa, então vou chegar cedo”. Até pensando errado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas acho que está em 

regionais, pelo o que eu pude ver não tem fila. Na hora de uma cirurgia tem toda uma equipe 
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preparatória. Primeiro: “É esse o paciente que vai se submeter à cirurgia?”. “Sim”. “Onde é 

o problema? Isso é para não operar no lugar errado como já aconteceu.” A média de erros em 

hospitais é de 10%. Inclusive a troca de paciente. Vão operar o Odilon, mas o paciente não era 

o Odilon, era o André. Opera errado a pessoa. Segundo, a cirurgia é para uma coisa e eles 

fazem outra. Porque não há um trabalho preparatório. Então antes de entrar a equipe de 

cirurgia, entra uma outra equipe para fazer um trabalho preparatório antes da cirurgia, eu 

fiquei impressionado. Mas o que eu determinei na terça-feira, por isso não falei, muito bom 

Vossa Excelência ter tratado, eu determinei à nossa equipe, na terça-feira passada, que fizesse 

uma busca das informações, dessa pesquisa, desse levantamento, que eu quero saber o 

posicionamento de todos os hospitais públicos do Pará. Aqueles administrados, 

exclusivamente, pelo poder público e aqueles terceirados. E vou informar aos senhores, 

paralelo a isso, Conselheiro Odilon, já vinha conversando com o Conselheiro André, dizendo 

que eu acho necessário se fazer uma auditoria operacional nos hospitais públicos, para que a 

gente possa fazer um comparativo, tem alguma coisa estranha aí. Eu já tenho informações 

preliminares que os hospitais administrados exclusivamente com o dinheiro público custam 

mais, ou seja, tem um custo mais elevado do que os hospitais administrados pelas OS’s. A 

pedido do Conselheiro André Dias fizemos uma auditoria há aproximadamente dois anos no 

hospital aqui do Pará. E determinamos a auditoria. Ele está falando. Em Tucuruí o resultado 

foi estarrecedor. O nível de corrupção que estava no hospital regional de Tucuruí, 

administrado exclusivamente pelos servidores públicos. Foram determinadas providências, 

mas foi algo que impressionou. Então vamos fazer um trabalho com muita calma. Estamos de 

posse de uma auditoria operacional em andamento nesse momento. Nós vamos estender isso 

porque eu já estou seguindo um trabalho iniciado, no tempo do Conselheiro Cipriano, das 

auditorias. E nós vamos ter um diagnóstico preciso da realidade da saúde pública no estado do 

Pará. Mas já estou certo que há um problema forte de gestão nos hospitais públicos do estado 

do Pará. E certamente, em breve, nós teremos já com base nessa pesquisa nacional, que não é 

nossa, um diagnóstico de como cada hospital está situado. Aquele administrado exclusivamente 

pelo público, pelo governo do estado, e aquele em que o estado, que é do estado, mas passou 

para a iniciativa privada administrar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Essa manifestação do Presidente é importante, porém nós 
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vimos todos os dias a angústia da população que precisa desse serviço, não só aqui no Pará, 

como no Brasil. Talvez fosse bom comparar, Conselheiro André, Conselheiro Luís Cunha, 

quanto o estado paga por esses serviços, ou seja, quanto custa para o estado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Marabá, hospital 

regional, quatro milhões por mês. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: E quanto se gasta no hospital do estado? Às vezes o custo 

pode ser, até como avaliação e teste, efetivamente, para o serviço ser apresentado com 

qualidade, mas era importante fazer essa comparação do quanto que custa para o estado 

manter o hospital e o serviço, fazer a comparação serviço e custo, e tudo mais, ou seja, a 

produtividade. E o que custa para o estado um hospital que é administrado por terceiros. O 

estado gasta quatro milhões, como disse o Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Mas não tem tantos funcionários e faz tantos atendimentos. 

Qual é a proporção de atendimento por atendimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: E o dele gasta um milhão e meio. Então não 

tem comparação. Como é que eu vou comparar? É uma situação. Então ele teria que gastar os 

mesmos quatro milhões no dele para poder buscar um serviço. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Essa é a qualidade da pesquisa. Vai se abordar 

justamente isso: custo-benefício. Por isso eu concordo nestes termos com que Vossa Excelência 

coloca. Não é a primeira vez que Vossa Excelência fala isso. Isso já sensibilizou, não só a mim 

como outras pessoas e o próprio Ministério Público, e que já começou, em nome de todos, as 

providências dentro de um processo, especificamente. E se for da conveniência de Vossa 

Excelência, toda a vez que nós marcarmos algum tipo de reunião com algum desses órgãos, 

seja SEAD, seja SEPLAN, seja o que for por eles compostos, sempre vou lhe avisar e se Vossa 

Excelência quiser participar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Bom dia Presidente. Bom dia conselheiros e conselheiras. Bom dia senhoras e 

senhores. É apenas para não perder o fio da meada, eu acho que o debate, apesar do processo 

se tratar de admissão do DETRAN, mas já que tocaram no assunto em relação à saúde e o 

assunto é extremamente importante, já nos idos de 2007, quando eu estava terminando a minha 

graduação em direito, a minha monografia foi relacionada a verificar se o contrato de gestão 

com as OS’s de fato era permitir o controle pela administração e fixação de metas. E de 
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maneira muito tímida, eu toquei nessa questão da efetividade, naquele momento. Eu usei o 

comparativo com os hospitais de São Paulo, já que os hospitais de São Paulo, naquele 

momento, eram referências. E em São Paulo, o governo estadual e o municipal, me parece, se 

utilizam muito de Organizações Sociais. Não podemos esquecer aqui, antes de qualquer 

comparação, é que em saúde, não é exclusividade apenas do estado, é um serviço público não 

exclusivo, o que permite que a iniciativa privada possa atuar. Naturalmente, se ela não atua o 

estado tem que complementar o suporte nas regiões onde a iniciativa privada não atua. Isso 

não impede que ele construa o hospital e depois faça a cessão para uma OS. Essas questões de 

comparação são muito importantes e eu acho sempre muito válidas, mas nós temos sempre que 

tomar cuidado, nós quando vemos estampados uma coisa na imprensa, nós temos que ter o 

cuidado de verificar: “mas como se avaliou isso?”. “Como se chegou a essa conclusão de que 

esse é o melhor?” Quando você vai avaliar as variáveis que levaram àquela conclusão, você 

não necessariamente concorda com aquelas variáveis, porque aquelas variáveis, às vezes, são 

tendenciosas. Não estou, exatamente, querendo aqui fazer juízo de valor sobre nada. Mas é 

muito importante ter em conta o seguinte: o tribunal, quando fiscaliza, ele leva em conta não 

apenas a lei, mas a Constituição no artigo 70 impôs a ele a verificação da legitimidade e da 

economicidade. A ilegitimidade aqui, não é a legitimidade. Legitimidade aqui é o interesse 

público. Mas não é o interesse público secundário, que é o interesse da administração pública, 

e sim o interesse público primário, eu seja, o interesse da coletividade e da sociedade. E 

quando ele fala em: “Não se esqueça da economicidade”, não é só pura e simplesmente 

economicidade. Porque economicidade, senhores, é prima irmã da eficiência. E se eu discuto 

economicidade e eficiência, naturalmente eu discuto eficácia e efetividade. Então eu posso 

chegar à conclusão de que pagando quatro milhões é caro se eu manter um serviço público. 

Mas espera aí, não é a única variável que eu tenho que avaliar, eu tenho que avaliar a 

efetividade, o grau de satisfação. Então quando eu trato de avaliar uma política pública, eu 

tenho um leque de variáveis que eu não posso esquecer. Essa auditoria operacional que vossa 

excelência mencionou está dentro daquela coordenada do TCU. Que eu mencionei na última 

sessão, que é aquele caso das vacinas. Eu acho que a gente poderia, Presidente, além dessa 

avaliação, colocar outras rotinas de auditoria como a questão das vacinas, discutir dentro 

desse processo. E outras tantas que sempre chamam atenção no que tange à saúde. Apenas só 
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para enriquecer o nosso debate que é um assunto extremamente enriquecedor. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Deixa eu te dizer. O 

nível de satisfação, para não perder também o fio da meada, foi em uma sequência, não foi 

neste ano, ano passado, ultrapassou 80%. No último ano foi de 87% o nível de satisfação no 

hospital regional de Marabá. Nós acabamos fugindo um pouquinho do assunto suscitado pelo 

Conselheiro Cipriano Sabino e entramos em uma outra seara, um assunto delicado, que várias 

vezes foi apontado aqui pelo Conselheiro Nelson Chaves, sobre a saúde pública, que ele 

conhece bastante. Eu acho que têm algumas coisas que me incomodam. Eu estou 

compartilhando isso e hoje eu pude compartilhar com todo mundo. Tinha conversado mais 

sobre o assunto com o Conselheiro André. Porque eu queria fazer esse comparativo do hospital 

público, exclusivamente público, com o hospital público passado para a iniciativa privada 

administrar. E me chamou muita a atenção o depoimento da Conselheira Lourdes Lima. 

Conselheira Lourdes Lima teve um dos seus filhos internado no hospital Galileu, não faz muito 

tempo. E a Conselheira Lourdes Lima foi visitá-lo. E quando chegou do hospital Galileu, ela 

me procurou e fez um depoimento: “Conselheiro, parecia que o hospital Galileu não era um 

hospital público. Eu fiquei muito impressionada. Uma coisa de altíssimo nível o atendimento 

para o meu filho, eu andei em todo o hospital, uma coisa maravilhosa”. O hospital Galileu é 

também administrado por uma OS. Atualmente em Belém é o hospital Metropolitano, que é o 

mais complexo, porque recebe, principalmente, os acidentados de trânsito, de motocicletas, que 

é uma coisa que nós vamos ter que discutir esse assunto, que envolve, inclusive, o DETRAN, 

assunto da pauta, é gravíssimo esse problema, cresceu de forma assustadora. E agora, 

recentemente, o hospital oncológico, o governador também terceirizou. Como é uma área 

delicada, de câncer com criança, por isso precisava de um tratamento especial. Ele também 

teve esse cuidado. Então eu os convido, eu vou fazer uma agenda, que eu já tinha programado, 

não vou carregar muito a agenda de cada um, nós vamos aqui, na cidade de Belém e no 

metropolitano de Ananindeua, fazer uma visita. Nós visitamos os terceirizados, mas vamos 

visitar também o Ophir Loyola, o Hospital de Clínica, exclusivamente administrado pela coisa 

pública. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Apenas, 

conceitualmente, OS não se trata de terceirização e sim publicização. Isso é preciso ter em 

conta, senão nós caímos no lugar comum, que se está terceirizando a atividade do estado de 
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saúde e não é verdade. Muitos têm esse discurso que OS’s são terceirização e não é. Existe 

uma lei específica, isso se discutiu muito na época em que Bresser Pereira era Ministro do 

Fernando Henrique Cardoso, em meados da década de 90, a transposição de serviços públicos 

que não são exclusivos do estado para organizações não governamentais. Então terceiriza-se é 

contrato de limpeza, que me empresta o serviço, eu remunero. Aqui não se trata disso. Aqui se 

trata de usar uma organização não governamental para que preste e que tenha um interesse 

público tal qual o estado. E ela, naturalmente, remunerar-se-á disso, com o recurso do estado, 

mas não visando um lucro propriamente. Então eu chamo a atenção porque a diferença, às 

vezes, é um pouco tênue, mas ela existe. É publicização e não terceirização. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu não tinha ainda 

feito essa reflexão, mas ela tem esse aspecto daquilo que é terceirizado. Você passou para o 

outro administrar o que é seu. Como aqui nós temos uma empresa terceirizada, que presta 

serviços gerais na casa, isto é, chegou um momento que nós não dávamos conta mais de fazer 

isso com o nosso servidor. Então contratamos uma empresa para fazê-lo e essa empresa 

contrata outro servidor. Eu vejo um pouco semelhante aquilo que acontece com o hospital 

público. Mas o certo é que eu gostaria muito de poder contar com o apoio dos conselheiros, 

para deixarmos isso como contribuição, até mesmo para nortear os nossos trabalhos nessa 

área de saúde daqui para frente e orientar qualquer governante. O governante passa quatro 

anos e depois vem outro. E o outro não pode, do zero, querer fazer tudo diferente. Não tem que 

ter uma sequência. E nesse momento o tribunal vai se posicionar: “Olha, não pode fazer assim 

não”. E nós temos que estar induzindo a política pública adequada, mostrando um pouquinho 

o rumo. Acho que esse é o nosso papel. Eu sei que estamos com uma certa limitação de recurso 

de pessoal, mas esta área é delicada e nós precisamos atacar logo, para poder posicionar cada 

Conselheiro sobre a realidade da saúde pública no estado do Pará. E agora nós vamos voltar 

ao processo. Ele é o último processo da pauta, por isso permitiu que nós fugíssemos um 

pouquinho do tema para tratar do assunto saúde. Logo após as devidas manifestações, Sua 

Excelência proferiu seu voto para deferir os registros e determinar que a Secretaria desta Corte 

de Contas faça um levantamento das decisões idênticas a esta, para uniformização de 

jurisprudência, nos termos do parecer do Ministério Público de Contas. Ao ser consultado, o 

Plenário assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 
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Teixeira Chaves: Acompanho o relator.  Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Indeferimento do registro. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator.  Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Acompanho o 

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

também acompanho o relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o 

vencedor por maioria de votos (6x1). Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência 

apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Eu quero aqui formular um 

convite e pedir que fosse encaminhado também aos gabinetes dos senhores e das senhoras 

conselheiras, extensivo ao Ministério Público. Na próxima segunda-feira, eu creio que dia 16, 

vamos reeditar a rede de controle. Este é um trabalho que eu estou dando prosseguimento, 

aconteceu na gestão do Conselheiro Cipriano Sabino. O protagonista principal é o Tribunal de 

Contas da União, e estamos reunindo 12 instituições de controle. À frente mesmo estão os três 

tribunais, TCE, TCU e TCM, mas tem Ministério Público estadual, federal, tem Polícia Federal e 

Receita Federal. E vamos reeditar um evento solene que começa às 9h30min da manhã no 

auditório do TCM. Vamos fazer uma espécie de rodízio, primeiro será no TCM, depois vem para o 

TCE, depois vai para o TCU e depois para o Ministério Público. Na medida em que a coisa for 

acontecendo, nós vamos visitando cada instituição. Eu os convido, 9:30h da manhã, os 

conselheiros que puderem, mas aqueles que não puderem podem mandar representantes, 

assessores do gabinete, servidores aqui da casa. Eu acho isso muito importante, o momento 

apropriado para se reeditar essa rede de controle e trabalhar a integração, uma interação 

permanente para que nós possamos construir um banco de dados confiável, que possa subsidiar 

todas as nossas instituições. Eu considero muito importante essa troca de informações. E, na 

verdade, o pano de fundo de tudo isso é o combate à corrupção. Eu fico muito feliz. Não foi fácil 

construir novamente esse passo. Já tinha acontecido no passado com alguma dificuldade, mas 

agora está difícil construir. Nós estamos trabalhando há um ano para reeditar essa rede de 

controle e agora que conseguimos finalizar. Esperamos um Ministro do TCU e um Controlador 

Geral da União, que eu não sei se vem, com essa mudança de Presidente da República. Do TCU 

está confirmado, mas da CGU depende de uma nomeação do Presidente da República, não sei se 

vem, mas a CGU se fará presente. O convite está indo também para o gabinete de vossa excelência, 
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doutor Felipe. E os convido para às 9h30min no auditório do TCM porque seu auditório tem mais 

espaço para reunir mais pessoas. Isso também foi discutido. Outra coisa, eu queria, neste 

momento, distribuir aos senhores, peço que aqui venha a Cláudia e o doutor Valino, que 

representam, neste momento, a equipe técnica das contas de governo. Senhores, eu estou em mãos 

com o relatório, que já foi encaminhado, eu até pediria se vocês pudessem tirar do envelope, para 

nós vermos se podemos fazer um registro oficial, o relatório faz na sua capa uma homenagem à 

cidade de Belém, aos 400 anos de Belém. E como é um processo que reúne Ministério Público e 

TCE em uma sessão solene para apreciá-lo, eu já estou me antecipando, estou dentro do prazo, 

passando para que cada Conselheiro possa estudar. Eu quero informar aos senhores que o 

processo, oficialmente, já se encontra no Ministério Público de Contas. Encaminhamos no dia 

10/05 ao Ministério Público de Contas. Recebemos aqui o balanço geral do estado no dia 4 de 

abril. E eu quero que todo mundo, senhores conselheiros, possam programar uma agenda para o 

dia 23/05, uma segunda-feira, às 10 horas da manhã, acontecerá a sessão em que vamos apreciar o 

relatório. Às 10 horas da manhã, do dia 23, e que todos possam agendar. E também quero informar 

aos senhores que este relatório está sendo entregue também ao Governador do estado e às demais 

autoridades. Se algum Conselheiro desejar fazer as ponderações, as emendas, a construção dos 

seus votos, a partir de hoje já tem essa possibilidade. E eu quero, neste momento, fazer um registro 

homenageando e agradecendo aqui, na pessoa do Valino, que está presente, toda a equipe técnica 

de servidores e auditores do TCE, que sempre é um orgulho para todos nós. A equipe que trabalha 

de dia e de noite, que trabalha nos finais de semana para que nós possamos, dentro do prazo, 

concluir o relatório. Creio que estamos apresentando um bom trabalho. E eu passo neste momento 

para a apreciação dos senhores. Farei oficialmente a convocação da sessão na próxima terça-

feira. Mas, desde já, peço que os senhores possam agendar para o dia 23 de maio, 10 horas da 

manhã, a presidência vai formular os convites ao Governador, ao Presidente da Assembleia e às 

autoridades que têm a ver com a matéria. Neste momento eu coloco a palavra a disposição dos 

senhores conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Estava aqui conversando com o Conselheiro Julival. Eu me lembrei da reunião 

com os deputados e o deputado perguntou se tinha pedalada no Pará, não foi? Vossa excelência 

poderia antecipar, se quiser informar, já que está com o relatório adiantado. Eu me antecipei na 

reunião e disse que no relatório anterior não tinha, uma vez que a equipe técnica constatou que 

estava tudo dentro da normalidade. Então nesta tem as pedaladas ou não tem? Mas me deixe só 
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concluir, Presidente. Como a presidente Dilma andava de bicicleta, Conselheiro André, deve 

andar, continua andando, eu não sei, mas o Governador não anda de bicicleta, anda de barco. Eu 

estava conversando com o Julival se não seria pedalada, seria remada. Queria apenas frisar 

porque vi aqui em uma das observações do relatório da equipe, com vossa excelência, que fala 

também sobre operações de crédito, não é isso? Então acho que é importante antecipar e fazer essa 

situação. Conselheiro Julival que estava aqui dando essa situação. Então quero cumprimentar 

vossa excelência, Presidente, pelo brilhante trabalho e pela equipe técnica. Esta equipe técnica, eu 

não conheço todos, não conheço não, não vi a lista dos nomes, mas com certeza a equipe técnica 

do tribunal que trabalha com as contas de governo tem experiência e competência extraordinárias. 

Eu digo que os técnicos do nosso tribunal estão preparados para assumir qualquer cargo no estado 

do Pará, porque tem preparo para isso. Podem ser Secretário de estado, enfim, diretor, 

planejamento, financeiro, ou seja, porque tem essa situação. E também é importante frisar que 

existe uma ligação e integração importante entre os técnicos do tribunal e o governo, que se 

disponibiliza a fazer isso. E me parece que o governo do estado coloca à disposição também a 

equipe técnica. Há um grande entrosamento, o que ajuda perfeitamente o trabalho de análise, que 

eu chamo de balanço geral do estado. Então eu quero cumprimentar vossa excelência. Parabéns! 

Talvez esse seja o processo mais importante do Tribunal de Contas. E quero cumprimentar também 

a equipe técnica por este trabalho. Parabéns, Presidente, e parabéns aos servidores que integram a 

equipe que vossa excelência formou. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia a todos. Bom dia Presidente. Só relembrando que as 

inscrições para as oficinas do novo código de processo civil já estão abertas, tanto para as 

assessorias de gabinete, quanto para as unidades técnicas. Mais uma vez quero reforçar o convite 

também às assessorias de gabinete do Ministério Público de Contas, doutor Felipe. As inscrições já 

estão abertas e vão acontecer na segunda-feira, de 9 horas às 12 horas, aqui no Tribunal de 

Contas. Então nós vamos ter uma breve abertura no auditório e depois as oficinas serão divididas 

conforme os temas. No caso, voltado para os gabinetes e no outro tema voltado para a unidade 

técnica, Senhor Presidente. Apenas relembrar. E aproveitar a oportunidade para parabenizar o 

excelente trabalho, como sempre, não é novidade para ninguém, da unidade técnica em relação aos 

que nos é apresentado hoje. Vou ler com muito cuidado e carinho, mas eu tenho certeza que eles 

tiveram muita diligência em relação ao trabalho efetuado. Então, mais uma vez, parabéns. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito 
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bem. Senhoras e senhores, quero muito agradecer a participação e a presença de todos. Achei que, 

apesar de uma sessão curta, mas muito rica de conteúdo, tratamos de um assunto relevante da 

saúde pública. Eu quero, novamente, pedir o empenho de todos para o agendamento desses dois 

eventos: da sessão que vai apreciar as contas de governo no dia 23, às 10 horas; assim como 

aqueles que desejarem participar do evento da rede de controle na próxima segunda-feira, 

9h30min da manhã, no auditório do TCM. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu 

a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e 

dezenove minutos (10h19min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
 

Belém, 12 de maio de 2016. 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 

Sessão Ordinária de 17 de maio de 2016. 
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