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ATA Nº 5.404 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia doze (12) do mês de julho do ano dois mil e dezesseis 

(2016), terça-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, sob 

a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, presentes os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha, 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. Justifico a ausência da Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha em gozo de férias.  Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia cinco (05) de julho 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 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 

solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 

2016/50713-2, que acolhe o Pedido de Rescisão interposto por Valmir Climaco de Aguiar, sob 
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a relatoria da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo os preceitos legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento parcial ao pedido de rescisão no 

sentido de alterar o teor do Acórdão n.º 54.181/2014 dessa Corte, visando tornar regular as 

contas referentes ao convênio n.º 017/2009, de responsabilidade do recorrente, excluindo-se a 

imputação quanto à glosa do saldo e dos rendimentos auferidos, mantendo-se, contudo, a multa 

regimental imposta em face da instauração da tomada. A presidência anunciou estar presente 

em plenário o senhor Gercione Moreira Sabá, representando o recorrente que se manifestou 

conforme preceitua o direito à ampla defesa: Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima 

senhora conselheira, excelentíssimos senhores conselheiros, senhor, procurador membro do 

Ministério Público de Contas, aos demais, bom dia a todos. Gostaria de iniciar dizendo que é 

um enorme prazer e uma felicidade estar exercendo advocacia nesta ilustre corte de contas. 

Bem, o entendimento deste douto tribunal foi pela reprovação das contas do recorrente, pois 

restou consubstanciado na ausência de comprovação da devolução do saldo existente na conta 

do convênio, no valor de 1 mil 924 reais e 21centavos. Para se explicar esse fato, voltemos ao 

período que o recorrente assumiu a prefeitura municipal de Itaituba, ocorrido no dia 

26/04/2010 após cassação do mandato de seu antecessor que efetivamente recebeu e executou 

os recursos do convênio, o qual não aceitou realizar uma transição de governo. Inclusive 

levando todos os documentos pertencentes à administração pública. Inclusive os documentos 

referentes ao convênio em questão. Até mesmo motivando o órgão recorrente na qualidade de 

gestor do município a ajuizar ação de busca e apreensão na tentativa de reaver esses 

documentos, claro, infrutíferas. A ação encontra-se acostada nos autos, folha 17 a 28. Diante 

desse fato o recorrente desconhecia a origem e aplicação dos recursos do convênio em 

questão. Tão pouco a existência de saldo remanescente na conta do referido convênio. Tendo 

conhecimento deste saldo somente quando notificado da deliberação por este tribunal. Nesse 

momento requereu a devolução do saldo do convênio, bem como aquilo que teve de rendimento 

na conta, objetivando a devolução desses recursos aos cofres públicos. Ressalta-se que esse 

fato é incontroverso nos autos. Tendo em vista a juntada dos documentos que são os extratos 

dos comprovantes de devolução a SEPOF à época, bem como a informação da própria SEPOF 

após diligencia dessa Corte de Contas, informando da efetiva devolução dos recursos que 
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foram no valor de 2 mil 428 reais e 38 centavos. E os rendimentos no valor de 418 reais e 37 

centavos. Essas informações estão nas folhas 49 e 50 da tomada de contas. Portanto, nobres 

conselheiros, o acórdão combatido merece ser rescindido, uma vez que se encontra ausente 

qualquer indicio de irregularidade, ausente também, qualquer lesão ao erário, bem como 

ausente qualquer tipo de dolo ou má fé do recorrente em provocar qualquer lesão, que no caso 

aqui, é inexistente. Diante disso requer total procedência do pedido de rescisão para reputar 

regulares as contas, excluindo qualquer penalidade pecuniária do recorrente. Obrigado a 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao 

pedido de rescisão no sentido de alterar o teor do Acórdão n.º 54.181/2014 desta Corte, visando 

tornar regular as contas referentes ao convênio n.º 017/2009, de responsabilidade do recorrente, 

para julgar as contas regulares, com a manutenção da multa, mantendo-se inalterados os 

demais termos exarados. Consultado o plenário, este apresentou o seguinte posicionamento. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho a 

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

Presidente, apenas ressaltando como colocou o eminente advogado, mais uma questão 

daquelas que os prefeitos saem, aquela dificuldade de repassar a administração para o 

próximo, o que causa um transtorno muito grande para a sociedade. Nós já falamos isso aqui, 

todos os conselheiros, já ouvimos isso aqui muitas vezes. Eu me recordo de uma resolução 

elaborada pelo conselheiro André Dias. E agora, mais do que nunca, acredito seja o momento 

de rever essa questão da transição dos cargos. O que acontece nas administrações modernas, 

republicanas, ou seja, tranquilas, que efetivamente ocorre a transição; repasse de todas as 

informações fundamentais que podem trazer para a sociedade a real situação e, obviamente, 

preparar a administração que vai assumir o futuro para tomar as medidas que achar 

conveniente para implementar o seu projeto ou seu plano estratégico. E mais uma vez ocorreu 

de uma pessoa reclamar aqui da necessidade de ir até a justiça para tomar as providências 

nesse sentido. Então, quero reiterar, senhor presidente, e frisar a resolução feita pelo 

conselheiro André que obriga, principalmente agora que se aproximam as eleições municipais, 

os prefeitos a implementarem a transição efetiva dos cargos. E as medidas. A resolução muito 

bem-feita, o que se deve fazer para que as coisas transcorram dentro da normalidade, 
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independentemente de partido político; posição que seja qualquer um adversário ou não. Mas 

o que está em jogo é a administração pública, e está acima de qualquer interesse político 

partidário. Ressalto essa questão. O Ministério Público recebeu o processo, analisou, deu 

como sanada a questão. O controle interno também, da mesma forma. A conselheira então, no 

seu voto, acompanha as duas manifestações. Nesta direção, frisando; destacando essa 

necessidade de haver transição responsável e não irresponsável, eu acompanho o voto da 

relatora, destacando a manifestação da eminente relatora; do controle externo nosso e do 

Ministério Público.  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 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Acompanho a relatora. In fine, proclamou a presidência que 

resolveu o plenário acolher unanimemente a manifestação da relatora. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2013/53266-5, que agasalha o ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, sendo relator o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

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

opinando pelo deferimento dos registros, à exceção do contrato firmado com a servidora Marcia 

Patrícia Nunes e Silva Godinho, opinando pela instauração de inspeção extraordinária a fim de 

que seja verificada a vigência desta contratação, apresentando ainda determinações à 

FPEHCGV, apresentando, ainda, o seguinte argumento: Senhor presidente, apenas para ajudar 

na compreensão fática da questão, senhor conselheiro relator, se o senhor me permite, gostaria 

só de fazer alguns esclarecimentos acerca da servidora Márcia Patrícia Nunes. O caso 

específico dessa servidora, ela já foi contratada por três vezes consecutivas pelo governo do 

Estado sem o interstício mínimo de 6 meses. O que acontecia, ela era contratada, prorrogava-

se o contrato, antes mesmo de expirar essa prorrogação ela era novamente contratada pelo 

mesmo órgão. Prorrogava-se essa contratação e assim se repetiu pela terceira vez. O processo 

que está em pauta, diz respeito a segunda contratação dessa servidora. O processo que 

obviamente não tem mais efeitos financeiros, porque a última contratação também está em 

tramitação aqui nessa casa e nesse processo aqui em curso, pautado agora, o Ministério 
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Público se manifesta pelo indeferimento do registro. Informa também que no processo que 

ainda surte efeitos financeiros o Ministério Público peticionou pedindo uma medida cautelar, 

buscando a suspensão dos efeitos desse contrato até o julgamento do mérito dessa terceira 

contratação. Feitos esses esclarecimentos, senhores, o Ministério Público reitera a 

manifestação. Só com um adendo, desculpe, queria ressaltar a importância de um pedido que 

foi feito aqui pelo Ministério Público da inspeção extraordinária na fundação Gaspar Vianna 

para ver se o caso dessa servidora se repete ou é um caso isolado. De modo que é 

extremamente importante que o tribunal defira essa inspeção para analisar se isso de fato é um 

caso isolado ou é algo recorrente naquela fundação. Obrigado senhores. A matéria entrou na 

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

proferiu voto para deferir  os registros apresentados, à exceção do contrato estabelecido com a 

servidora Márcia Patrícia Nunes da Silva Godinho, determinando à Fundação Gaspar Vianna 

adotar no prazo de quinze dias medidas fazendo cessar todo e qualquer pagamento decorrente 

do ato impugnado, com as recomendações do Ministério Público de Contas. Consultado o 

plenário, este se manifestou a favor, oportunidade em que a presidência proclamou que resolveu 

o plenário acatar, unanimemente, a posição do relator. Sem detença foi anunciado o Processo nº 

2013/53334-0, que trata do ato de Admissão de Pessoal temporário realizado Superintendência 

do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, sob a relatoria da Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que, ao ratificar o parecer escrito nos autos, 

opinou pelo deferimento dos registros com determinações à SUSIPE. Pausa. A matéria entrou 

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

proferiu voto no sentido de deferir  os registros com recomendações à Superintendência do 

Sistema Penal do Estado do Pará para, nas futuras contratações, adotar regular processo 

seletivo. Consultado o plenário este se manifestou inteiramente de acordo, oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar a manifestação da relatora. 

Sequencialmente, foi dado conhecimento a respeito do Processo nº 2013/52859-9, que cuida do 

ato de Aposentadoria em favor de Manoel José Conceição de Oliveira, sob a relatoria do 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o parecer escrito nos 
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autos, opinou pelo deferimento do registro, cientificando o aposentando a respeito de possíveis 

medidas em seu benefício. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

cientificando o interessado desta decisão com remessa de cópia do parecer ministerial. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente favorável, momento em que proclamou 

a presidência que resolveu o plenário acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2012/51772-4, que alberga a prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Jacundá, sob a relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer identificado nos autos opinou pela regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou no 

foco das discussões. Pausa. Não tendo havido, Sua Excelência proferiu voto para julgar as 

contas regulares. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente favorável, momento 

em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acolher a manifestação do relator. Nos 

termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, no processo 

julgado nesta Sessão em que foi aplicada multa ao requerente, foi estabelecido o prazo de trinta 

(30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário 

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem 

assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Eu quero 

ratificar o convite aos conselheiros, único que eu não falei hoje foi o conselheiro André Dias, 

não sei se ele tem disponibilidade para uma reunião administrativa a seguir, no gabinete da 

presidência. É possível? Então eu os convido para uma reunião administrativa logo após a 

sessão do plenário no gabinete da presidência. Logo após, foi franqueada a palavra. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

presidente, breve registro daqueles que eu sempre digo que não gostaria de fazê-lo, mas quero 

registrar nesse plenário e a seguir solicitar o voto de pesar pelo falecimento da senhora Nélia 

Amaral Chaves. Quero dizer que teria sido uma grande honra para mim ter sido o seu parente. 

Não sou. Quer dizer, a coincidência do sobrenome, mas não há parentesco. Ela faleceu com 

103 anos de idade, proveitosa existência. Família reconhecida pelo trabalho em favor da nossa 

terra. Inclusive é avó da nossa companheira Flávia Chaves, que trabalha nesta Casa. De 
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maneira que a sociedade da nossa cidade; o Estado está de luto em razão do falecimento. 

Dona Nélia, já ultrapassando, como disse no início, com proveitosa existência a faixa dos 100 

anos. De maneira que é uma manifestação que gostaria que este plenário se associasse e 

encaminhasse a família os nossos votos de profundo pesar por esse falecimento. O assunto foi 

colocado à luz das discussões. Não havendo, partiu-se, então, para a votação que, decidida a 

aprovação por unanimidade, a matéria foi consubstanciada através do Ofício n.º 096/2016. A 

palavra continuou franqueada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: No fim eu disse que ia me queixar a vossa excelência do conselheiro 

Cipriano, que ele falou comigo de manhã: “tudo bem?” Disse: “não, tô com um pouquinho - 

conselheiro André - de dor nas costas”. Quando a vossa excelência cobra a presença dos 

conselheiros eu disse, eu vou sugerir que o presidente a partir da próxima sessão, assim como 

se fazia no colégio, que a professora chamava, por exemplo, Felipe, aí o aluno levanta e dizia: 

“Presente”. Eu disse: “eu vou pedir para que o presidente obrigue a cada um de nós levantar, 

porque sei que para ti vai ser doído. De certo vai chegar na minha situação. Quero que vossa 

excelência não acate esse pedido que é claramente com desejo de me atingir que ele vai fazer, 

entendeu? Conservar a chamada, a gente podendo ficar sentado no nosso lugar. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, o 

conselheiro Nelson descontraindo, obviamente, brincadeira. Ele joga futebol duas vezes, as 

vezes 3 vezes por semana. É um atleta até hoje, além das caminhadas e corridas que ele faz na 

cidade. Quem anda pela cidade velha, ali Batista Campos, não é difícil encontrar o conselheiro 

Nelson suado, correndo pela rua. Um atleta efetivamente. Então ele fez a brincadeira aqui do 

colégio que chama o nome aí levanta, presente. E aí dizendo ele, daqui a pouco eu não vou ter 

condições. Mas é brincadeira, todos nós sabemos do vigor; disposição do conselheiro Nelson. 

Quem dera, se deus quiser, nós todos aqui chegarmos a idade que ele tem, nosso decano com 

essa performance; saúde; inteligência e com toda essa sabedoria. Então, se puder, vamos 

atendê-lo. Mesmo sem precisar, liberar os conselheiros de levantar na hora da chamada de 

presença; o doutor Felipe não precisa, que o doutor Felipe levanta mesmo. Triatleta. Então 

liberar os conselheiros para não levantar, como diz o conselheiro Nelson. Conselheiro Nelson 

não precisa, mas de qualquer maneira para descontração. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Senhores eu já anotei aqui as 
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ponderações de vossas excelências para as medidas cabíveis. Mas eu recomendo uma 

matricula em uma academia, para se exercitar, hidroginástica. Para poder todo mundo ficar 

saudável, cuidar da alimentação. Mas hoje a senhora homenageada com votos de profundo 

pesar, ela ultrapassou 100 anos. 103 anos. Isso é uma demonstração de que as pessoas estão 

vivendo mais e também vivendo melhor. Isso aí. Senhores eu os convido para uma reunião 

administrativa em seguida no gabinete da presidência. 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 quarenta e sete minutos (09h47min) e mandou que eu, Jorge Batista 

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

 
Belém, 12 de julho de 2016. 
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