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ATA Nº 5.414 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e cinco (25) do mês de agosto do ano dois 

mil e dezesseis (2016), quinta-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 dos Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e 

Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público 

de Contas Silaine Karine Vendramin, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do 

Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se 

manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas 

e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e três (23) de agosto 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, a presidência 

incialmente transferiu a direção da sessão, conforme preceito regimental, para a conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, para que pudesse relatar processo sob sua responsabilidade 
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inserido na pauta de julgamentos. Em ato contínuo, foi solicitado ao senhor secretário-geral 

o prosseguimento da sessão, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 

2015/51209-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Servidores do Tribunal de Contas dos 

Municípios, responsável Alfredo Natalino da Silva Santiago, cujo Relator foi o Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante 

do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela 

regularidade das contas com ressalva, sem prejuízo de que seja reiterada ao Egrégio Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará a determinação constante dos Acórdãos nºs 

54.640/2015 e 55.179/2015. A presidência tornou público que o responsável, 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 regulares. Consultado o plenário, este se manifestou de 

acordo, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário unanimemente 

acatar a manifestação do relator. A Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira restituiu a 

presidência ao Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que ao reassumir solicitou ao secretário-

geral o prosseguimento da pauta, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 

2011/53143-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital 

Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento 

das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos registros, com 

aplicação das multas regimentais à responsável pelas contratações e às recomendações ao 

Hospital Ophir Loyola. Regularmente notificada, a responsável pelos atos não esteve presente e 

nem se fez representar à sessão. Daí, a matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir os registros, com 

a observância às recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas, deixar de aplicar 

multa pela publicação fora do prazo face do Prejulgado nº 06 e item 04 do Anexo da Resolução 

nº 17.459/07, e, aplicar à senhora Maria Graça Borges Jacob a multa no valor de R$300,00 

(trezentos reais), pela remessa intempestiva a esta Corte de Contas dos atos em questão. 

Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a 
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presidência que decidiu o plenário acatar unanimemente a manifestação do relator. 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2013/53421-9, que agasalha o Ato de Admissão 

de Pessoal temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais 

e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou no sentido de denegar o registro, com aplicação da multa 

regimental ao responsável pela contratação e reforçando, ainda, a obrigação de se promover 

concurso público para o preenchimento de vagas correspondentes à necessidade permanente. A 

presidente informou que o responsável pelos atos, embora regularmente notificado, não esteve 

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

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

registro em caráter excepcional, com as recomendações ao Centro de Perícias Científicas 

Renato Chaves e deixar de aplicar a multa pela remessa intempestiva do contrato de admissão 

pleiteado. 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 2010/50410-9, que alberga a prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, responsável Amós Bezerra da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pela regularidade das contas com ressalva e expedição de determinações ao 

responsável e ao Município de Augusto Corrêa. Regularmente notificado, tanto o responsável 

quanto o representante do município não estiveram presentes e nem se fizeram representar à 

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

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

cabendo a Secretaria desta Corte de Contas expedir ofício ao responsável e à Prefeitura 

Municipal de Augusto Corrêa, dando-se ciência das 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. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2010/50898-1, que cuida da prestação de 
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Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Instituto de Previdência da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, exercício 

financeiro de 2009, responsável Antonio Rocha, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, registrando-se o impedimento dos conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira e Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas com ressalva, 

sem prejuízo da aplicação ao responsável das multas regimentais. Regularmente notificado, o 

responsável não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Daí, a matéria entrou na fase 

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

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. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2012/50635-3, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Instituto de Gestão Previdenciária do 

Estado do Pará, exercício financeiro de 2011, responsável José Cláudio Couto Salgado, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de 

determinações ao IGEPREV e recomendação ao Controle Interno que atue de forma mais 

efetiva, para fins de dar concretude aos comandos constitucionais e legais, de modo a auxiliar a 

administração pública de suas atividades. A presidência tornou público que o responsável, 

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 regulares com ressalva, determinando-se à Secretaria deste 

Tribunal, expedição da recomendação 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. Na mesma senda, foi 

anunciado o Processo nº 2013/51454-0, que agasalha a prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 
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Peixe Boi, responsável Elia Jaques Rodrigues, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo a disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

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

opinou pela irregularidade das contas, com aplicação das multas regimentais aos senhores 

Eduardo de Castro Ribeiro Júnior e Elia Jaques Rodrigues. Regularmente notificada, a 

responsável não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Daí, a matéria entrou na fase 

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

voto para julgar as contas regulares, e aplicar à responsável a multa no valor de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Imediatamente, 

foi anunciado o Processo nº 2008/51003-0, que cuida da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, responsável Kleper Wandson Figueiredo de Carvalho, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando 

o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas com ressalva, com aplicação 

das multas regimentais ao responsável e à Senhora Laura Nazareth de Azevedo Rossetti e 

expedição de determinações ao responsável e ao Município de Dom Eliseu. A presidência 

tornou público que os responsáveis, devidamente notificados, não estiveram presente 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 

regulares com ressalva, e, aplicar ao senhor Kleper Wandson Figueiredo de Carvalho a multa 

no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela instauração da tomada de contas 

e deixar de aplicar a multa à Senhora Laura Nazareth de Azevedo Rossetti, considerando 

atendida a exigência do art.2º da Resolução nº 13.989/95. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. No seguimento, foi anunciado o 

Processo nº 2008/53251-0, que agasalha a tomada de Contas instaurada na Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais de Santo Antonio do Trombetas, responsável José Amilton Reis de 

Carvalho, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se o 
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impedimento da conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes nesse julgamento. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das 

contas, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível na espécie. A presidência anunciou que 

o responsável supra, regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

Pausa. A matéria ficou sob discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto no 

sentido de julgar as contas regulares, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de 

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. Imediatamente foi dado conhecimento público a respeito do Processo nº 2016/50995-4, 

que trata do Pedido de Rescisão formulado por Paulo Liberte Jasper, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Ao solicitar a retirada deste da pauta, foi de 

pronto atendida. Retornando-se ao julgamento, foi anunciado o Processo nº 2016/50745-0, que 

trata do Pedido de Rescisão formulado por Lindomar Carvalho Garcia, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela inadmissão do pedido em face da ausência de 

fundamentos de rescindibilidade, na hipótese de análise de mérito, pela sua improcedência. A 

presidência tornou público que o peticionante, 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 de Rescisão, para no mérito negar-lhe provimento. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2013/50852-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira que ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, 

obteve o imediato deferimento. Na sequência, foi anunciado o Processo nº 2014/51633-6, que 

acolhe o ato de Aposentadoria em favor de José Ribamar da Silva, cujo Relator foi o 
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Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo os dispositivos legais e regimentais, foi ouvida 

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

opinou pelo deferimento do registro, restringindo-se seus efeitos ao período de 1º de fevereiro 

de 2014 até 22 de novembro de 2015, data do falecimento. A matéria entrou na fase da 

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

no sentido de deferir o registro, ressalvando seus efeitos jurídico e financeiro ao período de 

1/2/2014 a 22/11/2015, data de seu falecimento. 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 

2014/51859-0, que agasalha o Ato de Aposentadoria em favor de Sandra Raimunda Damasceno 

Reis, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo os 

dispositivos legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. 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 da relatora. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2016/50444-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Manoel Pinto da Costa, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo os dispositivos 

legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando 

o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria ficou sob 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando, Sua Excelência proferiu 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 da 

relatora. 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. Não tendo havido pronunciamentos neste segmento; e nada mais 
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havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e dezesseis (10h16min) e mandou que eu, 

Walmir Pantoja Clemente, no exercício da Subsecretaria do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 25 de agosto de 2016. 

 
 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Subsecretário em exercício  

 
 
 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 30 de agosto de 2016. 

 
 
 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 
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