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ATA Nº 5.392 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e quatro (24) 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 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. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia dezenove (19) 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: 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. Logo após, a Presidência registrou a presença no Plenário do Juiz Eleitoral Dr. 

Alexandre Buchacra. Em seguida, solicitou ao senhor secretário a inversão da pauta dos 

processos de relatoria dos Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira e da Conselheira Substituta Milene dias da Cunha. 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 2015/51664-8, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por José Conrado Azevedo Santos, 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 não provimento, com a 

consequente manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos e proferiu 

adicionalmente a seguinte fala: E bom dia também à sua excelência, juiz eleitoral doutor 

Alexandre Buchacra, que nos honra aqui com sua presença. (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o advogado Fernando Morais Vaz, procurador do senhor José Conrado Azevedo 

Santos, 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: Bom dia senhores conselheiros, 

bom dia senhor representante do Ministério Público, minhas saudações. Permita-me fazer uma 

rápida retrospectiva sobre o panorama processual que norteia este processo. A prestação de 

contas apresentada pela FIEPA no primeiro momento foi julgada irregular uma vez que a 

FIEPA não realizou o procedimento licitatório. Apresentamos nossas razoes e justificativas, as 

quais foram acolhidas. No entanto, antes deste acolhimento, na sessão na qual eu compareci 

para fazer a sustentação oral, a causa da disfunção ou da irregularidade da prestação de 

contas não mais residia na ausência de licitação, e sim na não abertura de conta específica 

para acolher a transferência de numerários decorrente do convênio firmado com o estado do 

Pará. Daquela ocasião, em face desta circunstância que surpreendeu a defesa, pedimos 

devolução do prazo para que então reapresentássemos nossas razoes em função desta causa de 

irregularidade que seria, melhor dizendo, a não abertura de ponto específico. O colegiado 

acolheu as nossas alegações e nos devolveu o prazo. Muito bem. Quando a secretaria firmou 

ou fixou a data do julgamento, o chamamento para o evento fora endereçado para endereço 

onde não mais residia o senhor José Conrado Azevedo Santos, razão pela qual interpusemos 

uma petição incidental que se encontra nos autos, salvo engano às folhas 66 ou próximo a isso. 

Pois bem, no recurso de reconsideração nós suscitamos uma questão prejudicial ou mais 

precisamente a anulabilidade da decisão a partir de então, para que exatamente 
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enfrentássemos o mérito da irregularidade que residiria na não abertura de conta específica. 

Este é o ponto primeiro do nosso recurso de reconsideração. Acaso o nobre relator, prevendo a 

possibilidade de ir ao mérito e este mérito seja resolvido atendendo à expectativa do 

recorrente, é claro, com a questão da anulabilidade, fica ultrapassada. Mas, de acordo com o 

princípio da eventualidade, permito-me avançar no mérito propriamente dito. A abertura de 

conta específica como exige o instrumento convenial é um conceito, ao meu ver, um conceito 

jurídico indeterminado, e como tal, requer preenchimento. Desse modo, coloco três 

possibilidades, ou pelo menos de forma mais concisa, duas possibilidades para preencher o 

conceito de conta específica. Primeiro, pela própria literalidade da locução. E segundo, 

haveremos de considerar o seguinte aspecto. A FIEPA é uma agremiação sindical de segundo 

grau. Sua receita é compulsória, porque deriva da contribuição sindical prevista na CLT. 

Consequentemente, esta receita derivada de contribuição compulsória, portanto de natureza 

tributária, necessária e obrigatoriamente é lançada numa conta da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, ou qualquer outro banco oficial, mas em regra, por tradição, é na 

Caixa Econômica. Essa é a conta movimentada pela FIEPA, usual, padrão, legal. Conta 

específica, portanto, para a FIEPA seria, conforme determina o convênio, uma conta no Banco 

Pará. E esta conta no Banco Pará, em decorrência de sistematicamente a FIEPA firmar 

convênio com estado do Pará, ela preexiste qualquer instrumento que a FIEPA firme com o 

estado do Pará. Esta conta, repito, preexiste. Portanto, invocando agora o postulado da 

razoabilidade e da proporcionalidade não seria, ao meu ver, pelo menos foi o ponto de vista 

operacional, para cada convênio que firmemos no estado do Pará, teríamos que abrir uma 

conta para tanto. Daí que, renovo a tese de que: 1) a conta foi aberta no estado do Pará; 2) a 

conta era, efetivamente, pré-existente; 3) não seria, repito, razoável, e muito menos 

proporcional, para cada convênio uma conta específica; e 4) seguramente, se há um vício, é 

um vício formal, que pelo princípio da instrumentalidade a FIEPA realizou o objeto, prestou 

contas, provou a aplicação e a origem dos recursos, de tal maneira que seria baixa 

materialidade esta irregularidade. Portanto, em conclusão, e tendo que não houve 

comunicação de contas, havia uma conta pré-existente, não foi aberta para este convênio, ela 

preexistia, de tal maneira, repito mais uma vez, vislumbramos qualquer irregularidade. São os 

termos, senhor Presidente. Obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: Só uma indagação para esclarecimento de fato e para facilitar o juízo de 

vossas excelências ao nobre causídico. Nessa mudança de endereço, o seu constituinte 

informou ao Tribunal de Contas sobre a mudança, e não posteriormente, só para facilitar o 

juízo. Manifestação do Advogado Fernando Morais Vaz: Eu estou aqui por conta dos autos, 

mas na petição, ela é datada de 28 de outubro de 2014. Eu vou ter que folhear para localizar, 

eu acho que até na própria peça recursal, eu destaco onde ela se encontra. 28 de outubro, 

protocolo 8.482-7 de 28 de outubro de 2014. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Bom dia Conselheiro Luís, queridos conselheiros Nelson e 

Lourdes. Caro relator do presente processo, Conselheiro Cipriano, dos colegas de bancada, 

Odilon e Rosa, senhor Procurador, senhores conselheiros substitutos, senhores secretários, 

senhores funcionários, jurisdicionados, minhas senhoras, meus senhores. Acredito que a 

preocupação do causídico com relação à defesa é oportuna. Acredito que os argumentos que 

ele trouxe podem eventualmente, na verdade, contrariar a norma, mas, pensando bem, fico 

sempre imaginando como a gente costuma fazer regras perdulárias, como a gente cria coisas 

para transferir para um contador e um processo administrativo, uma parte enorme dos custos e 

da atenção, do tempo, do empresário e do empreendedor. Cada vez, os sistemas de 

contabilidade se tornam maiores dentro de uma empresa porque tem tantos tipos diferentes de 

imposições que a norma traz, na tentativa, lógico, de controlar melhor, e que nem sempre 

alcança o desiderato, que é controlar melhor, alcançar a punição, porque a gente controla, 

controla, e nem sempre alcança a punição, por isso que o Conselheiro Cipriano, apoiado 

imediatamente pelo senhor Presidente, abordou a questão da validação dos nossos acórdãos 

como coisa fundamental para aquele momento onde estávamos dando ao governo uma certidão 

de bom comportamento, o valor desta certidão está ligado diretamente ao valor dos acórdãos. 

Se os acórdãos têm pouco valor, pouco valor tem a certidão, não é verdade? Então, este caso 

eu vejo da seguinte maneira, e isso eu queria que a gente meditasse. Citação. Todo esse nosso 

processo é um processo que tem que ser, senhor procurador, avaliado. Não podemos continuar 

ignorando mecanismos mais modernos, onde tinha que já ter, quem convenia com o estado, um 

e-mail oficial, e aquele e-mail, de certa forma, ser considerado válido, tanto como citação 

como resposta. Essa questão das mudanças de endereço, assim como, na boa fé, a gente pode 
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entender que houve este engano, ele sempre também usado pelo que não tem boa fé. No caso 

específico, eu conheço a história deste José Conrado, e acho ele um empresário de muito valor 

aqui em Belém, e até onde tenho assistido, ele tem sido um grande presidente para esta 

federação das indústrias. Então, Conselheiro relator, eu ouvi com muita boa vontade os 

argumentos deste representante, por isso eu peço que o momento que o senhor reflete sobre o 

voto que eventualmente já tenha feito, eu queria que o senhor tivesse no coração a mesma 

sensação que eu senti, ou que você tenha conhecimento da sensação que eu senti. Embora, de 

antemão, quero dizer, o mais provável, 99%, eu deva acompanhar o seu voto porque vossa 

excelência presidiu todo o processo e formou uma convicção muito melhor do que eu possa 

fazê-lo com os breves instantes que pude acompanhar, não só a partir do relatório, como a 

partir da defesa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Ainda na fase de discussão, porque eu quero só fazer um breve comentário aos 

conselheiros e poder ajudar obviamente no convencimento. As contas estão encaminhadas, 

foram julgadas, até por isso que há esse recurso de reconsideração, regular com ressalva, 

apenas, e por que a ressalva? Apenas pela observação deste item que a Lei determina e tem 

que ser uma conta específica para o convênio. O restante do processo está todo ok. Eu fico 

preocupado, e é aí que vem nossa preocupação, o Conselheiro André frisou bem, não podemos, 

comprimento até o doutor Fernando Vaz pela brilhante defesa e até faço a mesma reflexão, o 

que tem ocorrido, os conselheiros, as decisões do tribunal tem exigido e cobrado o 

cumprimento desta Lei com outros órgãos, com outras entidades, associações, prefeituras, 

enfim. Então a gente cobra deles o cumprimento da Lei e que especificamente preencham os 

requisitos estabelecidos no convênio. Está estabelecido tudo previamente. O que o tribunal tem 

observado, aqui e ali, esta conta específica, que foi aberta para aquele convênio, recebe uma 

taxação do banco, e não pode cobrar, existe uma Lei federal que dá essa cobertura. Me parece 

que aqui no Pará eventualmente cobram essas taxas, e o tribunal tem retirado da glosa essas 

taxas em suas decisões. Tinha que devolver, por exemplo, R$ 1.100,00, mas 100 foi porque o 

banco cobrou taxas, e temos decidido aqui mais ou menos assim: “Devolve só mil, porque 100 

foi pago, e assim sucessivamente.” Então a minha preocupação é a ideia de fazer ao pedido do 

doutor Fernando Vaz as contas regulares e estabelecer uma recomendação para que se 

observe efetivamente este item, mas a minha preocupação, nós não fizemos isso com outras 
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entidades, então fica essa preocupação com esta reflexão. Tudo, neste momento, que todo 

mundo fala, a Lei vale para um, vale para todos, e assim sucessivamente, fica numa situação 

que o tribunal, embora entenda a praticidade, economicidade, toda a estrutura, o Conselheiro 

André foi muito feliz mais uma vez nas suas colocações, mas as decisões do tribunal não tem 

sido assim, e por isso fico numa situação que eu quero trazer reflexão aos conselheiros. O voto 

está pronto, Conselheiro André, conforme vossa excelência falou, tudo certo, depois da defesa 

do eminente causídico doutor Fernando Vaz, e vossa excelência colocando essa observação, a 

gente fica, realmente, reflexivo, mas temos que ver a situação da decisão do tribunal e a Lei 

determina uma conta exclusiva, específica, e não diz quantos convênios assina, se for 10, se for 

mil, se for um, ela não diz. E ela também não pode cobrar nada, e o tribunal não tem cobrado 

do jurisdicionado essas taxas porque vê que não cabe também ao estado estar se enriquecendo 

indiretamente de outra maneira. Essa reflexão que eu faço em virtude das decisões que o 

tribunal tem tomado, exigindo isso do jurisdicionado, que cumpra a determinação da Lei que 

diz que tem que ter uma conta específica. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Apenas para esclarecer que o acórdão recorrido julgou 

as contas regulares com ressalva, mas não aplicou multa em função dessa ressalva, 

unicamente pela falta de conta específica, que confronta a resolução deste tribunal 11.998, que 

em seu capítulo 2°, item I, estabelece que a entidade que receber recursos públicos em razão de 

convênios manterá conta corrente bancária em seu nome exclusivamente para movimentação 

desses recursos. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para 

Conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/53570-0, que trata da Prestação de 

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

Associação de Desenvolvimento Comunitário da Travessa Cipoal, responsável João Lobo da 

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

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

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

devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável (pausa). 
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A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

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

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

seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor João Lobo da Cruz em débito com 

o erário estadual na importância de R$47.420,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte 

reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$4.742,00 (quatro mil, setecentos e quarenta e 

dois reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil reais), pelo descumprimento do prazo 

regimental para a apresentação 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2011/52816-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Instituto Água Viva, responsável Manoel Urbano da Luz 

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

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

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

das contas com ressalva e determinações ao responsável e o Instituto Água Viva (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas regulares com ressalva e expedição de determinações. 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 2015/50049-9, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por 

Luis Cláudio Teixeira Barroso, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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

pelo improvimento ao recurso (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-lhe provimento, 
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manter integralmente a decisão recorrida. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2015/50882-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, com 

pedido de vistas pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, em sessão ordinária de 

05/05/2016. Cumprindo dispositivo regimental, Sua Excelência proferiu voto vista para deferir 

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

Quero só relembrar que esse processo foi objeto de análise da Secretaria de Controle Externo, 

que opinou pelo indeferimento dos registros, e do Ministério Público de Contas, que opinou 

pelo indeferimento dos registros sugerindo ainda que a SEDUC promova os concursos 

públicos. Esse é um assunto de grande debate até por parte de todos os conselheiros e por 

parte até do Ministério Público, que há muito tempo vem lutando nessa direção. E eu sugeri 

naquele momento o indeferimento dos registros, devendo ser expedidas determinações à 

SEDUC que tem até 15 dias para cessar o pagamento do vencimento e adotar providências 

cabíveis para promoção do concurso público. Entendo, Senhor Presidente, na sessão que 

explanei, apresentei aqui as sucessivas recomendações do Tribunal de Contas e do Ministério 

Público de Contas, acórdãos de processo que foram votados em caráter excepcional. Diversos 

foram votados assim, e eu queria colocar para o plenário que a gente ainda não tem o 

indeferimento dos registros pelos motivos explicados. Voto do Excelentíssimo Senhor 

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

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

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Antes de votar, eu 

queria esclarecer: o governo do estado não suspendeu a realização de concursos? O doutor 

Cipriano sugere que em 15 dias a SEDUC providencie concurso público? Eu não entendi, 

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

Não! Que cesse o pagamento. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Cesse o pagamento, em 15 dias, só isso? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É para que em 15 dias 
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cesse o pagamento desta contratação. E faça o concurso público que há anos vem se 

solicitando, não é hoje, Conselheira Rosa, claro que em 15 dias é impossível, até para publicar 

o edital, obrigado, Conselheira. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Desculpe, eu não entendi. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Rosa Egídia, na sessão 

anterior, veio aqui um advogado em nome da atual secretária de estado e educação que 

anunciou aqui que há uma decisão administrativa para que no próximo mês de junho se lance o 

edital para o concurso público da SEDUC, a exemplo do que o correu nesta semana com a 

polícia militar do estado do Pará. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Sim, Presidente. Eu tenho informação, inclusive, de 

professoras da rede estadual que tentaram se inscrever para aquele processo seletivo de 

contratação temporária até à aprovação do concurso, justamente em virtude de que em junho 

todos os contratos serão suspensos. E essas pessoas que estão com o CPF ativo como servidor 

temporário não conseguem nem se cadastrar para o processo seletivo. Alguns professores que 

estiveram comigo me disseram isso. Então a SEDUC está sim tomando essas providências, foi 

divulgado, e nesse sentido, com base na jurisprudência anterior desse tribunal, acompanho o 

voto da doutora Lourdes. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu também voto acompanhando a Conselheira Lourdes Lima. A presidência 

então proclamou o Resultado: Voto vista foi o vencedor por maioria de votos (4x3). 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50378-4, que trata do Ato de Aposentadoria 

de Terezinha Moraes Gueiros, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, 

com pedido de vistas pelo Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira em sessão ordinária de 

10/05/2015, registrando-se na ocasião o impedimento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves por foro íntimo. Cumprindo dispositivo regimental, Sua 

Excelência proferiu voto vista para deferir  o registro. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhor Presidente, tendo em vista que foi 

mencionado que ela entrou em 61, ficou comprovado que ela entrou em 61 e adquiriu o direito 

em 91, então eu volto atrás e acompanho o voto do Conselheiro Odilon, porque eu acho que 

talvez esse detalhe tenha me passado desapercebido no processo. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto vista. Voto do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o voto 

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

vista. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Acompanho o voto vista. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu também acompanho o voto vista. E agora, com a retificação do voto da relatora, 

Conselheira Milene, a decisão é unânime da corte. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2015/50650-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 

Departamento de Trânsito do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino 

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

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

jurídico foi pelo indeferimento do registro, com sugestão de aplicação da multa regimental ao 

Diretor Geral do DETRAN, devendo-se cessar a partir de então todo e qualquer pagamento 

decorrente dos respectivos atos, acaso ainda vigentes (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para indeferir o registro, devendo ser expedida determinação para que o DETRAN, em até 

15 dias, cesse o pagamento dos vencimentos, se ainda em vigor, e adotar as providências 

cabíveis, especialmente quanto à promoção de concurso público para provimento de cargos de 

sua estrutura. Consultado o Plenário, este 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: Pelo deferimento excepcional do 

registro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: A Conselheira Lourdes Lima mantém a coerência do processo anterior, ela diverge 

do relator, e vota pelo deferimento excepcional do registro. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Quero deixar registrado que este 

processo não é da SEDUC, é do DETRAN. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Exatamente, a situação é análoga. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu tinha duas 

alternativas: ou pedia vistas e avaliava qual é a diferença, ou eu acompanho a Conselheira 

Lourdes, até porque são casos distintos, mas tem que ver qual é a similaridade ou a diferença. 

Como vossa excelência se sente mais confortável? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro, eu agradeço o apoio de vossa 

excelência, mas eu vou dizer o seguinte: temos uma justificativa, uma explicativa, tenta se 

explicar a situação da SEDUC em virtude de serem milhares de servidores. Existe toda uma 

estrutura no estado, e enfim, sucessivos que vocês já sabem. Mas também é essa mesma 

condição para outros órgãos? Enfim, eu mantenho a situação, mas a Secretaria de Controle 

Externo, o próprio Ministério Público fala que são serviços essenciais e de responsabilidade 

exclusiva de serviço público. Não tem critério nenhum, se contrata uma pessoa, e põe lá, e fica 

se renovando, é a mesma situação, mas o DETRAN não é tão grande quanto à SEDUC, não 

tem toda essa situação, mas fique à vontade, vossa excelência obviamente tem toda a 

prerrogativa constitucional para exercer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Bom, para não ser simplista, eu vou pedir vista. A presidência então 

concedeu vista ao Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2015/50853-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria 

de Estado de Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

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

indeferimento dos registros, devendo-se cessar a partir de então todo e qualquer pagamento 

decorrente dos respectivos atos, acaso ainda vigentes, e proferiu adicionalmente a seguinte fala: 

Senhor Presidente, apenas para tentar contribuir com o debate, eu não estava presente na 

sessão passada, salvo engano foi a Conselheira Milene que propôs o incidente de 

uniformização de jurisprudência em um de seus votos, a gente vê a necessidade do plenário 

debater, como tem feito, obviamente, em processos pontuais, mas de forma a abarcar um 

entendimento consolidado. Acerca da SEDUC muito se falou dos TACs firmados com o 

Ministério Público de Justiça, e o Ministério Público de Contas teve a oportunidade de ver que 

o cumprimento, a efetiva fiscalização desses TACs, o Ministério Público não teve condição por 

falta de pessoal, de estrutura, de fazer o efetivo acompanhamento e cobrar as medidas que ali 

estavam encartadas. Por isso, o Ministério Público de Contas evoluiu no seu entendimento que 

vinha sempre assentado pelo deferimento excepcional, reconhecendo os TACs firmados, mas, 

uma vez caracterizada a ineficiência desses, o Ministério Público evoluiu para opinar pelo 

indeferimento, pelos motivos já sobejamente discutidos aqui nessa corte (pausa). A matéria foi 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 840

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

Excelência proferiu seu voto para indeferir o registro, devendo ser expedida determinação para 

que a SEDUC, em até 15 dias, cesse o pagamento dos vencimentos, se ainda em vigor, e adotar 

as providências cabíveis, especialmente quanto à promoção de concurso público para 

provimento de cargos de sua estrutura. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu 

acompanho o relator, e quero enfatizar exatamente as observações oriundas do douto 

Ministério Público de Contas, aqui o Procurador doutor Guilherme, depois o doutor Patrick, e 

agora ratificado pelo Procurador Geral de Contas, que estamos no limite de tomar essa 

providência em relação às contratações do âmbito estadual porque o plenário vem se 

dividindo, as manifestações dessa casa a partir da secretaria que examina esses processos já 

vai na direção do indeferimento, que é ratificado pelo Ministério Público de Contas, de 

maneira que é uma situação que se transforma do que era anteriormente. E urge que esta casa, 

com urgentíssima emergência, vou fazer uma redundância aqui, defina uma posição a ser 

adotada sob pena de prejuízos sérios ao funcionamento da parte administrativa estadual. Eu 

acompanho o relator. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Eu peço vista dos autos. A presidência então concedeu vista à Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52593-

2, que trata do Ato de Aposentadoria de Alberto Almeida Souza, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com a devida citação ao 

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

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2015/51448-2, que trata da Denúncia formalizada por Service 

Amazon Ltda., cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo não 
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conhecimento e pela improcedência (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

conhecer a presente denúncia e determinar que seja juntada à prestação de contas da SECULT, 

exercício de 2015, conforme sugestão da SECEX com ciência aos interessados e à Ouvidoria. 

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 2015/51513-5, que trata da Denúncia 

formalizada por Bruno Santos Bordallo, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

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

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

jurídico foi pela procedência para que sejam adotadas as providências cabíveis pertinentes ao 

caso, sobretudo, no que tange a adequação do edital ás normas legais, a fim de que seja 

suprimida a cláusula restritiva de visitação técnica, como condição sine qua non para 

habilitação dos licitantes, ou, se for o caso, anulação do certame, com responsabilização dos 

respectivos representantes (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar improcedente a 

denúncia e determinar o arquivamento da mesma, dando-se ciência aos interessados e à 

Ouvidoria do TCE-PA. 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 2015/50837-7, que trata 

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

Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

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

entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros com às recomendações à SEDOP e à 

SEAD (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a senhora Noemia de Souza Jacob estava 

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

a palavra que a fez nos seguintes termos: Bom dia a todos, a todas, bom dia Presidente, 

senhores conselheiros. Primeiro, eu queria pedir desculpas porque é a primeira vez que estou 

me defendendo no tribunal e, possivelmente, não sei fazê-lo como advogado, porque não tenho 
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essa formação. Mas estou aqui para reforçar algumas questões, porque em tese, como tese, 

tenho visto que esse tema é controverso dentro do tribunal e, obviamente, como tese, tudo que 

qualquer gestor público gostaria é que pudéssemos ter todos os nossos servidores concursados 

e tivéssemos a condição de funcionabilidade totalmente preenchida. Mas o que eu gostaria 

mesmo de pontuar com relação à secretaria é que a gente tem tido algumas situações que, por 

força da junção das duas secretarias, tornam esse processo ainda mais delicado, ou seja, a 

necessidade, hoje, para que vocês tenham uma ideia que quando fizemos a junção das duas 

secretarias tínhamos 148 servidores, sendo 35 servidores temporários e 36 estagiários. Essa 

era a realidade na junção das duas secretarias. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de 

Obras Públicas cuida na parte de desenvolvimento urbano da política de desenvolvimento 

urbano, e, portanto, nós temos neste momento a revisão dos planos diretores dos municípios, 

que é uma exigência legal, e para o qual estamos apoiando os municípios através do programa 

do PRUTURB. Temos 77 municípios adesos e fazemos essa assistência técnica para que todos 

se mantenham com seus planos diretores atualizados. Temos a política de saneamento, já é 

uma exigência da Lei, vários de nossos municípios não possuem, ou seja, não possuem plano 

de saneamento, não possuem plano de resíduos sólidos, o que tem se demonstrado uma grande 

preocupação, e mais recentemente, em janeiro de 2015, o estatuto da metrópole que exige a 

discussão nas regiões metropolitanas e a necessidade do PDUI. Então também temos dentro da 

secretaria a responsabilidade de garantir que esses planos possam acontecer. Isso na parte 

relativa à política. Na parte relativa as obras, temos hoje 454 obras ativas. Obviamente que a 

cada momento desse exige uma série de necessidade de controle, acompanhamento porque 

estamos falando de recurso público. Então, se por um lado, na área da política, precisamos da 

qualificação técnica para que a gente possa ter a garantia de que os serviços possam ser 

prestados, e a Lei possa ser atendida, do lado da fiscalização de obras, muito mais sério é o 

problema porque exige que a gente realmente fiscalize de uma forma adequada as obras que 

estão sendo colocadas. Estamos colocando recurso público e não podemos acompanha-lo de 

qualquer sorte. Essa é a exigência dos próprios tribunais de controle. Aliado a isso, quando 

juntamos as duas secretarias, encontramos no processo da secretaria a realidade de várias 

junções anteriores de secretarias e perda de documento com essa falta de cuidado em relação 

ao próprio arquivo, a necessidade de que de fato a gente possa ter um arquivo que nos proteja 
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como gestores. Minha preocupação é que daqui a qualquer momento possa não estar eu na 

secretaria, e terei que responder daqui a 2 ou 3 anos por atos praticados na secretaria sobre os 

quais preciso ter os documentos adequados. Então, estamos fazendo um trabalho de 

preparação, qualificação, para que possamos fazer a digitalização do arquivo e acabar com 

esse tormento que é de todos os gestores públicos. Além disso, estamos fazendo a restauração 

da nossa mapoteca, a gente tem projetos antigos, coisas importantes para a cidade que 

estavam deteriorando, então precisamos montar também essa restauração e arquivo. Tudo isso 

estou falando porque temos, no âmbito da secretaria, dois tipos de serviço. Obviamente, a 

necessidade de servidores que virão para manter o trabalho natural da secretaria, e, portanto, 

não se tem um caráter temporário de serviço, mas temporário de vaga, posto que a gente não 

tem a necessidade, tem uma discrepância entre 267 vagas e, hoje, 131 servidores, dos quais 4 

já com processo de aposentadoria, na porta de saída, e 18 em abono permanência. Tenho hoje 

6 temporários, o que demonstra que estamos fazendo esse trabalho de redução dos 

temporários, eram 35 quando assumi em janeiro de 2015, e hoje 6 temporários. Tenho hoje 9 

estagiários contra 36 que tínhamos. Então, de fato, a gente vem fazendo o exercício de 

redução, porém, naturalmente, isso está posto nesse momento como uma necessidade 

imperiosa. Então, nesse sentido, quero reforçar no que falei nos meus argumentos por escrito, 

em respeito ao tribunal, agradecer a oportunidade que está aqui e pontuar um pouco essas 

dificuldades que os gestores vem passando. Pedimos já a contratação, a realização de 

concurso, mas essa não é uma responsabilidade que está sob a minha gestão, sob a minha 

caneta, e passa obviamente pela análise da própria Lei de responsabilidade, pelas próprias 

questões financeiras do estado. Obrigada. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

Presidente, primeiro já vejo a manifestação, neste caso, do douto Ministério Público de 

Contas, mas como houve sucessivas inversões de pautas, eu que era o segundo, doutora 

Noêmia, o mais antigo é o último que fala e o primeiro que apanha, então não tive 

oportunidade logo no início da sessão de me manifestar. Mas há assuntos que é importante a 

gente registrar. Primeiro, eu ia fazer a saudação aos presentes, como fez o ilustre Procurador, 

José Buchacra, juiz eleitoral, e eu ia exatamente fazer a saudação que estava nessa sessão, até 

incomodo-me um pouco de tê-la de pé aí, embora ela seja jovem, eu posso esperar um pouco, a 
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doutora Noêmia, que é Secretária de desenvolvimento urbano e de obras do estado. E quero 

dizer que Vossa Excelência se surpreendeu, eu não, embora não seja ela advogada, mas ela 

tem aqui na assessoria dela a doutora Sheila Sampaio, advogada, e a doutora Poliana 

Benevides, que lhe dão todo o suporte da área jurídica. Eu quero dizer que isso é importante 

porque marca nossa vida, eu lá um pouco atrás tive a honra de ser engenheiro da Caixa 

Econômica Federal e companheiro da Noêmia. Ela é servidora da Caixa Econômica Federal, 

desempenha bem a tarefa ao microfone porque ela é jornalista, comunicadora nesse sentido. 

Eu tive a honra de ser deputado estadual juntamente com o Conselheiro André e Conselheiro 

Cipriano, eu era exatamente um elemento da Caixa e subsidiado por ela para que a gente 

pudesse falar nos assuntos da Caixa Econômica da habitação, do saneamento, e ela 

exatamente estabeleceu conosco, que não vai eliminar a isenção do nosso julgamento aqui, a 

parceria de levar para a coletividade, para a população, a importância de um banco público 

da extensão da Caixa Econômica. Ela já foi superintendente da Caixa Econômica aqui no 

Pará, já foi superintendente em Manaus, presidiu a COSANPA, uma área de extrema 

importância, aliás, ontem, nas contas do Governador, doutora Noêmia, falávamos da 

importância do saneamento e do destroçamento do setor no país. De maneira que eu quero lhe 

dizer com a alegria de um ex-colega, militante dos economiários, de ter vossa excelência aqui 

conosco, foi muito bom. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Como falaram vossa excelência e o Conselheiro Nelson, a doutora, de toda 

humildade disse: “Talvez eu não saiba me expressar.” E ela fez uma defesa exemplar, explicou 

muito bem a situação, aliás, falou muito bem, então quero concordar com vossa excelência, 

Conselheiro Nelson, na direção de que a doutora fez uma grande defesa e uma grande 

explanação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Doutora Noêmia, estamos fazendo justiça à senhora, sei que a vida de um secretário 

é agitada, muita movimentação, e hoje com a inversão de pauta, a senhora teve que esperar um 

bom tempo para o seu processo ser analisado, mas muito obrigado por ter vindo, gostei muito 

das suas explicações, a gente sabe que a senhora é uma secretária técnica, isso é muito 

importante nesse momento em que a administração pública está procurando se reorganizar, 

acho que o governador fez uma boa escolha. Desejo muita sorte para a senhora à frente de 

uma secretaria tão importante para o estado. A senhora falou de uns assuntos aqui que a gente 
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não vai discutir, mas em vários momentos, tanto o Conselheiro Nelson Chaves já tratou da 

área de saneamento, que ele domina, a senhora abordou rapidinho, foi pontuando o trabalho 

que a senhora vem fazendo, foi orientando, por isso muito interessante. Assim como num 

determinado momento de sua fala a senhora falou de um resgate de mapas, documentos, de 

arquivos, de memórias que não podem se perder, e isso é importante para a cidade. É igual 

agora, recentemente, quando a gente foi reformar este prédio aqui, iniciado na gestão do 

presidente Cipriano Sabino, e concluído na minha gestão, esse trabalho, que a senhora está 

vendo, descobrimos que se trata de um projeto do arquiteto Paulo Chaves, o Secretário de 

estado, e foi o primeiro projeto da vida dele. Ele ainda estava concluindo o curso de 

arquitetura, e ele é autor desta obra extraordinária. Sabe por que a gente encontrou? Porque a 

gente tinha isso guardado, esse mapa, essa memória, o projeto aqui, e é muito importante isso. 

Num outro momento, não é o caso de falar agora, o Conselheiro Cipriano Sabino fez um 

trabalho e foi assustadora a conclusão do trabalho pela quantidade de obras públicas 

abandonadas no estado do Pará. Nós temos esse trabalho concluído. Então, que bom que a 

senhora está lá, podendo resgatar tudo isso, tocando as obras importantes, e nessa área do 

saneamento é uma missão. A população precisa, os municípios não estão preparados, na sua 

maioria, alguns até que avançaram e organizaram suas cidades, seu plano diretor, essa área 

de saneamento, coleta de lixo e tudo mais, então muita sorte para a senhora, que Deus lhe 

abençoe. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os 

registros, com as recomendações contidas no parecer do MPC. 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 2009/52855-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Capanema, 

responsável José Alexandre Buchacra Araújo, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

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

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

irregularidade das contas, com aplicação da multa regimental ao seu responsável e 

determinações à Prefeitura Municipal de Capanema (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que responsável pelas presentes contas, Senhor José Alexandre Buchacra Araújo, estava 
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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: Excelentíssimos senhores conselheiros, 

excelentíssimas senhoras conselheiras, ilustre representante do órgão ministerial, senhores e 

senhoras servidores, senhores e senhoras jurisdicionados, senhores advogados. Venho a esta 

Egrégia corte de contas na condição de jurisdicionado, vez que exerci o cargo de Prefeito 

municipal de Capanema, e à época em que exerci esse cargo, no último ano do exercício de 

meu mandato, foi pactuado entre o município de Capanema e a Secretaria de Agricultura do 

Estado um convênio objetivando o fomento na produção de feijão caupi naquele município. 

Quero ressaltar que neste período em que estive à frente da Prefeitura Municipal de 

Capanema, este município tornou-se o maior produtor de feijão caupi do estado do Pará, posto 

anteriormente ocupado pelos municípios de Tracuateua e Bragança, que originariamente 

tinham uma forte produção daquela cultura, que é própria daquela região. Neste contexto, este 

convênio foi celebrado objetivando apoiar a aquisição de combustível e contratação de hora-

trator para mecanização de 11 hectares de área, no montante de 50 mil reais. Todos aqui têm 

conhecimento que o período adequado para o preparo das áreas para cultura de feijão no 

interior do estado se dá por volta dos meses de março e abril. Este convênio foi celebrado e foi 

objeto de publicação precisamente no dia 5 de junho do corrente ano. Porém, o prazo para 

preparo de mecanização da área já estava praticamente exaurido. Vejam que era o último ano 

de mandato de um gestor à frente de um município. Os eleitores e os membros daquela 

comunidade consciente em função do último ano de que o serviço não vai ser prestado. O 

gestor, na preocupação de prestar o serviço e de não ter o dinheiro para pagar em função da 

Lei de responsabilidade fiscal. O prestador do serviço preocupado em prestar o serviço e de 

não receber por se tratar do último ano de mandato. E o gestor, naquela condição, consciente 

de que tem que prestar o serviço, mas impossibilitado pela falta de recurso, tem um convênio 

celebrado no dia 5 de junho do último ano. Praticamente já estava se exaurindo, ou já tinha se 

exaurido o prazo para preparo da área. A Conselheira Lourdes, que é egressa da EMATER 

sabe muito bem acerca desses períodos que estou falando, e alguns de vocês aqui, também 

egressos do interior do estado, sabem dessa situação. O que acontece? Neste contexto, eu 

quero colocar em relação a vocês o seguinte, numa condição eminentemente emergencial, após 

a celebração do convênio, buscando abreviar o mais rapidamente possível o preparo dessa 
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área, houve a contratação em caráter excepcional mediante um processo de dispensa de 

licitação. Ao fazer a análise dessas contas, o órgão técnico desta Egrégia corte, bem como o 

ilustre representante do órgão ministerial, concluíram, entenderam que a norma de regência 

que prevê a contratação em caráter excepcional não havia sido observada. Estou trazendo a 

vocês aqui essa condição para efeito de análise, no sentido de entender que caso houvesse a 

contratação numa outra modalidade, se estenderia demasiadamente a duração deste processo 

e certamente as áreas não teriam sido objetos de preparação dentro do período que a natureza 

nos permite. E é nesse contexto, me valendo da sensibilidade e do conhecimento de vossas 

excelências, que venho aqui no sentido de me manifestar para que haja uma observância 

quanto a esta contratação, especificamente, aqui, ao ter sido formalizado o processo de 

dispensa, ter havido a observância da norma de regência, no que diz respeito ao critério de 

excepcionalidade, que a norma prevê. Para efeito de ilustração, eu quero trazer a vocês que 

apesar do objeto do convênio prever a preparação de uma área de 11 hectares, foram 

preparados 119 hectares, mais de 10 vezes o objeto pactuado em relação ao convênio 

formalizado, quer dizer, não houve uma contratação direta, a formalização de um processo de 

dispensa, tendo em vista interesses outros que não fosse a observância do atendimento do 

serviço público pactuado naquele convênio. Além do mais, ressalto a vossas excelências que 

essa condição da formalização de instrumento de convênio tardiamente, faço aqui um 

parêntese no que diz respeito à convênios para efeito de contratação de transporte escolar. 

Todos sabem aqui que no mês de fevereiro os ônibus já têm que estar rodando porque a 

comunidade estudantil assim requer. E muitas vezes o gestor a nível municipal tem um 

convênio celebrado quando você deveria fazer a contratação no final de janeiro, início de 

fevereiro, em outubro, em setembro, o que resta ao gestor para minimizar aquele problema? 

Muitas vezes é fazer uma contratação numa modalidade que no entender no corpo técnico e do 

órgão ministerial não deveria ser feita daquela forma, mas o tempo urge e a comunidade chega 

e lhe cobrar com ênfase, e você precisa resolver o problema, pois você se dispôs a ser gestor 

daquele município. E, nesse contexto, pedindo o mais absoluto, a observância do mais absoluto 

senso de justiça de vossas excelências, eu pugno no sentido de que haja uma reavaliação nos 

pareceres conclusivos, tanto do órgão técnico, quanto do parecer do eminente representante do 

órgão ministerial, tendo em vista esse aspecto que trago à análise de vossas excelências. 
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Observo aqui o mais absoluto senso de justiça em relação a todos vocês, e venho aqui numa 

condição de absoluto respeito à essa corte, justificar o porquê. Não houve desvio, não houve 

inobservância no que concerne ao objeto, pelo contrário, como digo à vossas excelências, 

foram atendidas 10 comunidades conforme o parecer do técnico da Secretaria de Agricultura, 

quer dizer, muito além daquilo que foi pactuado, daquilo que foi avençado entre o município e 

a Secretaria de Agricultura do Estado. Além do mais, quero relatar em relação a vocês que na 

formulação do parecer ministerial que se deu após a manifestação deste jurisdicionado, o 

órgão ministerial se manifestou quanto à formalização de um processo de dispensa para efeito 

da contratação do combustível. É bem verdade que quando da formulação da prestação de 

contas não foi juntado o processo da aquisição para efeito da aquisição de combustível, porque 

já existia uma tomada de preços que havia sido objeto de preparo por parte da municipalidade 

à época, e foi em função desse processo licitatório de tomada de preços que foi feita a 

aquisição de combustível e, nesse contexto, eu quero trazer ao conhecimento de vossas 

excelências que o meu mandato se restringiu ao período de 2005 a 2008, momento em que 

houve a celebração do contrato para efeito da aquisição de combustível e posterior assinatura 

dos termos aditivos referente a este contrato, fruto deste processo de tomada de preços. 

Processo esse que já foi objeto de análise por parte do Egrégio tribunal de contas dos 

municípios, cujas resoluções trago aqui para análise de vossas excelências, bem como dos 

decretos legislativos, objeto da apreciação por parte da Câmara Municipal ao julgar as 

referidas prestações de contas. Portanto, as resoluções referentes aos exercícios de 2005, 

2006, 2007 e 2008, bem como os decretos legislativos referente à análise dessas prestações de 

contas, onde consta parecer prévio recomendando a aprovação, trago aqui para postular a 

reabertura da instrução processual, a referida juntada da presente documentação, bem como, 

apesar de haver também conforme observou o ilustre representante do órgão ministerial, o 

carimbo de pago nas notas fiscais da aquisição de combustível. Não havia o recibo específico 

referente àquelas notas que foram emitidas e cujo produto foi adquirido. Trago também os 

recibos em original conforme preconiza este egrégio tribunal, postulando a reabertura da 

instrução processual para que seja objeto de análise esta documentação, bem como no 

momento da reanálise deste processo, que vossas excelências levem em consideração essas 

argumentações para efeito de análise das referidas prestações de contas. Quero concluir 
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minha fala agradecendo a disponibilidade, o bom atendimento dispensado por todos nesta 

corte, desde serventuário até Conselheiro, nos colocando como jurisdicionados à vontade para 

que se venha aqui e se justifique, se explique de como se procura aplicar o dinheiro público. 

Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo 

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

esclarecimento de fato, doutor Alexandre. O senhor informa na tribuna que, se eu entendi 

correto, há um procedimento de tomada de preços para aquisição de combustíveis? 

Manifestação do Senhor José Alexandre Buchacra Araújo: Perfeito, sua excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: Mas para aquisição de serviços de trator foi feito por dispensa? 

Manifestação do Senhor José Alexandre Buchacra Araújo: Para efeito da aquisição, a 

contratação do serviço de trator foi feito por dispensa, tendo em vista que eu tinha a dúvida de 

que se haveria a celebração do convênio, se o recurso seria objeto de repasse, até porque se 

tratava do último ano do meu mandato, e eu tinha a preocupação tanto de atender ao munícipe 

e o jurisdicionado, mas tinha a dúvida de que se ao contratar o trator para que ele preparasse 

a terra, eu teria recurso para efetuar o pagamento. Logo após as devidas manifestações 

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

a documentação apresentada e solicitou a reabertura da instrução processual. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2016/50193-0, que trata da Consulta formalizada pela Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, cuja Relatora foi a Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira, que se manifestou nos termos a seguir: Senhor Presidente, antes 

de iniciar o relato sobre o processo, eu gostaria de informar a este Douto Plenário e quero até 

pedir a opinião dos nobres conselheiros e Conselheira no sentido de que este relatório e voto, 

nós fizemos várias consultas, estudamos muito esse processo e entendemos que o Tribunal de 

Contas da União tem um parecer, um acórdão já formalizado sobre este assunto, e tem outra 

jurisprudência, numa outra direção, do estado de Minas Gerais. Porém a mais sensata que 

encontramos, foi a do Tribunal de Contas da União. Portanto adotamos no nosso relatório e no 

nosso voto, inclusive na íntegra, e eu queria dizer que são 19 páginas do relatório e o voto do 
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tribunal de contas da união. Adotamos na integra e eu gostaria de fazer a supressão, porque 

achei importante todo o voto, na integra, o relatório, o voto do TCU e vamos propor ao 

plenário para adotá-lo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: E eu já acho que pelo tamanho e pela importância que tem é muito provável 

que tenha pedido de vista. Eu até me valeria dessa situação para pedir à Vossa Excelência, que 

pudesse nos fornecer uma cópia do expediente, eu gostaria de estudar com minha assessoria. 

E, se for o caso, a gente poderia sobrestar a matéria em seguida para votar na próxima sessão. 

Vossa excelência está com a palavra e pode conduzir da melhor forma que desejar. O tempo é 

de vossa excelência. O que vossa excelência propõe? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Primeiro, a consulta é sobre o quê? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A consulta é sobre a 

realização de sub-rogação em contratos administrativos celebrados pelo estado e particulares. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu sugeriria, se 

vossa excelência me permite entrar no diálogo, fazer os termos da consulta e há, pelo que a 

própria Conselheira anunciou aqui, doutrinas divergentes. Anunciava a consulta, é o voto dela, 

e se em qualquer de nós causar dúvida, um de nós pede vista. Ela já teria expressado da forma 

como o TCU encara essa matéria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: É um caso atípico aqui no plenário, até para quem está 

participando da sessão, jurisdicionados aqui presentes, não costuma acontecer, aliás, nunca 

aconteceu. Ela está com a palavra e pode ler 19 páginas, mas eu gostei da atitude da 

Conselheira Lourdes Lima. Então, vamos fazer assim, até porque nos interessa estudar a 

matéria, mas eu lhe pergunto quantas páginas tem o voto de vossa excelência? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não está resumido 

porque eu acompanho na íntegra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então eu acho que vossa excelência deveria ler a consulta e 

o voto de vossa excelência para a gente saber o que é. Se algum Conselheiro não se sentir em 

condições de votar, aí sim pode ter o pedido de vista ou distribuição do voto de vossa 

excelência para conhecimento de todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Cuidam os autos da consulta formulada a este tribunal 

pela senhora Noêmia de Souza Jacob, na qualidade de Secretária de Estado de 
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Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, SEDOP, a qual indaga sobre a eventual possibilidade 

da realização de sub-rogação em contratos administrativos celebrados por estado e particulares. A 

consulta foi acatada pela digna presidência desta corte, após parecer exarado pela procuradoria 

jurídica desta Corte de Contas, a qual se manifesta pela admissibilidade considerando que a 

mesma preenche os requisitos do regimento interno deste Egrégio tribunal. É o relatório, senhor 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para acolher a respeitável decisão proferida pelo TCU 

sobre a matéria e adotá-lo como reposta à consulente. Consultado o Plenário, este assim se 

manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro 

Presidente, eu tive a oportunidade de conversar com a Conselheira Lourdes antes da leitura desse 

voto, algumas explicações que ela me deu, então consoante àquilo que ela se manifesta, por aquilo 

que depreendi depois agora com a leitura, e aquilo que ela me informou antes, eu tenho condições 

de acompanhá-la. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Acompanho a relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Deixa ver se eu entendi, digamos, uma síntese do voto. Primeiro, está previsto no edital, e em 

segundo, se não houve perda da capacidade técnica com a cisão, fusão e incorporação. São esses 

dois principais itens que determinam? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Isso é o que diz a Lei 8.666 de 93, art. 78, inciso VI. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: E diz que tem que estar previsto no edital, 

é isso? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É 

que, diante disto, há uma controvérsia nesse artigo, inciso, porque é muito difícil você, tanto na 

cisão e na fusão, ter esse olhar do que pode acontecer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Dependendo do contrato, porque se o contrato for longo surgem 

oportunidades comerciais que podem justificar isso, mas eventualmente não está previsto. Aí a 

empresa perde o direito ao contrato e o estado talvez tenha o prejuízo da continuidade de uma 

obra, feito com uma empresa que eventualmente pode manter ou até aumentar a capacidade 

técnica dela. É uma decisão complicada, mas tem uma legislação anterior, não quero dizer que eu 

divirjo da legislação anterior, só acho que ela foi vista de uma maneira muito restritiva, na verdade 

mereceria uma análise por parte do contratante, se não houve perda da capacidade de realização 

do contrato, e não simplesmente: “Era previsto, ou não.” Senão vai virar uma cláusula permanente 

dos contratos. Tem que ter dois contratos, porque fusões, incorporações, cisões, são coisas que 
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podem ocorrer a qualquer instante, e que não necessariamente, com certeza não, não são para 

diminuir a capacidade técnica. E também a gente não pode pedir que as empresas cresçam, por 

exemplo, a empresa “A” se saiu tão bem, porque não terá apenas um único contrato. Ela se saiu 

bem, então vou incorporar. Ou foi incorporada por uma empresa até maior que ela, a capacidade 

técnica dela de fazer aquele contrato seria até maior, mas a previsão do contrato passa a ser uma 

coisa restritiva à empresa e restritiva ao interesse público. Agora, se é uma coisa prevista na lei n. 

8.666, não tem muito como a gente olhar de forma diferente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Feitas as fusões, incorporações, faz-se o 

registro e comunica, e aí estaria incorreto? Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: De repente a perda daquele contrato muda o custo da fusão, incorporação e cisão 

porque o contrato é parte inerente de um processo de comercialização de uma ação ou de uma cota 

de capital. É uma questão negocial que a gente estaria até se metendo em um assunto, e às vezes 

atrapalhando um processo comercial útil para a sociedade que é o de fortalecimento de empresa. 

Ninguém se funde, se cinde ou se incorpora se não for para melhorar a empresa. Mas não tendo 

condição de fazer uma elaboração diferente dessa, eu vou acompanhar o voto da relatora, que teve 

mais tempo de observar do que eu, mas guardo para mim esse desconforto de imaginar que um 

contrato pode ter esquecido de ter esta cláusula específica prevendo essa possibilidade, e por isso 

corra-se o risco, e também em caráter apenas hipotético de se perder um contrato bom com uma 

empresa, porque não foi prevista uma cláusula, talvez seja até bom a partir dessa consulta, que em 

próximos contratos que o estado celebre com outras empresas, que preveja essa cláusula como 

coisa impositiva, como outros casos também o são, por isso acompanho o voto da relatora, com 

este aposto, este adendo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho a relatora. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Compulsando os autos, eu pude perceber que a pergunta foi bem genérica, é 

sobre sub-rogação e cessão de contratos, derivados de licitação, e esse caso, essa situação é bem 

excepcional, e ela precisa estar vinculada ao edital, então nesses termos, eu acompanho o voto da 

relatora, mas acredito que essa resposta tenha que ser mais diretamente baseada na pergunta 

genérica na maneira que foi. Não foi exclusivamente em relação a sua incorporação, o 

questionamento foi mais genérico ou não? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheira, me conceda um aparte, até porque a consulta, 

acredito tenha esse perfil de ser uma coisa ampla e genérica, obviamente, em tese, como foi se 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 853

analisar o caso do mérito de uma questão própria. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Perfeito, quando o voto se restringe à situação 

de fusão, incorporação de empresas, ela limita um pouco a resposta, já que a pergunta foi mais 

abrangente, é só essa ressalva que eu preciso fazer, mas eu acompanho a relatora, eu preciso só 

que a consulta seja respondida nesses termos mais amplos, alcance sua totalidade. É a minha 

opinião. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Conselheira 

Lourdes, a pergunta da Conselheira Rosa é sobre a sub-rogação e não a manutenção do contrato. 

É isso? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: O que eu me referi é que o questionamento da denúncia pelo que eu pude ler no processo é 

a respeito de sub-rogação e cessão de contratos no geral, sem especificar o fato de a empresa ter 

sido fundida. Então a pergunta foi um pouco mais ampla. Responde porque diz da mesma maneira, 

é muito excepcional, e é preciso que esteja vinculado isso no edital, perfeito, acredito que sim, só 

que, na resposta da consulta, é preciso que seja estendido e generalizado um pouco mais, mas o 

norte é esse mesmo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Não 

necessariamente. É necessário a consulta, é o que estou tentando entender junto com a Conselheira 

Rosa. Não necessariamente precisa estar aplicado ou fusão, ou cisão, ou incorporação, mas é 

sempre sub-rogação. Ela pergunta se pode ser sub-rogada? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: No mesmo fundamento, com o mesmo 

fundamento. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Ela envolve. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Eu acompanho o voto da relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu percebi que é necessário a gente aprofundar um pouco mais 

os nossos estudos sobre a matéria, pela relevância que ela tem. Eu queria consultar o plenário, a 

gente pode sobrestar a matéria por duas sessões, ou um dos conselheiros pedir vista. A ideia do 

sobrestamento permite que cada um possa estudar um pouco mais, para se sentir mais seguro ao 

votar. A partir da decisão, se for por unanimidade, passa a ser uma instrução normativa do 

tribunal e vai valer para toda administração pública. Vossa excelência ainda não votou, 

Conselheira Rosa, e eu vejo que vossa excelência está fazendo indagações apropriadas e bastante 

pertinentes. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Eu acompanho o direcionamento da relatora, só sugiro que a resposta à consulta seja um 

pouco mudada. O tribunal vai ter que apresentar a resposta disso e é preciso elaborar a resposta 
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fundamentada no direcionamento que a relatora trouxe aqui em plenário. Só isso, mas eu 

acompanho. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: A interpretação é a mesma. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: É a mesma, restritiva, excepcional e vinculada ao edital. Eu não 

acho necessário o pedido de vista. A própria consultoria jurídica do doutor Odilon trouxe aqui. A 

resposta da consultoria jurídica no processo conclui desta maneira, ante a todo exposto, esse 

núcleo jurídico empreende pela possibilidade da realização de sub-rogação apenas quando houver 

previsão expressa no edital, no contrato administrativo, quando houver, devendo haver, inclusive, 

os requisitos a serem obedecidos para sua realização, bem como devendo ser aplicado o princípio 

da razoabilidade quando da análise anterior à realização a fim de que não haja fraude à licitação. 

É só concluir com isso. A resposta já está pronta nos autos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu novamente faço uma consulta aos 

conselheiros, inclusive aos que votaram, da necessidade de sobrestar a matéria ou concluir hoje. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A dúvida que percebi 

dos conselheiros é apenas quanto ao dispositivo final da consulta, ou seja, a resposta final. A 

resposta dada pela Conselheira Lourdes está de acordo com a consulta. Mas talvez a dúvida da 

Conselheira Rosa e do Conselheiro André esteja no dispositivo final de como responder porque vai 

ser a ementa, propriamente. Então, acho que o sobrestamento que vossa excelência sugeriu, para 

nós apararmos eventualmente esta redação final, seja o caminho mais viável. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então está sobrestado por 

duas sessões. Conselheira Lourdes, vossa excelência entendeu? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tranquilo. Duas sessões para a gente 

trazer uma melhor formatação do resultado final.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Perfeito, eu acho que Vossa Excelência entendeu 

direitinho as indagações dos conselheiros, vossa excelência poderá, se desejar, reformular o seu 

voto. Caso contrário, um outro Conselheiro poderá propor uma pequena modificação, mas a 

princípio eu vi que todos concordaram com vossa excelência. Então vamos sobrestar por duas 

sessões, e eu queria pedir à vossa excelência, Conselheira Lourdes, que pudesse encaminhar a 

cada Conselheiro uma cópia deste processo, ou melhor dizendo, da consulta e do voto. Voltará à 

pauta dia 7 de junho. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50552-3, que trata do 

Agravo Regimental, interposto por Debora Barros Coelho Neto Duarte, cuja Relatora foi a 
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Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, registrando-se na ocasião o impedimento do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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, dar-lhe provimento, reformando a decisão recorrida, 

considerando o tempo de licença maternidade para fins de cômputo do tempo de estágio probatório, 

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

manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/51903-0, que trata da 

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

procedência Federação Paraense de Futebol, responsável Antonio Carlos Nunes de Lima, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, 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 pela irregularidade das contas, sem 

importar em devolução de valores, com aplicação das multas regimentais (pausa). A seguir, a 

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

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

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

contas irregulares, sem devolução de valores, e aplicar ao seu responsável a multa no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais) pela irregularidade e, ainda, aplicar ao senhor Cláudio Alberto Castelo 

Branco Puty a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo descumprimento 

da Resolução nº 13.989/95. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50433-6, que trata do 

Recurso de Reconsideração, interposto por Raimundo Oliveira de Almeida, 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 não provimento, com 

a manutenção do Acórdão nº 49.391/2011, em todos os seus termos (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 
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regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe 

provimento parcial, julgando agora as contas regulares com ressalva, mantendo a multa 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 do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51822-2, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo 

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 indeferimento dos registros, com 

sugestão de determinação à FUNCAP, com aplicação da multa regimental ao seu responsável 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com recomendações 

sugeridas pelo Ministério Público de Contas, deixar de aplicar multa pela publicação fora do prazo 

face o Prejulgado nº 06 e item 04 do Anexo da Resolução nº 17.459/07, e aplicar à Sra. Euniciana 

Peloso da Silva a multa no valor de R$300,00 (trezentos reais) nos termos do art. 243, III, “b” do 

RITCE e item 2.1.1.1, “a” do Anexo 04 da Resolução nº 17.459/07, todos combinados com o art. 

283 do Ato 63/2012, que dispõe que na aplicação de multa por este Tribunal, considerar-se-á, nos 

casos pretéritos à vigência do atual Regimento, a norma mais recente, desde que mais benéfica ao 

jurisdicionado. 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 2009/53032-7, que trata da Prestação de 

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

Municipal de Santarém, responsável Maria do Carmo Martins 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 glosado e aplicação das multas 

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

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

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

proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 
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Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/51669-7, que trata da Auditoria Especial realizada no Instituto de Gestão 

Previdenciária do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

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

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

de determinação ao IGEPREV no sentido de que se abstenha de praticar as irregularidades 

explicitadas no relatório de auditoria e neste parecer, devendo a unidade técnica monitorar este 

cumprimento (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o advogado do IGEPREV, doutor 

Gilson Rocha, 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: Boa tarde a todos. Quanto ao teor da 

auditoria no órgão de previdência do estado do Pará, após várias diligências sobre mesmo tema, 

foi objeto de um acórdão desta corte em que houve uma recomendação genérica ao instituto e ao 

estado do Pará como um todo, com teor de se abster, para observar os termos da súmula 4 do STF, 

bem como das súmulas 15 e 16 do STF. Então, após várias diligências de vários processos que esta 

egrégia corte encaminha ao órgão de previdência, no ano de 2016 o estudo de previdência acatou 

as diligencias dessa corte. Nos benefícios previdenciários neste ano corrente já foram aplicados 

integralmente as súmulas 15 e 16, e tal fato foi comunicado a esta corte no processo que eu peço, 

data vênia, a juntada nesses autos, através do oficio 502/2016 de 3 de maio. O órgão de 

previdência comunica formalmente a esta corte o cumprimento parcial, aquele que lhe compete, 

das recomendações, objeto dessa auditoria, que nos benefícios, e no teor do oficio, rapidamente, 

que tenha com base de cálculo os proventos integrais, os benefícios com direito a integralidade e a 

paridade, o instituto já cumpre. Deixou de fazer o reajuste automático do salário mínimo em 

janeiro, e seguindo o calendário normal de reajuste que o estado concede em abril, que é a data 

base dos servidores do estado. Então, daquilo que compete a autarquia, ela já vem cumprindo neste 

ano as recomendações da súmula 4. Quanto à diferença complementar, nosso sistema estava 

parametrizado para todo benefício que tivesse como vencimento base o valor inferior a um salário 

mínimo, automaticamente ele faria a conversão, a majoração do valor para integralizar o salário 

mínimo. Mas já foi feito o ajuste técnico no sistema, e neste, como foi neste benefício, em 2016 já 

foi corrigido este equívoco. E agora só é aplicada esta diferença quando a remuneração, o 

provento total, for inferior ao mínimo, então é feito a diferença complementar. Então peço que 

venha apresentar o termo do oficio para mostrar que a autarquia tem apreço pela decisão desta 
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corte, e naquilo que lhe compete, fazer os ajustes necessários. Excelências, eram essas as 

considerações a serem feitas. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Você se referiu a um 

parecer da Procuradoria Geral do Estado, durante o relatório, foi muito corrido, não entendi, eles 

foram contrários à posição do órgão técnico? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Sim, na verdade, o que acontece, o IGEPREV, quando 

apresentou a defesa, solicitou que fosse diligenciado junto à SEAD e a PGE para que apresentasse 

também suas razões em relação ao que estava sendo abordado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Foi deferido só em relação a um 

questionamento? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Sim, porque os dois outros itens dizem respeito exclusivamente ao IGEPREV, porque 

falavam apenas de atos de inativação, o primeiro item que poderia ser aplicado para os ativos foi 

deferido. A procuradoria geral veio ao processo defendendo na verdade a atualização automática 

no mês de janeiro em relação aos proventos, em relação à remuneração na atividade. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Seria justamente 

sobre a súmula 4? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Que é em relação à sumula vinculante 4, só que é algo que vou abordar agora na proposta 

de decisão. Essa proposta já foi regularizada no âmbito do estado em janeiro deste ano, posterior à 

manifestação da Procuradoria Geral do Estado. Logo após as devidas manifestações, Sua 

Excelência proferiu proposta de decisão para determinar ao IGEPREV que passe a observar, no 

pagamento dos proventos, o teor das súmulas vinculantes 04, 15 e 16 do STF, somente procedendo 

ao pagamento da denominada “diferença complementar” nas hipóteses em que o total dos proventos 

do servidor inativo seja inferior ao salário mínimo estipulado pelo governo federal e garantindo, 

ainda, que as gratificações e demais vantagens destinadas ao servidor não incidam sobre esta 

parcela; Determinar à Secretaria de Controle Externo que proceda à análise dos resultados da 

presente auditoria especial nas contas de gestão da SEAD e do IGEPREV referente ao exercício 

corrente para monitoramento do cumprimento do que aqui decidido; Determinar o envio à 

Secretaria de Estado de Administração (SEAD), IGEPREV, à Procuradoria Geral do Estado (PGE), 

à Auditoria Geral do Estado (AGE) e à Casa Civil da Governadoria cópia desta decisão, para 

ciência, cumprimento e acompanhamento da parte que lhes cabem. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 
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Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio 

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

da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Na sequência foi anunciado 

o Processos nºs 2015/50050-2 e 2015/50207-5, que tratam dos Recursos de Reconsideração, 

interpostos por Fernando Agostinho Cruz Dourado e Iran Ataíde de Lima, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, com pedido de vistas pelo Conselheiro André 

Teixeira Dias, em sessão ordinária de 22/03/2016, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53622-5, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo pela extinção do processo, sem 

resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do que dispõe o art. 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos no Tribunal 

de Contas do Estado (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

feito sem julgamento de mérito, haja vista a ausência de interesse processual. 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 pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53323-8, que trata do Pedido de Rescisão 

requerido por Roselito Soares da Silva, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

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

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

conhecimento e provimento parcial, para retificar a devolução do valor glosado, com a manutenção 

das multas impostas pelo Acórdão nº 52.415, de 27.08.2013, em todos os seus demais termos 

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

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

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

no mérito dar-lhe provimento parcial, mantendo a irregularidade nas contas, porém reduzindo o 
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valor a ser devolvido para a importância de R$3.695,91 (três mil, seiscentos e noventa e cinco reais, 

noventa e um centavos), mantendo a multa de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) pelo dano 

causado ao erário. 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. Neste momento se registrou a saída do Plenário de Sua Excelência a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51363-3, que trata do 

Recurso de Reconsideração, interposto por Orleandro Alves Feitosa, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

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

jurídico foi pelo conhecimento e não provimento, com manutenção do Acórdão nº 42.995/2008 

(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 conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe 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. Conforme 

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

o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/51876-1, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por José Júlio Ferreira Lima, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência do presente recurso de 

reconsideração, mantendo-se o Acórdão nº 53.836 em todos os seus termos (pausa). A seguir, a 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso, para no mérito, dar-

lhe o pretendido provimento, reformando a decisão recorrida, passando a julgar as contas regulares 

com ressalva, mantendo a multa de R$500,00 (quinhentos 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. 
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Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52969-3, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizada pelo Instituto de Gestão Previdenciária 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 indeferimento 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 recomendação ao IGEPREV determinar a juntada desta decisão à 

respectiva prestação de contas do Igeprev. 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. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2009/50988-5, que 

trata do Ato de Aposentadoria de João Carvalho de Sousa, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

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

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

indeferimento do registro, com sugestão que não seja determinado ao interessado a devolução do 

montante até então recebido, em razão do teor da Súmula nº 249 do Tribunal de Contas da União 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir o registro, deixar de expedir 

determinação de cessação de pagamento dos proventos em virtude de que o IGEPREV realizou o 

cancelamento do benefício após o óbito do interessado. 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 

2013/51063-0, que trata do Ato de Aposentadoria de Raimundo Mendes Soares, cujo Relator foi o 

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

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

entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51077-6, que trata da 

Indicação de Membros para compor a Comissão Permanente de Sistematização e Consolidação de 

Jurisprudência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 
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Teixeira: Conforme documentação distribuída aos senhores conselheiros na última sessão 

ordinária do dia 19, submeto à consideração plenária a indicação subscrita pelo excelentíssimo 

senhor Conselheiro Nelson Chaves, coordenador de sistematização e consolidação de 

jurisprudência deste tribunal. O nome da excelentíssima senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha para compor a comissão permanente de consolidação e sistematização de 

jurisprudência, nos termos previstos no art. 1°, inciso II da resolução nº 18.727, de 3 de setembro 

de 2015. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Agradeço à vossa excelência a colocar para deliberação deste plenário o nome da Conselheira 

Substituta Milene, pelos seus méritos, pela dedicação que tem demonstrado nesta casa, no mesmo 

sentido que seria também o Conselheiro Substituto Julival, ambos têm demonstrado à saciedade o 

seu compromisso com a instituição. É um assunto de extrema importância, tenho certeza que a 

Conselheira Milene desempenhará bem, também haverá indicação de dois servidores efetivos da 

casa, que serão o Leônidas e a doutora Isabela para dar cumprimento à esta matéria de grande 

importância ao nosso tribunal. Penso que estaríamos tomando uma decisão absolutamente correta, 

por isso agradeço a vossa excelência por ter trazido ao plenário no dia de hoje. Foi, então, 

colocada a matéria em votação que, aprovada unanimemente, ficou consubstanciada através da 

Resolução nº 18.821/2016-SEGER, desta data.  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, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Senhores, acabamos com a parte da sessão dos processos e 

matéria administrativa também, colo a palavra a disposição dos presentes. Manifestação do 

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

rapidamente, eu conversei com os conselheiros, todos apoiaram, considerando o período entre 

2006 a 2016, o tribunal julgou várias contas irregulares aplicando multa e glosa, inclusive esses 

dados estão disponíveis para toda a sociedade no site do tribunal, e que atualizados apresentam os 

seguintes valores, falo só esse período de 10 anos: R$503.277.000,00 de infração de glosa e 

R$10.697.000,00 de infração de multa, que não foi recebido ainda nestes 10 anos, mas esse valor 

vai para mais de 600 milhões, porque se for buscar 2005, 2004, 2003, obviamente vai passar de 

600 milhões. Submeto ao plenário, senhor Presidente, proposta de expedição de ofícios à 
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Secretaria da Fazenda e à Procuradoria Geral do Estado solicitando as seguintes informações: 1 - 

À Secretaria da Fazenda informar a relação dos inscritos nesse período da dividida ativa, em 

decorrência das decisões proferidas pelo TCE; 2 - Informar também os valores de glosa e multa 

aplicadas pelo TCE no período em questão que foram efetivamente quitados, pagos. 3 - À 

Procuradoria Geral do Estado informar as ações de execução, ajuizamento, em decorrência das 

decisões proferidas pelo tribunal de contas do plenário. Todos os conselheiros fizeram acórdãos 

nessa direção. 4 - Procuradoria Geral do Estado para informar quais as ações do estado que já 

obtiveram êxito e quais os valores efetivamente ressarcidos ao erário público nos períodos 

supracitados. Coloquei apenas 10 anos, senhor Presidente, que já dá um valor de 503 milhões. É 

uma proposição para que a gente possa tentar ter a informação mais próximo das atualizadas, mas 

o número é bem maior que isso. Foi, então, colocada a matéria em votação que, aprovada 

unanimemente, ficou consubstanciada através dos Ofícios nºs 062 e 063/2016-SEGER, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O Conselheiro 

Odilon me perguntou, e eu pergunto a vossa excelência se esses nossos lagos poderão ter a 

presença dos peixes. Ele tem uma preferência muito grande pelo meio aquático, pelos peixes, eu 

também acho muito bonito. Sem brincadeira, os estudantes ficavam olhando, até o Cipriano 

conhece também, temos algumas pessoas que perguntaram: “Poderia até fazer a doação de 

algumas espécies.” Porque o lago, com o peixe, eu vejo ali do gabinete, as crianças fotografam, é 

uma coisa que dá vida. É só uma contribuição que eu acho que enriqueceria. Esses nossos jardins 

são tão admirados, a gente pensa que não, mas tem muita gente que vem aqui, senta, contempla, já 

houve escritor do professor Salomão Laredo, que tem uma crônica belíssima, Conselheiro André 

Dias. Então ele fez uma crônica belíssima a respeito dos nossos jardins, ele ia buscar o filho no 

colégio Nazaré, vinha e se cercava dessa área verde, e esse lago realmente com a vegetação e com 

os peixes constitui um atrativo. É uma forma de ver que as pessoas se aproximam da nossa 

construção aqui, seria um apelo à vossa excelência para resgatar e para a alegria do Conselheiro 

Odilon, que os peixes estejam logo ali perto dele. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou falar uma coisa para vossa excelência e já 

vamos encerrar. A gente pensa que sabe tudo de um assunto que a gente acha que conhece porque 

eu fui também um pouco pescador por necessidade, nasci no meio da roça e da pesca, mas me 

surpreendi neste período que estou Presidente com a questão dos peixes. E por que não pode trazer 

para cá alguns peixes? Primeiro que tem umas plantinhas aí na agua, muito bonitas por sinal, 
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alguns peixes comem as planas. E outros peixes comem os outros peixes. E para se ter uma ideia, 

pegamos cinco exemplares de pirarucu, Conselheiro Cipriano, fizemos um experimento aqui, os 

outros peixes mataram os pirarucus, o que é isso? Então o grupo que cuida dos peixes trouxe mais 

de 100 exemplares, estão no lago, de um peixe amazônico, que está se desenvolvendo, mas também 

me chamam a atenção, esse peixe é diferente das carpas que ficavam passeando na água. Esses 

peixes se escondem, principalmente debaixo da rampa. Então o que fizemos, trouxemos um 

especialista, ele veio aqui, e está estudando qual peixe melhor se adapta nesse lago e não destrói as 

plantas. E também qual alimentação adequada para os peixes, ainda tem isso. Disseram que eles 

comeram as plantas porque a alimentação que estavam colocando não era adequada. O peixe com 

fome comia a planta. É por isso que estamos estudando o caso para ver como resolver isso, 

realmente procede a preocupação, mas a gente está encaminhando a melhor das soluções. 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 cinquenta e três minutos (13h53min) e mandou 

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

confeccionasse a presente ata. 
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