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ATA Nº 5.399 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e um (21) 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 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 André Teixeira Dias, 

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

da sessão ordinária do dia dezesseis (16) 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 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. 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 que de 
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imediato assumiu o encargo dirigindo-se a bancada correspondente. Em não havendo 

expediente a ser lido, a Presidência solicitou ao senhor secretário o prosseguimento da sessão 

com a leitura da pauta de julgamentos, momento em que anunciou o Processo nº 2005/51626-6, 

que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari, responsável espólio de 

Fernando Antonio Lobato Tavares, Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relator Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, continuação do julgamento iniciado na sessão de 10/03/2016. Ao 

solicitar a retirada deste processo de pauta para melhor apreciação da defesa, Sua Excelência 

obteve o imediato deferimento. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2007/50625-2, que 

cuida da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Prefeitura Municipal de São João da Ponta, versando sob a 

responsabilidade de Orleandro Alves Feitosa, atuando como Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, e como relator o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo os 

preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, sem prejuízo da 

aplicação de multas regimentais ao responsável e à senhora Maria de Fátima Motta Sales. A 

presidência informou que os representantes, devidamente notificados, não se fizeram presentes 

e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa 

ninguém se manifestando na for a regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as 

contas irregulares, com aplicação de multa ao responsável no valor de R$847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais) pelo não atendimento da diligência desta Corte, além da multa de mesmo 

valor à senhora Maria de Fátima Salles Mota em decorrência da não entrega de Laudo de 

Acompanhamento e Execução válido. 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. Logo após, deu-se o anúncio do Processo nº 

2008/50295-0, que agasalha a prestação de contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Urbano e de Obras Públicas, exercício financeiro de 2007, responsável Francisco das Chagas 

Silva Melo Filho, Procuradora Maria Helena Borges Loureiro, Relatora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira que ao solicitar a retirada deste processo da pauta hodierna, Sua 
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Excelência obteve o imediato deferimento. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2008/50449-0, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação Vitória Régia do Distrito de Curuçambaba, 

responsável espólio de Adriano Paranhos Martins e Silva, Subprocurador Patrick Bezerra 

Mesquita, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com 

ressarcimento de todo o valor conveniado, sem prejuízo da aplicação de multa, devendo ser 

responsabilizados solidariamente a Associação Vitória Régia do Curuçambaba, João Batista 

Barreto Marçal, Luis Cláudio Silva Leal e Maria das Graças Vieira Figueiredo, além de 

determinação à Alepa. A presidência tornou público que os notificados não se fizeram presentes 

e nem se fizeram representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

irregulares, sem imputação de débito ao espólio do senhor Adriano Paranhos Martins e Silva. 

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. Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2011/51870-0, que alberga a prestação de 

contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Centro 

de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental, responsável Carlos Henrique Dantas 

de Carvalho, Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela 

irregularidade das contas, sem prejuízo da aplicação da multa-sanção ao responsável, além de 

determinações ao responsável e ao CEAPS. A presidência tornou público que o responsável 

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

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, com a aplicação da 

multa de R$1.000,00 (mil reais) ao responsável pela grave infração à norma legal, acrescido das 

determinações contidas no parecer do Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este 

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

Processo nº 2011/52304-0, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Moradores do Bairro do Premem, 

responsável Adelita Silva Rodrigues, Subprocurador Stephenson Oliveira Victer, Relator 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando pela regularidade com ressalva, sem prejuízo da aplicação de multa à responsável, além 

de determinação à Alepa. A presidência tornou público que a responsável supracitada, embora 

regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou na 

fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

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. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2011/52625-3, que 

alberga a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Comunidade Terapêutica da Amazônia, responsável Tiago de Lima Ribeiro, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com 

devolução de valor pelo responsável, sem prejuízo da aplicação de multa tanto ao responsável 

quanto ao senhor Domingos Juvenil Nunes de Sousa. A presidência informou que o responsável, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas irregulares, sem prejuízo da aplicação ao responsável das 

multas de R$1.000,00 (mil reais) pelas irregularidades apontadas e R$1.000,00 (mil reais) pela 

grave infração à norma legal. 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. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2013/51052-7, que trata da 

prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Associação Desportiva, Cultural e de Proteção Social, responsável Carlos Augusto da 

Paixão Queiroz, Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 
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Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, 

com devolução de valor pelo responsável, sem prejuízo da aplicação de multas; quanto ao senhor 

Manoel Carlos Antunes, sugere-se aplicação de multa, estando sujeito à responsabilidade solidária. 

A presidência informou que tanto o concedente quanto o convenente dos recursos, embora 

regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas irregulares, devendo o responsável restituir ao erário estadual o 

valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da aplicação das multas de R$2.000,00 (dois 

mil reais) pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais) pela grave infração à norma legal. 

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. 

Imediatamente, foi chamado à ordem o Processo nº 2013/52401-1, que cuida da tomada de contas 

instaurada na Colônia de Pescadores de Bragança Z - 17, responsável Cariolano Cardoso da Silva, 

Subprocurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, devendo o 

responsável restituir ao erário estadual o valor total conveniado, sem prejuízo da aplicação de 

multas ao mesmo, sujeitando a pessoa jurídica à responsabilidade solidária, além de determinação à 

Alepa. A presidência informou que o responsável pelas contas, embora regularmente notificado, 

não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

contas irregulares, devendo o responsável restituir ao erário estadual o valor de R$7.481,50 (sete 

mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinqüenta centavos), sem prejuízo da aplicação das multas 

de R$748,00 (setecentos e quarenta e oito reais) pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais) 

pelo não encaminhamento da prestação de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2013/51074-2, que cuida do Recurso de Reconsideração interposto por Valciney Ferreira Gomes, 

Subprocuradora Deíla Barbosa Maia, Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento parcial 
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do recurso, para reformar a decisão recorrida objeto do Acórdão n° 51.856, de 19 de março de 2013, 

permanecendo as contas irregulares, sem devolução de valores, confirmando-se a decisão recorrida 

em todos os seus demais termos. A presidência informou que o recorrente, devidamente notificado, 

não esteve presente e nem se fez representar, Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

presente recurso e no mérito dar-lhe provimento parcial reformando a decisão recorrida, passando a 

julgar, agora, as contas regulares com ressalva, mantendo-se a multa pela instauração da tomada 

de contas no valor de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais). 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 dado 

conhecimento público a respeito do Processo nº 2015/50251-9, que cuida do Pedido de Rescisão 

interposto por Vagner Santos Curi, Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Relatora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. A presidência anunciou, antes da oratória, o 

impedimento de voto da conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento, 

então, das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento ao 

recurso interposto, para que o Egrégio Plenário declare a rescisão do Acórdão n°. 51.675/2013 e de 

todos os atos decisórios posteriores ao momento em que deveria ter ocorrido a notificação de 

julgamento para o facultado exercício do contraditório e da ampla defesa. Pausa. A presidência 

informou que o solicitando, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do pedido, para no mérito 

dar-lhe procedência, anulando o acórdão rescindendo e demais atos posteriores, devendo ser 

regularizada a notificação ao responsável para a sessão de julgamento. 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. Imediatamente, foi anunciado à 

ordem da pauta o Processo nº 2013/51997-3, que trata do ato de Aposentadoria em favor de Maria 

das Dores Vieira Queiroz Pereira, Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relator Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento 

do registro, com recomendação de alteração prevista em lei, ou, caso não seja esse o entendimento 
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dessa Egrégia Corte de Contas, sugestão de comunicação à beneficiária para que possa exercer a 

escolha do dispositivo. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 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. 

Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2008/52020-4, que agasalha o ato de Pensão em favor de 

Alzerina Martins de Freitas, Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relator Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento 

do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 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. Logo  após foi anunciado o 

Processo nº 2011/50020-5, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Fundação Hilário Ferreira, responsável José 

Augusto Morgado Ferreira, Subprocurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela regularidade com 

ressalva, sem prejuízo da aplicação de multa ao responsável, além de determinação à SEEL. Pausa. 

A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu 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. 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 apresentou assunto atinente à MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Conforme material distribuído aos senhores conselheiros na 

sessão ordinária do dia 16 de junho, submeto a consideração plenária a proposta de resolução 

formulada pela Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica deste Tribunal, que diz respeito a 

alteração a ser processada na Resolução nº 17.794/2009 que instituiu o Sistema de Planejamento e 
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Gestão no âmbito deste Tribunal. A justificativa apresentada pela área se refere a adequação das 

normas atinentes ao tema às atuais demandas. A matéria não recebeu emendas. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução 

nº 18.830, desta data. A palavra foi então colocada a disposição dos presentes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, minha 

manifestação é somente para dirigir uma palavra de aprovação e louvor à equipe de Planejamento 

da Casa, Doutora Lilian Bitar, suas assessoras que estão na galeria deste Plenário participando 

conosco da sessão. Sei que é um trabalho conjunto no aprimoramento da gestão, de maneira que 

quero dar a elas e toda a equipe meus cumprimentos por mais essa participação positiva em favor 

do tribunal. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às nove horas e cinquenta e nove 

minutos (09h59min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 21 de junho de 2016. 

 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 

Sessão Ordinária de 23 de junho de 2016. 
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Secretário-Geral 
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