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ATA Nº 5.416 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do primeiro dia (1º) do mês de setembro do ano de dois 

mil e dezesseis (2016), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro 

Emílio Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, 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 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 do conselheiro Luís da Cunha Teixeira que 

se encontra em missão oficial em Brasília representando este Tribunal. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia trinta (30) 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 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (no exercício da presidência) Aprovo-a. Em não havendo expediente 

a ser lido, a presidência solicitou ao senhor secretário-geral o prosseguimento da pauta de 

julgamento, oportunidade em que foram anunciados os Processos nºs 2015/50050-2 e 
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2015/50207-5, que tratam dos Recursos de Reconsideração, interpostos por Fernando 

Agostinho Cruz Dourado e Iran Ataíde de Lima, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha, com pedido de vistas pelo Conselheiro André Teixeira Dias, em sessão 

ordinária de 22/03/2016. Seguindo os trâmites regimentais e já aferidas as manifestações 

averbadas durante a sessão supracitada, ocasião em que o representante do Ministério Público 

de Contas opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo senhor 

Fernando Agostinho Cruz Dourado no sentido de manter a decisão recorrida; e conhecimento e 

provimento parcial do recurso interposto pelo senhor Iran Ataíde de Lima para opinar agora 

pela regularidade das contas com ressalva com a permanência da multa já adotada no acórdão 

combatido, conhecido ainda o voto da conselheira substituta – convocada naquela sessão – 

proferiu voto no sentido de conhecer dos recursos interpostos, no mérito negar provimento ao 

interposto por Fernando Agostinho Cruz Dourado, dar provimento parcial ao recurso interposto 

por Iran Ataíde de Lima, para julgar as suas contas regulares com ressalva, mantendo a multa 

pela instauração da tomada de contas. Os conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira acompanharam a relatora. No retorno do julgamento, sessão ordinária 

de 01.09.2016, procedeu-se ao voto-vista do conselheiro André Teixeira Dias no qual Conheceu 

e deu provimento ao recurso de reconsideração do recorrente Fernando Agostinho Cruz 

Dourado, para afastar a aplicação das multas regimentais; conforme fundamentação no voto; 

deu provimento parcial ao recurso do recorrente Iran Ataíde de Lima, para julgar as contas 

regulares com ressalva, mantendo a multa aplicada. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente em exercício): Consulto a relatora Conselheira Substituta convocada, 

Milene, se ratifica ou não o voto já proferido por Vossa Excelência. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Pelo que eu 

entendi, a única divergência seria em relação à aplicação da multa para o senhor Fernando 

Agostinho, certo? Em relação ao senhor Ataíde, mantém. Eu mantenho a multa e explico o 

porquê, se me permite. No caso do senhor Fernando Agostinho, a multa foi mantida justamente 

por conta da questão da não emissão do laudo conclusivo. Se eu bem me recordo desse 

processo – até porque é de março de 2016 –, ele apresentou um laudo conclusivo, realmente, a 

destempo – acho que 2, 3 anos após o encerramento da vigência do convênio –, e ele 
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apresentou em sede recursal. Na época, nós consideramos que aquele documento tinha sido 

fabricado posteriormente a emissão do laudo conclusivo, até porque a data de emissão dele foi 

3 anos posterior. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas Felipe Rosa Cruz: 10 anos depois. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 10 anos depois, pelo que o Doutor Felipe está 

me recordando. Então, o que me preocupou, no caso deste processo, é que se ratificarmos a 

emissão de um laudo conclusivo com um período tão posterior, estaríamos a permitir um sem 

número de processos similares e emissão de laudos conclusivos de forma similar, sem que 

pudéssemos aferir, com um razoável grau de certeza, o cumprimento desse exercício da 

responsabilidade de fiscalização do convênio. Então, se, por um lado, o convenente tenha 

responsabilidade em aplicar corretamente os recursos, o concedente, a seu turno, tem 

responsabilidade em fiscalizar e acompanhar, monitorando, a fim de garantir que aquele 

objeto foi exercido dentro do plano de trabalho e que se atendeu as finalidades e os interesses 

públicos. A meu ver, não me parece razoável dizer que um laudo conclusivo emitido com tão 

período de tempo, há 10 anos posterior, possa, com grau de certeza, aferir esse interesse 

público alcançado. Então, foi por isso que foi desconsiderado e a multa foi mantida, até mesmo 

dado face ao caráter pedagógico que ela possui, de garantir que o concedente, realmente, 

emita o laudo conclusivo no período da vigência do convênio e possa exercer, com seu mister 

de fiscalizar, acompanhar e monitorar a obra. Então, somente por esse motivo e dada essas 

explicações, é que eu mantenho, no caso, o meu voto pela aplicação da multa ao senhor 

Fernando Agostinho, com as devidas vênias ao Conselheiro que pediu vista do processo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhora Presidente, 

seria possível eu fazer um comentário sobre a argumentação da Conselheira Substituta? Bom, 

eu acho muito correta toda a sua argumentação, mas entendo que um processo tão antigo, aos 

moldes do que eu conversava, ontem, com os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 

Amapá, ele se vê, em seus autos, em sua aplicabilidade, de certa forma, suas exigências devem 

ser atualizadas no seu tempo. O caráter pedagógico de um procedimento feito há tanto tempo 

atrás, perde a condição pedagógica e passa a ser apenas uma parte de punição, porque a 

pedagogia se perdeu no tempo, já que são fatos muito pretéritos que não necessariamente estão 

se repetindo, neste momento. Se nós verificarmos, são muitos os casos, àquela época, que, pela 
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própria consistência – tanto dos controles internos que não existiam na Secretaria de Estado, 

naquela altura, como dos próprios usos e costumes dos administradores –, tantos são os 

processos onde há problemas com esses laudos, e a quantidade desses processos acaba por 

gerar uma quantidade tão grande de multa para os administradores daquela época, que, em 

verdade, eu começo a achar que é por parte do estado, em especial – no caso, no TCE, porque 

a multa vai para o fundo do TCE –, algo que eu já começo achar que não é muito lícito da 

nossa parte, porque nós estamos retirando daquele ordenador de despesa, de um fato que nem 

pedagogicamente pode mais dizer. Ele está sendo punido por um uso e costume que ele não tem 

mais tempo de corrigir. E quando se somam 719 é um pouco menos do que um salário mínimo, 

mas 8, 12, 20, 30? E ele, como Secretário de Saúde, assinou, pelo menos, 144 convênios. 

Então, são dezenas, e já julgamos, aqui, uma dezena de convênios dele. Por isso, eu começo a 

me preocupar que nós estejamos fazendo uma locupletação de forma ilícita, a partir de tirar 

recursos dele, quando não houve um prejuízo específico para a comunidade, uma vez que ficou 

comprovado, nos autos, que foram cumpridas as determinações e o convênio. E, por erros 

formais de uma deficiência que está ligada há muito tempo atrás, nós estamos imputando a ele, 

neste momento, que é um momento completamente diferente da sua vida, que já está a tanto 

tempo afastado, inclusive, da administração pública, algo que já começo a achar que não 

alcança a justiça e se perde a pedagogia para ficar mais restrito, com espaço apenas punitivo, 

e que acho que não dá uma contribuição, realmente, ao que alcançaria no caso de um processo 

que é do ano passado ou do ano anterior, e que dá tempo para não só outros se mirarem e 

servirem como referência, como também se policiarem para cumprir o que determina o nosso 

regimento interno e as leis vigentes. Por isso, Conselheira Lourdes, eu entendi que se alcança 

mais justiça, senhor Procurador, orientando nossos votos, pelo menos o meu, desta forma. 

Obrigado, senhora Presidente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhora Presidente, eu mantenho o meu voto, acompanhando a ilustre 

Conselheira Substituta, que é relatora do processo. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Conselheiro 

Cipriano Sabino, que não estava presente na sessão, mas se Vossa Excelência reúne condições 

de votar, se se deu por esclarecido, se for o caso, Vossa Excelência pode votar ou não. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, sim. Muito 
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obrigado. Eu ouvi atentamente as explicações do Conselheiro Relator e da Relatora do 

processo original, vamos dizer assim, e eu me sinto tranquilo, convencido. Eu compreendo as 

argumentações do Conselheiro André, mas há alguma divergência nessa direção, e ele pode 

ser Secretário novamente, assumir outros cargos. Ele não está inválido, então, acho que ele 

pode, sim, retornar à administração pública. Em virtude de ter assinado muitos convênios, é 

verdade, Conselheiro André, pela Secretaria que ele assumiu, que é grande, obviamente, a 

responsabilidade é maior. Eu fico preocupado em nós abrirmos um precedente nessa direção. 

Como fazemos com os outros gestores, da mesma maneira, não há motivos para fazer diferente 

e eu quero manter a multa, concordando com a Doutora Milene. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia, Presidente, bom dia Conselheiros, ilustre 

Procurador Geral de Contas, Conselheiro Substituto, senhoras e senhores. Eu vou acompanhar 

a relatora, Presidente. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Da mesma forma, Presidente, eu acompanho a relatora. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em 

exercício): Eu também ratifico o voto já proferido. A presidência proclamou o Resultado: Voto 

da Relatora foi o vencedor por maioria de votos (6x1). Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/50650-9, que trata Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 

Departamento de Trânsito do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior, com pedido de vista pelo Conselheiro André Teixeira Dias, em sessão 

ordinária de 24/05/2016. Cumprindo dispositivo regimental e já aferidas as manifestações 

averbadas durante a sessão supracitada, ocasião em que o representante do Ministério Público 

de Contas opinou pelo indeferimento do registro, com sugestão de aplicação da multa 

regimental ao Diretor Geral do DETRAN, devendo-se cessar a partir de então todo e qualquer 

pagamento decorrente dos respectivos atos, acaso ainda vigentes. (pausa). Conhecido ainda o 

voto do conselheiro relator, que proferiu voto no sentido de indeferir o registro, devendo ser 

expedida determinação para que o DETRAN, em até 15 dias, cesse o pagamento dos 

vencimentos, se ainda em vigor, e adotar as providências cabíveis, especialmente quanto à 

promoção de concurso público para provimento de cargos de sua estrutura. No retorno do 

julgamento, sessão ordinária de 01.09.2016, Sua Excelência proferiu o voto-vista nos termos 

seguintes: Obrigado, Presidente. A contratação em análise foi efetuada para a substituição do 
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servidor na função de assistente administrativo, não implicando em aumento de despesa. A 

SEAD informou que tal contratação foi essencial para a prestação dos serviços desenvolvidos 

pelo DETRAN, que não podem sofrer interrupções. O ajuste foi efetuado nos termos do decreto 

número 1.230, de 26 de fevereiro de 2015. Após a análise, considerando que os efeitos 

financeiros foram exauridos, com o encerramento do contrato, em 10 de maio de 2006, e que o 

Egrégio Plenário dessa Corte de Contas, em julgamentos recentes, teve deferido, em caráter 

excepcional, o registro das contratações temporárias já encerradas. Acompanho tal 

entendimento e manifesto-me pelo deferimento do registro pleiteado, recomendando ao 

DETRAN o cumprimento do TAC firmado com entre Poder Executivo Estadual, perante o 

Ministério Público Estadual e do Trabalho. É o voto, senhores Conselheiros. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero, 

em primeiro lugar, registrar, aqui, o nosso bom dia a Vossa Excelência, com a alegria porque 

Vossa Excelência está na presidência, obviamente; cumprimentar, também, Doutor Felipe, bom 

dia Conselheiro Nelson, Conselheiro André Dias, Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa. Bom 

dia eminentes conselheiros substitutos, bom dia a todos que estão na galeria conosco e aos 

nossos colegas de trabalho do Plenário e da Secretaria. Senhora Presidente, apenas para 

lembrar esse processo, a Secretaria de Controle Externo opinou pelo indeferimento. O 

Tribunal de Contas, através da Secretaria de Controle Externo, em deferimento pelo ato de 

admissão, e a Secretaria diz que não se trata de serviço temporário, mas de substituição de 

servidor para exercício de função essencial, como também por não perceber qualquer espécie 

de seletividade no critério de admissão, previamente estabelecido, e, também, não tem 

absolutamente nenhuma forma de publicidade, esclarecimento, com relação a essa questão de 

transparência na seleção dessas pessoas. É um serviço essencial, que deve ser exercido pelo 

servidor público efetivo. O Ministério Público também opina pelo indeferimento do registo e, 

inclusive, diz que deve cessar, a partir de então, qualquer pagamento decorrente de respectivos 

atos, caso ainda vigente, claro. Um dos motivos que o Ministério Público cita, aqui, entre 

outros, é, exatamente, a ausência de critério para seleção e que, também, afronta a legislação 

vigente, entre outas situações que ele alega. Então, tanto a Secretaria de Controle Externo, 

nossas controladorias, como o próprio Ministério Público de Contas, opinaram pelo 

indeferimento, por uma série de razões que já foram expostas na hora da leitura do relatório e 
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do voto. Então, senhora Presidente, eu gostaria, obviamente, observando com todo carinho e 

respeito, pedindo vênia ao eminente Conselheiro André, vou manter o meu voto, considerando 

o parecer da Secretaria de Controle Externo e do Ministério Público de Contas, pelo 

indeferimento dos registros e o que mais já foi declarado no voto. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, como eu também não 

tive processo a relatar, quero me aproveitar dessa ocasião para cumprimentar Vossa 

Excelência, tendo a alegria de vê-la na presidência dos trabalhos; Doutor Procurador Felipe, 

do Ministério Público de Contas, colegas conselheiros, conselheiros substitutos, servidores da 

Casa, bom dia a todos. E dizer que acompanho, integralmente, o voto do Conselheiro Cipriano, 

neste processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Presidente, vários TACs existentes estão sendo prorrogados. Não sei se é o caso do DETRAN. 

Deferir, aqui, ou indeferir, não vai ter efeito prático algum, porque não tem mais efeitos 

financeiros. Muitas vezes, aqui, acho que existe uma divisão – e já ficou muito claro. Em 

alguns momentos, eu já votei tanto pelo deferimento excepcional quanto pelo indeferimento. 

Então, vou perguntar para o relator: qual a função desse cidadão do DETRAN afinal de 

contas? Ele foi contratado justamente para que? Qual a função que ele exercia lá? 

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

que dar uma olhada no processo. Essa questão, Conselheiro, Vossa Excelência colocou bem - é 

importante essa colocação - que eu aproveito essa oportunidade para fazer a seguinte 

ponderação: exatamente por essa questão de várias tentativas de que o estado se preocupe em 

ter o mínimo de transparência de seleção, se planeje para realizar os concursos públicos, são 

anos e anos. Vossa Excelência já está aqui há bastante tempo, e pede-se, recomenda-se, faz 

TAC, adia. Então o Tribunal abre exceções e assim vai se prorrogando a situação. O meu 

entendimento, é assim: a partir do momento em que se busca o entendimento para se revolver, 

de forma efetiva, essa questão. Enquanto tiver essas situações, vamos dizer assim, não existe 

essa definição clara. O TAC firmado não cabe ao Tribunal, ele não tem nada a ver. Então, 

vamos analisar a lei, a Constituição, e se o Tribunal for chamado a participar e concordar em 

dar um prazo, então é outra situação. Se o Ministério Público do Estado faz um TAC, eu não 

tenho porque concordar. Não é obrigação minha, é uma situação dele se entra ou não, e tem 

que ver, também, em que termos está esse TAC, qual é a alegação: “Eu vou permitir que tu 
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faças uma coisa ilegal, por um prazo”. O que está escrito nesse TAC? Qual é o poder que dá 

para uma pessoa dizer: “Tu vais fazer uma coisa ilegal porque eu vou permitir por um tempo”. 

Eu não sei, tem que ver essas questões. Então, a gente vai permitindo, vai deixando. Nós 

sabemos do compromisso que nós temos com a questão pública. O nosso governador 

desempenha um trabalho extraordinário no estado, as contas, os últimos exercícios. Eu posso 

até dizer com clareza, porque, recentemente, fui relator: é um exemplo para o Brasil, a gestão. 

Há estados que não conseguem pagar a folha de pagamento. O estado tem pago os servidores 

7, 8, dias antes de fechar o mês, graças a Deus, e eu tenho conhecimento de que o governador 

anda, agora, esses dias, inaugurando obras, estradas e uma série de outras coisas. Em que 

pese toda essa dificuldade por conta da competência, da dedicação da equipe técnica do 

estado, ele está em condições de equilíbrio. Isso é um detalhe impactante, porque, quando tu 

representas a folha de pagamento ou os compromissos de pagamento de pessoal do estado, isso 

é importante, não é uma coisinha qualquer. Então, eu acredito, assim: a função, que Vossa 

Excelência perguntou, é assistente administrativo. Chega lá no DETRAN ou em qualquer 

órgão, ele pode, como assistente administrativo, trabalhar em uma situação de entregar uma 

carteira de habilitação, enfim, depende. Mas acredito que é função estabelecida, estudada no 

processo tanto pela Secretaria de Controle Externo, como pelo Ministério Público, que deve 

ser exercido pelo servidor efetivo. Não é uma coisa de responsabilidade simples. Então, eu 

acho que é importante dizer, Vossa Excelência colocou muito bem, Conselheiro Odilon: os 

TACs estão sendo prorrogados, mas acontece que não vai acontecer nada, efetivamente, se a 

gente não começar a decidir por essa questão. Não é prejudicar o estado, ao contrário, como 

eu disse, o estado é um exemplo para o Brasil. O próprio governador pede que o ajude a fazer 

um governo melhor ainda do que ele está fazendo, e, talvez, uma das formas do Tribunal 

contribuir, seja essa. Vou dar um exemplo para Vossa Excelência, me permita o diálogo: A 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará fazia centenas de convênios com entidades. Uma 

vez, lá atrás, eu me lembro, completei 9 anos, dia 28 de agosto, aqui, o Conselheiro Nelson 

levantou essa questão, que não era competência da Assembleia. Eu não estou querendo, aqui, 

atacar os deputados, absolutamente, são meus amigos, mas é uma importante colocação do 

Conselheiro Nelson: não é competência da Assembleia fazer isso. E é verdade. Eu fui deputado 

por muitos anos, o Conselheiro André, também, nunca teve um convênio. Nem eu. Se a gente 
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pedisse, com certeza, a gente ia ser atendido. Mas nós estamos prejudicando, atacando, 

proibindo a Assembleia? Absolutamente. É uma coisa que não pode ser feita dessa forma, isso 

não é competência da Assembleia. Então, houve um entendimento dos conselheiros, todos 

começaram a falar a mesma coisa, o Presidente da Assembleia esteve aqui e nós fizemos um 

acordo com ele, que disse: “Eu até agradeço o Tribunal, por, com a indicação do Tribunal, me 

dar a solução para eu justificar que não posso mais fazer convênio”. Ou seja, nós demos, 

usando a força e competência do Tribunal, a oportunidade de resolver o problema dele, que 

era antigo. A mesma coisa está aqui: nós estamos dando a oportunidade para o governador 

resolver essa questão de temporário. O Tribunal passou por essa fase difícil, mais de 250 

temporários, aqui, há anos, nós tivemos que cortar. Nenhum Conselheiro, aqui, ficou satisfeito 

de ter que tomar essa atitude. Realizamos os concursos públicos, o Presidente acaba de fazer 

mais um. Essa que é a questão. Essa história do temporário: se eu tenho 20 e poucos anos de 

vida pública, desde Vereador, Conselheiro André, também, Luís Cunha, Nelson já conhece essa 

história, Lourdes também. Há muitos anos acontece essa situação de contratação temporária. 

Se aprova a lei, tinha uma tal de lei Bararu, do grande deputado Bararu, e foi se prorrogando 

para frente. Depois dessa lei, veio o TAC, e ele já se prorroga e a gente não dá oportunidade 

para o Governador dizer: “Gente, eu não vou mais contratar, porque o Tribunal não deixa 

mais”. Até politicamente, para quem está olhando de fora, dizer: “Pôxa vida”. Só faltar dizer: 

“Me dá isso, que eu preciso”. Está entendendo? Então, essa compreensão que eu queria 

dialogar com Vossa Excelência, com muita humildade e respeito que eu tenho. Eu acredito que 

nós temos aqui, ainda, essa divisão de interpretação. Há muito já voto pelo indeferimento, 

alguns votam pelo deferimento excepcional, eu só alerto para essa questão que nós estamos 

tendo a oportunidade de ajudar o Governador a começar a dizer para as secretarias, para os 

órgãos, para todos que integram o Poder Executivo: “A gente não pode mais porque o 

Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas não querem mais que contratem 

temporário”. A não ser, exclusivamente, o que se estabelece a Constituição, que é em caráter 

excepcional, que Vossa Excelência conhece mais do que qualquer um de nós, aqui. Então essa 

que é a questão. Mais um caso daqueles: fala no TAC que já foi feito e prorrogado porque não 

foi cumprido. Então vai se criar um caos no estado? Não, mas vamos procurar resolver o 

problema. A função era essa, e obrigado pela oportunidade, Conselheiro Odilon. Voto do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado, Conselheiro Cipriano. 

Presidente, de fato, o Tribunal de Contas não se submete aos TACs firmados pela 

administração com os órgãos e entidades. Entretendo, penso que, enquanto Tribunal de Contas 

e avaliadores da administração e das políticas públicas, como um todo, e mesmo questionando 

a própria legislação existente, a lei complementar nº 7, da sua condicionalidade ou não, não 

podemos fechar os olhos para algumas situações que ocorrem na administração pública e, 

também, não podemos negar o esforço que a administração pública atual vem realizando. E se 

o Ministério Público, eventualmente, prorroga, talvez não seja totalmente por não se ter feito 

nada, mas, avaliando aquele esforço feito, entende que precisa de um pouco mais de tempo. 

Como eu disse, deferir ou não deferir, não vai ter efeito prático, na minha opinião, porque já 

cessou os efeitos financeiros. O TCU, nesses casos – quando não há mais efeitos práticos –, 

extingue o processo em resolução de mérito, e é o que eu vou fazer. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Presidente, eu vou manter a 

coerência com o meu entendimento acerca da matéria, e vou acompanhar o voto vista do 

Doutor André. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente em exercício): Eu ratifico o meu voto já proferido na sessão passada, para 

deferir o registro excepcionalmente. E, agora, acompanho o Conselheiro, no voto vista, pelas 

recomendações. Então, 3 votos pelo deferimento, 2 pelo indeferimento e o Conselheiro Odilon, 

pela extinção do feito. Portanto, a maioria foi pelo deferimento do registro. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2016/50871-4, que trata da Petição Constitucional formulada por 

Evaldo Oliveira da Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, com pedido de 

vista pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 23/08/2016. Seguindo os 

trâmites regimentais e já aferidas as manifestações averbadas durante a sessão supracitada, 

ocasião em que o representante do Ministério Público de Contas opinou pelo não conhecimento 

do presente pedido de rescisão e o consequente arquivamento, caso não seja este o 

entendimento do douto Plenário dessa Corte de Contas, no mérito pelo desprovimento (pausa). 

Conhecido ainda o voto do conselheiro relator, que proferiu voto no sentido de conhecer da 

Petição, para no mérito, julgá-la procedente, considerando nulos todos os atos posteriores da 

citação, inclusive o acórdão 52.453, reabrindo a instrução processual, e dando-se ciência ao 

interessado para apresentar defesa, voltando os autos ao relator originário do processo principal. 
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No retorno do julgamento, sessão ordinária de 01.09.2016, Sua Excelência Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício) assim pronunciou-se: Concedo a 

palavra ao ilustre Conselheiro Odilon Teixeira para proferir voto-vista. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado, Presidente. Os autos, 

ora analisados, em decorrência do pedido de vista requerido na sessão de 23 de agosto de 

2016, foram solicitados com o objetivo de realizar uma melhor análise e, assim, contribuir 

para uma formação de convicção acerca da matéria. Após o exame do pleito do requerente e 

do cotejo com o voto da palavra do Excelentíssimo Conselheiro Relator, percebe-se que a 

solução dada se revela adequada ao caso concreto. Desta forma, acompanho o eminente 

relator. É como voto, senhora Presidente. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente em exercício): Consulto ao Conselheiro André Dias, Relator da matéria, se ratifica 

ou não seu voto já proferido. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Eu ratifico. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: De 

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

Ratifico meu voto anterior. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Eu ratifico o voto anteriormente 

acompanhando o Relator. Então, unanimidade para conhecer do pedido e, no mérito, julgá-lo 

procedente, considerando nulos todos os atos posteriores a citação, inclusive o acórdão 

52.453. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50872-5, que trata da Petição 

Constitucional formulada por Evaldo Oliveira da Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias, com pedido de vista pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão 

ordinária de 23/08/2016. Seguindo os trâmites regimentais e já aferidas as manifestações 

averbadas durante a sessão supracitada, ocasião em que o representante do Ministério Público 

de Contas opinou pela não procedência do pedido de reabertura da instrução nº 2008/53183-4 

(pausa). Conhecido ainda o voto do conselheiro relator, que proferiu voto no sentido de 

conhecer da Petição, para no mérito, julgá-la procedente, considerando nulos todos os atos 

posteriores da citação, inclusive o acórdão 53.036 reabrindo a instrução processual, e dando-se 

ciência ao interessado para apresentar defesa, voltando os autos ao relator originário do 
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processo principal. No retorno do julgamento, sessão ordinária de 01.09.2016, procedeu-se o 

voto-vista do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De acordo com o 

corregedor, relator dos autos. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Ratifico o voto que proferi na sessão em que começou o julgamento dos autos. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Confirmo meu voto de 

acordo com o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Ratifico o meu voto que acompanha o relator. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Voto de acordo com o corregedor, relator 

dos autos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente em exercício): Ratifico meu voto de acordo com o relator, agora, 

corroborado pelo voto-vista do Conselheiro Odilon Teixeira. A presidência proclamou que 

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

anunciado o Processo nº 2013/53565-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Secretaria de Estado de Administração, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

Público de Contas, que manifestou-se nos seguintes termos: Bom dia, senhora Presidente. É 

uma satisfação fazer a sessão com a senhora na presidência. Bom dia senhores Conselheiros e 

Conselheiros Substitutos. Apenas no intuito de tentar contribuir para a discussão que essa 

Corte já vem maturando há algum tempo acerca dos temporários, o Ministério Público já tem 

uma posição fincada e que, por mim exposta e por todos os colegas que aqui fazem a sessão. 

Como Conselheiro Cipriano falou, o TAC que foi firmado lá com o Ministério Público, de fato, 

ele não nos vincula, não vincula o Tribunal de Contas, porque essa Corte, tampouco o 

Ministério Público de Contas, foram chamados para a conversa ou para subscrever esse TAC. 

O ideal, em uma situação como essa, é que todos os atores envolvidos na análise dessa querela 

participem das discussões e firmem, se for o caso, se assim achar conveniente, um TAC que 

envolva todos os órgãos de controle, tanto o Ministério Público como o Ministério Público de 

Contas, o Tribunal de Contas e por aí vai. E é importante que se diga que, também, o TAC só 

tem razão de ser quando se admite que há alguma coisa irregular: não se faz um TAC se está 

tudo regular. Se a atuação do gestor está 100 por cento regular, não há razão de ser, não há 

motivo para se firmar o TAC. O TAC é quando se busca uma solução de consenso que se 
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imagina ser mais rápida, melhor, e gerar efeitos mais benéficos do que a judicialização da 

causa. E diria mais: que essa Corte e aqueles conselheiros relatores que aqui votam pelo 

registro excepcional dos contratos, também admitem uma irregularidade, mas, ponderando as 

circunstâncias do caso concreto, decidiram, acharam por bem, excepcionalmente, como o 

próprio nome fala, fazer o registro. Mas, reiterando o que já vem sendo defendido pelo 

Ministério Público de Contas, de que faltam pressupostos constitucionais que ancoram a 

contratação temporária, os requisitos da necessidade excepcional. Além disso, os requisitos 

formais daí decorrentes, para a contratação desses servidores, não vêm sendo observados. Já é 

um problema recorrente na administração, não é um problema novo, de um ano para cá, de 

modo que, com em todas essas razões que já estão amplamente discutidas, aqui, que vem sendo 

maturadas, o Ministério Público reitera o parecer constante nos autos, senhora Presidente. 

(pausa). Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente em exercício): Gostaria apenas de dizer que os conselheiros que estão 

votando pela excepcionalidade, nós temos, na própria Constituição Federal, no artigo 37, 

inciso IX, permite que os gestores possam, excepcionalmente, realizar contratos temporários. 

Isso não está, com certeza, errado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral 

do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: O que eu falei: quando se registra, 

excepcionalmente, se está a admitir uma irregularidade, porque se a contratação for irregular, 

o registro não tem que ser excepcional, tem que ser regular. A contratação, em si, pelos 

pressupostos constitucionais, é um caso de excepcionalidade, mas o registro, daí decorrente, é 

regular, não tem que ser excepcional, se os pressupostos foram observados. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em 

exercício): Sim, mas, com certeza. É excepcional porque é temporário. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só uma observação: esse aí 

seria o temporário do temporário. Um já é excepcional, o outro também, é temporário do 

temporário. 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, o cumprimento do TAC firmado com o Poder Executivo Estadual perante o Ministério 

Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho. Consultado o Plenário, este assim se 

manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu vou 
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acompanhar o órgão ministerial no meu voto, senhora Presidente. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É aquela mesma situação que a gente 

tem debatido aqui. Neste caso, eu quero acompanhar o indeferimento do registro, Presidente. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Um caso parecido com o 

anterior, então, como já extinguiu os efeitos financeiros, deferir ou não. É extinção sem 

redução de mérito. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Eu acompanho o Relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Também acompanho o Relator. Então 

a maioria é pelo registro. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

maioria de votos, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2015/50227-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, 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 denegação do registro, com as determinações SEDAP e à SEAD (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com recomendação a SEDAP, o 

cumprimento do TAC firmado com o Poder Executivo Estadual perante o Ministério Público 

Estadual e o Ministério Público do Trabalho. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: 

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

parecer do Ministério Público de Contas pela denegação do registro. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Voto pelo indeferimento do registro. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Voto pela extinção do 

processo sem resolução de mérito, haja vista que o contrato já expirou e não há efeitos 

financeiros que gere consequências para a administração pública. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Voto de acordo com o relator. 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente 

em exercício): Acompanho o voto do relator. A presidência proclamou que o voto do relator foi 

o vencedor por maioria de votos. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2013/51850-7, 2015/51415-4, 2015/51416-5 e 2015/51514-6, que tratam dos Atos de Admissão 
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de Pessoal temporário realizados pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, 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 denegação dos registros, com aplicação da multa 

regimental e determinações à ADEPARÁ (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

deferir os registros, com recomendação à ADEPARÁ, o cumprimento do TAC firmado com o 

Poder Executivo Estadual perante o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do 

Trabalho. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o parecer do Ministério Público de 

Contas pela denegação do registro. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Voto pelo indeferimento do registro. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Defiro o registro. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Voto de acordo com o relator. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto do 

relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria de 

votos (4x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50593-1, Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da 

Pesca, 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 denegação do registro, com aplicação da 

multa regimental ao responsável pelas contratações, com as determinações à SEDAP (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 a SEDAP para o 

cumprimento do TAC firmado com o Poder Executivo Estadual perante o Ministério Público 

Estadual e o Ministério Público do Trabalho, sob pena de indeferimento em caso de novas 

contratações temporárias. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o parecer do 

Ministério Público de Contas pela denegação do registro. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Voto pelo indeferimento do registro. Voto do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o voto divergente pelo 

indeferimento do registro. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Voto de acordo com o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu acompanho o relator. Em havendo empate na votação, 

Sua Excelência Conselheira Maria da Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício) na 

apresentação de seu voto de qualidade assim manifestou-se: Uso da prerrogativa regimental 

para confirmar meu voto e desempatar a favor do registro excepcional, nos termos do voto do 

relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria de 

votos (4x3). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50495-5, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Manoel das Graças Borges, cuja Relatora foi a Conselheira 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A 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 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. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência 

informou inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, franqueando a palavra à 

disposição dos presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Só, rapidamente, eu queria – se o plenário assim concordar – enviar os 

votos de parabéns, congratulações à Junta Comercial do Pará, que está realizando, em Belém, 

o II Encontro Nacional das Juntas Comerciais de todo o Brasil, e, ontem, foi a abertura. Neste 

ano, esteve lá o representante do Governador, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, 

da Associação Comercial, e os presidentes de todas as Juntas Comerciais do Brasil. Eles estão 

aqui, no Pará, para a realização deste evento que se iniciou no dia 31, ontem, e acabará no dia 

3. É um evento grande e importante. Mais um evento nacional realizado no Pará, e eu queria 
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cumprimentar, se os colegas concordarem, a Junta Comercial, a Associação Comercial, onde 

está, como patrocinadora, realizando eventos, todos os dias serão realizados oficinas e debates 

dessa questão. Então, eu queria, se os Conselheiros concordarem, como vários eventos 

ocorrem no estado e a gente sempre, quando reconhece, é importante transmitir esses votos de 

parabéns, congratulações e total êxito na realização do evento à Junta Comercial do Estado do 

Pará. Esse ano, senhora Presidente, eminentes Conselheiros e Conselheiras, a Junta 

Comercial vai completar 140 anos. Fazer apenas esse registro, senhora Presidente, se os 

colegas concordarem que o Tribunal se manifeste nessa direção. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, eu vou, 

no meu voto, expressar meu pensamento. Acho que tem que haver, pelo regimento, a discussão, 

mas é claro que eu voto favorável. Lembrar e agradecer o Conselheiro Cipriano de trazer esta 

sugestão ao plenário. É um encontro da maior importância. A Junta passa por um momento de 

modernização dos seus serviços, de prestar aquilo que a sociedade espera. Eu queria, também, 

pedir permissão ao Conselheiro Cipriano para nominar a Doutora Cilene lá na presidência da 

Junta, dizer do nosso agrado, satisfação, que o Pará possa sediar um encontro tão importante, 

e nos associarmos, então, a esse evento. E, mais do que os desejos, a certeza que é um evento 

que será coroado de pleno êxito, Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Agradecer o Conselheiro Nelson pela 

gentileza, porque a Doutora Cilene trabalha lá, realmente se dedicando, trazendo um evento 

importante, a modernização. Eu queria, também, incluir a Junta Comercial, pelo cumprimento, 

pelo apoiamento neste evento, porque toda a estrutura que está sendo utilizada é da 

Associação Comercial do Pará, que é lá na Presidente Vargas. Então, cumprimentar a Junta 

pelo evento e a Associação Comercial, por apoiar e abraçar esta causa. Obrigado. Eu voto a 

favor, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Senhora Presidente, obrigado por me franquear a 

palavra. O Ministério Público de Contas gostaria de se somar, se fosse possível, a essa 

manifestação do Tribunal de Contas e registrar que a Junta Comercial é parceira do 

Ministério Público de Contas. Nós temos um acordo de cooperação que permite aos membros o 

acesso ao seu banco de dados. Isso tem facilitado sobremaneira a atividade fim dos gabinetes, 

e é um órgão que a gente reputa como estratégico para o bom funcionamento das nossas 
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atividades. Então, fica aqui o registro, também, do Ministério Público de Contas, 

parabenizando e com os votos de agradecimento à Junta Comercial. Obrigado. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em 

exercício): Gostaria, também, de parabenizar a Junta e acompanhar a proposição do 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Peço à Secretaria que tome todas as 

providências para que possa encaminhar à Junta Comercial e à Associação Comercial do 

Estado do Pará os votos aqui apresentados pelo Conselheiro Cipriano Sabino. Consultado o 

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

consubstanciada no Ofício nº. 0124 e 0125/2015-Sec e Memorando nº 046/2015-Sec. E nada 

mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos 

de Deus, declarou encerrada a sessão às 10 horas e vinte e seis minutos (10h26min) e mandou 

que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata.  

 
Belém, 01 de setembro de 2016. 
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