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ATA Nº 5.390 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezessete (17) do mês de maio 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, 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 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. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal 

a ata da sessão ordinária do dia doze (12) 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 da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Impedida na forma regimental. 

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 seguida, solicitou ao senhor secretário a inversão da 

pauta dos processos da relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias e também, atendendo 

solicitação dos advogados das partes, a inversão da pauta de julgamentos para que fossem 

relatados os processos de relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias. Em não havendo 
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expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da 

pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2009/51242-7, que trata da Prestação de 

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

Associação Beneficente Recreativa Gavião Real, responsável Antônio Valdenir de Oliveira, 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas irregulares, sem importar em devolução de valores, ficando, no entanto, 

aplicada ao responsável pelas mesmas a multa no valor de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e 

sete reais) pela irregularidade apontada. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

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

2009/53396-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista, 

responsável Laércio Rodrigues Pereira, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias.  

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

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

irregularidade das contas com devolução do valor conveniado, recebido e não declarado 

legalmente, e ainda com sugestão à imposição de multas regimentais (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas irregulares, ficando o responsável pelas mesmas compelido à devolução da 

importância, devidamente corrigida monetariamente, de R$ 49.0000,00 (quarenta e nove mil 

reais), juntamente com a multa no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) pelo 

débito apontado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 
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manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50654-6, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, responsável Joaquim Nogueira Neto, cujo 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com responsabilidade 

solidária juntamente com a empresa STAC Engenharia Ltda. quanto à devolução do valor 

conveniado, recebido e não declarado legalmente, e ainda com sugestão à imposição de multas 

regimentais e com declaração da empresa citada inidônea para licitar e contratar com o Poder 

Público e envio de cópias dos autos ao Ministério Público do Estado para adoção de medidas 

que porventura venham a ser necessárias (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, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas irregulares, ficando o responsável e a empresa STAC Engenharia LTDA 

solidariamente compelidos à devolução da importância de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais), aplicando ao responsável a multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo 

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

das contas no prazo regimental e, à empresa STAC Engenharia LTDA aplicar a multa no valor 

de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo débito apontado, declarando-a inidônea para licitar e 

contratar com o Poder Público, sem prejuízo do envio de cópias dos autos ao Ministério Público 

do Estado para adoção de medidas que porventura venham a ser necessárias. Ao ser consultado, 

o Plenário, assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

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

Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria só confirmar com o 

nobre eminente relator se ele responsabilizou também a empresa. Manifestação do 

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

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Solidariedade. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Não, a solidariedade não é para 
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contar. A solidariedade dela é por idoneidade. Eu responsabilizei a pessoa que entregou o 

dinheiro, no caso o ordenador de despesa. Vossa excelência pensa que os dois são 

responsáveis? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: No voto de vossa excelência e no posicionamento do Ministério Público, 

parece-me que a empresa recebeu dinheiro sem fazer o serviço. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: É o que está nos autos. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu quero dividir, 

Conselheiro, a responsabilidade até que a empresa também seja responsabilizada. O voto de 

vossa excelência está excelente, ou seja, ela está prejudicada, ela ficará com essa dificuldade, 

porém. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Continua o 

prejuízo para o estado, não é isso? E nós temos que ver quem vai devolver esse dinheiro do 

povo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Primeiro é a empresa, eu acho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Acho que vale a pena ouvirmos os demais conselheiros, porque se também 

concordarem com vossa excelência, eu fico muito à vontade de modificar o meu voto na 

direção da visão de vossa excelência. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Eu queria me manifestar, Presidente, nessa direção, acompanhando 

o voto do Conselheiro relator e a posição do Ministério Público, a solidariedade para empresa 

também pagar. Além de ser declarada inidônea, que ela também arque com a reposição do 

dinheiro do contribuinte. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Presidente bom dia. Bom dia senhores conselheiros, conselheiros substitutos, Patrick, senhoras 

e senhores. Eu concordo com o voto do relator, acompanho também a divergência do 

Conselheiro Cipriano, se ela vai ser declarada inidônea e ela recebeu sem fazer a obra, ela 

agiu em conluio com o administrador. E se ela agiu em conluio, ela tem que ser 

responsabilizada solidariamente também. E também acrescento a multa de 40 mil para ela. 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu 

acompanho o relator, mas também a referência do Conselheiro Cipriano, já que está 

demonstrado nos autos que a empresa recebeu o valor sem ter apresentado a contrapartida 

para o estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Houve dois acréscimos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 
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de Oliveira Junior: O Conselheiro Odilon abriu a multa, eu queria também concordar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Justamente, eu 

queria fazer a síntese desses argumentou dizendo que faltou, então, ao meu voto original em 

que eu gostaria que fosse entendido como modificado, a partir da discussão, o acréscimo da 

responsabilidade solidária a STAC Engenharia Ltda., como também uma multa de igual valor 

e não solidária, multa para cada um, individual. É multa de 40 mil para o ordenador de 

despesa e multa de 40 mil para a STAC. A reponsabilidade solidária quanto ao valor do 

convênio, 400 mil, essa é que será dividida porque o estado não vai enriquecer com os 400 mil. 

Ou seja, ele recebe os 400 mil de volta, a multa é uma sanção para o descumprimento de uma 

regra. Essa é vossa visão, acho que essa é a visão também do Conselheiro Odilon. Então é 

isso, senhor Presidente. A responsabilidade é solidária para a devolução dos 400mil. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, 

apenas para corroborar com o relator, levando em conta a manifestação dos outros 

conselheiros, eu entendi assim, responsabilidade solidária em 400 mil para o Joaquim 

Nogueira Neto e a empresa. E uma multa para cada um de 40 mil. É isso mesmo. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu vou acompanhar 

agora os conselheiros no que diz respeito às modificações apresentada pelo Conselheiro 

Cipriano e pelo Conselheiro Odilon. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Ao final o ilustre relator sintetiza a manifestação dele, as colocações feitas 

pelo eminente Conselheiro Cipriano e pelo excelentíssimo Conselheiro Odilon. E o que eu 

entendi né que ambas foram contempladas no relatório definitivo do Conselheiro André Dias e 

que eu estou de pleno acordo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Como já tenho me posicionado anteriormente em relação à pessoa 

jurídica, neste caso aqui seria a Prefeitura, mas a prefeitura não recebeu nenhuma 

penalização. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Não, 

não é a Prefeitura. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Recebeu a empresa contratada pela Prefeitura. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Exatamente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Algo que eu ainda não 

tinha visto aqui. Mas eu vou acompanhar a corte. A empresa contratada recebeu da Prefeitura 
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o dinheiro e não fez o serviço. Acompanho o relator. A decisão é unânime da corte. O doutor 

Patrick pede a palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Subprocurador do Ministério 

Público de Contas Patrick Bezerra Mesquita: Tomando carona e louvando essa decisão, que eu 

acho que é um precedente importante. No parquet nós temos começado a pensar outras formas 

de tornar ainda mais efetivo nossos julgados do tribunal e certamente um deles é tecer o leque 

de responsabilidade. Antes de ser membro do parquet de contas, eu era da GU e tinha como 

função executar os acordos do TCU. E a verdade é que quanto mais os corresponsáveis 

estiverem incluídos, mais fácil e mais ágil, ainda mais com pessoas jurídicas que agiram em 

conluio. Os senhores vão começar a receber, e tem sido uma prática que estamos começando a 

pedir, até desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que verificamos o conluio 

de empresas em comum fraudulentas ou, nesse caso, que recebeu tudo e não fez nada. Só tem a 

placa da obra nesse caso. E para atingir os sócios que às vezes se escudam na personalidade 

jurídica, a empresa não existe mais, mas os sócios estão riquíssimos. Então já é um pouco 

antecipando o que vamos começar a pedir, desconsideração da personalidade jurídica 

também, não neste caso, mas nos vindouros. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/51448-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação Rural da Pecuária do Pará, responsável Luiz 

Guilherme Soares Rodrigues, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

das contas com devolução do valor conveniado, recebido e não declarado legalmente, e ainda 

com sugestão à imposição de multas regimentais (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

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

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

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

irregulares, ficando o responsável pelas mesmas compelido à devolução da importância, 

devidamente corrigida monetariamente, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), juntamente 

com a multa no valor de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo débito apontado e 

de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo não encaminhamento das contas no prazo 

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50713-7, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Pará, responsável Gilberto Pessoa, cujo Relator foi o 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com aplicação de multa regimental, 

extensiva ao senhor José Alberto Silva Colares (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

a advogada Josynélia Tavares Raiol, representante do Secretário de Planejamento, estava 

presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida 

a palavra que o fez nos seguintes termos: Excelentíssimo senhor Presidente. Excelentíssimos 

senhores conselheiros e demais presentes, bom dia. Serei breve nessa defesa porque na 

verdade o único ponto de controversa seria a aplicação de multa ao senhor José Alberto 

Colares, referente a esse convênio. Na verdade, trata-se de um plano de metas em que a 

SEPLAN já possuía, na época da gestão do Colares, 109 convênios intempestivos com a 

remessa a este tribunal. Então foi firmado um acordo com este tribunal, para que ele pudesse 

entregar estes 109 convênios até o final do exercício de 2015. Prazo esse que foi prorrogado 

até maio de 2016. Permita-me ler parte dessa decisão dessa Egrégia Corte: “Assim sugere-se 

que seja acatado o pedido do Secretário de Planejamento e concedido excepcionalmente o 

prazo máximo até o final deste exercício para o envio da prestação de contas de 109 convênios 

que, de acordo com o plano de ação, já tiveram sua vigência encerrada”. Então a multa aqui 

foi, digamos, perdoada em razão dessa situação excepcional que a SEPLAN se encontrava e 

que não poderia entregar 109 convênios que haviam sido expirados no prazo de 90 dias, a 

contar dessa expiração. Então entendemos que esse acordo não foi observado na hora da 

relatoria, por isso eu faço essa defesa em nome do Secretário. Essas são minhas razões 

senhores. Muito obrigada. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu quero trazer o que aconteceu 

nesse período. Doutor Colares era Secretário de Meio Ambiente, quando ele trocou para a 

Secretaria de Planejamento. Quando chegou lá, ele se deu conta de um número enorme de 

processos onde ele tinha, e o Conselheiro Luís Cunha foi quem pediu que eu conversasse com 
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ele na época, e ele tinha três funcionários para poder fazer o acompanhamento de mais de cem 

convênios. Então ele veio e pediu uma prorrogação do prazo. Esse prazo foi prorrogado até 

dezembro. Ele voltou e disse: “Olha, eu contratei pessoas especificamente para isso, mas eu 

não vou dar conta, porque eles exigem um grau de análise que eu possa justificar o assinar. 

Porque assinar um documento modelo, um contrato padrão, mas na frente eu serei 

responsabilidade porque eu assinei, então eu quero que seja analisado cada um”. E aí foi 

concedido uma nova procuração até maio deste ano. Na semana passada eu tive a satisfação 

de ver que aquela flexibilidade que nós oferecemos ao doutor Colares, ele realmente fez valer a 

palavra e o empenho da Secretaria de Planejamento e protocolou todos os laudos. Aliás, não 

eram 109, acho que foram 119 ou 129 convênios, quer dizer, alguns que não estavam nem 

incluídos na relação. E entregou todos. Por isso o meu voto vai divergir um pouco, quando 

puder, quando for apresentar, porque eu vou levar em consideração essa informação que ela 

trouxe e que já era do meu conhecimento. Eu só antecipo na discussão para, digamos nós 

participemos da mesma base, além daquele relatório para essa discussão e para o voto. 

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

minha primeira indagação é se houve a participação do tribunal neste acordo, me parece que 

houve. Agora o convênio tem um prazo estabelecido para ser cumprido. E depois disso, 

obviamente, o tribunal pode fazer, aqui ali, até falei algumas vezes que o próprio tribunal ou o 

Ministério Público pode fazer um TAC de contas, enfim, um TAC para que a pessoa cumpra 

aquele prazo. Não há problema nenhum. A minha pergunta era essa, houve a participação do 

tribunal, mas eu não sei como é que Conselheiro André vai votar. Não sei se o acordo interno, 

antes, já como prazo atrasado, se teria aí o condão de tirar multa ou evitar irregularidade. Eu 

acredito que não, acho que somente o plenário poderia fazer isso. Mas de qualquer maneira eu 

vou aguardar a manifestação do relator para que ele possa se manifestar e dar o nosso 

convencimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheiro Cipriano, essa prorrogação de prazo foi feita através de uma resolução 

aqui no plenário. O plenário se manifestou dando um prazo maior, atendendo não só à 

SEPLAN, mas todos os jurisdicionados. O Controle Externo avaliou, veio a plenário e nós 

aprovamos. Está tudo certo. E o último prazo já foi o Conselheiro relator. A interferência do 

Conselheiro relator, que tinha essa competência para isso. Logo após as devidas 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 753

manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. Ao ser 

consultado, o Plenário, assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu acompanho o relator com um pequeno comentário. O 

primeiro ponto há que se louvar o titular que chega em fazer esse levantamento e cumprir os 

prazos com esse tribunal e também, obviamente, como participante do plenário, acho que foi 

uma atitude correta, positiva, que tomamos em relação à atitude tomada pelo novo Secretário. 

Entretanto, acho que devemos ficar vigilantes para que essa situação não passe a repetir. 

Porque o estado, na hora que firma o convênio, sabe do prazo que ele vai ter que prestar conta 

do convênio. Então, se de um lado nós formos flexíveis e como concordo e elogio o parecer do 

ilustre relator, de outro lado, que essa flexibilidade não se generalize, porque senão esses 

prazos desses convênios, entra um titular, sai, ele é impessoal, o estado tem que ter uma 

estrutura para observar os prazos a serem cumpridos e que eles possam prestar contas à casa 

no prazo estabelecido, quando assinaram o convênio. Sob pena de dizer que é uma 

irresponsabilidade assinar um convênio e não saber se vai cumprir o prazo. Mas de toda a 

forma eu me solidarizo com aquiescência do relator, acho que é um gesto de flexibilidade. Nós 

estamos aqui buscando todos o cumprimento correto do emprego do dinheiro público e não 

estamos aqui para multar ou para fazer alguém restituir, isso não nos interessa, é uma atitude 

que tem que se tomar quando a lei é ultrapassada. Então nesse sentido eu acompanho e 

parabenizo vossa excelência pela condução desse voto e deixo apenas esse pequeno alerta para 

que isso não volte, frequentemente, a se repetir, senão teremos novas situações como essas 

aqui. Acompanho o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson Chaves, eu vou aproveitar apenas o gancho da 

colocação do Conselheiro Cipriano, de vossa excelência e o comentário do Conselheiro André 

Dias. O Secretário Colares, com a sua equipe, tem aqui uma integrante da equipe, teve uma 

atitude elogiável. Ele procurou a instituição, assim que ele tomou posse e disse o seguinte: “Eu 

cheguei na Secretaria para assumir o cargo, me deparei com mais de 80 processos”. Ele veio 

dizer aqui: “Eu já calculei, se eu for multado pelos 80 processos, eu tenho que pedir a minha 

exoneração agora porque eu não dou conta, sou apenas um servidor público”. Daria, na 

época, mais de 80 mil reais de multa. Ele procurou entendimento com o tribunal para que nós 

encontrássemos uma saída. Os técnicos da SEPLAN sentaram com os técnicos nossos aqui do 
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TCE, chamei o Conselheiro relator, nós construímos a solução. E tudo isso também está 

acontecendo porque a nossa Lei Orgânica mudou a forma de prestar contas de convênio, ou 

seja, presta primeiro contas ao órgão concedente e não mais ao tribunal. E a SEPLAN teve 

novas dificuldades porque não tinha quadro técnico para recepcionar esses convênios. Não 

tinha condições. E o Secretário tomou todas as providências, hoje a situação está sobre 

controle e me deu a boa notícia, Conselheiro André, dizendo que todos esses convênios antigos 

já foram encaminhados ao TCE e ele cumpriu o acordo pactuado aqui. Então é uma atitude 

elogiável, uma pessoa que mostra que tem comprometimento, espírito público, procurou a 

instituição para colocar o seu problema. E isso também permitiu com que, através do Controle 

Externo, nós, aqui no plenário, aprovássemos uma resolução dando um prazo maior para que 

todos os jurisdicionados que estavam com essa dificuldade tivessem um tempo maior para 

prestar contas. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: De acordo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Também quero cumprimentar essa alternativa encontrada, mas eu faço 

também essa ponderação na direção do Conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Só uma coisa para colaborar com 

vossa excelência, enriquecer o debate, a resolução número 12.770 que aprovamos em 

dezembro de 2015, o prazo passou a ser de 240 dias,só para ratificar. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Nós teríamos o cuidado, obviamente, 

de não permitir. Eu louvo também a iniciativa do Secretário, do Conselheiro relator. E vossa 

excelência pretende encontrar uma alternativa para essa problemática. Mas temos que ter esse 

cuidado. Eventualmente, em uma situação que se apresente por alguma razão, então pode se 

trocar o Secretário para vir negociar prazo com o tribunal, saiu o Secretário, entrou outro, 

vice-versa, nós não temos controle na nomeação, exoneração dos secretários. Mas o prazo é 

definido por lei. Não há algum questionamento, a Assembleia aprovou a Lei Orgânica, enfim, 

as outras leis, não estaria em um descumprimento nessa direção? Ou seja, tínhamos que ter 

esse cuidado. A resolução foi aprovada, mas é importante frisar para que tenhamos cuidado 

para não abrir um precedente no sentido de criar uma situação que amanhã seja difícil de 

defender, não só pelo tribunal como para o próprio Secretário. Então é importante que toda a 

vez venha um gestor público aqui prestar contas, mostrar interesse. É fundamental. Claro, 
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mostra uma boa fé e um interesse de prestar contas. Como bem disse o Conselheiro Nelson, nós 

não temos interesse aqui de multar ninguém, nem pedir devolução de ninguém. Eu tenho a 

convicção de que o dinheiro que foi destinado para uma obra ou para o serviço, nós do 

Tribunal de Contas, é a minha convicção, quer que seja aplicado corretamente porque ele vai 

na ponta atingir uma comunidade, um município, seja ele um posto de saúde, uma escola, seja 

o que for. É este nosso interesse. Se o dinheiro foi destinado para aquela obra, para aquele 

serviço, acredito, a minha convicção é de que o dinheiro deve ser aplicado corretamente. 

Obviamente, quando há alguma situação, com certeza os conselheiros aplicam multa e pede a 

devolução do dinheiro. O próprio Ministério Público também, com muita dificuldade, porque 

ninguém quer isso. Nós queremos que o dinheiro seja aplicado corretamente, somente isso. 

Tanto por parte do estado em liberar os recursos que foi combinado, como por parte daquele 

que recebeu em aplicar corretamente. Mas eu acompanho o voto do relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu também louvo a 

iniciativa do Secretário de estado. Gostaria que todos os dirigentes, secretarias, autarquias e 

fundações agissem diligentemente como ele diligenciou esse tribunal. Ele, preocupado com a 

situação que herdou, ele antecipou-se ao fato veio conversar conosco e teve aqui a guarita 

naquele caso concreto especificamente. Então aqui nós não criamos regras, nós analisamos 

aquele caso específico e entendeu que ali era possível estender a mão e prorrogar o prazo. Eu 

acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Da mesma forma acompanho o relator e concordo com as palavras do ilustre 

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

Teixeira: Eu também acompanho o relator. Então a decisão é unânime do pleno, contas 

regulares. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51064-5, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, responsável Lourival 

Fernandes de Lima, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

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

devolução do valor conveniado, recebido e não declarado legalmente, e ainda com sugestão à 

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

pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 
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representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

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

responsável pelas mesmas, compelido à devolução da importância, devidamente corrigida 

monetariamente, de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), juntamente com a multa no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo débito apontado e de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e 

sete reais) pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental, o que ensejou a tomada 

destas contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Conselheiro André, a multa é pelo débito? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Foi menor do que a proporção que eu vinha aplicando. É 

porque existe um laudo que diz, primeiro, ele foi repassar 210 mil, não foi passado o total. E 

existe o laudo que diz que desses 210 mil ele ainda aplicou 40%. Só que ele não comprovou 

nada, compreendeu? Então a multa tem que guardar uma certa proporção com o tamanho do 

delito. 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 2013/51382-0, que trata da Tomada de 

Contas instaurada no Instituto de Desenvolvimento Cultural, Ambiental e de Apoio ao 

Interiorano do Pará, responsável João do Rosário Reis, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

pela irregularidade das contas com devolução do valor conveniado, recebido e não declarado 

legalmente, e ainda com sugestão à imposição de multa regimental, extensiva ao senhor Luiz 

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

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

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o responsável pelas 

mesmas,  compelido à devolução da importância, devidamente corrigida monetariamente, de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), juntamente com a multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

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

encaminhamento das contas no prazo regimental, aplicando-se ao senhor Luiz Antonio da Silva 

Souto, ex-titular da Paratur, multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) por 
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desobediência aos ditames da Resolução n.º 13.989/1995. 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 2015/50892-3, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por João Martins 

Chaves do Nascimento, 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 não 

conhecimento dos embargos e desprovimento do recurso, na eventualidade do plenário 

reconhecer pressupostos para essa admissão e a manutenção da decisão recorrida (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para não conhecer dos 

presentes embargos declaratórios. 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 definitiva em plenário 

de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/51174-6, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por José Alyrio 

Wanzeller Sabbá, 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 conhecimento e provimento do 

recurso para a reforma parcial da decisão guerreada com vistas a supressão da multa aplicada ao 

recorrente (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente 

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

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

conhecer e dar provimento ao recurso interposto para reformar a decisão contida no acórdão 

atacado, julgando, agora, pela isenção da multa, objeto principal do recurso supra. 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. Em ato contínuo a 

Presidência, considerando dispositivo regimental, convocou o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para atuar na sessão como Conselheiro, que 
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declinou em favor da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, que de imediato assumiu o 

encargo. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50521-7, que trata do Agravo 

Regimental interposto por Claudionor de Araújo Vieira, cujo Relator Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, registrando-se na ocasião o impedimento da decisão recorrida da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. A seguir, a Presidência proclamou que o 

recorrente, senhor Claudionor de Araújo Vieira, estava presente e na forma como lhe faculta o 

art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez por meio da leitura 

do documento de folhas 135 a 164 acostado aos autos. 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, negar o pretendido provimento. 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 2013/52447-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. 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 determinações à SESPA e aplicação da multa 

regimental ao senhor Hélio Franco de Macedo Júnior (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir os registros, observar as recomendações do Ministério Público de Contas. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51441-4, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, responsável Lourival Fernandes de Lima, cujo 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com devolução do valor 

conveniado, recebido e não declarado legalmente, e ainda com sugestão à imposição de multas 

regimentais e envio de cópias dos autos ao Ministério Público do Estado para adoção de 
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medidas que porventura venham a ser necessárias (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 proposta de decisão para julgar as 

contas irregulares, com devolução de R$ 104,40 (cento e quatro reais e quarenta centavos), 

aplicando ao responsável as multas de R$ 104,40 (cento e quatro reais e quarenta centavos) pelo 

débito apontado, R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela grave infração à norma 

legal e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela remessa intempestiva das 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. 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. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2007/53418-

9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, 

responsável Espólio de João Vieira da Cunha, 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 irregularidade das contas com responsabilidade solidária juntamente com os 

senhores Pedro Abílio Torres do Carmo e Jorge Antonio R. da Silva quanto à devolução do 

valor conveniado, recebido e não declarado legalmente, e ainda com sugestão à imposição de 

multas regimentais, extensivas estas ao senhor Vilmar Farias Valim (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas irregulares sem importar em devolução de valores, aplicando ao senhor Vilmar 

Farias Valim a multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela instauração da 

tomada de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

manifestação da relatora. Em seguida, solicitou ao senhor secretário que procedesse a 

antecipação da pauta dos processos da relatoria da Conselheira Maria de Lourdes Lima de 
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Oliveira quando foi anunciado o Processo nº 2013/50596-8, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Marcos Venícios Gomes, cuja Relatora foi a Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira, 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 pelo conhecimento e desprovimento do recurso 

para a manutenção total da decisão guerreada (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso e, no mérito, negar o pretendido 

provimento. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 

da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51707-7, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Ana Paula dos Santos Magalhães, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51897-6, 

que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Fernando Agostinho Cruz Dourado, 

cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada 

de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/50883-2, que trata do Pedido de Rescisão interposto pelo senhor Adécimo 

Gomes dos Santos, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

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 pelo conhecimento e desprovimento do recurso para a manutenção 

total da decisão guerreada (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora 

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

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

seu voto para conhecer do pedido de rescisão, para no mérito dar provimento, desconstituindo a 

decisão contida no Acórdão questionado, passando a julgar as contas regulares. Consultado o 
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Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência 

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. 

Neste momento se registrou a ausência definitiva do plenário de Sua Excelência a 

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

nº 2009/51744-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

Abel Figueiredo, responsável Hildefonso de Abreu Araújo, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50945-4, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Federação dos Moto-Taxistas, Moto-Fretes e 

Condutores Autônomos do Estado do Pará, responsável Raimundo Nonato Alves da Silva, 

cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2015/50069-2, que trata do Recurso de Reconsideração interposto 

pelo Subprocurador Dr. Patrick Bezerra Mesquita do Ministério Público de Contas do 

Estado do Pará, 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 pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a 

decisão contida no Acórdão n.º 54.164, mantendo-se a irregularidade, agora com a 

devolução total do valor conveniado, a multa imposta, acrescentando-se à decisão citada, a 

multa por essa devolução (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do 

presente recurso para, no mérito, conceder-lhe o devido provimento parcial, reformando-se, 

por conseguinte, o Acórdão n.º 54.164/2014, julgando, agora, as contas irregulares, com 

devolução do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente corrigido 

monetariamente, juntamente com a multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo 

débito apontado, ficando mantida a multa aplicada por ocasião da constituição do Acórdão 

supracitado no valor de R$720,00 (setecentos e vinte reais). Consultado o Plenário, este se 
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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 saída do plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51886-9, que trata da Denúncia 

formulada por José Maria dos Santos Vieira Junior, 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 pela improcedência da denúncia com o consequente arquivamento 

dos autos (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 improcedente a denúncia. 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. 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 substituição à Conselheira Lourdes Lima. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2015/50526-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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 

determinação à Fundação Hemopa (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

deferir o registro, nos termos da manifestação do Ministério Público de Contas. Consultado 

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

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

Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2015/51428-9 e 2015/51493-7, que 

tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pelo Hospital Ophir Loyola, 
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cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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 ao Hospital Ophir Loyola (pausa). A matéria foi colocada em 

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

seu voto para deferir os registros, nos termos da manifestação do Ministério Público de 

Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que 

a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52574-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Raimunda Nunes Sena Filho, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

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

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

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

adotar as medidas administrativas e/ou judiciais que entender necessárias, já que na esteira 

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

subjetivo da beneficiária, esta deve ser comunicada do seu direito, para que proceda da 

forma que melhor lhe aprouver, com remessa deste parecer à beneficiária, para que possa 

optar pelas regras art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, mais benéfica, dado que 

confere paridade na futura pensão (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

deferir o registro, com a advertência para que observe as recomendações sugeridas. 

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 2013/52732-6, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Gercina Maria Almeida de Jesus, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, 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 pelo deferimento do registro com a 
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recomendação de correção de ato (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

deferir o registro, com a advertência para que observe as recomendações sugeridas. 

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 Processos nºs 2013/52773-4 e 2015/50530-2, que 

tratam dos Atos de Aposentadorias de Orlando Everaldo Sarmento Sousa e Maria Regina 

Ferreira de Almeida, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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 (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 2009/52242-0, que 

trata do Ato de Pensão em favor de Antônio Sinfronio Paixão, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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, com a advertência para que observe as 

recomendações sugeridas pela SECEX. 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 2015/51187-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Karlla Thaisy de Souza 

Gomes, 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 sugestão da ressalva quanto ao percentual da Gratificação de 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 765

Risco de Vida por ocasião do julgamento (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

para deferir o registro, com recomendação à SEAD para retificar o ato, comprovando a este 

Tribunal no prazo de 30 dias. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu só queria esclarecer, Conselheira Milene, vossa 

excelência está propondo dentro do processo a análise desta pensão uma auditoria 

programada? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada 

Milene Dias da Cunha: Não. Eu estou propondo uma auditoria especial apartada que não 

tem nada a ver com este processo, não tem repercussão neste processo. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Não seria mais 

prudente fazê-lo no momento de discussão administrativa? Não inserida no processo, 

porque vincula, eu acho, que os nossos votos, em relação à pensão e a auditoria em um 

bolo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene 

Dias da Cunha: Na verdade, o mérito da pensão já está se resolvendo, eu estou apenas 

partindo de um caso concreto para fazer a proposta. Mas o processo da auditoria especial 

vai ser um processo separado, que nada tem a ver com este. Ele não vai ser apensado a 

este processo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Eu só estou questionando porque eu ainda não tinha presenciado isso. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da 

Cunha: Eu só quis aproveitar a oportunidade porque normalmente nós apresentamos em 

plenário. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Isso, apresentada em uma hora de discussão administrativa, coisa assim. 

Você está aproveitando a oportunidade. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: A proposta de auditoria especial 

tem que ser aprovada por plenário. Então eu tenho que apresentar em plenário. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Então seriam duas votações, sendo a primeira, do processo. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Isso. E a 

segunda, da auditoria. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 
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Calheiros Lopes: Eu acompanho a relatora quanto ao processo. O senhor vai fazer duas 

votações? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Não. Deixa eu pegar uma orientação aqui, doutora, por favor. Dúvidas no 

plenário. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada 

Milene Dias da Cunha: A dúvida da Conselheira Rosa em relação à questão é a seguinte: 

como nós estamos propondo a auditoria especial em relação a esse processo, a dúvida dela 

é em como será processada as deliberações por parte do plenário. Eu entendo, como já 

aconteceu nessa casa, em outras situações, que haveria um acórdão em relação ao mérito 

da pensão, no caso pelo deferimento, neste processo e uma resolução em relação à 

aprovação da auditoria especial que vai ser juntada ao processo, que será autuado e 

processado. Então eu não vejo maiores dificuldades em relação a isso. No caso, o 

Conselheiro tem que definir se ele aprova, vota, tanto pelo deferimento ou não, e vota pela 

proposição em relação à auditoria especial ou não. Mas são duas decisões separadas 

apesar de estarem sendo propostas na mesma oportunidade. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu só sugeri 

que houvesse duas votações no caso, Presidente, porque uma vai dar origem a um acórdão 

e outra vai dar origem a uma resolução. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então vamos colocar em votação a 

proposição da Conselheira Rosa Egídia. Ela sugere duas votações. 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: Senhoras e senhores, 

ultrapassamos as 13 horas. Eu tinha uma matéria especial para tratar, mas eu quero tratar 

na próxima sessão na presença de todos os conselheiros. Então eu vou, apenas na matéria 

administrativa, na forma regimental, convocar todos os senhores conselheiros, da mesma 
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forma o Ministério Público de Contas, para o próximo dia 23, segunda-feira, às 10 horas 

da manhã, sessão extraordinária para fins de apreciação da prestação de contas do 

governo do estado do Pará, referente ao exercício de 2015, objeto do processo número 

2016/50520-6. E solicito ao senhor Secretário que tome as providências necessárias para a 

realização da referida sessão. Portanto, fica aqui convocada a sessão extraordinária para 

segunda-feira dia 23, às 10 horas da manhã. E, neste momento, senhores, mesmo cansados, 

a Conselheira Rosa Egídia pediu a palavra para fazer um anúncio. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Apenas para 

convidar os senhores conselheiros e servidores desta Corte de Contas, assim como o doutor 

Patrick Mesquita e os demais procuradores de contas e servidores daquele parquet, para 

prestigiarem mais uma edição do evento “Sexta da Integração”, brilhante proposição do 

ilustre Conselheiro Nelson Chaves, ex-presidente do Conselho Consultivo da Escola de 

Contas. Que na sexta-feira, no dia 20 de maio, às 10 horas, estará recebendo o presidente 

do IGPREV, doutor Alan Gomes Moreira, que irá expor o tema sustentabilidade dos 

regimes de previdência, o que muito nos interessa. E contamos com a presença de todos. É 

só isso, obrigada. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Convocada Milene Dias da Cunha: Senhor Presidente, só para reforçar, dando um 

feedback para todos, ontem aconteceu o encontro técnico com a OAB em que o tema 

tratado foi o novo Código de Processo Civil. E naquela oportunidade nós fizemos duas 

oficinas, sendo uma voltada para capacitação dos gabinetes e outra voltada para 

capacitação das unidades técnicas. E na primeira oficina voltada para os gabinetes, nós 

contamos com a participação de aproximadamente 48 servidores presentes. E já na oficina 

dois, voltada para as unidades técnicas, 35 servidores. E o feedback que recebemos de 

todos que participaram foi de que a oficina foi muito proveitosa. Então nós agradecemos 

mais uma vez a participação de todos. E estamos sempre à disposição para as demandas 

que possam surgir em relação a esta questão. Naquela oportunidade também a OAB se 

colocou à disposição para firmação de novas parcerias que possam ser realizadas, a fim de 

trazermos para a realidade do tribunal as questões jurídicas que afetam o nosso trabalho e 

as nossas rotinas de trabalho. Então é isso, senhor Presidente. Obrigada. E aproveito 
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também para convidar todos para a palestra que eu vou ministrar hoje no CRC, em relação 

ao pacto federativo e suas implicações para estados e municípios. Será hoje às 4 horas da 

tarde. Estão todos convidados desde já. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

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

sessão às treze horas e treze minutos (13h13min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
 

Belém, 17 de maio de 2016. 
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