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ATA Nº 5.397 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatorze (14) do mês de junho 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 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. Em seguida, Sua Excelência 

justificou a ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, por 

motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da 

sessão ordinária do dia nove (09) de junho 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 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 André Teixeira Dias: Aprovo-a. Manifestação do 

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

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): 

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

considerando dispositivo regimental, convocou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha para atuar na sessão como Conselheiro. Em seguida, solicitou ao senhor 
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secretário a inversão da pauta, antecipando o julgamento dos processos da relatoria da 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, oportunidade em que anunciado o Processo nº 

2014/50672-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

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

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

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

indeferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao responsável pelas 

contratações e determinações à Seduc e à Casa Civil da Governadoria do Estado. (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas contratações, 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 deferir os registros. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a 

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

divergente, pelo indeferimento do registro. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Acompanho a relatora. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Acompanho a relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Acompanho a relatora. 

A presidência proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por maioria (6x1). 

Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, 

do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/51842-7, que trata 

do Ato de Aposentadoria de Raimundo Gomes da Silva, cuja Relatora foi a Conselheira 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 
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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 2014/51201-8, que trata do Ato de Aposentadoria de 

Zélia Correa de Oliveira, cuja relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

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

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

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

André Teixeira Dias. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/53070-6, que trata do Ato 

de Aposentadoria de Franco Pereira de Almeida Filho, cujo relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias, com pedido de vista pela Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da 

Cunha, em sessão de 05/04/2016, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Neste momento se registrou a ausência em definitivo do plenário de 

Sua Excelência a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2009/52343-4, que trata do Ato de Pensão em favor de Maria Ferreira de Souza, 

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, sem importar em 

solução de continuidade do pagamento do benefício, porém determinando-se ao Igeprev que 

proceda a retificação do ato em razão das irregularidades identificadas, para adequar a base do 

cálculo do provento ao soldo do 2º Sargento PM e excluir a parcela de auxílio invalidez, sob 

pena de multa regimental e expedição de ofício à PGE para que, em caso de manutenção do 

pagamento indevido adotar as providências necessárias para a respectiva adequação e 

responsabilização, haja vista o ônus acarretado aos cofres públicos. (pausa). A seguir, a 
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Presidência proclamou que o responsável, 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 indeferir o registro, 

determinando ao IGEPREV cessar o pagamento no prazo de 15 dias, informando tal 

providência a este TCE sob pena de responsabilidade solidária. Consultado o Plenário, este 

assim se manifestou: Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Eu queria ouvir o eminente relator, visto que é uma decisão muito 

forte. Eu não vi o processo. Obviamente o eminente relator estudou. É o presidente da 

tramitação do processo. Não sei se caberia mais informações ou mais detalhes para não cortar 

o benefício de uma pessoa aposentada. Mas eu queria, se o Conselheiro puder dar esse 

esclarecimento, pelo menos a mim. A pessoa recebe a pensão e então vai passar a não receber 

mais. Perde o benefício, não é isso conselheiro? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Não vai perder, Conselheiro. Esclareço que a corte, por 

meio de resolução, determinou a correção do benefício. Que fosse retificado. E o IGEPREV, 

como é uma reforma de uma pensão da PM, necessita que a PM também observe isso. E a PM, 

na verdade, não atendeu a diligência do Tribunal de Contas. Nem o IGEPREV. Nesse caso, o 

gestor do IGEPREV tem duas situações. Ele precisa compatibilizar o direito à pensão dessa 

senhora, que ela tem o direito à pensão. Só que o valor que está sendo pago é muito maior do 

que o devido. E ele vai ter que compatibilizar isso com a decisão do tribunal. Quando o 

tribunal determina do cessamento de benefício, automaticamente o que acontece, internamente, 

no IGEPREV é que ele novamente vai dar o contraditório e ampla defesa para a senhora. Ela 

vai vir aos autos, lá no IGEPREV, e vai ser comunicada que o seu benefício vai ser diminuído. 

Então o IGEPREV vai emitir uma nova portaria e vai encaminhar ao tribunal, atendendo então 

a determinação que o tribunal fez agora, caso seja acolhida pelo plenário. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: As diligências não 

foram cumpridas? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Não Foram. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: E então a pessoa vai ser penalizada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Não, a pessoa não será penalizada. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Mas vai cessar o 

recebimento dela. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

O IGEPREV tem 15 dias para escutar a pessoa ou recorrer da decisão do tribunal. Ele pode, 

ainda, se não concordar, recorrer aqui no nosso âmbito. Veja bem Conselheiro, a pessoa está 

desde 2001 recebendo soldo de segundo tenente quando não poderia. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Entendi, é uma pensão, 

já é um dependente, uma pessoa ligada à família. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Seria a imposição de cessão de pagamento. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Benefício. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: A 

negativa do registro já não implicaria nisso. O IGEPREV se preocupar em corrigir? Então, 

talvez, essa determinação pudesse ser retirada. Porque negando o registro ele vai 

automaticamente tomar as providências que o relator está sugerindo. Você acha que não. Seria 

uma saída menos gravosa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Se negar o registro, olha só, o registro no âmbito do Tribunal de Contas ele impõe 

que o ato é legal, legítimo, e que os pagamentos decorrentes deles são regulares. A denegação 

é o inverso. O ato é ilegal. É o caso aqui. Ele é ilegítimo porque está gerando prejuízo ao 

erário. O interesse público está sendo lesado. E qualquer pagamento feito por conta dele é 

irregular. É necessário um novo ato. Se o tribunal não se impõe e determina a cessação, até 

porque é uma previsão regimental e uma decorrência lógica. Denegar o registro e o 

pagamento não é alterado, qual seria a consequência? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Um novo registro. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Mas ele não vai fazer se não 

houver determinação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Mas não é possível essa sugestão. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, bom, venho ao eminente 

relator, eu entendo perfeitamente. Obviamente, eu queria olhar esse processo para ver se 

encontro uma saída, para que a pessoa não fique totalmente prejudicada. Pelo que o 

Conselheiro relator disse, existem várias situações a serem resolvidas. Ele tem razão, 

totalmente. Eu só fico preocupado com uma família que pode ter um prejuízo que muitas vezes 
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não tem culpa, nem instrução. Então eu quero olhar este processo e trazer logo em seguida ao 

plenário, ou concordando totalmente com o relator, ou tentando apresentar uma sugestão, 

peço vistas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheiro Cipriano, eu fico muito feliz quando surge um problema como esse. 

Vossa excelência está certa. É o trabalho de vossa excelência. Há dúvida? Tira a dúvida. É 

para isso que há a previsão de se pedir vista a um processo. Não fique preocupado não, vossa 

excelência está certa. Não se pode votar com dúvida. Então eu vou conceder vistas a vossa 

excelência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50597-2, que trata da Prestação 

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

Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Médio Plinio Pinheiro, responsável Juvêncio 

Ribeiro da Silva, cujo relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo 

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

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

das contas isentando o responsável da aplicação da multa regimental em face do Prejulgado nº 

14 e, ainda, aplicação da multa regimental às senhoras Iracy de Almeida Gallo Ritzmann e 

Maria do Socorro da Costa Coelho e determinação à Seduc e que as contas do exercício da 

Seduc de 2009 deverão receber a informação do fato aqui constatado, para a devida apreciação 

no processo de contas anuais ordinárias (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, aplicando a 

multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) à senhora Maria do Socorro da Costa 

Coelho pelo não encaminhamento do laudo conclusivo. 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 2010/52666-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Comunitária dos Moradores do 

Crispim, responsável Maurício Barbosa 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 
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irregularidade das contas com devolução do valor glosado, sem prejuízo da aplicação das 

multas regimentais e expedição de determinações ao responsável e a Associação Comunitária 

dos Moradores do Crispim (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

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

Barbosa Lima em débito para com o erário estadual na importância de R$9.800,00 (nove mil e 

oitocentos reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$980,00 (novecentos e oitenta reais), pelo 

débito apontado, devendo a Secretaria deste Tribunal expedir ofício para a Casa Civil e a 

Associação Comunitária dos Moradores do Crispim para que cumpram as recomendações do 

Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52024-6, 

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

Estado, procedência Associação Nossa Senhora de Nazaré, responsável Carlito Vieira Lobo, 

cujo relator foi Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que solicitou a sua retirada de 

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

nº 2012/52407-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Sindicato Rural de Redenção, Bannach, Cumaru do Norte 

e Pau D'arco, responsável Afif Al Jawabri, cujo relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

regularidade das contas com ressalva, com sujeição do responsável com sujeição à aplicação da 

multa regimental cabível (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 Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2013/51051-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 
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Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Beneficiente 

São Carlos do Brasil, Responsável Francisco Chagas Silva, 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 determinação à 

Alepa (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 Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2015/51920-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Primavera, responsável Cleuma Maria Bezerra de Oliveira, cujo relator foi o Conselheiro André 

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

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

pela regularidade das contas com ressalva, ficando a responsável com sujeição à aplicação da 

multa regimental cabível (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2007/52246-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de São Caetano de Odivelas, responsável Pedro Paulo Souza de Almeida, cujo relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta para a citação do espólio 

do senhor Jacob Guedes Valetim, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2007/52399-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Fundação Irmã Elza Marques, responsável Francisco Rogério Silva, cujo relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta para a citação do senhor 
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Wilson Flávio da Silva, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2009/52196-0, Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de São Francisco do Pará, responsável Antônio Silas Melo da Cunha, 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 pela irregularidade 

das contas com devolução do valor conveniado 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 irregulares, com devolução da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), 

aplicando ao responsável as multas de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo débito 

apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela instauração da tomada de contas. 

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

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

relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/53053-4, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari, responsável Marcelo José 

Beltrão Pamplona, cujo relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua 

retirada de pauta, com retorno na sessão ordinária de 23.06.2016, sendo de imediato deferida 

pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50833-7, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Associação Comunitária de Futebol Escolinha Enestor 

Cassiano, responsável Edwald José Machado Eleres Júnior, cujo relator foi o Conselheiro 

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

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

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

conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável (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 
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contas irregulares, ficando o senhor Edwald José Machado Eleres Júnior, com a 

responsabilidade solidária da entidade epigrafada, em débito com o erário estadual na 

importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), aplicando ao responsável pelas mesmas as multas 

nos valores de R$500,00 (quinhentos reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil reais), pelo 

descumprimento do prazo. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. 

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

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator e 

acrescento a multa de R$500,00 (quinhentos reais) à pessoa jurídica. Voto da Excelentíssima 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Acompanho o 

relator e a multa proposta pelo Conselheiro Odilon. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o relator. A presidência 

proclamou o resultado, por unanimidade, acolher o voto do relator e, ao mesmo tempo, 

proclamou a não aprovação do acréscimo solicitado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

por maioria (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52176-5, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Associação Ulysses Pereira, responsável Roberto Pereira da 

Silva, cujo relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

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

conveniado, com aplicação da multa regimental ao seu responsável, com responsabilidade 

solidária pelo débito ao senhor Roberto Pereira Silva e Associação Ulysses Pereira, e, ainda, a 

última deverá ser citada para apresentar alegações de defesa e remessa da cópia dos autos ao 

Ministério Público de Justiça para análise de eventual ação de improbidade administrativa 

(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 e condenar solidariamente o senhor Roberto Pereira 

da Silva e a Associação Ulysses Pereira à devolução de R$20.000,00 (vinte mil reais), e, aplicar 

ao senhor Roberto Pereira da Silva as multas nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais), pelo 
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débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não encaminhamento das 

contas ensejando a sua tomada e à Associação Ulysses Pereira, aplicar a multa no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais), pelo débito e determinar que seja encaminhada cópia dos autos ao 

Ministério Público do Estado para as medidas de sua competência. Consultado o Plenário, este 

assim se manifestou: Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho o relator, mas sem responsabilidade solidária e sem multa à pessoa 

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

Acompanho relator, exceto em relação à multa para a pessoa jurídica. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Acompanho o 

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

Acompanho o relator, mas sem responsabilidade solidária e sem multa à pessoa jurídica. A 

presidência proclamou o seguinte resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria de 

votos (4x3). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51294-1, que trata da Tomada 

de Contas instaurada no Movimento de Vanguarda da Cultura Icoaraci, responsável Auda 

Edileusa Piani Tavares, cujo relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que solicitou a 

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

anunciado o Processo nº 2013/51644-3, que trata da Tomada de Contas instaurada no Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Santarém, responsável Raimundo de Lima Mesquita, cuja relatora 

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

sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/52393-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Moradores do 

Bairro Filadelfia, responsável João Aureliano de Melo, 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 

expedição de determinações ao responsável e a Associação de Moradores do Bairro Filadélfia 

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

seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor João Aureliano de Melo em débito 

para com o erário estadual na importância de R$15.732,00 (quinze mil, setecentos e trinta e dois 

reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.573,20 (um mil, quinhentos e setenta e três 

reais e vinte centavos), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo não 

encaminhamento da prestação de contas e determinação a expedição de recomendação ao 

convenente, nos termos no item III do parecer ministerial. 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 2013/52404-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação 

Beneficente Esporte Clube 7 de Setembro da Comunidade de São Diogo, responsável Givanildo 

Pereira da Silva, cuja relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que solicitou 

a sua retirada de pauta para promover a citação da pessoa jurídica, sendo de imediato deferida 

pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50454-0, que trata do 

Recurso de Reconsideração, interposto por Manoel Soares da Costa, cuja Relatora foi a 

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

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50999-7, 

que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Alcides Abreu Barra, cuja Relatora foi a 

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

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53057-9, 

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

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com 

determinação à SEAD (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

com determinação à SEAD para que cumpra as recomendações 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 do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2015/50836-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1005

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 do registro, com 

recomendação à SEDOP e SEAD (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

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

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50900-7, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Maria Madalena Pimental 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 deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51698-6, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Deuzumina Delgado de Almeida, Procurador Antonio Maria Filgueiras 

Cavalcante, cujo relator foi o Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha. 

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

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

deferimento do registro, com recomendação ao IGEPREV (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. 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 
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ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Eu vou fazer apenas um registro 

aqui. Dar ciência ao pleno, com quem eu ainda não conversei pessoalmente, mas eu creio que 

o assunto já é de conhecimento de toda a casa, de conselheiros e servidores, houve um episódio 

envolvendo dois integrantes do gabinete militar do TCE. O ocorrido foi fora das dependências 

do tribunal. O assunto está sob investigação. Quero comunicar aos senhores e aos servidores 

da casa que fizemos o desligamento dos dois militares que integravam o gabinete militar. E já 

foram devolvidos ao comando da Polícia Militar. Entendo que com essa medida a gente 

preserva a instituição e preserva também o gabinete militar. Aqueles que honram os seus 

compromissos e estão aqui para honrar o gabinete militar e trabalhar corretamente. Eu 

acredito que a medida foi acertada. A gente não tem compromisso com o erro. Lamento o 

episódio. Esta é a nota oficial que a presidência apresenta nesta sessão. E nada mais havendo a 

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

encerrada a sessão às  dez horas e quarenta e sete minutos (10h47min) e mandou que eu, Jorge 

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

presente ata. 

 
 

Belém, 14 de junho de 2016. 
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