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ATA Nº 5.401 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e oito (28) 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 vinte e três (23) 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 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. Logo em 

seguida, Sua Excelência proferiu o seguinte discurso: Com elevada honra, transfiro a direção 
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desta sessão a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

conforme prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que eu possa relatar o processo em 

pauta de minha relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua Excelência após os 

cumprimentos iniciais determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2010/50043-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar da Escola 

em Regime de Convênio Centro Comunitário Miramar, responsável Constantina Fernandes 

Costa, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 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 regularidade das contas com 

ressalvas, com aplicação de multa à responsável e a Sra. Iracy Almeida Gallo Ritzmann, além 

de determinação à SEDUC, devendo ser chamada a responsável em audiência para, querendo, 

insurgir-se contra os novos elementos trazidos por este parquet (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 aplicação de multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

reais) a Sra. Iracy de Almeida Gallo Ritzmann fundamentada na Resolução n° 18.780 e seu 

anexo, além de recomendação à SEDUC. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento, Sua Excelência Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira restituiu a Presidência à Sua Excelência Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira, que agradeceu o apoio recebido e determinou ao secretário o 

prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2010/51813-6, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Governo, 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 dos contratos, devendo ser 

instaurada inspeção extraordinária para apuração de valores pagos irregularmente aos 

servidores contratados, para efeito de ressarcimento, além de multa ao gestor da época, e com 
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determinação à SEGOV e à Casa Civil (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 seu voto para deferir , excepcionalmente, o registro 

dos contratos, devendo a SEGER expedir ofícios à SEGOV e à Casa Civil com 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 2007/51438-5, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, responsável Walmir de Araújo Alves, 

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, sem prejuízo da 

aplicação de multa pela remessa intempestiva das contas (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas regulares, com a aplicação da multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) ao 

responsável em face da intempestividade na remessa das contas a esta Corte 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 2010/52847-9, que trata da Prestação de 

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

Associação dos Produtores Rurais de Santarém, responsável Francinon Ferreira Linhares, 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 total do 

valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais, ficando solidariamente 

responsáveis pelo débito o responsável e a Associação dos Produtores Rurais de Santarém 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 
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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, devendo o responsável restituir ao erário estadual o 

valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), juntamente com as multas no valor de R$20.000,00 

(vinte mil reais) pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela 

remessa intempestiva na prestação destas contas, ficando a Associação dos Produtores Rurais 

de Santarém solidariamente responsável pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este 

assim se manifestou: Os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes acompanharam integralmente o voto do relator. 

Sua Excelência a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira em sua manifestação de voto 

julgou as contas irregulares, com devolução de R$200.000,00 (duzentos mil reais) sem 

responsabilidade solidária, multas somente ao responsável de R$3.000,00 (três mil reais) pelo 

débito e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela remessa intempestiva das contas. Foi 

acompanhada em seu voto pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. 

Em sua manifestação de voto o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

votou pela Irregularidade das contas, com devolução de R$200.000,00 (duzentos mil reais) com 

responsabilidade solidária da Pessoa Jurídica; multas ao responsável nos valores de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo débito e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela 

remessa intempestiva das contas; e, ainda, à Associação de produtores Rurais de Santarém 

multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo débito. A presidência ao final proclamou o seguinte 

resultado: 1 - Contas Irregulares, declarando o responsável em débito com o erário estadual no 

valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

reais) pela remessa intempestiva das contas: Unanimidade. 2- Com Responsabilidade Solidária 

da Pessoa Jurídica no débito apontado: Maioria (5x2). 3 – Aplicação de Multa ao responsável 

no valor de R$20.000,00(vinte mil reais): maioria (5x2). 4 – Não aplicação de multa à pessoa 

jurídica: maioria (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50564-0, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, responsável Luis Claudio Teixeira 

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

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 
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parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução de valor, sem prejuízo da aplicação das multas previstas em lei e, ainda, 

complementou com a seguinte manifestação: Senhor Presidente, só fazendo um pequeno 

esclarecimento de fato, contribuindo com o relatório do ilustre Conselheiro André e na esteira 

do que esse pleno acabou de decidir no processo anterior, o que falta aqui nesses autos para 

comprovar a irregularidade é exatamente o nexo de causalidade entre o valor repassado e a 

obra supostamente executada a essas expensas, por quê? Porque o conveniente ele efetuou um 

saque de 46 mil reais do valor repassado supostamente para execução do objeto conveniado. 

Ocorre que como foi assentado aqui no julgamento anterior, com o saque dessa importância 

não há como se aferir o nexo de causalidade entre uma obra executada e o dinheiro repassado. 

Então, por essas razões é que o Ministério Público firmou seu entendimento pela 

irregularidade das contas com devolução do valor e sem prejuízo das multas. Obrigado 

Presidente. 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, devendo o responsável restituir 

ao erário estadual a importância de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais), além da multa de 

R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2011/50702-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Jacundá, responsável 

Izaldino Altoé, 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 de valor, sem prejuízo da aplicação das multas previstas em lei (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, devendo o responsável restituir ao erário estadual a importância de 
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R$361.206,93 (trezentos e sessenta um mil, duzentos e seis reais e noventa e três centavos), 

juntamente com as multas de R$36.120,69 (trinta e seis mil, cento e vinte e sessenta e nove 

centavos) pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela remessa 

intempestiva na 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 2011/50858-0, 

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

procedência Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Florestal da 

Amazônia, responsável Emeleocípio Botelho de Andrade, 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 com ressalva, condicionada à liquidação do débito apurado pela SECEX; e em caso de 

não haver essa liquidação, deve-se opinar pela irregularidade das contas com a devolução da 

importância glosada (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 2007/53148-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

São João da Ponta, responsável Orleandro Alves Feitosa, 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 2009/50686-5, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Ourém, responsável Raimundo Zoé de Jesus 

Saavedra, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, 

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

2011/53080-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Tailândia, 

responsável Gilberto Miguel Sufredini, 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, sem prejuízo da aplicação das multas ao responsável pela 
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intempestividade na prestação de contas. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, com a 

aplicação de multa ao responsável no valor R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) em face da 

remessa intempestiva a esta Corte 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 

2013/50480-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Belterra, 

responsável Geraldo Irineu Pastana de Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução integral do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação 

das multas 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 conta irregulares, devendo o responsável restituir ao 

erário estadual o valor de R$50.400,00 (cinqüenta e mil e quatrocentos reais), juntamente com as 

multas de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e 

sete reais) pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2013/51529-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Irmandade de Carimbó São 

Benedito, responsável Maria Martinha de Farias Loureiro, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

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

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

irregularidade das contas, com devolução total do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das 

multas cabíveis ao responsável, e, ainda, a critério do Douto Plenário, a responsabilização solidária 

da pessoa jurídica beneficiária dos recursos públicos (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 
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regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para Julgar as contas irregulares, declarando o 

responsável em débito com o erário estadual na importância de R$2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais), aplicando-lhe 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 do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52430-6, Tomada de Contas instaurada no 

Centro Social Domingos Salim Jacob Zahluth, responsável Fábio Ernesto de Jesus Dias, 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 pela 

irregularidade das contas, com devolução total do valor conveniado pelo responsável, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades cabíveis (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, devendo o 

responsável restituir ao erário estadual a importância de R$63.322,00 (sessenta e três mil, trezentos 

e vinte e dois reais), juntamente com as multas de R$6.332,20 (seis mil, trezentos e trinta e dois 

reais e vinte centavos) e R$1.000,00 (mil reais) pelo não encaminhamento das contas no prazo 

regimental. 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 2014/50079-9, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação dos Engenheiros Agrônomos do Pará, responsável Dinaldo Rodrigues 

Trindade, 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, sem prejuízo 

da aplicação de multa (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, com a aplicação da multa de 
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R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) em face da intempestividade da prestação das contas a 

este tribunal. 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 2014/50875-7, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Soure, responsável João Luiz Oliveira Souza Melo, 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 ressarcimento de todo o valor 

conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas 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 contas 

irregulares, devendo o responsável restituir ao erário estadual a importância de R$30.000,00 (trinta 

mil reais), juntamente com as multas de R$3.000,00 (três mil reais) pelo débito apontado e 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) em face da intempestividade na prestação das contas a 

este tribunal. 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 2013/52521-8, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Marifrança do Socorro Souza de Oliveira, 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, pelo provimento do presente 

recurso, para reformar parcialmente o Acórdão n°. 52.436, reduzindo-se o valor da multa (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 provimento parcial, reduzindo o valor da multa pela remessa intempestiva para 

R$681,00 (seiscentos e oitenta e um reais), mantendo-se os demais termos da 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 2013/51677-1, que trata do Ato de Aposentadoria em 
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favor de Terezinha de Jesus Almeida Luz, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha, continuação de julgamento iniciado na sessão ordinária de 23/06/2016. 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 Odilon Inácio Teixeira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2015/50344-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Secretaria de Estado de Administração, 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 prejuízo da aplicação da multa a Sra. Alice Viana 

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

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com recomendação à 

SEAD. 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 2015/51000-7, que trata do Recurso de Reexame, 

interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 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 não provimento do recurso de reexame, para 

manter o Acórdão n° 54.728/2015, com determinação ao IGEPREV (pausa). 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 negar o pretendido provimento, mantendo-se íntegra 

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 2016/50173-7, que trata do Pedido de Rescisão 

interposto por Edilson Cardoso de Lima, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 
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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 do recurso de rescisão, negando-se provimento ao mesmo, confirmando-se a íntegra 

da decisão prolatada no Acórdão n° 54.284, de 09 de dezembro de 2014 (pausa). A matéria foi 

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

proferiu seu voto para procedência do pedido de rescisão, anulando todos os atos posteriores ao 

deferimento do relator originário, bem como o Acórdão TCE n° 54.248, tornando-o insubsistente, 

retornando os autos ao Conselheiro Relator para oportunizar ampla defesa e contraditório, e 

retornando a marcha processual para o julgamento da Tomada de Contas. Consultado o Plenário, 

este assim se manifestou: Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

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

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu peço vistas dos autos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Defiro o pedido de Vossa Excelência. 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, colocando a palavra à disposição dos conselheiros: 

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

o plenário sobre uma proposição de votos de congratulações vez que o corpo de bombeiros faz 

aniversário agora por estes dias, completa 160 anos. O Conselheiro André pode falar melhor do 

que eu. Era nesse sentido que a gente queria fazer uma gentileza. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu concordo com Vossa Excelência. A Corporação dos 

Bombeiros além de centenária é das corporações públicas de maior aceitabilidade, crença, carinho 

mesmo da população, até porque a ação coercitiva dela é relativamente pequena. Salvadora, seja 

patrimonial, seja de pessoas. Na ação que ela faz de prevenção ainda aquele que se vê prejudicado 

pela necessidade de uma maior prudência, com relação a instalações elétricas, instalações físicas, 

reconhece que é oportuna aquela intervenção, por quanto está resguardando tanto o seu 

patrimônio quanto a vida de pessoas. Por isso é muito oportuna a lembrança do Conselheiro 

Cipriano, eu me somo a ele em fazermos uma homenagem ao aniversário do Corpo de Bombeiros. 
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Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Homenagem mais do que oportuna e merecida. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Justa homenagem ao Corpo de Bombeiro, tem 

credibilidade, realmente enche de orgulho todos nós contribuintes que pagamos o custo daquele 

órgão para funcionar e proteger a sociedade. Muito raramente se vê qualquer comentário de 

alguma postura ou conduta que possa ser reprovável de algum integrante do Corpo de Bombeiro. 

Isso é raro se ver. Significa dizer que há um comprometimento dos seus integrantes, a instituição 

tem credibilidade, merece o respeito da sociedade paraense. Então uma justa homenagem. 

Consultado o Plenário, este se manifestou unanimemente aprovando a proposição sendo a matéria 

consubstanciada no Ofício nº. 092/2016-Sec. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Senhores, apenas um aviso aos senhores Conselheiros e ao 

Ministério Público, vamos ter sessão na próxima quinta-feira, sessão normal e no mês de julho as 

sessões acontecerão às terças-feiras, a partir do dia cinco de julho, no mesmo horário, horário 

regimental. 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 cinquenta e um minutos 

(10h51min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 28 de junho de 2016. 
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