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ATA Nº 5.431 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia três (03) do mês de novembro do ano dois mil e 

dezesseis (2016), quinta-feira, no Palácio “Serzedêllo 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, 

André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e 

Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério 

Público de Contas Stephenson Oliveira Victer, 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira, por estar participando de evento realizado pelo TCM, do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por motivo de saúde, e do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, por também estar participando do evento do 

TCM. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária 

do dia primeiro (1º) de novembro 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 o 

texto à deliberação do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Impedido na forma regimental. 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 Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: Aprovo-a. 
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Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente em exercício): Aprovo-a. Em seguida, Sua excelência a Conselheira Presidente em 

exercício Maria de Lourdes Lima de Oliveira solicitou ao plenário a inversão da pauta de 

julgamentos para que houvesse a primazia do processo de sua relatoria. Na continuidade, e não 

havendo expediente a ser lido, Sua Excelência proferiu o seguinte discurso: Com elevada 

honra, transfiro a direção desta sessão ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

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

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

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

anunciado o Processo nº 2014/51738-3, que trata do Pedido de Rescisão formulado por 

Emanuel Aresti Santana Gonçalves Matos, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim se manifestou: Bom 

dia senhora presidente em exercício, conselheira Maria de Lourdes, conselheiros, conselheiros 

substitutos, servidores, jurisdicionados, advogados, colegas de Ministério Público de Contas e 

servidores que nos ouvem pela rádio. Eu queria inicialmente agradecer a menção da 

conselheira Maria de Lourdes a nossa recondução à diretoria adjunta com a AMPCON, 

Associação Nacional do Ministério Público de Contas, e, de fato, na semana passada estivemos 

em Florianópolis, foi um evento abrilhantado pela presença da conselheira Rosa Egídia, que 

fez toda a sua carreira e história no Ministério Público de Contas, portanto não poderia estar 

ausente nesse evento. Naquela ocasião, na assembleia geral da associação, foi eleita a nova 

diretoria a partir do ano de 2017, no biênio 2017 e 2018, que terá como presidente o 

procurador de contas do Ministério Público de Contas da União, o doutor Júlio Marcelo de 

Oliveira, com quem teremos a honra de ombrear nas causas substanciais de interesse 

institucional do Ministério Público de Contas brasileiro. Portanto eu agradeço a menção, 

conselheira, e fico feliz e satisfeito em trazer essa informação para os nobres conselheiros, 

para aqueles que fazem o controle externo do nosso estado, inclusive aspecto que foi bastante 

enaltecido no nosso congresso, a harmonia, a convivência profícua que existe entre o 

Ministério Público de Contas do Pará e o Tribunal de Contas do Estado. Logo em seguida, o 
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parquet de contas ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

conhecimento e provimento, para isentar o recorrente da devolução de valores ao erário 

público, sem prejuízo das recomendações sugeridas pela Secex (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o recorrente, Senhor Emanuel Aresti Santana Gonçalves Matos, estava presente 

e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a 

palavra que o fez nos seguintes termos: Na realidade, trata-se mais de um ato de 

reconhecimento ao trabalho da Corte. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora 

relatora, eu faço apenas questão de fazer um breve registro no que diz respeito a este período 

entre 2000 e 2014 quando foi feito o julgamento, o parecer, a condenação ou alguma coisa que 

me falha os termos específicos dos vossos metiê, a dificuldade que tive para conseguir 

demonstrar a inexistência de qualquer dolo e qualquer culpa e problema dentro do processo. 

Em primeiro lugar, registre-se o fato de que no ano de 2000 o processo e o convênio foram 

firmados. A minha primeira citação se deu no ano de 2012 quando a SECTAM não mais 

existia, quando me foi impossível qualquer acesso aos processos diante do qual, já em 2012, 

manifestei-me como está nos altos e reconhecido pelos técnicos, Augusto Xerfan, Karina 

Simões, da inexistência do depósito alegado indevidamente a uma outra associação. Não havia 

depósito. Apenas o banco se negou na condição de pessoa física a negar-me a informação, 

porque, depois de duas audiências com o senhor presidente da instituição, me foi informado 

que só essa Corte poderia solicitar. Entre os anos de 2012 e 2014, aguardei a decisão para 

poder solicitar a rescisão, porque não há a transferência alegada de mérito de que o recurso 

pelo banco do Pará foi transferido para uma associação que não aquela com a qual houve o 

convênio, coisa que acho que eu já havia dito em 2012. Somente agora me parece, por 

empenho desta corte, por solicitação dela ao banco, que o banco forneceu a informação, razão 

pela qual eu não só reitero a minha admiração, reconhecimento ao longo da minha breve vida 

pública, na relação desta Corte, e exatamente continuando a este respeito é que apenas uso da 

palavra para solicitar, por favor, não há razão alguma para considerar irregular o processo. 

Solicito: considerem-no regular e deixem em paz um homem de 66 anos que nunca cometeu ato 

ilícito algum na vida. Aliás, eu deixei a vida pública exatamente com medo disso. Muito 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do pedido, para no mérito, julgá-lo 
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procedente desconstituindo a decisão guerreada, isentando o requerente da devolução do valor 

conveniado, mantendo somente a multa aplicada. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

André Teixeira Dias restituiu a Presidência à Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira, que agradeceu o apoio recebido, e solicitou ao plenário a inversão da pauta de 

julgamentos para que fosse antecipado o processo nº 17 da pauta e, imediatamente, determinou 

ao secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2015/51048-1, 

que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Roselito Soares da Silva, cujo Relator 

foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que inicialmente apresentou a seguinte 

Manifestação: Primeiro a minha alegria e satisfação em vê-la mais uma vez na presidência dos 

trabalhos deste plenário. Bom dia conselheiros, ilustre representante do Ministério Público de 

Contas a quem também me dirijo com muita alegria e satisfação de vê-lo novamente 

representando o Ministério Público de Contas nesta sessão, parabenizando-o duplamente, 

primeiro pelo aniversário que ocorreu ontem, e eu queria manifestar publicamente meus votos 

de saúde, alegria, paz, prosperidade na brilhante vida profissional de vossa excelência junto a 

sua digna família, e também por sua recondução a uma das diretorias da Associação Nacional 

dos Ministérios Públicos de Conta. É uma honra para nós. Após a leitura do relatório e 

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

Contas, que assim se manifestou: Inicialmente agradeço as palavras generosas do conselheiro 

Nelson Luiz e dizer que, para mim, é uma grande honra estar encerrando meu primeiro ciclo 

de vida, os 45 do primeiro tempo, para partir para o primeiro ano do segundo tempo, 

esperando que o nosso bom Deus me dê os 90 minutos regulamentares e, talvez, até uma 

prorrogação se for possível. Logo em seguida, o parquet de contas ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e não provimento do recurso de 

reconsideração, para manter a irregularidade das contas, com devolução parcial do valor 

conveniado e aplicação de multas (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o Senhor 

Anfrísio Augusto Nery da Costa Nunes e o recorrente, Senhor Roselito Soares da Silva, 

estavam presentes e na forma como lhes faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-

lhes concedida a palavra, manifestando-se primeiramente o Senhor Anfrísio Augusto Nery da 
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Costa Nunes: Excelentíssima senhora conselheira presidente, excelentíssimo senhor 

procurador do Ministério Público, excelentíssimo senhor conselheiro relator, excelentíssima 

senhora conselheira, excelentíssimos senhores conselheiros, o motivo que nos traz aqui hoje é 

a defesa do convênio SEPOF número 005/2006, firmado com a prefeitura de Itaituba, que tem 

como objeto o fomento das atividades de micro e pequeno porte de pessoas físicas e jurídicas. 

Na análise das contas, o departamento técnico do TCE opinou por considerar as referidas 

contas regulares com ressalva, tendo havido discordância por parte do Ministério Público, que 

recomendou a irregularidade das contas em razão das despesas executadas ocorrerem sem 

prévia licitação no montante de R$49.434,15, tendo o douto plenário seguido o posicionamento 

do Ministério Público. Sobre a falha apontada que resultou na não aprovação das contas, 

temos a informar que as despesas consideradas como sem licitação são as seguintes: 

R$9.956,00, despesas relativas a construção e reforma onde funcionou o banco do cidadão em 

Itaituba. Esse convênio foi firmado naquela oportunidade para a implantação do banco do 

cidadão no município. O município de Itaituba assumiu o compromisso de reformar o prédio, 

equipá-lo com material permanente, de consumo, de limpeza e de expediente. Ora, cada 

despesa dessa, a empresa que contratou com o município tem um ramo de atividade diferente, e 

a lei de licitações é clara em relação a isso: em cada ramo de atividade, você não pode fazer 

uma licitação para contratar ao mesmo tempo reforma, material permanente, de expediente e 

de limpeza. E todas as despesas ficaram abaixo do limite estabelecido pela lei de licitações, 

que no caso da primeira, entendemos como obra e serviço de engenharia, no montante de 

R$9.956,00, porque precisávamos implantar o banco, a gestão precisava fazer a reforma do 

prédio. Agora, se a reforma de um prédio não é considerada obra e serviço de engenharia, 

então temos a convicção de que era sim obra e serviço de engenharia. Nas demais despesas, 

como mencionamos há pouco, todas referem-se a equipamento e aquisição de material de 

expediente e limpeza para a manutenção do banco do cidadão de Itaituba. Inclusive, no nosso 

recurso, a gente expôs o seguinte: ocorre que decompondo o valor das despesas consideradas 

pelo Ministério Público de Contas do Estado, sem procedimento licitatório, encontramos 

gastos com credores diferentes de ramos de atividades de diferentes da área comercial. É o que 

mencionam os artigos 24, inciso I, e XXIV, inciso II, menciona ramos de atividades das 

empresas. Por todo o exposto, por não haver necessidade e ser dispensável a licitação, nessas 
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despesas mencionadas, boa parte dos recursos foram devolvidos porque o município entendeu 

que não daria tempo para concluir a obra. Não houve má fé e nem dolo. Então, por todo o 

exposto, nós solicitamos que as contas sejam consideradas regulares e o gestor seja isentado 

de qualquer responsabilidade. Muito obrigado. Em seguida manifestou-se o Senhor Roselito 

Soares da Silva: Bom dia senhores e senhoras conselheiros. De fato, como o Augusto comentou 

agora, lembro-me bem da implantação do banco cidadão na nossa cidade, que foi um esforço 

conjunto naquela ocasião do estado e do município, e que nós atuamos de uma forma muito 

transparente, da qual até mesmo tivemos devolução desses recursos, devido não ter gasto todo 

ele com a obra. Agora há pouco eu vi o depoimento passado por esse plenário, e observo que 

muitos de nós que passamos pela vida pública fazemos as coisas com muito boas intenções e, 

às vezes, nem tanto, elas podem ser tão bem interpretadas. Eu peço aqui que essa 

reconsideração fosse vista através de um bom entendimento, e que nós fizemos o possível para 

fazer o melhor. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Doutor Anfrísio, há alguma 

documentação a ser entregue? Manifestação do Senhor Anfrísio Augusto Nery da Costa 

Nunes: Doutor Nelson Luiz, no processo, na parte do recurso, a gente demonstra de forma 

clara não só a situação que aqui expomos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não é isso, doutor Anfrísio Augusto Nery da Costa 

Maués, eu estou dizendo que, nesse momento, a documentação constata da nos autos do 

processo foi vista pelo órgão técnico, pelo douto Ministério Público de Contas e eu estou 

perguntando se há algo a acrescentar, porque a minha análise é fundamentada àquilo que já 

está nos autos, então por isso estou perguntando ao senhor se há alguma coisa diferente do que 

está nos autos que possa ser anexada. Manifestação do Senhor Anfrísio Augusto Nery da Costa 

Nunes: Nós não temos. Só queríamos mencionar novamente o relatório do departamento 

técnico que recomenda a aprovação das contas. Logo após as devidas manifestações, Sua 

Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso, no mérito negar-lhe provimento, manter 

inalterado o Acórdão atacado. 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 2005/51626-6, 

que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 
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Estado, procedência Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari, responsável Fernando 

Antonio Lobato Tavares, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2006/52885-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Limoeiro do Ajuru, responsável Alcides Abreu Barra, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Neste momento se registrou a ausência em plenário de Sua Excelência o 

Conselheiro Nelson Luís Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/52015-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação de Produtores e Comercialização dos 

Trabalhadores Rurais do Projeto de Assentamento Chico Mendes I, responsável Raimundo 

Francisco Alves de França, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais, ficando 

solidariamente responsáveis Raimundo Francisco Alves de França e Associação de Produção e 

Comercialização dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Chico Mendes I, devendo a 

mesma ser citada para apresentar defesa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando 

seu responsável em débito com o erário estadual no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela 

devolução apontada e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva 

das contas e deixar de atribuir a solidariedade, tendo em vista que, a responsabilidade de prestar 

contas da verba recebida é do ordenador das despesas e não da entidade conveniada. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Neste momento se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro 
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Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50157-0, que 

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

Estado, procedência Conselho Nacional das Populações Extrativistas, responsável Atanagildo 

de Deus Matos, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais, ficando solidariamente 

responsável o servidor da SAGRI Antônio Fernando Souza Reis (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o fiscal do convênio, Senhor Antônio Fernando Souza Reis, estava 

presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida 

a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia a todos. Em nome da conselheira Maria de 

Lourdes, eu saúdo a todos os componentes da mesa e bem como os demais. Não sei nem como, 

mas tem que começar, não é? Eu sou funcionário da secretaria desde primeiro de maio de 

1986. Durante todos esses anos, eu me considero sempre técnico do governo, eu não tenho 

bandeira partidária na secretaria. Ao longo dos anos, eu tenho ganhado a confiança de todos 

os gestores, inclusive o da época do convênio, o doutor Cássio, principalmente o atual, doutor 

Hidelgardo. Ele me tem como uma pessoa da linha de frente dele, apesar de eu não ter cargo 

comissionado, mas eu sempre estou disposto a cumprir as missões atribuídas, mesmo que passe 

do meu horário, e este foi um dos convênios. O objeto deste convênio foge muito a minha 

função, pois sou engenheiro agrônomo. Se for um objeto onde a aquisição for de insumos, 

equipamentos, eu tenho a garantia de acompanhar, fazer um relatório pertinente. No caso 

desses, que são eventos, é uma dificuldade muito grande de eu acompanhar, não só eu como 

outros técnicos da secretaria, em função de vários problemas que eles têm como recursos para 

diária e essas coisas. Eu não entendo de prestação de contas. Eu tomei ciência das 

irregularidades quando tive acesso aqui, mas antes disso eu quero dizer que a primeira 

notificação que eu recebi, que dava 15 dias para a minha defesa, eu só fui receber próximo de 

expirar o prazo. Não sei o porquê, pois o protocolo não me entregou. Quando eu vim até a 

secretaria, falei com a Karina, que me disse: “Infelizmente seu prazo já expirou, então você vai 

ter que aguardar uma notificação do Ministério Público”. Até pensei que fosse ali na praça do 

relógio. Pedi pelo amor de Deus ao pessoal que trabalha no protocolo, que são novatos, o 
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pessoal da fusão que teve com a SEDAP, que se chegasse algum telegrama em meu nome, que 

me dessem imediatamente. E agora, na quinta-feira antes do feriado, entregaram o telegrama e 

eu vim aqui, estava acontecendo um festejo para os funcionários, então eu só vim segunda-feira 

quando a servidora Cláudia me deu a prestação de contas do assunto. Mas, o que está 

detectado nessa prestação pelo doutor Felipe Rosa Cruz, eu não tenho o que contestar, até 

porque eu não tenho experiência em analisar prestação de conta. Hoje, agora na gestão do 

doutor Hildegardo, ele criou um núcleo de analistas de prestação de contas de convênios. O 

convênio, que antes passava pelo tribunal, passa por uma análise. E, na época, nós não 

tínhamos isso, então esse modelo de relatório que há aqui foi instituído lá porque cada um 

fazia de uma maneira diferente, e ficava um carnaval de relatórios. Pelo que eu entendi, não 

levei isso para nenhum advogado ver, eu coloquei assim na declaração: “Declaro para defesa 

dos fins que o convênio 039/2010, celebrado entre a SAGRI e o conselho nacional das 

populações extrativistas foi executado conforme pactuado nas cláusulas primeira e segunda, ou 

seja, objetivos e metas, bem como a aplicação de recursos financeiros repassados à 

convenente”. No meu entender, está dizendo aqui que eu estou sendo contrário à análise da 

prestação de contas, mas, com toda a sinceridade, mesmo que eu tivesse tido acesso à 

prestação de contas, eu jamais iria detectar essa irregularidade. Não é a minha competência. 

Se alguém aqui da Corte, se for o caso, perguntar ao doutor Hildegardo, ele nem sabe que eu 

estou aqui, quem é Fernando Reis no serviço público, eu tenho certeza que ele até vai ficar 

surpreso, tanto que recentemente ele me nomeou, tem duas portarias, e eu acho muito 

importante, e que ele jamais colocaria pessoas com alguma pendência, como eu estou sendo 

respondendo agora, o motivo pelo que eu estou aqui, integrantes de uma comissão de 

monitoramento e avaliação do cumprimento dos projetos de parcerias voluntárias, celebradas 

pelo SEBRAE.  São pessoas que ele escolheu a dedo, e diz: “Nesse aqui eu confio, é sério”. E 

mais recentemente ele me nomeou para uma portaria de 13 de outubro, bem recente, para fazer 

parte da comissão permanente de tomada de contas especiais. Se eu fosse um mau servidor, 

acho que não seria nomeado para uma comissão de tanta importância assim. Eu lamento muito 

o que está me trazendo aqui, mas digo com toda a sinceridade que eu jamais pactuei nesse 

momento com alguma irregularidade aqui constatada. Isso é o que eu tinha para falar. 

Desculpem. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 
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regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando o 

senhor Atanagildo de Deus Matos em débito com o erário estadual no valor de R$150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$15.000,00 (quinze mil 

reais), pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não 

encaminhamento das contas no prazo regimental. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/52219-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Almeirim, 

responsável Espólio de Sebastião Baia Águila, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis na espécie às demais autoridades referidas pelos órgãos técnicos (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas irregulares, ficando o espólio de Sebastião Baia Águila em débito para com o 

erário estadual na importância de R$100.000,00 (cem mil reais), e, aplicar ao senhor Gandor 

Calil Hage Neto a multa no valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), pelo não 

encaminhamento das contas no prazo regimental; aplicar ao senhor José Botelho dos Santos a 

multa no valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), pelo não atendimento a diligência 

desta Corte. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53069-8, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas, responsável Espólio de 

Jacob Guedes Valentim, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor conveniado, sem aplicação das multas regimentais (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 
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regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o espólio de Jacob Guedes Valentim em 

débito para com o erário estadual na importância de R$10.000,00 (dez mil reais). 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 2009/53535-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Cumarú do Norte, responsável Vilmar Farias Valim, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais, com expedição de ofício com cópias do 

processo ao Ministério Público do Estado, considerando a utilização de documento falso, o que 

configura, em tese, o crime previsto no art. 304 do Código Penal (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas irregulares, ficando o responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), com as multas nos valores de R$3.000,00 (três 

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

intempestiva das contas e determinar a Secretaria-Geral que expeça ofício ao MPE além de 

juntar cópias do presente processo, considerando a utilização de documento falso o que 

configura em tese, o crime previsto no art. 304 do Código Penal. 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 2009/53563-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Quatipuru, responsável Luiz Guilherme Alves Dias, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 
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cabíveis aos responsáveis (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando Luiz Guilherme 

Alves Dias em débito para com o erário estadual na importância de R$30.000,00 (trinta mil 

reais), e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

reais), pelo débito apontado e, ainda, aplicar ao senhor Dênis Eugênio Cantanhede de Oliveira a 

multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não encaminhamento das 

contas no prazo regimental. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50495-4, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Associação de Preservação Agroecológica da Vila de 

Moiraba e Localidades Vizinhas, responsável Antônio Linair Valente de Carvalho, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais, ficando solidariamente responsáveis Antônio 

Linair Valente de Carvalho e a Associação de Preservação Agroecológica da Vila de Moiraba e 

Localidades Vizinhas, devendo a pessoa jurídica ser devidamente chamada em audiência para, 

querendo, insurgir-se contra os novos elementos trazidos pelo parquet (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas irregulares, declarando solidariamente responsáveis Antônio Linair Valente 

de Carvalho e a Associação de Preservação Agroecológica da Vila de Moiraba e Localidades 

Vizinhas pelo débito com o erário estadual de R$29.873,00 (vinte e nove mil e oitocentos e 

setenta e três reais), aplicando ao Antônio Linair Valente de Carvalho as multas nos valores de 

R$2.987,30 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), pelo débito apontado 

e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não encaminhamento das contas no prazo 

regimental; à Associação de Preservação Agroecológica da Vila de Moiraba e Localidades 
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Vizinhas multa no valor de R$2.987,30 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta 

centavos), pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51355-2, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, 

responsável Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

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

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

irregularidade das contas, com devolução dos valores e aplicação das multas regimentais aos 

responsáveis (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável 

em débito para com o erário estadual de R$15.000,00 (quinze mil reais), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo débito e R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51511-2, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Pacajá, responsável Edmir José da Silva, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer 

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável 

em débito com o erário estadual na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), 
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aplicando-lhe as multas nos valores de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo 

débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não encaminhamento 

das contas no prazo regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheira Maria de Lourdes, eu vou acompanhar o voto 

do relator, mas eu tive até uma conversa perguntando: conselheiro André, nesses 20 mil 

reais, parece que há uma contrapartida de 5 da prefeitura, quer dizer, seriam 15 do estado 

e 5 da prefeitura. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Não, 20 do estado mais cinco da prefeitura. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mais cinco da prefeitura? Estou de pleno 

acordo com o voto de vossa excelência, apenas me surgiu o pensamento da seguinte forma, 

eu não sei se é uma exigência legal, confesso que estou em dúvida, mas quando eu vejo que 

nos municípios tão pequenos o estado repassa recursos e exige uma contrapartida do 

município, que já é carente e praticamente indigente dos recursos, com tanta coisa 

faltando, não sei se era o momento de se rever ou sugerir que em casos, assim, a gente vê 

pelo volume, infelizmente não houve a prática correta, a prefeitura de Pacajá que eu 

conheço, chegando na transamazônica, ainda ter que puxar 5 mil reais que, com certeza, 

faz falta nas finanças municipais. A gente sempre luta e pede que seja essa área da fazenda 

municipal gerenciada também com correção, ética e transparência, mas é uma das coisas 

que eu sempre penso, doutor Stephenson, que a gente fica aqui ao longo do tempo olhando, 

faz tanto, mas contrapartida do município, tanto quanto mais pobre o município, a gente 

fica mais pesaroso de ver, porque o estado não passa e exige que, às vezes, é um pequeno 

recurso, mas é muito sacrificante para quem conhece as prefeituras do interior, ainda ter 

que tirar dos seus pacos recursos alguma coisa para viabilizar o convênio com o estado. 

Mas, de resto, acompanho vossa excelência, conselheiro André, na íntegra, eu estou apenas 

trazendo reflexões, alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar. Consultado o 

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

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50095-9, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Comunidade de Vila Vizânia dos Moradores de Vizeu, responsável Cornélio 
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Medeiros Martins, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

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

da multa regimental (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, 

declarando seu responsável em débito com o erário estadual na importância de R$20.000,00 

(vinte mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$847,00 (oitocentos e quarenta e 

sete reais), pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não 

encaminhamento das contas no prazo regimental. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, sua excelência solicitou ao 

senhor secretário a inversão da pauta, antecipando o julgamento dos processos nºs. 18, 19 e 

20 da relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias. Neste sentido, foi a anunciado Processo 

nº 2005/51387-0, que trata do Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

Palestina do Pará, responsável Valciney Ferreira Gomes, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

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

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

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

contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$8.000,00 (oito mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$800,00 (oitocentos reais), pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

reais), pela instauração da tomada de contas e comunicar ao Ministério Público Estadual das 
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irregularidades constatadas nesta Tomada de Contas. Consultado o Plenário, este se 

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

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

anunciado o Processo nº 2006/51435-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, responsável Raimundo Freire Noronha, 

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

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer 

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável e dos 

membros da comissão de licitação e a aplicação da penalidade de declaração de idoneidade 

a todas as empresas participantes do certame licitatório ficando solidariamente responsáveis 

Raimundo Freire Noronha e K.R.G Construção Civil e que todos devem ser notificados para 

apresentarem defesas (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, 

declarando seu responsável pelo débito com o erário estadual de R$112.488,75 (cento e 

doze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$1.124,88 (um mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito 

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

instauração da tomada de contas e comunicar ao Ministério Público Estadual das 

irregularidades constatadas nesta Tomada de Contas. Consultado o Plenário, este assim se 

manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Voto com o Relator, mas eu acrescentaria todas as recomendações do Ministério Público 

de Contas, com a citação das firmas e tudo aquilo que foi elencado no voto do ilustre 

procurador. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Posso esclarecer uma coisa? Eu fui sucinto ao dizer: “Comunique-se ao Ministério Público 

Estadual das irregularidades constatadas”. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Estão acolhidas as manifestações do ministério 
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público? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Porque 

se fosse fazer de outra maneira, teria que citar todas as empresas com a devolução para 

explicar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu respeito o ponto de vista de vossa excelência, mas peço vênia para acompanhar 

o Ministério Público de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Presidente, o conselheiro Nelson Luiz sugere então que o processo 

retorne para a fase de instrução com o chamamento dessas empresas. É isso que eu 

entendi, conselheiro? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Eu sugeri respeitosamente ao relator, e não me passou na cabeça de 

voltar o processo com a instrução. É que acresça detalhadamente aquilo que propôs o 

ministério público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: A sugestão de ida ao ministério público junto ao estado seja detalhada quanto a 

essas questões. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: No detalhamento do Ministério Público de Contas, quer dizer, o relator seria no 

caso acolhedor ao que o Ministério Público de Contas sugere. Somente isso, mas quero que 

fique muito claro que nada contestando o voto do eminente conselheiro. Estou apenas 

pedindo que, no voto dele, faça ainda as colocações oriundas do ministério público. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu vou acompanhar o 

relator com essa sugestão do conselheiro Nelson Luiz porque eu acho extremamente 

pertinente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Houve algum procedimento no ministério público apurando ou 

detectando todas essas irregularidades? Houve a prova disso? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Stephenson Oliveira 

Victer: Conselheira Rosa Egídia, o que o Ministério Público de Contas propõe é que esses 

indícios trazidos a conhecimento da Corte sejam apurados no âmbito do Tribunal de 

Contas, porque o tribunal tem a possibilidade de, com base no artigo 86 da lei orgânica, 

impor penalidades aos licitantes que ajam em desacordo com a legislação. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Mas desde que 

aja o procedimento, que essas pessoas tivessem sido citadas. Como foi levantado, eu 
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entendi que o Ministério Público já teria apurado alguma coisa nesse sentido. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas 

Stephenson Oliveira Victer: O Ministério Público pede exatamente a citação. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Pronto, então 

com a indicação da comunicação do ocorrido ao Ministério Público Estadual para apurar 

essas falhas, eu acho que está suprido. Então eu acompanho o relator, presidente. Voto da 

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

exercício): O ministério público pede que o tribunal faça a citação, entretanto o relator 

encaminha contas irregulares, glosa total, multas, e que seja encaminhado ao ministério 

público para as devidas providências. É isso, relator? Então esta conselheira também 

acompanha vossa excelência é unanimidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Três a dois. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Por que 

três a dois? Eu acredito que o conselheiro Nelson Luiz também pede que encaminhe ao 

ministério público, não foi assim, excelência? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Na realidade eu não contesto em nenhum 

momento o voto do conselheiro André Teixeira Dias. Apenas sugiro que as alegações do 

Ministério Público de Contas também possam estar no bojo do encaminhamento dele, que 

não está em desacordo com o ministério público. Não há na minha visão uma divergência 

entre os dois: apenas um voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Stephenson Oliveira Victer: Somente a título de 

esclarecimento, vejo que o processo suscitou essa discussão. É que para o ministério 

público as circunstâncias evidenciadas estão patentes nos autos. Então no entendimento 

ministerial caberia de pronto a aplicação das penalidades de competência da Corte de 

Contas. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente em exercício): É referente ao voto do relator. Ele está encaminhando 

para que o ministério público geral tome as devidas providências. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Stephenson Oliveira 

Victer: Obviamente sem prejuízo de que se prossiga na execução inclusive do ilícito penal, 
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aí sim, da competência do Ministério Público do Estado. A presidência proclamou então o 

Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria (3x2). Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2006/53294-9, Tomada de Contas instaurada na Diocese de 

Castanhal, responsável David Firmino de Oliveira Osório, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer 

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado, sem prejuízo das penalidades cabíveis na espécie (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando seu responsável em 

débito para com o erário estadual na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), 

aplicando-lhe a multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), nos artigos 82 e 83, VII e VIII 

da Lei Complementar nº 081, de 26.04.2012. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento se registrou a ausência 

em definitivo de plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51953-8, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Laurival Magno Cunha, 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 conhecimento e no mérito, pela improcedência do recurso de 

reconsideração, manter o Acórdão nº 53.964 em todos os seus termos (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve 

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

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do 

Recurso, para no mérito negar-lhe o pretendido provimento e manter a decisão recorrida em 
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todos os seus termos. 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 

2015/50086-3, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Maria Lucimar 

Barata, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 

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

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e, no 

mérito, pela improcedência do presente recurso de reconsideração, mantendo-se o Acórdão 

nº 54.221 em todos os seus termos (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a 

recorrente, Senhora Maria Lucimar Barata, estava presente e na forma como lhe faculta o 

art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes 

termos: Bom dia senhora presidente, senhores conselheiros, e pessoas que estão aqui 

presentes. Em primeiro lugar eu quero falar que foi feito o seminário para 108 pessoas, foi 

aplicado o recurso, centavo por centavo, foram três pessoas da secretaria para lá, para 

fazer a palestra, participaram do evento, não sei se vocês mandaram o relatório para cá. 

Tivemos quatro convênios, foram aprovadas as nossas contas, um de 15, um de sete, um de 

28 mil, um de 30, foram todos aprovados por esse tribunal graças a Deus. E esses 3 mil 

estão me dando problema. É uma assinatura do senhor Afonso, ele que trouxe os ofícios 

para cá, para os palestrantes fazerem o evento. Ele fez o trabalho burocrático, então 

cobrou 200 reais, e não colocou o que a gente fez. Isso é uma questão. A outra questão é 

que a moça assinou pela mãe dela, que estava doente, e realmente ela queria assinar o 

nome da mãe dela, e eu falei: “Não, você tem que assinar o seu, pois é você quem está 

assinando”. Eu quero até pedir desculpas, porque foi falta de conhecimento, e eu não sabia 

que tinha uma procuração para que assinássemos. E quanto as primeiras notas, eu dei 

entrada. Eu trouxe os originais da empresa Tijuca, trouxe os originais das camisas que nós 

compramos lá, e eu não sei o que aconteceu depois. Depois me pediram outras. A gente 

fica um pouco nervosa, eu esqueci da pasta com a segunda remessa, eu fui pegando a pasta 

para trazer de novo para cá, a documentação, esqueci no ônibus e não consegui de volta 

essa pasta. Eu confesso que não vim aqui nesse tribunal. Eu esperei o tribunal tornar a me 
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chamar, e quando já me chamou já foi julgado, já foi para o Ministério Público. Eu queria 

dizer que não foi por mal, não usei de má fé por nada, porque eu já prestei contas de muito 

mais recursos, centavo por centavo, nunca peguei um centavo do dinheiro público para 

mim, inclusive um convênio que eu fiz com a ASIPAG, em 2010, eu tive que vender um 

carro meu para concluir o trabalho, porque o dinheiro não deu. Eu nunca peguei um 

centavo do dinheiro público para mim. Queria até pedir desculpas, e queria que 

desconsiderassem essa situação. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Normalmente, no DCE, o que consta nos autos a gente pergunta para a senhora se mais 15 

dias de uma suspensão, a senhora poderia acrescer algo que pudesse modificar esse nosso 

entendimento? Manifestação da Senhora Maria Lucimar Barata: Eu não sei, tenho que ver 

alguém, porque não tenho mais como pedir documentos, eu já pedi duas vezes para a 

empresa Tijuca notas para trazer para cá. Já pedi duas vezes para esse Supermercado 

Center, agora não é nem mais da mesma pessoa é de outra. Eu não sei se tenho como 

trazer mais alguma coisa para cá. Vou ter que correr atrás, mas não tenho muita opção. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Caso 

contrário, não há possibilidade, conselheira, vou ter que me ater, como dizem os nossos 

colegas, ao que consta nos autos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Veja só: o relator está lhe 

pedindo se há a possibilidade de a senhora reunir documentos que possam ser juntados aos 

autos, como a vossa senhoria falou, que esqueceu a pasta. Manifestação da Senhora Maria 

Lucimar Barata: Eu perdi a pasta no ônibus e não consegui mais. Manifestação da 

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

exercício): A senhora fez alguma ocorrência? Manifestação da Senhora Maria Lucimar 

Barata: Não, eu fiquei pensando: “Acho que o tribunal vai me chamar novamente”. E não 

vim aqui justificar. Então eu fiquei pensando que o tribunal iria me chamar, como me 

chamou, só que quando me chamou, já tinha passado pelo ministério público. Manifestação 

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

exercício): Não tem nem cópia de documento? A senhora não deixou na associação cópias 
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de documentos? Manifestação da Senhora Maria Lucimar Barata: Já está muito apagada, 

eu só estava fazendo a procuração, e não tem muito para ver, mas vou procurar, vou ver, 

mas são as mesmas documentações que eu tenho. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

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

condições de fornecer essas informações agora, o relator poderia suspender por 15 dias, 

mas como a senhora está demonstrando dificuldade de apresentar em 15 dias, depois desse 

recurso, você terá mais um recurso de rescisão dentro de dois anos para apresentar. É 

meio difícil, mas ainda há essa possibilidade, não é relator conselheiro? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É, conselheira, eu estou 

esgotando aqui, vossa excelência também está enfatizando todas as possibilidades. Não 

havendo, peço a vossa excelência para expressar meu voto. Manifestação da Senhora Maria 

Lucimar Barata: Eu estou falando a verdade: não sei se tenho mais como arrumar 

documentação, sem ser essas que já vieram para cá. Eu peguei a declaração da moça, de 

todo mundo lá, dos pescadores, houve um evento que a gente gastou até mais dinheiro que 

isso, porque eu paguei transporte para trazer os pescadores, estadia para o pessoal que foi 

aqui de Belém, 3 mil reais, o evento era de 108 pessoas, deu muito mais que isso, 

entendeu? Então a gente gastou o dinheiro, eu não peguei nenhum centavo para mim.  

Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer o 

presente recurso de reconsideração e negar-lhe o pretendido provimento, mantendo 

integralmente os termos do Acórdão nº 54.221 de 25.11.2014. 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 2015/50267-6, que trata do Recurso de Reconsideração 

interposto por Raimundo Faro Bitencourt, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. 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 improvimento do recurso, devendo, por conseguinte, ser 

mantido na íntegra os termos do Acórdão nº 54.451 desse TCE/PA (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve 
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presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

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

presente Recurso de Reconsideração, para negar-lhe o pretendido 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. 

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, franqueando a palavra à disposição dos presentes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É extremamente rápido, 

mas é decorrente de nota nos jornais de ontem, todas as agências nacionais, no sentido de 

que o TCU, nós estamos e vamos viver esta tempestuosa crise da previdência no Brasil. 

Isso vai mexer com toda a população no sentido de encontrar uma fórmula mais justa de 

sistema previdenciário, e o TCU tomou uma iniciativa de verificar as condições da 

previdência no âmbito federal. Diz a notícia que além dos problemas decorrentes dos 

descontos das contribuições, o TCU detectou enormes fraudes no sistema. Eu estava vendo 

aqui no nosso julgamento dois processos que foram determinados pelos ilustres relatores 

para que fosse mandado ao Ministério Público de Contas pela detecção de documentação 

falsa. E lá, na notícia, diz que o TCU detectou fatos onde morto recebe pensão, quer dizer, 

morto não fala e nem recebe, não é? Há outros vivos que recebem pelos mortos, isso é 

muito grave, enfermidades fictícias. É uma coisa muito séria, porque há uma conivência de 

setores para reconhecer uma incapacidade que não é verdadeira, enfim, além do próprio 

gerenciamento do sistema, há fraude articulada, deliberada e, às vezes, profissionalmente 

exercida para fraudar o sistema, que está em discussão, de maneira que eu já tinha feito 

aqui uma manifestação. Sugeri até à escola de contas na pessoa da conselheira Rosa, para 

que nós pudéssemos fazer uma interação com o IGEPREV no sentido de convidá-lo para 

uma Sexta de Integração, mas não chegou nessa situação ainda. Eu nem vou fazer 
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requerimento ou coisa alguma. Queria manifestar ao plenário para que a Casa julgasse a 

conveniência na esteira do que está fazendo o TCU, que nós tivéssemos uma conversa com 

o IGEPREV, a nosso nível do estado do Pará, para saber exatamente como essas coisas 

andam no sistema previdenciário, porque é aquela história: “O que dá em Chico, também 

dá em Francisco”. Não é possível que nessa crise previdenciária toda, e que o TCU está 

iniciando, por isso eu estou falando aqui, o TCU está nesse caminho, a imprensa ontem 

publica, eu acho que os tribunais deveriam também, nas suas bases e locais, começar a se 

certificar e esclarecer daquilo que de fato ocorre, porque a crise previdenciária não vai 

esperar, ela já está instalada, e acho que o tribunal como ente fiscalizador não pode adiar 

a sua participação em um assunto de tanta importância e, logicamente, com a participação 

ao lado e conjunta com o ministério de contas. Eu não quero fazer um requerimento para 

ser votado, o plenário pode não concordar com aquilo que eu estou dizendo, mas quero 

marcar nossa posição desse desejo, dessa Casa entrar em consonância com o que deve ser 

feito, o TCU já está fazendo e acho que nós temos que fazer a nossa parte. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, a manifestação do 

conselheiro Nelson Luiz foi dentro daquilo que é importante ao controle externo. E a 

respeito dessa colocação de previdência social, que de fato tem chamado muita a atenção 

nos últimos tempos, necessita de uma reforma. Precisamos achar um denominador comum. 

Sobre a questão do IGEPREV, se não me falha a memória, até por conta dos convênios 

realizados com o TCU para auditorias em conjunto com aquela Corte de Contas, 

atualmente me parece que já está tendo uma auditoria operacional no IGEPREV. Não sei 

exatamente o escopo dela, conselheiro Nelson, mas penso que seja o caso de nós 

verificarmos exatamente quais os objetos que lá estão sendo tratados para, se for o caso, a 

gente incluir a sua preocupação, que é extremamente pertinente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Obrigado pelo aparte de 

vossa excelência, conselheiro Odilon. Essa é uma notícia que traz exatamente a liderança 

do TCU a respeito do assunto, logicamente preocupado com a previdência em nível 

nacional. Eu penso que isso rebate aos estados, inclusive também em municípios onde 

hajam os institutos de previdência municipais, e penso que o tribunal, pela matéria que está 
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sendo discutida no momento, oportunamente por todos, vai ser objeto de emenda 

constitucional, enfim, penso que o tribunal, até quem sabe acompanhando o pensamento de 

vossa excelência, um contato também já com essa área do TCU que está fazendo esse tipo 

de avaliação, para que também possamos adotar ao nível estadual aquilo que o TCU faz a 

nível federal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Inclusive, presidente, foram servidores nossos fazerem cursos lá no TCU, justamente para 

essa auditoria, se não me falha a memória. Então é só uma questão de a gente 

compatibilizar aqui os objetos que estão sendo fiscalizados. Manifestação da 

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

exercício): Eu gostaria de pedir à secretaria de controle externo para se certificar dessa 

informação, e comunicar ao conselheiro Nelson Luiz e todo o plenário, conselheiros, 

escola de contas, porque, na sua fala, o conselheiro Nelson Luiz diz que já conversou com 

a conselheira Rosa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Claro que já conversei com ela, mas a sugestão foi feita aqui no plenário 

para que uma próxima Sexta de Integração, eventualmente, o IGEPREV fosse convidado. 

Mas com a notícia ontem nos jornais, em nível nacional, da ação do TCU, inclusive, pode 

ser em uma Sexta de Integração ou, como o sugere conselheiro Odilon, a gente já pode 

conversar sobre isso e nada impede que a Sexta de Integração chame o IGEPREV. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente em exercício): Tudo bem, mas eu gostaria de pedir à secretaria que entre em 

contato com a secretaria de controle externo para nos dar essa informação, inclusive ao 

presidente titular, dessa solicitação do conselheiro Nelson Luiz Chaves. Ela é muito 

prudente e importante, inclusive ao Ministério Público e conselheiros substitutos. Aproveito 

para parabenizar o doutor Stephenson pelo seu aniversário e deixar o registro dos meus 

votos de parabéns a vossa excelência, muitas felicidades, anos de vida, saúde, paz e 

continuar com essa sua inteligência farta para que também possa continuar 

compartilhando conosco aqui. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Como eu não tive nenhum processo a relatar, eu quero 

aproveitar o gancho da presidente e desejar felicidades ao doutor Stephenson pela 
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passagem do seu aniversário e, principalmente, pela recondução na diretoria da 

AMPCON. Sucesso lá. 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 e 

trinta minutos (11h30min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal 

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

 
Belém, 03 de novembro de 2016. 
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