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ATA Nº 5.417 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia oito (08) do mês de setembro do ano dois mil e 

dezesseis (2016), quinta-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, 

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, 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 as 

ausências dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, por motivo 

de férias, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por motivo de doença e André Teixeira Dias, por 

motivo de força maior, e por essa razão determinou a retirada de pauta dos Processos nºs 

2013/51986-0, 2016/50645-7 e 2013/51112-2 cuja relatoria compete a este julgador. Em razão 

da ausência de quórum, deixou de ser apreciada e colocada para votação nesta data a ata da 

sessão ordinária do dia primeiro (1º) de setembro. Em ato contínuo, a Presidência, considerando 

dispositivo regimental, convocou os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival 

Silva Rocha, Milene Dias da Cunha e Daniel Mello para atuarem na sessão como Conselheiros. 

Em seguida, havendo expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário em 

exercício que procedesse a leitura do ofício 1249/2016-GPR, subscrito pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente Nacional da OAB, Doutor Cláudio Lamachia. 

Manifestação do Senhor Secretário Geral Jorge Batista Junior: Senhor Presidente, 

cumprimentando-o cordialmente, acuso o recebimento do Ofício n. 0114/2016-SEGER, por 

meio do qual encaminha votos de congratulações prestadas em razão do Dia do Advogado, 
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constados em Ata de Sessão Ordinária dessa Corte de Contas. Ao agradecer a gentileza da 

comunicação, aproveito o ensejo para manifestar protestos de elevada estima e distinta 

consideração. Atenciosamente, Claudio Lamachia – Presidente Nacional da OAB. E logo após 

a leitura do expediente, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2013/52966-0, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do 

Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 

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

assim manifestou-se: Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros substitutos, na 

esteira do que o Ministério Público já vem defendendo aqui, em plenário, eu reitero a 

manifestação constate nos autos e acrescento apenas que, como bem frisou a conselheira Rosa, 

a substituição de temporários por temporários descaracteriza completamente a necessidade 

temporária na contratação desses referidos servidores. O estado, pelos problemas que todos 

conhecemos, vem, paulatinamente, efetuando simplesmente a troca de temporário por 

temporário, não se programa para a realização do concurso público e esse problema desagua 

aqui, nessa Corte de Contas. Então, fulcrado nessas razões, que já foram aqui muito debatidas, 

o Ministério Público reitera a manifestação pela denegação do registro, com observação 

desses dois servidores: Marionaldo da Silva Soares e Carla Betânia, cujos contratos – já 

expirado o prazo máximo de vigência – continuavam ativos. É a manifestação, senhor 

presidente. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu apenas ressalto 

que, no mês de setembro deste amo, completa um ano que nenhum pagamento tem sido feito, 

inclusive a esses dois servidores cujos contratos não foram interrompidos à época. Logo após a 

devida manifestação, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com as 

determinações à SUSIPE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a extinção, para 

todos os efeitos dos contratos dos servidores Marionaldo da Silva Soares e Carla Betânia 

Oliveira Abdon de Sousa, estes ainda ativos mesmo já tendo sido encerrados os prazos de 

vigência contratual, como também à SECEX e recomendação à SEAD. Consultado o Plenário, 

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

de Oliveira: Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 
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Teixeira: Bom dia a todos. Presidente, eu acompanho a relatora, mas ressalvo os contratos de 

Marionaldo e Carla Betânia, esses dois pela denegação. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Acompanho a relatora. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Senhor 

presidente, eu voto com a relatora. Somente em relação aos contratos do Marionaldo e da 

Carla Betânia, eu voto pela denegação. Então, eu voto de modo igual ao conselheiro Odilon, 

porque eu acredito que o nosso regimento, ao deferir o registro, a consequência do 

deferimento, não é possível fazer uma determinação. Somente por isso, eu voto pela denegação 

dos dois referidos contratos e acompanho a relatora nos demais. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Pela primeira vez nesta 

Casa, assumindo o cargo de conselheiro, vai votar o conselheiro Daniel Mello. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: Senhor presidente, 

demais conselheiros, conselheiro substituto Edivaldo Rocha, servidores dessa Casa, 

jurisdicionados. É uma honra participar, pela primeira vez, desse Egrégio tribunal, votando. 

Então eu voto com a relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Parabéns a Vossa Excelência. É sempre um momento 

muito especial, que marca a vida de uma pessoa. Vossa Excelência, empossado recentemente – 

pouco mais de um mês – vem, nesta Casa, se dedicando e, hoje, dentro do meu entendimento 

como presidente, que devo convocar, sempre, para que a gente tenha sete conselheiros 

presentes na sessão, e Vossa Excelência foi convocado pela primeira vez. Desejo muita sorte a 

Vossa Excelência, que isso se reverte de emoções e felicidade. É um registro importante na 

vida de uma pessoa que, certamente, com as bênçãos de Deus, vai ter vida longa aqui na Casa. 

Deus lhe abençoe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado 

Daniel Mello: Eu agradeço as palavras e digo da honra de estar sentado, aqui, pela primeira 

vez. É, realmente, algo muito especial. São alguns anos que você vê se materializando na sua 

frente, em um momento realmente ímpar, bastante especial. Espero, com as graças de Deus, 

fazer jus e honrar o posto e o cargo que eu ocupo, e a missão e tudo mais que esse cargo nos 

traz. Espero poder honrá-lo e cumprir com o papel constitucional e, sobretudo, trazer para a 

sociedade paraense, em especial, um conforto em relação aos posicionamentos que eu adotar 

dentro dessa Corte. Obrigado, presidente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1388

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Parabéns. Eu voto com a relatora. A decisão é 

por maioria. Apenas em relação aos dois nomes há divergência, no restante é unanime. Em 

relação à divergência de dois servidores, votaram os conselheiros Odilon Teixeira e Milene 

Cunha. A presidência proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por maioria de 

votos (5x2). Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Só para lembrar do aniversário do doutor Daniel, do aniversário natalício dele, dia 7 

de setembro, “Dia da Pátria”. Parabéns a ele. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes, eu desejaria falar desse 

assunto ao final, mas já que Vossa Excelência puxou, então podemos dizer que ele já ganhou 

hoje um presente. O registro na ficha funcional dele. É muito provável que alguém da família 

dele esteja assistindo essa sessão, mesmo porque pode-se assistir, em qualquer parte do Brasil, 

ele atuando, hoje, nesta sessão, como conselheiro. Que maravilha. Nosso tribunal precisa de 

grandes pessoas, grandes servidores públicos, e é isso que estamos vendo aqui, hoje. Muito 

importante a pessoa em condições de poder substituir um conselheiro efetivo da Casa. Deus lhe 

abençoe novamente, conselheiro Daniel. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Convocado Daniel Mello: Amém. Eu agradeço, presidente. Aniversário no dia 7 de 

setembro também é uma honra. Foi uma felicidade para o meu pai. Ele é militar. Então, ter um 

filho nascido no dia 7 de setembro, que é uma data bastante importante para toda a sociedade, 

mas, especialmente, para os militares. Meu pai sempre se sentiu homenageado, inclusive com 

isso, e eu também fico muito feliz com a data. É interessante, muito embora sempre tivesse sido 

feriado na escola, em geral, eu não comemorava, mas é um dia bastante interessante. Eu 

também sou um patriota, me sinto honrado, privilegiado por ter nascido nessa data. Fico muito 

feliz. Obrigado pelas congratulações da conselheira Lourdes Lima e do presidente. Agradeço a 

todos. E gostaria, já que eu estou com a palavra, só estender um pouquinho mais, de agradecer 

a todos os servidores do Tribunal de Contas pela recepção a mim dada. Me sinto, realmente, 

em casa, presidente, por força da recepção de todos os servidores dessa Casa e de todos os 

paraenses. É um povo extremamente acolhedor, e isso é reconfortante para quem vem de fora. 

Não me sinto um forasteiro, me sinto, realmente, um membro da Casa, da sociedade paraense, 

tamanha foi a receptividade. Tive um parâmetro que eu coloco, aqui, me tornando mais 

exigente em relação a isso, muito embora eu seja catarinense, tive um estágio na Bahia, onde 
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fui muito bem recebido pelo povo baiano, que também é um povo acolhedor, mas fiquei 

impressionado com a acolhida do povo paraense. Realmente, é algo excepcional, extremamente 

reconfortante. Me sinto em casa, fui muito bem acolhido e gostaria de, em público, 

aproveitando essa minha primeira convocação, agradecer a todos os servidores e ao povo 

paraense pela acolhida. Estou muito bem acolhido, sem colocar, aqui, as outras questões que 

me fazem me sentir muito bem, como a história do Pará, de Belém, a cultura, a natureza, a 

culinária, os costumes, tudo é realmente impressionante. Estou extremamente impressionado, 

chocado positivamente com tudo o que tem acontecido na minha vida. Sou, realmente, uma 

pessoa muito feliz nesses últimos tempos, e sei que a minha estada, aqui, será de felicidade 

para mim e para minha família. Por isso, agradeço a todos. Obrigado, presidente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: O 

conselheiro Odilon está aplaudindo, e eu fiquei até emocionado, aqui, com as palavras de 

Vossa Excelência. E aproveito a oportunidade para pedir as bênçãos de Deus para a sua vida, 

dando esses parabéns pelo seu aniversário em um dia importante para o país, que o “Dia da 

Independência”. Eu farei tudo que tiver ao meu alcance – não agora que estou presidente, mas 

enquanto permanecer conselheiro – para que Vossa Excelência seja aqui muito feliz. Conte 

sempre comigo, seja muito feliz na nossa terra e na nossa instituição. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/53099-8, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, cuja Relatora foi a 

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 pelo deferimento dos registros, com recomendação de 

que as futuras contratações temporárias sejam precedidas de regular processo seletivo, e 

também com a observância do prazo máximo de contratação temporária, em especial do 

servidor Joaquim Rocha Nascimento, o qual extrapolou o prazo máximo de dois anos. E 

proferiu adicionalmente a seguinte fala: Quero registrar, também, meus cumprimentos ao 

conselheiro substituto Daniel. Nossa satisfação em participar dessa sessão plenária, onde 

Vossa Excelência participa pela primeira vez, aqui, como conselheiro convocado. Leve o 

abraço, a admiração e toda a satisfação do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. 

Seja muito bem-vindo, e que a sua vida, aqui, seja muito feliz, repleta de realizações ao lado 
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dos seus e dos colegas de trabalho. Um forte abraço. (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir em caráter excepcional os registros, com determinações à SUSIPE e SECEX 

e recomendação à SEAD. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a 

relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Com a relatora, 

presidente, com exceção do contrato do servidor Joaquim Rocha, que voto pela denegação. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: 

Acompanho a relatora. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada 

Milene Dias da Cunha: Do mesmo modo que no processo anterior, acompanho a relatora, com 

exceção do contrato do servidor Joaquim Rocha. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Convocado Daniel Mello: Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também acompanho a relatora. O 

deferimento é por unanimidade, porém, há divergência apenas no contrato de um servidor. 

Fica a decisão por maioria. Votos divergentes do eminente conselheiro Odilon e da conselheira 

Milene cunha. A presidência proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por 

maioria de votos (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50345-3, 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, com 

aplicação da multa regimental ao responsável pela contratação e determinações à SEAD, 

SECEX e AGE (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 2012/52142-6, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Dulce Neide Pereira Carneiro, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 
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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 seu 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 do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/52256-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria do Socorro Alencar 

Cardoso, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha. 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 arquivamento 

dos autos (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para determinar a extinção do feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do novel Código de Processo Civil, 

aplicado subsidiariamente nos termos do art. 104, II, da Lei Orgânica desta Corte de Contas e 

do art. 290 do Regimento Interno deste 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 

2015/50108-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Belísio Aranha Viterbino, 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 deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu 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 do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2009/51051-2, que trata do Ato de Reforma em favor de Eloi Raiol da Rocha, 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 deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para determinar a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento do art. 485, 
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IV, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 290 do 

Regimento Interno deste 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 2008/53521-2, 

que trata do Ato de Pensão em favor de Antônio Nogueira de Sousa, cuja Relatora foi a 

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 pelo deferimento do registro, ressalvando, contudo, 

seus efeitos financeiros até 31 de agosto de 2004, data do óbito do beneficiário, com 

recomendação ao IGEPREV (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

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

com a expedição de recomendação ao IGEPREV para que adote medidas mais efetivas para 

ciência tempestiva da ocorrência de falecimento de interessados em processos de sua 

competência, no intuito de se evitar eventuais prejuízos ao erário. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2016/50592-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Raulina Souza do 

Nascimento, 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 deferimento do 

registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 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. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2016/50921-8, que tratam dos Embargos de Declaração opostos 

pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Convocada Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, a matéria foi 

imediatamente para a fase de votação, onde sua excelência a relatora proferiu seu voto para 

conhecer do recurso oposto e no mérito dar parcial procedência aos presentes embargos 

declaratórios para esclarecer a expressão “ressalvados os excessos”, constante no item 2.2 do 
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Acórdão nº 55.586, de 06/07/2016. A suposta contradição entre o art. 35, §1º, da Lei 

7.442/2010 e o art. 7º, caput, da lei nº 8.030/2014 não pode ser avaliada em sede dos presentes 

embargos e conferir a opção de contribuição previdenciária facultativa sobre as parcelas pagas a 

título de aulas suplementares “complementação”, com fundamento no §4º, art.6º da Lei 

8.030/2014, passando a determinação constante do item 3.1 do Acórdão nº 55.586, vigorar com 

a seguinte redação: “À SEDUC, que se abstenha de incluir, exceto em relação ao item 2.2 

anterior, a vantagem paga a título de aulas suplementares substituição na remuneração de 

contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária devida ao RPS, por ausência 

de previsão legal, salvo, expressa opção do servidor, em relação às aulas suplementares 

complementação, que tenha a intenção de aumentar a sua média no cálculo dos proventos a ser 

concedido com fundamento no art. 40 da CF e art.2º da EC nº 41, de 19.12.2003, e no §2º do 

art.40 CF, bem como o limite estabelecido no art. 7º da Lei 8.030/2014”. Consultado o Plenário, 

a Excelentíssima Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, invocando preceito 

regimental, solicitou vistas dos autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela 

Presidência. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência apresentou o item da MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Com fundamento no artigo 

12, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno, e em atenção ao parecer do Ministério 

Público de Contas e manifestação do conselheiro relator Nelson Luiz Teixeira Chaves, de 

folhas 177, submeto a esse colegiado a solicitação para a realização de inspeção 

extraordinária nos termos do artigo 82 e 83, inciso II, também do ato regimental, com o 

objetivo de verificar se o controle de estoque do Hospital Regional de Salinópolis já foi 

regularizado, e, caso não tenha sido, para que o fato seja devidamente apurado. Que o 

dano, caso haja, seja quantificado e o responsável – ou responsáveis – seja identificado 

para a conversão do processo em tomada de contas especial, conforme previsão contida no 

artigo 153, do Regimento Interno. Fixar um prazo de 90 dias para a conclusão da inspeção 

extraordinária. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 

matéria unanimemente aprovada foi consubstanciada na Resolução nº 18.841, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: 

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 10, alínea “a”, da resolução número 17.659/2009 
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deste tribunal, esta presidência dá conhecimento ao plenário do relatório de gestão fiscal 

referente ao segundo quadrimestre de 2015, do Tribunal de Contas dos municípios do 

Estado do Pará e do Ministério Público do Estado do Pará. Os relatórios foram objeto de 

análise pela primeira controladoria de contas e pelo Ministério Público de Contas, os 

quais opinaram pela desnecessidade do alerta e remessa ao Egrégio tribunal pleno para 

conhecimento. Em análise ao relatório, esta presidência – na condição de relator – 

confirmou a desnecessidade de alerta, atentando a obediência às disposições contidas na 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Da mesma forma, em cumprimento ao que dispõe o artigo 

10, alínea “a”, da resolução número 17.659/2009, do TCE, esta presidência dá 

conhecimento ao plenário que o relatório resumido da execução orçamentária do poder 

executivo, referente ao exercício de 2014, foi objeto de análise pelo departamento de 

controle externo e pelo conselheiro André Teixeira Dias, sendo obedecidas as disposições 

contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por último, apresento a este tribunal pleno as 

emendas apresentadas pelos conselheiros Cipriano Sabino e Odilon Teixeira, e pelo 

conselheiro substituto Daniel Mello, relativas às minutas de resolução que tratam da 

instrução normativa que dispõe sobre a organização e o encaminhamento ao tribunal da 

prestação de contas de recursos repassados mediante termo de colaboração e de fomento, 

instituídas pela lei federal número 13.019, de 2014, com o objetivo de submeter a decisão 

deste colegiado na próxima sessão. A secretaria para distribuir. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor 

presidente, só para deixar o nosso registro. Já falamos sobre o aniversário do doutor 

Daniel, mas gostaríamos de reafirmar nossos votos de felicidades e muito sucesso na sua 

vida, na sua carreira. Você nasceu em um dia abençoado, dia da liberdade, da nossa 

independência. Que Deus continue lhe abençoando. Outro registro que eu gostaria de 

deixar aqui, também, é o voto de sucesso. Parabenizar Vossa Excelência, toda a 

organização do nosso tribunal, da Escola de Contas, doutora Rosa, doutora Milene, 

professora Géo, e toda a equipe da Escola de Contas, do nosso cerimonial, de todos os 

servidores desta Corte de Contas, que se dedicaram e se empenharam pelo evento nacional 

que aconteceu aqui. Que nós tivemos o prazer de ouvir altos elogios. Também queria 
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parabenizar a parceria entre o Tribunal de Contas dos Municípios e do Estado. Parabenizo 

Vossa Excelência, o presidente, e todos os conselheiros e servidores, conselheiros 

substitutos, servidores do Tribunal de Contas dos Municípios, o Ministério Público, que se 

fez presente o tempo todo, tanto no Tribunal de Contas dos Municípios quanto aqui, no 

nosso tribunal. O Ministério Público de Contas dos Municípios, do Estado, nossos 

conselheiros, conselheiros substitutos, servidores, enfim, foi um evento do mais alto nível, 

da melhor qualidade. E eu acredito que frutos virão desse evento, dessa terra fecundada, 

pois nós observamos que já foi o sétimo encontro em que tivemos oportunidade de assistir 

práticas exitosas, não só do nosso tribunal, mas de outros que, com certeza, deixaram nas 

nossas mentes e nas mentes dos diretores da Escola de Contas algumas possibilidades de 

avançar no trabalho, no plano de ação da Escola de Contas, e todos nós que tivemos a 

oportunidade de participar, vimos o brilho, o que aconteceu ali, durante esses dois dias de 

evento à nível nacional. Muito importante, porque além de demonstrar nossas práticas 

exitosas, nós também tivemos a oportunidade de assistir outras práticas, de outros 

tribunais, que podemos, também, trazer para nossa realidade e ampliar o conhecimento, 

porque foi uma troca de conhecimento, de experiências exitosas. Portanto, parabéns, 

doutora Rosa, doutora Milene, Vossa Excelência, que deu todo o apoio. A gente sabe as 

dificuldades que vêm passando os Tribunais de Contas do Brasil, a crise que afeta esse 

nosso país, mas não deixou de ter o seu brilho este evento, e a gente conseguiu captar a 

mensagem dos que aqui nos visitaram, daqueles que já tinham vindo outras vezes, dos que 

vieram pela primeira vez. Não foi diferente a alegria da receptividade, da busca do 

conhecimento, da participação. Então, parabéns, que Deus continue nos abençoando 

sempre. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheira Lourdes Lima, aproveitando o gancho das palavras de Vossa 

Excelência, eu quero, como presidente da Casa, também formular, aqui, os meus 

agradecimentos à Conselheira Rosa Egídia, que preside o Conselho Construtivo da Escola 

de Contas e à conselheira Milene Cunha, extensivo a equipe, está ali o Marcos e o Pedro. 

Que vocês possam levar aos colegas, a equipe que compõe a Escola de Contas, os nossos 

agradecimentos, na forma de reconhecimento pelo trabalho realizado com sucesso. Mas eu 
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quero, também, agradecer aos nossos conselheiros. Eu fiquei muito satisfeito com a 

participação deles, porque conseguiram reunir tempo para participar do evento. A 

conselheira Lourdes, inclusive, em um momento difícil para mim – que eu não estava em 

Belém –, estava lá, representando a nossa instituição, participando da abertura do evento, 

que foi no nosso tribunal irmão, o TCM. Agradeço, também, a participação do Ministério 

Público de Contas, que, do início ao fim, permaneceu conosco. Mesmo em um 

impedimento, o doutor Felipe Rosa Cruz, no encerramento, estava em uma missão oficial 

em um evento que o Tribunal de Contas do Estado também participou, e estava lá o doutor 

Jorge nos representando, mas veio o procurador Stephenson Victer participar do 

encerramento. Participação também importante dos conselheiros substitutos. E o resumo: 

27 Tribunais de Contas estiveram presentes e 27 Escolas de Contas de todo o Brasil. 

Fizemos um evento que envolveu a escola, o cerimonial, o gabinete militar, a secretaria, as 

assessorias dos conselheiros, os conselheiros. O custo: em torno de três mil reais. Foi 

quanto o tribunal gastou para realizar um evento nacional. É por isso que eu quero 

agradecer os conselheiros e os servidores que participaram. A comunicação está aqui, 

presente, toda a equipe de comunicação, o coral. Então, nós mostramos que é possível – em 

um momento difícil, de pouco dinheiro – fazer um evento. Se a gente comparar isso com o 

nosso fórum, que é o grande evento da instituição, o custo do fórum foi 700 mil reais, em 

três dias de evento, no Hangar. Nós fizemos, aqui, dois dias de evento, uma parte no TCM, 

outra parte aqui, em torno de três mil reais. Estava muito preocupado, pois disse à doutora 

Rosa e à doutra Milene que não tinha dinheiro, mas nós fizemos um belíssimo evento. E eu 

concordo com tudo que disse a conselheira Lourdes Lima. O mais importante: quando a 

gente encerrou com a apresentação do nosso coral, de forma extraordinária, maravilhosa, 

os participantes presentes, dos outros estados, pediram mais: “Não parem, queremos 

mais”. Eu fiquei impressionado. Eles pedindo para o coral continuar se apresentando, isso 

depois da terceira apresentação. Fiquei impressionado porque era um momento de 

cansaço, já estava chegando à noite e eles pediram mais. Então, para mim, ficou marcante 

o nível de satisfação dos nossos visitantes dos 27 tribunais que compareceram ao evento. 

Me surpreendeu, também, a grande participação de conselheiros de outros estados. Fiquei 
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impressionado, porque é um evento específico para a Escola de Contas, a educação 

corporativa, e a gente foi surpreendido com a participação de muitos conselheiros de 

outros estados. O presidente do IRB, que também é presidente de um tribunal importante 

do país, que é o Tribunal de Minas Gerais, o conselheiro Sebastião Helvecio, ficou 

encantado. Em todos os momentos que ele se manifestou, ficou muito claro o nível de 

satisfação e também os comentários apropriados, oportunos, felizes, que ele fez em todos os 

sentidos, até eu finalizar o evento. Então, eu quero compartilhar esse momento feliz da 

nossa instituição com todos vocês que ajudaram: conselheiros e servidores. Valeu a pena. 

A gente pode ser anfitrião de um evento nacional, gastando pouquíssimo dinheiro. A gente 

viu, realmente, que a gente pode contar com os conselheiros e com os nossos servidores. 

Fiquei muito impressionado. Muitíssimo obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: De fato, doutra Lourdes, 

presidente, o evento foi um sucesso, uma unanimidade. Então, eu preciso agradecer o 

apoio que a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Pará recebeu da 

presidência desta Corte, da presidência do Tribunal de Contas dos Municípios, presidência 

do IRB. Agradecer e parabenizar toda a equipe da Escola de Contas, a doutora Milene, a 

professora Géo e todos eles, o doutor Marcos, a Patrícia, a Eliane, todos. Se eu começar a 

nominar, eu vou esquecer de alguém. Todos eles estavam envolvidos no sucesso do evento, 

inclusive, o cerimonial desta Corte, a comunicação, o coral, que abrilhantou mais ainda o 

evento. A parceria com o Tribunal de Contas dos municípios provou que sempre vai 

importar em sucesso. Ela deve ser mantida. De todo o resultado positivo do evento, o que 

mais saltou aos olhos foi a importância que as unidades de educação corporativa das 

Cortes de Contas deste país têm, na sua missão de promover, aperfeiçoar e qualificar os 

Tribunais de Contas, contribuindo para a eficiência da gestão pública do nosso país. Eu 

agradeço as manifestações e parabenizo todos os envolvidos. Obrigada. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Senhor 

presidente, eu também gostaria de deixar registrado, aqui, porque isso não teria 

acontecido sem o empenho de todos os envolvidos na Escola de Contas. E, nesse ponto 

específico, todos os técnicos se empenharam maciçamente para fazer com que esse evento 
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acontecesse da melhor forma, como aconteceu, principalmente nesse momento que a gente 

vive de contenção de despesas. O orçamento está um pouco apertado, mas os servidores 

usaram de toda a criatividade para fazer com que o evento acontecesse e tivesse a 

qualidade que teve, principalmente porque a gente estava falando de um tema que é tão 

caro para o controle externo, que é a educação no âmbito do controle externo. E a Escola 

de Contas é um agente que promove essa educação, que capacita servidores, nos capacita, 

capacita o jurisdicionado e permite, realmente, que a gente possa ampliar e iniciar um 

diálogo em relação à mudança de procedimentos, práticas, que vão fortalecer o controle 

externo como um todo. Dentro desse contexto, as manifestações do doutor Sebastião 

Helvecio e da conselheira Dóris, que foram aqueles em que tive oportunidade de 

participar, foram extremamente pontuais e exitosos, nesse sentido, porque eles foram no 

âmago da questão. Enquanto órgão de controle, nós nunca devemos nos sentir satisfeitos 

em relação a nossa própria atuação. A gente tem que estar sempre insatisfeito, ou seja, 

buscando sempre melhorar, porque a satisfação nos acomoda e faz com que a gente fique 

estagnado, então, temos que estar sempre buscando, realmente, essa melhoria. A fala da 

conselheira Dóris, inclusive no livro que autografou para mim, ela colocou, e foi algo que 

me faz refletir constantemente, na minha atuação profissional, o seguinte: “Seja e continue 

sendo um inconformista”. Ou seja, nós devemos ser inconformistas com status quo, com a 

nossa realidade, buscando sempre nos aprimorar, nos fortalecer, nos capacitar, para que a 

gente realmente possa cumprir com a expectativa da sociedade, em relação ao nosso 

desempenho. Então, esse é o papel da Escola de Contas: ser um protagonista de mudança, 

um fomentador dessa mudança e da melhoria contínua. Então, nesse sentido, o curso 

permitiu esse diálogo e permitiu a todos nós refletirmos sobre essas questões, nosso papel, 

nossa atuação. Então, foi fantástico. Eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar toda a 

equipe, porque isso não teria acontecido se não tivesse o empenho de todos. Não vou 

nominar, aqui, porque eu não quero cometer a injustiça de esquecer o nome de alguém, 

mas todos estiveram muito empenhados, inclusive, foram muito criativos nesse processo 

para que a gente conseguisse realizar o evento da forma como ocorreu. Então, parabéns, e 

agradeço, também, as palavras direcionadas a minha pessoa. Obrigada. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Eu vou 

passar para as considerações finais, doutor Daniel, e dizer o seguinte: eu quero fazer 

apenas um registro, aqui, novamente, parabenizando o doutor Valino pelo artigo de hoje, 

publicado no jornal O Liberal. E, no domingo, um artigo do doutor Felipe Rosa Cruz. 

Parabéns! É a segunda vez que Vossa Excelência tem o sucesso em conseguir publicar 

artigos no jornal O Liberal. Parabéns, gostei muito. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Só quero aproveitar, 

também, a oportunidade para parabenizar a Escola de Contas e o presidente. Realmente, 

foi um evento muito importante, o tema é mais importante ainda, que é uma qualificação, 

uma capacitação especializada para o servidor e, com certeza, quando se capacita de uma 

forma proposta o servidor, quem ganha é a instituição. E se ela se fortalece, e se o controle 

externo se fortalece, nós começamos a pegar o fio da meada para que a nação se 

desenvolva, não falhe. Parabéns, realmente. Essa é a minha palavra. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: Presidente, eu 

gostaria, também, de me somar a todas as falas em relação ao evento da EDUCORP, da 

Escola de Contas, dizer da minha satisfação, porque eu venho da academia e sou um 

entusiasta. Eu creio, fiel e piamente, que a solução para grande parte das mazelas da 

sociedade está na educação. Também, em grande medida, a solução, os nossos desafios – 

eu não coloco, aqui, como mazelas, como problemas –, passam, certamente, pela educação. 

A educação dos servidores, dos membros do tribunal, da sociedade como efetivador do 

controle social que pode e certamente, é um instrumento auxiliar da Corte de Contas no 

seu mister institucional. É necessário que isso seja fomentado, desenvolvido, e o Tribunal 

de Contas tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, tanto sobre o jurisdicionado 

quanto sobre a sociedade, mas, também, para seus servidores e corpo de conselheiros. A 

educação é absolutamente necessária. O evento foi de altíssimo nível e, como bem colocado 

aqui, salvo melhor juízo, foi o evento que teve a maior participação de Escolas de Conta, 

em todas as sete edições. Então, isso também é louvável, digno de ser ressaltado, aqui, 

nesse momento. Eu gostaria de agradecer, também, as congratulações em relação à 

passagem do meu aniversário, feitas aqui, nessa sessão. Agradeço e muito. E reforçar da 
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minha felicidade de ter participado dessa primeira sessão, na condição de convocado, e 

que foi uma honra, realmente. Especialmente nesse pós-aniversário, eu diria que é um 

presente. Vai ser registrado na minha ficha funcional, está nos anais da Corte de Contas, 

mas está na minha memória, permanentemente, como a primeira convocação minha nessa 

nova etapa da minha vida. Agradeço a oportunidade, ao presidente, pela sensibilidade de 

convocar e pela sua visão de convocar os conselheiros substitutos em situações que não 

sejam única e exclusivamente para composição de quórum, mas senão para o 

estabelecimento do pleno, na sua plenitude. Obrigado, presidente, pela sua sensibilidade. 

Agradeço a todos. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de 

todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas 

(11h00min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do 

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

 
Belém, 08 de setembro de 2016. 
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