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ATA Nº 5.437 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia seis (06) do mês de dezembro do ano dois mil e 

dezesseis (2016), terça-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 Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, 

ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador 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 a ausência do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, por motivo de férias. Disponibilizada, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia primeiro (1º) de dezembro 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: Aprovo-a. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Impedido na forma regimental. 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 Presidente Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Na continuidade, e não 
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havendo expediente a ser lido, Sua Excelência proferiu o seguinte discurso: Com elevada 

honra, transfiro a direção desta sessão a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, conforme prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que eu possa 

relatar os processos 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 2015/50567-4, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Administração, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, em sessão ordinária de 08/11/2016, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51915-8, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Agenor Oliveira de Sousa, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha 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 2008/52188-5, que trata 

do Ato de Pensão em favor de Américo Valeriano de Sena Fonseca, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha 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, ressalvando-se que os efeitos 

financeiros relativos às filhas beneficiárias restringem-se à data da cessação do benefício 

originada pelo atingimento da maioridade, e sugestão a notificação do Igeprev para fins de 

informação a essa Corte de Contas, no prazo de 15 dias, acerca da data da cessão dos 

pagamentos relativos às filhas do instituidor (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 2013/51459-4, que trata 
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da Tomada de Contas instaurada na Federação Paraense de Boxe, responsável Sabino dos 

Santos Ribeiro, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/51272-6, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Manoel 

Moacir Gonçalves Alho, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 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 não provimento do presente Recurso de Reconsideração (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 o recurso para, no mérito, negar-

lhe provimento, mantendo o Acórdão atacado em 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. Neste momento, Sua 

Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira restituiu a Presidência à Sua 

Excelência Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que agradeceu o apoio recebido e, 

imediatamente, solicitou ao senhor secretário a inversão da pauta, antecipando o julgamento dos 

processos da relatoria do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, oportunidade em que 

foi anunciado o Processo nº 2007/52133-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação dos Moradores do Bairro Paravoá, responsável Joaquim Pereira da Mata, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2012/51156-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação das Pessoas com 

Deficiência da Transamazônica, responsável José Filho Duarte da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 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, 
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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$56.235,10 (cinquenta e seis mil, 

duzentos e trinta e cinco reais e dez centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil reais) pelo 

não encaminhamento da prestação de contas, e, ainda, aplicar ao senhor João Oliveira Ramos a 

multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) pelo não atendimento à diligência do TCE/PA, e 

determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento dos autos ao Ministério 

Público Estadual para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. 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 2013/52375-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais entre Rios, responsável Marcelo Correia Pinto, 

cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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, ficando 

solidariamente a autoridade administrativa da concedente, bem assim da pessoa jurídica 

beneficiária dos recursos públicos e determinação à Alepa (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 Marcelo Correia Pinto e a 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais entre Rios em débito para com o erário estadual na 

importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), e aplicar ao seu responsável as multas nos 

valores de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil 

reais) pelo não encaminhamento da prestação de contas, e determinar, após o trânsito em 

julgado da decisão, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para que sejam 

tomadas as medidas cabíveis. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Acompanharam 
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o relator os conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, André Teixeira Dias, Odilon Inácio 

Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes; enquanto que a conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira divergiu do relator ao não atribuir responsabilidade solidária, tendo o 

conselheiro presidente Luís da Cunha Teixeira acompanhado o voto divergente. A presidência 

proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria (5x2). Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/52422-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação Beneficente, Cultural e Comunitária Viva Mosqueiro, responsável Paulo Roberto 

Louchard Monteiro, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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 

solidariamente responsáveis Paulo Roberto Louchard Monteiro e Associação Beneficente 

Cultural e Comunitária Viva Mosqueiro em débito para com o erário estadual na importância de 

R$20.000,00 (vinte mil reais), e aplicar ao seu responsável as multas nos valores de R$2.000,00 

(dois mil reais) pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil reais) pelo não encaminhamento da 

prestação de contas, e determinar, após o trânsito julgado da decisão, o encaminhamento dos 

autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. 

Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Acompanharam o relator os conselheiros 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes; enquanto que a conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

divergiu do relator ao não atribuir responsabilidade solidária, tendo o conselheiro presidente 

Luís da Cunha Teixeira acompanhado o voto divergente. A presidência proclamou o Resultado: 

Voto do Relator foi o vencedor por maioria (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/52429-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Colônia de Pescadores Z-8 de São 

João de Pirabas, responsável Manoel de Jesus Costa, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, que solicitou a sua retirada de pauta em face do responsável ter 
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apresentado atestado médico, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2016/51015-9, que trata do Pedido de Rescisão interposto por Edson 

Nonato Amoras de Melo, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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 improcedência do pedido de rescisão, para manter inalterado o Acórdão nº 

54.288/2014 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer o pedido de rescisão e, no 

mérito, negar-lhe deferimento, mantendo integralmente a decisão constante no Acórdão nº 

54.288/2014. 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. Neste momento se registrou a saída do plenário de Sua Excelência o Conselheiro 

André Teixeira Dias, tendo a presidência determinado a retirada de pauta dos processos de 

relatoria do referido conselheiro, conforme relação a seguir: Processos nºs 2007/50411-1, 

2007/52088-7, 2010/51281-0, 2011/50137-6, 2013/50853-6, 2014/50720-0, 2006/51714-0, 

2007/54056-7, 2015/50154-9, 2009/53357-3, 2010/50690-9, 2011/52950-2, 2011/53037-4, 

2011/53052-3, 2011/53084-0, 2013/50441-1 e 2005/53325-4. Em seguida, a Presidência 

solicitou ao senhor secretário a inversão da pauta, antecipando o julgamento dos processos com 

defesa oral de nºs. 47, 48, 49, 8, 11, 14 e 46. Neste sentido, foi anunciado Processo nº 

2016/51660-0, que tratam dos Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria Geral do 

Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. A 

seguir, a Presidência proclamou que o Procurador do Estado do Pará, Doutor Ângelo Demetrius 

de A. Carrascosa, 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: Excelentíssimo Senhor 

Presidente deste Tribunal de Contas, doutor Luís Cunha, na pessoa de quem eu saúdo os 

demais, honrados conselheiros que compõem este Colegiado, faço desde já em nome do 

governador e da Procuradoria, doutor Ophir Cavalcante, Procurador Geral, sinceros 

agradecimentos de um reconhecimento por esta Corte ter nos recebido constantemente no 

gabinete de cada um dos conselheiros. Faço um registro especial também à conselheira Rosa 

Egídia, relatora deste processo, que tão bem nos acolheu e discutiu o tão importante tema. 
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Também saúdo o representante do Ministério Público, doutor Felipe Rosa Cruz, e faço registro 

que na data de ontem nós tivemos uma reunião muito proveitosa, onde foram postas na mesa 

informações e foi debatido, usando as palavras do próprio douto Felipe, que não adianta 

apenas apontar os erros, nós temos que ajudar a construir soluções. Então é com esse espírito 

que o estado do Pará se faz presente nesta Corte, já se fez em algumas ocasiões, mas eu pedi 

essa palavra de ordem porque nós sabemos a quantidade de processos que tratam do tema 

temporários e que, se não for esclarecido da maneira adequada, pode conduzir a conclusões 

que prejudiquem o estado. Nós sabemos que nós devemos a esta Corte, ao Ministério Público e 

a toda a sociedade satisfação sobre o uso da mão de obra temporária e sobre a realização de 

concursos. Se falhas existem e o avanço são inegavelmente necessários, só com exercício 

extremo de diálogo é que nós vamos chegar em um porto seguro. Os processos que vêm na 

pauta hoje, como bem relatado pela doutora Rosa Egídia, tiveram algumas falhas de 

comunicação. Como os contratos foram celebrados e enviados para cá tão logo celebrados, 

quando essa Corte se debruçou sobre a sua análise, eles já estavam quase todos terminados. 

Algumas pessoas que foram detectadas, que ultrapassaram o prazo legal, tinham uma 

justificativa, elas estavam de licença concedida pelo INSS, só que por não haver uma 

comunicação ao estado, essa informação deixou de constar nos autos. Nós sabemos que se 

torna extremamente burocrático, quando de cada julgamento pedindo informação atualizada, 

mas é justamente por isso que nós tentamos aperfeiçoar a prestação jurisdicional desta Corte, 

pedindo que seja esclarecido e conste no voto de uma maneira mais detalhada essas ressalvas. 

Pelo princípio da dignidade da pessoa humana nós não podemos mandar uma pessoa embora 

no momento que ela mais precisa de acolhimento, que é quando ela está de licença médica ou 

maternidade. A jurisprudência é pacífica contra o estado, condenando o estado a pagar esse 

período de afastamento quando ele afasta um temporário nessas condições. Mesmo ele não 

tendo estabilidade, o temporário não tem, se ele for mandado embora no momento do gozo do 

benefício, o estado tem sido reiteradamente condenado ao ponto de que se ele mantém o 

contrato, o custo é do INSS, já que as contribuições do temporário vão para o INSS. E o estado 

não tem qualquer ingerência sobre essa concessão porque é o INSS que submete o servidor à 

perícia médica e diz se ele merece ou não ser afastado e por quanto tempo. O estado só faz 

cumprir as determinações do INSS e mantê-lo sob o estrito tempo necessário ao gozo do 
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benefício. Então logo ele retorna, como no caso em tela, ele é imediatamente desligado. Eu 

reitero o registo que foi imposto nos embargos de declaração desde a lei 77 de 2011, que 

estabeleceu um novo prazo de um ano e mais um ano. A SEAD tem uma trava automática, toda 

vez que chega no final de um contrato o gestor do órgão não consegue manter o servidor lá e 

automaticamente a trava desliga. Os poucos casos que se mantêm são devidamente 

fundamentados e comprovados. Mas além da preocupação para o caso em tela, para não 

prejudicar a pessoa que estava de licença médica, nós também nos preocupamos com o aspecto 

geral. Nos moldes da decisão dessa Corte, nós entendemos que a decisão da Corte foi no 

sentido de cumprir o que está na lei, ou seja, cumprir o prazo legal, tem que sair da forma 

como foi redigido o voto da eminente relatora e o estado quer cumprir todos os votos. Ele ficou 

com receio de criar um caos. O estado do Pará nunca fez concurso para agente penitenciário 

e, por conta disso, nós temos aproximadamente 1.600 agentes penitenciários e todos 

temporários. Na verdade, são 1.600 temporários como agentes penitenciários de 2009 para 

trás, porque de 2010 para cá, o estado do Pará tem sido rigoroso quanto aos prazos. Só que se 

for levado a ferro e fogo a determinação constante do acórdão, o estado tinha que tirar todos 

os 1.600, então o que o estado trouxe a debate é que existe um planejamento, foi lançado 

recentemente no dia 28 de novembro o edital de licitação para contratar a empresa executora 

deste concurso. É um concurso extremamente complicado. Quando se fala em agente 

penitenciário você tem que ter toda a precaução, porque a carreira é alvo de toda forma de 

preocupação. No primeiro momento se pensou em utilizar emprego público, mas o Supremo 

declarou inconstitucional; se pensou em terceirização, mas o custo não é absolvido pelo 

estado, quanto mais no momento de crise. Em uma gestão própria, a estrutura legal da Susipe 

não atendida, então primeiro teve que ser feito todo um arcabouço jurídico com previsão de 

uma carreira, com formação em curso preparatório nos moldes da Academia da Polícia 

Militar, previsão de porte de arma, para que uma corregedoria forte e atuante lançasse o 

concurso público. Foi lançado o edital que deu início ao cronograma, nós esperamos no ano 

que vem ter esse concurso e com isso resolver um problema de quase dois mil temporários do 

estado. Mas se levado a ferro e fogo nos moldes que estão, como está redigido no acórdão, sem 

o devido esclarecimento, o estado do Pará hoje entra em colapso. Eu não preciso divagar, nem 

trazer maiores esclarecimentos sobre o serviço essencial que a Susipe presta. Diretamente 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1895

ligado à segurança e à própria ordem pública e jurídica. Diante disso, excelência, respeitando 

as decisões deste tribunal, mas pretendendo apenas aperfeiçoá-la, se trouxe vários debates 

neste momento a necessidade de construirmos soluções exequíveis, que congreguem, como bem 

disse a doutora Rosa Egídia, dos dois princípios constitucionais um, o princípio do concurso 

público e o outro, da continuidade dos serviços essenciais, precisam ser conjugados o que o 

estado do Pará quer é apenas a possibilidade de fazer. E por isso nós entramos com os 

aclaratórios e tenho certeza que essa Corte vai chegar ao bom termo para que o estado possa 

cumprir a decisão sem se eximir da sua responsabilidade de fazer os concursos públicos 

necessários. Muito obrigado, excelência. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: Doutor Ângelo, antes de tudo, parabéns pela sustentação e pela disposição 

que o senhor fez em plenário. E de fato ontem nós nos reunimos para discutir e conjugar 

soluções para essa questão que tanto aflige o estado e preocupa a todos. Eu gostaria apenas de 

fazer uma ponderação, embora o regimento não preveja a manifestação do Ministério Público 

nos aclaratórios, parece-me, pelo relatório da ilustre conselheira Rosa Egídia, que ele possui 

efeitos infringentes, modificativos, então se faz necessário o contraditório que o Ministério 

Público se manifeste previamente para que possa contribuir para aclarar e se chegar ao 

deslinde da questão. Então por uma questão de ordem, peço que o tribunal analise os autos e 

solicito que eles sejam encaminhados para o Ministério Público de Contas para que ele possa 

se manifestar e, com toda a brevidade possível, retornar para o julgamento. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: O procurador 

geral de contas tem razão. Se ele faz questão de analisar, ele precisa, já que tem efeito 

infringente. A modificação vai só esclarecer na verdade a intenção desta relatora quando 

determinou a suspensão era justamente em relação aos processos que se encontravam na 

mesma situação analisada nos autos. A questão da licença realmente não veio a conhecimento 

dos técnicos do Tribunal de Contas quando analisaram o processo. Então isso veio esclarecer 

e nós vamos alterar a conclusão da recomendação, que não foi uma determinação, foi uma 

recomendação, justamente considerando essa situação que foi trazida com os embargos a meu 

conhecimento. É só isso, eu não me oponho a remeter ao Ministério Público. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu entendo 
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também que o doutor Felipe tem razão, eu acho que como a conselheira Rosa disse, até já se 

propôs com toda a presteza que lhe é peculiar, a dedicação de um tempo mais rápido possível 

da manifestação e devolver. Eu acho que não tem nenhum prejuízo, ao contrário, vai ficar mais 

robusto e mais forte o nosso encaminhamento. Eu quero concordar com a doutora Rosa e vejo 

que não há problema nenhum, ao contrário, eu acho que vai dar mais força para a decisão do 

plenário e aí já acompanhando o Ministério Público de Contas. Eu não vejo problema nisso. É 

apenas uma sugestão. No meu entendimento se tivermos que decidir juntos, eu já acompanho 

favoravelmente a ouvirmos o Ministério Público e não vai nos causar nenhum transtorno, ao 

contrário, vai fortalecer a nossa decisão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou colocar em votação. Não é bem uma proposta, mas 

a relatora acolhe e o conselheiro Cipriano ratifica que o processo tenha a manifestação do 

Ministério Público. Então nós não concluiríamos a votação hoje, o processo iria para o 

Ministério Público e voltaria, se possível, na próxima semana. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Se for possível o 

processo aportar hoje no Ministério Público, eu farei todo o esforço para já devolver e liberar 

este processo para devolver o processo o mais rápido possível. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: É mais por conta da 

defesa proferida, por conta de ata. A próxima sessão ordinária está prevista para o dia 15, 

porque na próxima semana é a eleição do novo presidente. A de quinta-feira não vai ter sessão 

porque é feriado. Doutor, não tem problema também, não é? Eu acho que nós temos que 

caminhar com segurança. Eu acho que é um assunto muito interessante, amplamente discutido. 

Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz em saber que houve no Ministério Público uma reunião 

que já aconteceu conosco no TCE, a Procuradoria, Secretaria de Administração e outros 

órgãos do governo do estado já vieram ao TCE manifestando a preocupação com o assunto e o 

que nós queremos é encontrar a solução. Hoje mesmo o senhor governador do estado em 

entrevista no “Bom Dia Pará” estava falando desta situação dos temporários, falou de 

concurso público, do cumprimento dos concursos já existentes. Então nós também temos que 

ter a compreensão, porque em uma crise como a do momento, quem está no comando executivo 

tem que ter o devido cuidado e responsabilidade para conduzir o trabalho de forma que não 

cause nenhum embaraço, digamos assim. Porque o que o governador aponta é que, em 
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determinadas situações, exonerar um temporário é tranquilo, mas um efetivo, não. E então 

teria que reduzir salários e alguns estados vão ter que fazer. Mas o governador está muito 

seguro de que vai tomar as providências. O convencimento nosso hoje é que o estado tomou 

todas as providências através da Procuradoria e Secretaria de Administração e tudo vai 

acontecer a contento, no tempo certo, dentro da normalidade. A senhora quer falar? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Presidente, eu gostaria de fazer chegar a conclusão do meu voto ao Felipe para que ele tome 

ciência. Na verdade, não houve uma modificação, o registro já foi dado, é apenas um 

esclarecimento quanto à recomendação feita à SEAD. Eu vou lhe mostrar se o senhor insistir 

na necessidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Agora? Então por favor, considerando a relevância do assunto, eu deixo o doutor 

Felipe analisar, porque nós temos processos semelhantes. O que nós decidimos aqui vai 

nortear os próximos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria me manifestar dependendo da manifestação do 

doutor Felipe, do Ministério Público. Se for para lá o processo, eu me manifesto depois, se for 

decidir agora, eu me manifestaria agora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Senhor presidente, com as 

ponderações da conselheira Rosa e analisando com todo o respeito, não considerando nem um 

tom professoral, mas tomando conhecimento dos termos do voto da senhora e dada a 

excepcionalidade da situação, o Ministério Público encaminha para reiterar, porque aqui 

consta. Rogo a este plenário e aos ilustres conselheiros e relatores que os embargos que 

tenham efeito infringente e modificativo, antes estes autos aportem no Ministério Público de 

Contas para que o Ministério Público possa contribuir para a integração dessa decisão e que 

eventualmente não seja surpreendido em plenário com fundamentos e com uma própria decisão 

que vá de encontro àquilo que nós havíamos encaminhado. É mais com um tom preventivo que 

essa questão de ordem foi levantada, porque, ainda que haja toda a boa fé e necessidade de 

deslinde dessas causas urgentes, se não seguir a processualística, ainda que moderada, nós 

podemos eventualmente abrir brechas para algumas nulidades e deslealdade processual que 

não foi pensada. Esse é o encaminhamento, senhor presidente. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria ponderar com 

toda a humildade. Até em virtude da fala do eminente procurador geral, eu ainda opino 

prudência no sentido de encaminhar para lá. Não custa nada, são cinco dias, essa situação 

vem se arrastando há anos. Ele falou tudo, até por um questionamento amanhã, nulidade, uma 

série de coisas. Mesmo que neste caso, ele faz a ponderação e já deu a palavra. Mas eu 

pondero a vossa excelência e aos colegas que encaminhem para o Ministério Público. Não há 

prejuízo algum ao meu ver em deixar o Ministério Público ter a audiência e voltar. Consta no 

processo, foi despachado para lá, retornou para cá e eu acho que não custa nada. Eu queria 

até fazer essa ponderação, se fosse o caso, aos colegas, no sentido de que já está pedindo que 

todos sejam encaminhados para lá. Então começamos logo por este. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu, mais do que 

ninguém aqui, que pertenci ao Ministério Público, jamais iria mudar o mérito de uma decisão 

sem ouvir o MPC de maneira nenhuma. O processo judicial embargos infringentes, 

obrigatoriamente é preciso ouvir o Ministério Público. Não acontece obrigatoriamente aqui na 

Corte, nós usamos subsidiariamente a processualística civil, mas neste caso, eu quis que o 

doutor Felipe tomasse conhecimento da conclusão do voto, porque na verdade não houve 

modificação nenhuma do mérito, o registro já tinha sido dado. O que aconteceu foi que com os 

embargos, ele trouxe a situação do servidor temporário que estava contratado e cujo prazo já 

tinha extrapolado estar de licença médica no momento em que houve o termo final da sua 

contratação. E os órgãos técnicos do Tribunal de Contas não sabiam disso e trouxeram isso 

aos autos e nós determinamos então a imediata cessação do contrato e recomendamos à SEAD 

que tivesse um procedimento sistêmico, de informática, que detectasse isso. Ele veio esclarecer 

que ele existe, só não poderia ter sido feito com relação a este servidor porque estava de 

licença. Então, na verdade, como o estado do Pará, a Procuradoria do Estado, quando 

conversamos sobre isso foi dito e se ele explicasse, no próprio voto anterior, eu diria que ele 

tomasse essa providência ou apresentasse justificativas no prazo. Só que o prazo no caso foi à 

SUSIPE e não ao estado. E quando o estado tomou conhecimento foi aberta a oportunidade de 

embargar, e então ele veio esclarecer este ponto. Então na verdade é um esclarecimento, eu 

apenas detalhei mais e incluí a situação que o Tribunal de Contas desconhecia. Certamente, se 

isso provocasse uma mudança no mérito, imediatamente eu teria mandado, mas eu só fiz 
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questão que ele tomasse conhecimento se ele mantinha ou não a opinião de encaminhamento, 

que eu não me oponho em absoluto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral 

do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: O que a senhora levantou agora, se o 

plenário me permite, não ficou claro para mim quanto aos servidores que o estado está 

informando que estavam afastados por conta de gozo de licença médica e maternidade, houve 

alguma mudança no encaminhamento para estes servidores ou foi só uma orientação para que 

nesses casos excepcionais haja devida justificativa? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu vou ler a recomendação que eu tive. Eu 

já vou dizer o voto. Assim tão logo a licença acabe, este contrato será extinto. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: 

Conselheira, a dúvida ainda me ocorre. Me desculpe, mas conquanto eu tenha lido, no mérito 

ainda há algo a ser esclarecido que o Ministério Público, com todas as vênias deste plenário, 

ao ilustre procurador que veio aqui e teve a deferência de vir aqui trazer essas informações, eu 

rogo que sim, os processos sejam encaminhados, para que não reste nenhuma centelha de 

dúvida e que nós possamos ter a segurança no encaminhamento que o plenário vai dar para 

essa questão, que é uma questão tão grave e tão séria que precisa, sim, de uma postura do 

plenário e dos órgãos de controle para que possam contribuir para que a administração 

funcione corretamente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Perfeito. Neste caso, presidente, os próximos dois processos têm 

idêntica situação: 48 e 49 da pauta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então eu proponho que tanto neste processo que estamos 

discutindo e os processos seguintes, os autos sejam encaminhados ao Ministério Público. 

Certo? Fica convertido em diligência para a oitiva do Ministério Público. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Inicialmente bom dia a todos. 

Presidente, o procurador geral do Ministério Público tem toda a razão e, como bem ilustrou a 

conselheira Rosa Egídia, quando houver a possibilidade de infringência, que é modificação nos 

aclaratórios, a vista é necessária processualmente. Então eu acompanho, sim, a vista ao MPC. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora relatora, de acordo, eu também estou de acordo. Então vamos lá, só para confirmar, 

os processos de número 47, que é o processo que está na tela, 48 e 49. Certo? Essa é a decisão. 
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Há unanimidade da Corte, eles serão encaminhados ao Ministério Público e convertidos em 

diligência. E o doutor Felipe, como já manifestou publicamente, o senhor procurador fará um 

esforço extraordinário para que na próxima sessão nós consigamos concluir, a princípio dia 

15. Já fica a vossa excelência convidada, se desejar comparecer à sessão. Dia 15 é mais 

seguro, conselheira Lourdes Lima. Manifestação do Procurador do Estado do Pará Doutor 

Ângelo Demetrius de A. Carrascosa: Eu quero apenas agradecer a oportunidade e dizer que o 

estado do Pará tem certeza que o Ministério Público vai se sensibilizar, como já tem feito nas 

discussões com o estado. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu que agradeço a presença de vossa excelência. Então, 

senhores, os processos de número 47, 48 e 49 serão convertidos em diligência para o 

Ministério Público de Contas. Eu quero determinar à Secretaria que retire de pauta todos os 

processos de relatoria do eminente conselheiro André Dias e informar aos interessados que 

estão aqui se tem algum jurisdicionado que venha acompanhar o julgamento de qualquer 

processo de relatoria do eminente conselheiro André Dias. Eu peço a compreensão de todos e 

desculpas, mas ele não passou bem e necessitou se ausentar do plenário por questão de saúde. 

Ele estava aqui, como todos puderam constatar, mas há pouco ele teve a necessidade de se 

ausentar por questão de saúde. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/51510-8, que 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Óbidos, responsável Jaime Barbosa da Silva, 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 pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o procurador do responsável pelas presentes contas, Doutor Nelson 

Luiz Diniz da Conceição, 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: Obrigado senhor 

presidente, eu vou procurar ser o mais breve possível, porque inclusive o ex-prefeito estava 

aqui para fazer a defesa dele, pois eu estava hospitalizado, presidente. Eu recebi alta da 

Unimed às 2 e meia da manhã, tanto que o ex-prefeito Jaime Silva está aqui para fazer a sua 

defesa, mas só deu tempo de ir para casa, dormir um pouco, tomar um café e vir para cá. Aliás, 
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eu tomei café aqui no Tribunal de Contas. E por isso que eu serei o mais breve possível, até 

porque o frio aqui não está ajudando. Antes de começar a minha defesa eu cumprimento vossa 

excelência, aproveitando para lhe dar os parabéns pelo seu mandato que caminha para o 

término, dos dois anos que o senhor esteve à frente deste Tribunal. Realmente foi um prazer 

como advogado trabalhar com vossa excelência, que sempre nos recebeu com muito respeito e 

deferência. E eu sempre elevo estas qualidades desta Casa em qualquer lugar que eu vou. Eu 

faço também os meus cumprimentos ao digníssimo representante do Ministério Público, sempre 

muito cordato e sensato em suas colocações. Aproveito também para transmitir a minha 

solidariedade ao conselheiro Odilon pela fatalidade que aconteceu com várias pessoas da sua 

terra, quero lhe dizer que naquela tragédia eu também tive a infelicidade de perder um amigo, 

o Bruno Rangel, que estava no avião, e duas pessoas que não eram amigas, mas eram 

conhecidas. Devido ao fato de eu ser ligado ao futebol do Paysandu, eu tive convivência com 

essas pessoas. Aceite minha solidariedade a todo o povo de Santa Catarina por essa coisa 

triste que aconteceu ali, várias vidas jovens ceifadas, muitos no auge de suas carreiras. Senhor 

presidente, representante do Ministério Público, senhor relator e senhores conselheiros, 

conforme foi muito bem colocado pelo relator no resumo da análise destas contas, a defesa do 

meu constituinte, que na verdade era um outro advogado, eu estou pegando já neste estágio, se 

você verificar nos autos era um outro escritório de advocacia que fazia a defesa, conseguiu 

sanar as impropriedades apontadas, quase todas, restando a que faz referência ao valor do 

aterro. Esse convênio tem por objeto a complementação de uma obra necessária ao Hospital 

Municipal que foi construído em Óbidos, que foi em convênio com o Ministério da Saúde, que 

era um convênio bem maior, no valor de mais de 2 milhões de reais. Isso foi uma 

complementação do estado, porque o hospital foi construído em uma parte central da cidade 

que era degradada, a cidade de Óbidos é muito acidentada, porque ali é o final do Planalto 

das Guianas, que bate ali no Rio Amazonas. Então é uma cidade muito acidentada com seus 

paredões e é da mesma forma onde fica a cidade. O hospital foi construído em um terreno que 

ficava em um declive e que precisava passar por um processo realmente grande de 

aterramento. É por isso que o valor deste convênio com o estado tem mais de 50% referente a 

aterro. As fotos que estão nos autos corroboram o que eu estou aqui a dizer. É uma área que 

fica em um declive no centro da cidade, extremamente degradada, sempre passava por 
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processos de voçoroca em períodos chuvosos aqui na Amazônia. E com essa obra, além de 

colocar à disposição da população o equipamento que o município não tinha, um dos mais 

antigos do estado do Pará, conselheira Lourdes, município de Óbidos, rico em sua história, 

que não tinha um hospital municipal. Além de dotar o município com um equipamento 

extremamente relevante, ainda recuperou aquela área degradada, conselheira Rosa Egídia. 

Mas necessitava passar por essa parte de aterramento. É por isso, não se espantem, o que foi 

de aterro utilizado na verdade foi um volume muito maior do que está nos autos e as fotos 

demonstram isso. Então foi esta impropriedade que se manteve ao final da análise dos técnicos 

do Tribunal que fulminam, no entender dos técnicos, estas prestações de contas de 

irregularidades. Inclusive eles fazem um gráfico aqui comparando os preços com os valores 

que são praticados pelo DNIT, mas nós sabemos que esta tabela do DNIT para a obra, 

principalmente para uma obra realizada no extremo oeste do estado, no município de Óbidos, 

não pode ser aferida com muita certeza de comparação porque o DNIT pratica para o resto do 

Brasil. Porque fazer uma obra em um estado como Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de 

Janeiro é muito diferente do que fazer uma obra aqui no Pará, na região Amazônica, que é 

uma região que está sujeita a chuvas torrenciais, no município de Óbidos que é uma área 

extremamente acidentada. Quem conhece o município, sabe. Então são muitas adversidades 

para quem vai fazer uma obra de engenharia aqui no Pará no setor público. Eu vou chamar a 

atenção para um detalhe que é de extrema importância, o Departamento de Controle Externo 

do Tribunal de Contas, nas folhas 367, diz o seguinte: que as folhas 340 dos autos constam o 

relatório de análise técnica do engenheiro Raimundo Assis Varela Junior, da SESPA, sobre a 

solicitação de recursos para a complementação das obras da construção do Hospital 

Municipal. Após a análise do orçamento base, que está às folhas 104, dentre as várias 

observações, o técnico questionou o valor do item 3.1 do orçamento, que é exatamente essa 

questão do aterro, que é a única impropriedade que permanece. Seguindo o que diz o 

Departamento de Controle Externo, ele diz que o prefeito encaminhou resposta aos 

questionamentos da SESPA, quando da análise do projeto base. Ele detectou essa grande 

quantidade de aterro, verificou a questão do preço e está dizendo, e o próprio Tribunal está 

afirmando isso, que o prefeito, de acordo com o que está na página 342 dos autos, encaminhou 

as respostas à SESPA, justificando o porquê destes custos, na qual justifica os custos elevados 
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do item aterro de compactação mecanizada. Então, senhores, as justificativas do prefeito foram 

analisadas e volto a frisar, este item, conforme está descrito no relatório do conselheiro 

Nelson, conforme está no relatório da técnica deste Tribunal, do Departamento de Engenharia 

deste Tribunal, foi analisado quando da análise do projeto base pelo órgão concedente, e foi 

devidamente justificado pela Prefeitura Municipal de Óbidos. E o órgão concedente deu a 

autorização para o prefeito iniciar a obra depois de analisar suas justificativas, tanto que essas 

justificativas foram encaminhadas e o relatório foi feito em 7 de maio de 2007, essa análise do 

projeto base, em seguida foram feitas as justificativas e no dia 20 de agosto de 2007 a SESPA 

começa a transferir os recursos para o município. Foram transferidos em quatro parcelas, uma 

de 136 mil e três de 214 mil reais, em um período relativamente dentro do convênio, que é um 

diferencial nisso aqui. O que nós costumamos ver são os atrasos no repasse, mas aqui devido à 

situação do local onde estava sendo construído o hospital, que era uma obra que não poderia 

parar, porque se a chuva viesse, como ela está em uma área de declive, iria levar todo o 

trabalho que tinha sido feito. A SESPA ficou sensibilizada com isso e liberou os valores em 

período relativamente curto, conselheiro Odilon. Ela liberou a primeira parcela dia 20 de 

agosto de 2007, a segunda no dia 31 de agosto, a terceira no dia 24 de setembro e a última no 

dia 29 de outubro de 2007. Quem dera se todos os convênios de engenharia nesse estado 

fossem assim, senhor presidente. Mas é porque realmente era uma situação que se deixasse e 

se atrasasse, como de costume, perder-se-ia tudo que havia sido feito. Então denota-se, 

senhores conselheiros, que uma vez feita a análise do projeto base pelo órgão concedente, onde 

aponta este questionamento sobre o aterro, feita em seguida a justificativa da Prefeitura do 

porquê daquele custo e logo em seguida começa a liberar as parcelas, denota-se o que? Que o 

órgão concedente aquiesceu nas justificativas senão não teria liberado nenhum valor. Se o 

órgão concedente não tivesse acatado as justificativas do prefeito para justamente neste item, 

no valor que está sendo colocado, não teria liberado nenhuma parcela, teria sustado o 

convênio ali mesmo. Eu digo isso porque falar sobre preço desta obra como se o prefeito 

tivesse usado, durante a execução da obra, de um subterfúgio para superfaturar preço, 

desviando a finalidade dos custos e se apropriando, mas não é o caso aqui. Essa questão foi 

analisada antes da liberação dos recursos. Está aqui nos autos, exatamente no valor em que 

está colocado pelo laudo do conselheiro Nelson Chaves e pelo Departamento Técnico deste 
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Tribunal. E todas as parcelas foram liberadas, o convênio foi executado e a própria SESPA 

atesta que ao final a obra foi completamente entregue conforme no convênio. Portanto não fica 

configurado aqui nenhum dolo ou desvio de recurso. A questão da diferença de preço do aterro 

que estava na planilha desde o início do projeto foi devidamente justificada pela Prefeitura, 

que foi em consequência da localização do município, das condições do terreno e das 

condições em especial da obra, onde a obra estava sendo feita. Tanto a brevidade com que a 

SESPA verificando, até porque foram técnicos no município de Óbidos asseverar se o que 

estava na justificativa encaminhada pela Prefeitura era verídico. E eles mesmos orientaram à 

SESPA que procedesse a urgência na liberação dos recursos para que a obra não fosse 

comprometida. Então eu finalizo a minha exposição mostrando que se lá no início do projeto já 

estava constando na planilha do projeto base o valor deste item do custo com o aterro e que a 

Prefeitura justificou e depois de apresentada a justificativa, a SESPA iniciou a liberação dos 

recursos e ela própria afirma que a obra foi finalizada de acordo com o que está no projeto, 

não se pode falar em sobrepreço, superfaturamento, desvio de finalidade ou qualquer lesão ao 

erário, até porque a obra está pronta, servindo a população e é uma obra extremamente 

importante para um município histórico e um dos mais antigos do estado do Pará, que não 

tinha um hospital municipal. Se havia impropriedade ou estes indícios de fraude como tenta-se 

colocar aqui, tinha sustado a obra no início e não teriam liberado nem uma parcela dos 

recursos. Era o que eu queria dizer, pugnando, senhor presidente, conselheiro relator e senhor 

representante do Ministério Público, que por uma questão de justiça, já que foi o prefeito 

extremamente diligente e que nunca se furtou de justificar seus atos no processo, que as contas 

sejam julgadas regulares. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu queria 

perguntar ao ilustre advogado algum se tem documento novo para ser constado ao processo. 

Manifestação do Doutor Nelson Luiz Diniz da Conceição: Não vejo necessidade, senhores. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

presidente, com as alegações todas muito bem-feitas pelo advogado. Manifestação do Doutor 

Nelson Luiz Diniz da Conceição: Se o senhor quiser, nós podemos trazer fotos de como ficou a 

obra no final. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Estou perguntando se o senhor trouxe agora. Manifestação do Doutor Nelson Luiz 
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Diniz da Conceição: No momento, não. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência 

proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para 

com o erário estadual na importância de R$291.992,05 (duzentos e noventa e um mil, 

novecentos e noventa e dois reais e cinco centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$2.919,92 (dois mil, novecentos e dezenove reais e noventa e dois centavos) pelo débito 

apontado e R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) pela remessa extemporânea das contas. 

Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Acompanharam o relator os conselheiros 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e o conselheiro 

presidente Luís Cunha Teixeira; enquanto que o conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

votou divergente, aplicando multa sobre o débito no percentual de 10%, tendo o conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira acompanhado a divergência. A presidência proclamou o Resultado: 

Voto do Relator foi o vencedor por maioria (4x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2011/50415-9, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 8º. Centro Regional de Saúde-Breves, 

exercício financeiro de 2010, responsável Abraão Correa Pantoja, 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 pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

glosado e aplicação das multas regimentais, além de determinar à Secretaria deste Órgão 

Ministerial de Contas a extração de cópias do Relatório da Secex, para que sejam enviadas ao 

Ministério Público do Estado para análise e consecução das medidas de competência daquele 

Parquet de Justiça, especialmente no que tange à instauração da apuração dos fatos e eventual 

propositura das ações judiciais nas esferas cível e criminal (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, Senhor Abraão Correa Pantoja, 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: Senhor presidente e demais conselheiros, bom dia. 

Quero só ressaltar os itens que foram citados no quadro do processo de concessão de diárias. 

Como fui notificado já para o julgamento, não foi possível apresentarmos toda a nossa defesa. 

Nós reiteramos aqui a questão da concessão de diárias. Pelo conhecimento do processo o item 

1, do quadro 4º, NE 315, que refere sobre os anexos comprobatórios de declaração de 
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participação do certificado do curso e qualificação em gestão do SUS, nós já conseguimos 

colocar todos na documentação que exige a comprovação. O item 2 da NE 1.015 ratifica a 

informação do constante, o relatório da viagem referida à servidora em virtude de não haver 

linha regular na viagem que cita Breves e Oeiras do Pará, que foi feita embarcação própria da 

regional. O item 3 da NE 1.199 sobre a comprovação do bilhete de passagem dos trechos 

Breves e Belém também já foram anexados no auto do processo. O item 4º e 5º da NE 1.485 e 

1.486 no que se refere ao número das portarias, nos dois processos, entende-se apenas ser um 

erro de digitação. E considerando serem dois processos distintos, com períodos diferentes, 

conforme as demais peças do processo. Foram anexados também os bilhetes de passagem deste 

processo. O item 6 NE 1.515 sobre o bilhete de passagem anexada em conformidade também. 

O item 7 NE 1.544, esclareço que o servidor em epígrafe realizou ações de microscopia para o 

combate à malária na zona rural do município, item 7 da correspondência interna 434 de 

2010. Compondo a equipe volante cujo deslocamento foi realizado em transporte próprio do 8º 

Centro Regional na cidade de Breves, diretamente para a área de trabalho. O item 8 da NE 

1.608, ratifico o fornecimento de passagem ao servidor em tela haja vista que o mesmo foi 

designado para a realização das ações do combate à malária na zona urbana do município, 

item 7 da correspondência interna 435 de 2010. O item 9º NE 1.634 verificou-se que o 

relatório de viagem anexado pertencia a outro processo de diária do servidor, o qual foi 

substituído e anexado o respectivo bilhete correspondente. Por tudo que foi aqui esclarecido e 

apresentado aos senhores, entendo que a justificativa por ora apresentada, espero contar com 

o voto de aprovação deste Tribunal de Contas. Obrigado. Estamos à disposição. 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 senhor Abraão Correa 

Pantoja em débito para com o erário estadual na importância de R$12.082,50 (doze mil, oitenta 

e dois reais e cinquenta centavos), e aplicar ao responsável a multa no valor de R$1.208,25 

(mil, duzentos e oito reais e vinte e cinco centavos) pelo débito apontado, devendo ser 

observadas as recomendações do DCE e encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público 

Estadual para que, no âmbito de sua competência, adote as medidas legais que entender 

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

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 
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do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51038-0, que trata da Prestação 

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

Associação dos Moradores do Residencial Guará, responsável Reinaldo Gomes Aquino, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo 

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

se manifestou: Senhor presidente, eu peço licença apenas para fazer um breve esclarecimento 

de fato. A ausência do nexo de causalidade levantada pelo Ministério Público de Contas se 

deve a um saque praticamente no valor integral daquilo que foi transferido para a Associação. 

O convênio, como a ilustre conselheira bem pontuou, totalizava o valor de 55 mil reais, sendo 

50 mil por parte do estado e a contrapartida de 5 mil à convenente. Desses 55 mil reais, foi 

realizado um saque através de cheque avulso no valor de 54.600 reais. Além disso é importante 

registrar que o próprio controle externo desta Casa, vislumbrando a ausência deste nexo de 

causalidade, pontua também nas folhas 153 e 157 que o convenente efetuou os saques de 

recursos acima dos valores pagos e em datas divergentes às datas dos pagamentos efetuados 

no decorrer da vigência do convênio. Então embora haja nos autos, o laudo do órgão 

concedente atestando o cumprimento da obra, não há como se vislumbrar ou como perseguir o 

curso desse dinheiro, que foi sacado e não se sabe se a obra foi realizada ou não com os 

valores do convênio. E, nesse sentido, essa própria Corte de Contas assim decidiu e 

reconheceu nos autos do processo 2011/50564-0 na ata da sessão número 5.401 realizada no 

dia 28 de junho de 2016. Em seguida, 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 extensiva ao senhor Pedro Abílio Torres do Carmo, 

ficando solidariamente responsáveis Reinaldo Gomes Aquino e a Associação dos Moradores do 

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

contas, Senhor Reinaldo Gomes Aquino, 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 os presentes, principalmente ao excelentíssimo senhor presidente deste plenário e 

do Tribunal de Contas. Apresentando a defesa, eu tenho ciência que todos os chamados que 

foram feitos a mim, eu compareci na Secretaria de Obras. Eu tenho aqui um comprovante do 

laudo conclusivo e todos os itens que comprovam como eu apliquei o dinheiro, devidamente 
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dentro das normas. Eu concluí, os técnicos foram lá, comprovaram. Está aqui, tudo 100% 

executado. Agora eu fiquei surpreso com relação a essas situações que eu deixei de 

complementar. Então eu gostaria que o senhor me explicasse o que eu devo fazer, porque eu 

acho que eu fiz certo, eu fui lá com o contador na minha Secretaria e mesmo sem tanta 

experiência, mas eu quero dizer aos senhores, conselheiros aqui deste Tribunal, que eu não me 

apropriei de nada, de nem um centavo indevidamente deste dinheiro, que foi inclusive um 

sonho para mim, pois eu buscava isso há 15 anos e graças a Deus, pela Assembleia 

Legislativa, foi concedido este convênio e inclusive, senhores conselheiros, tiveram pessoas até 

da minha própria diretoria, amigos que deixaram de falar comigo porque queriam que eu 

usasse de forma irregular o dinheiro. Mas está aqui o comprovante para os senhores 

analisarem e dizerem o que eu devo fazer para que eu justifique essas pendências que eu fiquei 

sabendo agora existentes. Então muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É só uma 

observação, senhor Reinaldo, o senhor disse que seus amigos queriam que o senhor utilizasse 

de maneira irregular o dinheiro. Esses não são seus amigos, com certeza. Manifestação do 

Senhor Reinaldo Gomes Aquino: Certamente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O documento que ele apresenta aqui é uma 

cópia de um documento original que já consta nos autos onde o técnico da SEPOF/SEDOP 

afirma 100% executado o serviço de estrutura e fundação, 100% do serviço de alvenaria, piso, 

revestimento, forro, pintura, serviço hidro sanitário, eletrônico, telefônico, esquadrias e 

conclui que a obra foi 100% realizada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: O laudo é da SEPOF/SEDOP? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É da SEDOP. Já 

consta nos autos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Senhor Reinaldo, o senhor era presidente quando recebeu o dinheiro? 

Manifestação do Senhor Reinaldo Gomes Aquino: Com certeza, conselheiro. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Era para fazer uma 

reforma? Manifestação do Senhor Reinaldo Gomes Aquino: Não, construção da Sede da 

Associação dos Moradores, inclusive foi tudo feito devidamente, eu usei o dinheiro da melhor 

maneira, honestamente lhe falando, conselheiro. Não foi nem um centavo desviado desta obra, 
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inclusive eu posso voltar uma outra ocasião aqui com os documentos originais, eu não trouxe 

porque eu não sabia. E há prova com certeza absoluta que eu usei o dinheiro que foi destinado 

para essa finalidade. Eu tenho todos os documentos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: O senhor concluiu ainda enquanto estava à 

frente da entidade. Manifestação do Senhor Reinaldo Gomes Aquino: Com certeza. 

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

não é mais o senhor o presidente? Manifestação do Senhor Reinaldo Gomes Aquino: Está 

faltando regularizar, mas até hoje eu ainda respondo pela comunidade. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: para que serve esse 

centro comunitário? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Presidente, o único problema é que ele sacou, fazia os pagamentos e retirava 

o dinheiro do banco de acordo com os pagamentos feitos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Foi só um saque ou mais de um? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Foram vários. Manifestação do Senhor Reinaldo Gomes Aquino: Foram, porque eu não fui 

orientado com relação a essa situação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Fazia os pagamentos e pegava as notas. Manifestação do 

Senhor Reinaldo Gomes Aquino: Inclusive eles pediram até os cheques avulsos para eu 

comprovar e eu levei. Então, com certeza absoluta, se o senhor quiser ir lá e comprovar a 

obra, está funcionando, a nossa sede é aberta com várias atividades e, com certeza, o dinheiro 

que eu peguei, eu investi, está lá para qualquer um de vocês comprovarem. Logo após as 

devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com 

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

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

relator. Em seguida, Sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, considerando o 

impedimento do Presidente no processo a seguir, a relatoria da Vice-presidente e a ausência do 

Conselheiro Corregedor, transferiu a presidência ao Excelentíssimo Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, que após as saudações iniciais solicitou ao senhor secretário-geral o 

prosseguimento da sessão com a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que 

anunciou o Processo nº 2016/50590-9, que trata do Agravo Regimental interposto por Elcias 
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Oliveira da Silva, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. A seguir, 

a Presidência proclamou que o responsável, Senhor Elcias Oliveira da Silva, 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 excelentíssimo senhor presidente, em seu nome 

estendo os meus cumprimentos aos demais conselheiros e conselheiras. Bom dia senhor Felipe 

Rosa, representante do Ministério Público. Eu fiz aqui uma explanação, eu não vou chamar de 

defesa, mas uma explanação que eu preparei ontem às pressas quando eu soube que o meu 

processo viria para a pauta hoje, afinal de contas já tem dois anos que eu estou nessa peleja, 

vai fazer dois anos em menos de 10 dias que este processo tramita na Casa. O processo em 

exame trata de pedido de reenquadramento funcional/profissional nesta egrégia Corte de 

Contas, cujo objeto visa incluir o cômputo de tempo de serviço prestado por este servidor na 

Secretaria de Estado da Fazenda, que somam 21 anos e 6 meses. O recorrente deixa 

comprovado, que era servidor concursado e que após este lapso temporal, mediante aprovação 

em concurso público neste Tribunal, faz parte atualmente do quadro de servidores desta Corte. 

O interessado ingressou neste Tribunal sob a égide da resolução 13.002/94 que disciplinava o 

plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores do TCE combinado com a lei 

5.810/94, tendo cumprido todos os requisitos e prazos legais tempestivamente. Vale ressaltar 

que o recorrente, antes de fazer a prova do concurso promovido por esta Corte, agiu de boa-fé 

àquela época, não existia no mundo jurídico a lei 8.037/2014, que prevê apenas o cômputo do 

serviço prestado efetivamente a este Tribunal, cabendo salientar que a lei 5.810/94, nosso 

regime jurídico único, assegura ao recorrente em seu artigo 70, parágrafo 1º, a contagem deste 

tempo para todos os efeitos legais, exceto para estabilidade. Considera-se como tempo de 

serviço público exclusivamente prestado à União, estado, Distrito Federal, município, 

autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, parágrafo 1º, constitui 

tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade ou anteriormente 

prestado pelo servidor qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 

Ressalta-se que a própria resolução 13.002, em seu artigo 15, faz referência à lei 5.810 quando 

dispõe no artigo 15 os direitos, deveres e vantagens dos servidores do Tribunal, serão regidos 

pela lei 5.810 de 24 de abril de 1994, regime jurídico único pela lei específica e por outras 

normas promulgadas pelo Tribunal. Todavia o recorrente buscou guarita nos princípios da 
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isonomia, da irretroatividade e da segurança jurídica. Ainda pela ótica dos princípios, 

supedâneo no princípio da isonomia, um dos mais importantes princípios constitucionais, a 

igualdade a todos os indivíduos sob dois aspectos: o da igualdade na lei e da igualdade 

perante a lei. E, ainda, o princípio da irretroatividade, que tem amparo na carta da república, 

vedando que a lei retroaja para prejudicar de modo a garantir a segurança jurídica da 

administração pública perante o jurisdicionado. É mister lembrar que o operador do direito 

moderno deve desprender-se da restrita legalidade, tal ensina o professor Jürgen Habermas no 

seu estudo denominado Teoria Discursiva do Direito e da Democracia. “É ideal uma situação 

de fala em que as comunicações não são pedidas por influxo externos contingentes ou por 

coações decorrentes da própria estrutura da comunicação”. Acrescenta ainda o autor: 

“Geralmente o sistema jurídico como um todo goza de uma legitimidade do que a norma 

jurídica isolada”. Neste ponto percebe-se aproximação com o pensamento Dworkiniano para 

quem “legitimidade do sistema jurídico deve ser buscada nos princípios que o estruturam e não 

nas proposições jurídicas isoladas”. Ademais na mesma linha de raciocínio relaciona Michel 

Rosenfeld, “que limite governamental deve obediência às regras do direito e proteção aos 

direitos fundamentais que adquirem sua legitimidade em relação à realidade sociopolítica 

orientada para o polo conflitante de identidade e diferença”. Assim sendo, obediência às 

regras do direito difere da obediência às regras da literalidade legal. O princípio da 

legalidade erige-se como alicerce do estado de direito, conceito que historicamente se formou 

a partir da consciência de que se faz imprescindível dotar o poder político de limite 

racionalmente definido. Vale ressaltar que é preciso ter claro que há de ser um estado de 

direito e não um mero “estado de lei” e que seu comportamento é limitado pelo direito, e seu 

fim é o ser humano e seus direitos fundamentais. Arremata a professora Carmem Lúcia, 

preferindo chamar o princípio de “Princípio da Juridicidade” para que se entenda em sua 

generalidade e não apenas na sua especificidade formal. O argumento da professora Carmem 

Lúcia é dotado de consistência porque a lei não é a única fonte do direito, embora a principal 

do que se deve extrair que o princípio da legalidade absorve o direito em sua mais vasta 

expressão sem restringir a lei no seu sentido estritamente formal, mas ao contrário, a sua 

expressão ampla de sistema jurídico vigente no estado. É justamente por isso que não se fala 

em estado de lei ou em estado de legalidade, mas sim em estado de direito no alcance muito 
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maior do que outras expressões. O “Princípio da Juridicidade” é ao mesmo tempo direito 

fundamental do indivíduo e dever da administração pública. No direito, leciona Carmem Lúcia, 

legalidade e legitimidade têm conceitos próprios e bem definidos. A legalidade refere-se ao 

exercício do poder, enquanto a legitimidade concerne à qualidade do poder, embora seja certo 

que esta qualidade se manifesta e se demonstra naquele exercício. A legalidade e a 

legitimidade reúnem-se para formar a juridicidade democrática. Por fim, diante dessas 

considerações, tendo demonstrado que agi de acordo com os princípios da boa-fé, da 

segurança jurídica, da isonomia e da juridicidade, confiante na justiça, reitero a confiança de 

que vivemos em um estado democrático de direito e não em um “estado de lei”. Venho 

requerer deste pleno que me seja concedido reenquadramento funcional/profissional, medida 

que atenderá as normas de que tratam da matéria em seu mais essencial sentido, ou seja, o de 

concretização da justiça. Obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

Regimental, para no mérito negar-lhe o provimento e manter inalterado a decisão. Neste 

momento se registrou a ausência definitiva em plenário de Sua Excelência o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Em seguida, Sua Excelência Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves restituiu a Presidência à Sua Excelência Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

que agradeceu o apoio recebido e determinou ao secretário o retorno a ordem de julgamentos da 

pauta original, sendo anunciado o Processo nº 2005/51479-2, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia, responsável Geraldo 

Francisco de Moraes, 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 pela irregularidade 

das contas sem importar em devolução de valores do senhor Geraldo Francisco de Moraes, sem 

prejuízo das multas regimentais cabíveis; e irregularidade das contas com devolução do valor 

do saldo do senhor José Antônio Lima Ferreira, sem prejuízo das multas regimentais cabíveis, 

além de determinação ao concedente, no sentido de que se abstenha de firmar convênios com 

outros entes da Federação sem a previsão de contrapartida por parte do convenente, sob pena de 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, sem importar em devolução de 

valores do senhor Geraldo Francisco de Moraes, aplicando-lhe a multa no valor de R$766,00 

(setecentos e sessenta e seis reais) pela irregularidade apontada; e irregulares as contas do 

senhor José Antônio Lima Ferreira, ficando este em débito para com o erário estadual na 

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

R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) pelo débito apontado e R$766,00 (setecentos e 

sessenta e seis reais) pela instauração da tomada de contas e, ainda, aplicar ao senhor Fernando 

Dourado a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) pela não emissão do 

laudo conclusivo, além da recomendação de acordo com o parecer do Ministério Público de 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53176-0, que trata da Tomada de 

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

Jacob Guedes Valentin, 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 pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, ficando solidariamente 

responsáveis pela aplicação dos recursos o espólio de Jacob Guedes Valentin e Rubens de 

Oliveira Barbalho, sendo este passível de multa regimental extensiva aos senhores Valmir 

Gabriel Ortega, José Alberto da Silva Colares e Raul Pinto de Souza Porto, e que o senhor 

Rubens de Oliveira Barbalho seja chamado em audiência para, querendo, insurgir-se contra os 

novos elementos trazidos por este 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 

seu responsável em débito com o erário na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

aplicando ao Senhor Walmir Gabriel Ortega a multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

reais), pelo não encaminhamento de relatórios, documentos e informações a que está obrigado 

por força de lei ou de ato normativo do Tribunal e ao Senhor Raul Pinto de Souza Porto a multa 
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de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela não emissão do Laudo Conclusivo, em 

descumprimento da Resolução nº Resolução/TCE nº 13.989/95. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2011/52897-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Palestina do Pará, responsável Valciney Ferreira Gomes, 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 2013/51214-7, que trata da 

Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da E.R.C.Pedro Marques de Mesquita, 

responsável Luiz Ayres de Menezes, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51644-3, que trata da Tomada de Contas 

instaurada no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, responsável Raimundo de Lima 

Mesquita, 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 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 com o erário estadual na 

importância de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) aplicando-lhe as multas de R$847,00 

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

sete reais) pelo descumprimento de prazo. 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 

2008/53895-7, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Cláudio Furman, 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 conhecimento e improvimento do 
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recurso, para manter na íntegra o Acórdão guerreado (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 dar-lhe 

provimento, anulando a decisão recorrida, determinando a reabertura da instrução processual. 

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 2014/50230-9, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Adécimo Gomes dos Santos, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50999-7, que trata 

do Recurso de Reconsideração interposto por Alcides Abreu Barra, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/50233-2, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Sueli de Carvalho Lopes, cuja Relatora foi a 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, dando-se ciência deste 

parecer à beneficiária, para que esta possa exercitar o seu direito de opção em relação às regras 

de aposentadoria que lhe são aplicáveis, caso assim venha a entender a relatora, deverá chamar 

aos autos a beneficiária para fins de contraditório e de ampla defesa, considerando que o 

processo foi protocolado em 10/11/2008 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa).  

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2013/50610-0, Ato de Aposentadoria em favor de Sonia Regina Ortiz Hosoya, cuja Relatora foi 

a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 
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douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir  os registros. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/50709-0, Ato de Aposentadoria em 

favor de Gabriel Vital de Lima, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir  os 

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

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

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2008/52212-0, que 

trata do Ato de Pensão em favor de João Batista Filho, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes de Souza. 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 

proposta de decisão para deferir em caráter excepcional o registro. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2008/50089-6, Ato de Pensão em favor de 
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Francisco Sales da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de 

Souza. 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 proposta de decisão para deferir 

em caráter excepcional o registro, ressalvando os efeitos jurídico e financeiro até a extinção da 

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

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

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2009/52473-2, que trata do 

Ato de Pensão em favor de Josaphat Aranha de Vasconcelos, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Daniel Mello. 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 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de 

decisão para deferir em caráter excepcional o registro, ressalvando os efeitos jurídico e 

financeiro até a extinção da pensão. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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, a Presidência apresentou os assuntos 

atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Senhores, submeto à apreciação do plenário a 

proposta de resolução de iniciativa da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica que 

diz respeito à alteração na resolução número 17.949 de 2011, que institui o manual do sistema 

de planejamento e gestão do Tribunal de Contas do Estado do Pará. A proposta foi distribuída 
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na última sessão ordinária, sem que fosse objeto de qualquer emenda. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 

18.860, desta data. Nos termos do artigo 11 alínea “a” da Resolução número 17.658 de 2009 

deste Tribunal de Contas esta presidência dá conhecimento ao plenário que o processo número 

2015/50167-3 que cuida do acompanhamento da lei orçamentária anual - LOA relativo ao 

exercício de 2015, sob nossa relatoria teve a tramitação regular e recomendações apontadas 

pela Secretaria de Controle Externo e Ministério Público de Contas foram devidamente 

formuladas no parecer prévio das contas do governo do estado do Pará referente ao exercício 

de 2015, não dando ensejo a qualquer nova manifestação deste Tribunal. Remeto os presentes 

autos para o devido arquivamento. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 10 alínea “a” da 

resolução número 17.659 de 2009 deste Tribunal, esta presidência dá conhecimento ao 

plenário a respeito dos seguintes relatórios de gestão fiscal: a) Tribunal de Justiça do Estado 

do Pará referente ao primeiro quadrimestre de 2016. Ministério Público do Estado do Pará 

referente ao terceiro quadrimestre de 2015 e primeiro quadrimestre de 2016. Tribunal de 

Contas do Município do Estado do Pará referente ao terceiro quadrimestre de 2015 e primeiro 

quadrimestre de 2016. Os relatórios foram objetos de análise pela Secretaria de Controle 

Externo do Ministério Público de Contas os quais opinaram pela desnecessidade de alerta, 

porém foram exaradas recomendações a serem espedidas aos órgãos fiscalizados. Assim 

sendo, dou conhecimento a este egrégio plenário a obediência às disposições contidas na lei de 

responsabilidade fiscal, com emissão das recomendações já referidas. Esta é uma matéria 

muito interessante. Por fim, senhores conselheiros, foram distribuídas diretamente aos 

gabinetes de vossas excelências três matérias de suma importância para este Tribunal e dada 

exiguidade do tempo para conclusão das atividades plenárias deste exercício, questiono se há 

algum óbice quanto às suas aprovações nesta sessão de hoje. Primeiro, manual de 

procedimentos internos da ouvidoria, segunda versão, trabalho maravilhoso, muito bem feito, 

tecnicamente pelo nosso ouvidor, doutor Odilon, e sua equipe. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.861, 

desta data. Este outro, muito importante, é um resgate à autorização para celebração de 

acordo de cooperação técnica por este TCE com a imprensa oficial do estado, com vistas à 

reimplantação e operacionalização do antigo sistema Publica. É um resgate muito importante, 
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eu cumprimento e parabenizo toda a equipe da Secretaria de Controle Externo, o senhor 

secretário Edilson e Ana Paula. A proposta de resolução decorrente do acordo anterior sobre 

o Publica, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de formulários eletrônicos para 

publicação de atos administrativos pelos órgãos jurisdicionados no Diário Oficial do Estado. 

Se tiverem condições de votar, essa matéria é maravilhosa, necessária, imprescindível e, como 

eu disse, é um resgate para nós. Isso foi trabalhado durante todo o ano com a imprensa oficial 

e vai sair um projeto melhor que vai auxiliar muito o TCE e o Ministério Público. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na 

Resolução nº 18.862, desta data. E agora é a última, eu quero distribuir, senhores, esta 

matéria também muito importante, da nossa Secretaria de Tecnologia da Informação. Minuta 

de resolução, proposta da Secretaria de Tecnologia da Informação que dispõe sobre a gestão 

de conteúdo no portal do Tribunal de Contas do Estado do Pará e institui comitê para a sua 

coordenação. Estabelece regras, papeis e responsabilidade destinadas à gestão de conteúdos 

no portal para permitir que as informações corporativas sejam publicadas e mantidas pelas 

próprias unidades do Tribunal de forma descentralizada e tempestiva, conforme previsto na 

ação 46 do plano de gestão, que trata da implantação do portal colaborativo e institui comitê 

multidisciplinar para fazer a gestão do portal. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.863, desta data. E 

o processo número 2016/11935-8, processo administrativo, é uma minuta de resolução 

elaborada pelo Comitê de Segurança da Informação que dispõe sobre a classificação da 

informação quanto à confidencialidade, normativo muito importante pelo processo eletrônico, 

uma vez que estabelece critérios e procedimentos de segurança visando à classificação de 

documentos e processos quanto à confidencialidade e contribui para a realização da ação de 

número 41 do plano de gestão, que tem por objetivo definir normas, procedimentos, papeis e 

responsabilidades relacionadas à política coorporativa de segurança da informação. Ficam 

essas matérias para a próxima sessão, peço aos senhores que estudem com o devido carinho. 

Se o Ministério Público estiver interessado, nós também temos o prazer de poder compartilhar. 

Da minha parte é o que eu tinha a dizer, a palavra está à disposição dos senhores conselheiros. 

Eu quero colocar em votação a proposição do eminente conselheiro Cipriano Sabino de votos, 

cumprimentos e congratulações pela reeleição do deputado Márcio Miranda para novamente 
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presidir a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, assim como toda a mesa diretora. 

Conselheiro Odilon, eu disse para o doutor Felipe, eu estou imprimindo a velocidade de 

fórmula 1. Na verdade, são congratulações pelo presidente da ALEPA, Márcio Miranda e toda 

a mesa diretora. E creio que também se soma a este pleito confirmando aqui o eminente 

procurador do Ministério Público, doutor Felipe Rosa Cruz, desejando muita sorte ao 

deputado Márcio Miranda, nova mesa diretora, com quem no momento nós temos um 

relacionamento institucional maravilhoso. Consultado o Plenário, este se manifestou 

unanimemente aprovando a proposição da matéria, sendo consubstanciada no Ofício nº 

163/2016-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Daniel Mello: Senhor presidente, é bem rapidinho, são 30 segundos, não mais que isso. É uma 

informação, na verdade recentemente foi discutida nesta Casa sobre a publicação em um 

jornal de São Paulo com replicação dos jornais daqui questionando inclusive a transparência 

desta Corte de Contas, dos seus meios de transparência dos seus atos, e foi publicado 

recentemente um índice do ENCLA, que são estratégias do Ministério de Justiça em relação à 

transparência das cortes de contas do Brasil, inclusive do TCU. E o Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, com uma metodologia que adota critérios técnicos objetivos, ficou na honrosa 

sexta colocação no Brasil em termos de transparência. Só ficamos atrás do TCU, do Tribunal 

de Contas do Estado de Pernambuco, do Tribunal de Contas do Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Então, logo na sequência, nós estamos à frente de todos os demais tribunais de 

contas, sendo um dos mais transparentes do Brasil. Isso aqui por si só já derruba a matéria 

aventada nos jornais locais e de São Paulo naquela lamentável informação de que aqui não 

atenderia a transparência que atende muito bem e é referência no Brasil. E este é um índice do 

Ministério da Justiça. É uma equipe de trabalho usando uma metodologia com critérios 

objetivos e técnicos. Esta é uma informação obviamente confiável, eu só gostaria de trazer 

porque respalda um trabalho realmente bem-feito de transparência da nossa Corte de Contas, 

que é exemplo nacional. Só isso, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Daniel e conselheira Lourdes, eu 

fico muito feliz. Eu não quis dar repercussão a essa matéria, eu até passei para a minha chefe 

de gabinete há pouco, para que colocássemos no nosso grupo operacional. Eu recebi do 

presidente da ATRICON esta matéria com essa informação. Eu fico feliz porque estou 
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presidente, mas é uma somatória do esforço de todos que passaram por aqui. Apesar de nós 

recebermos aqui e ali uma crítica, eu creio que nós estamos no caminho certo. Neste quesito de 

transparência, que é reclamado tanto pela sociedade, nós estamos bem. Precisa melhorar? Sim. 

Nós acabamos de votar matérias e distribuir atos normativos que vão, certamente, ainda melhorar 

nesse quesito. E sobre isso, aproveitando aqui, eu falei há pouco com o doutor Felipe Rosa Cruz, 

que pediu que eu fizesse, inclusive no órgão dele, uma auditoria. Assim que saiu a matéria, o 

presidente da ALEPA veio aqui dizendo que a matéria não é verdade, que não tem na Assembleia 

Legislativa nenhum servidor ganhando mais de 100 mil, os que ganham valores brutos acima do 

teto, nós aplicamos o redutor e estamos seguros. Ele veio pedir uma auditoria. E como a matéria 

fez referência à ALEPA e ao TCE, eu disse que eu também iria fazer no TCE. Nós já baixamos um 

ato, uma auditoria com prazo de 15 dias para ver apenas isso. Está aqui o secretário de controle 

externo e eu decidi estender também ao TCM. Vamos fazer porque na verdade a referência é à 

quota do Poder Legislativo que aparece a ALEPA, TCE, TCM e os dois Ministério Públicos. Nós 

estamos na dotação orçamentária do Poder Legislativo e já identificamos qual é o problema: foi 

uma informação equivocada que não tem nada a ver com o TCE, nem com a ALEPA, e nós vamos 

tomar as devidas providências até para fazer a correção. Mas eu agradeço por vossa excelência ter 

trazido este assunto, mesmo em uma hora de cansaço para todos. E eu sei que a conselheira 

Lourdes Lima queria falar. Mas conselheira, eu compartilho com a senhora que foi um esforço de 

todo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu 

quero parabenizar pelo momento. Essas notícias são importantíssimas, porque as nossas sessões 

são transmitias ao vivo e muitas pessoas assistem. Eu acredito que, mesmo pelo adiantado da hora, 

tem muita gente que continua nos assistindo e isso é muito importante. É uma boa notícia para essa 

instituição. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Cumprimentando todos, boa tarde. E já neste final de sessão, essa notícia trazida pelo Daniel 

apenas corrobora um comentário que eu fiz na sessão que comentamos sobre este assunto, 

anteriormente, do esforço do nosso Tribunal em dar vazão à transparência ativa e também passiva 

por meio da ouvidoria. Nós aprovamos e eu agradeço o apoio de todos os conselheiros na 

aprovação da segunda versão do nosso manual. E o crescimento, em termos de transparência, não 

somente ativa e passiva, nós podemos vislumbrar pelos números da ouvidoria. Nós estamos em 

dezembro, hoje é dia 6 e até dia 4 os números que temos aqui é que já temos 109% de demandas em 

relação ao ano anterior. Nós crescemos o dobro este ano de 2016 até o presente momento em 
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relação à busca da sociedade em requerer informações do nosso Tribunal. Isso significa que, em 

matéria de transparência, estamos, sim, empreendendo um esforço muito grande. Nós podemos 

melhorar muito mais, mas não deixamos nada a desejar. Eu ouvi dizer que a referência que aquele 

cidadão de São Paulo usou foi da Rais que, na verdade, só traz a remuneração bruta e não fala 

nada sobre teto. Então hoje eu acredito que na verdade foi uma falha de conhecimento de quem 

publicou a notícia, que levou a toda essa má informação e que leva a comentários negativos, que 

na verdade não existem. É importante então que nós contraponhamos estes assuntos, e essas 

informações trazidas pelo conselheiro Daniel corroboram o nosso esforço e a preocupação em 

mantermos a linha de transparência em nossa Casa. Eu quis aqui trazer as informações da 

ouvidoria porque eu acho que elas são pertinentes, acabam de aprovar o manual e demonstra o 

nosso esforço e a procura da sociedade em reconhecer que nós estamos preocupados com o 

controle social do nosso estado. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu agradeço muito conselheiro Odilon Teixeira porque vossa 

excelência contribuiu muito para isso. Eu considero a nossa ouvidoria a melhor que nós temos hoje 

na estrutura organizacional do estado do Pará, porque vossa excelência caprichou, se dedicou, fez 

o que estava ao seu alcance com uma equipe pequena para deixá-la em um nível que eu considero 

excelente. Eu espero que seja o próximo passo nós darmos na corregedoria do nosso Tribunal. 

Infelizmente agora, com problemas de saúde, o conselheiro André não pôde fazer o que ele sempre 

desejou. Eu, quando recebi a notícia dessa matéria, fiquei muito triste, porque não é verdade, não 

existe um servidor que tenha o valor bruto com amparo legal superior ao teto, não tem um servidor 

que não receba a interferência do redutor constitucional. Isso também vale para os conselheiros e é 

muito fácil a qualquer momento, qualquer pessoa, o próprio Conselheiro Odilon, no momento em 

que nós discutimos o assunto, ele pediu para publicar seu contracheque para que todos tomassem 

conhecimento. Eu recebi aqui o presidente da Assembleia Legislativa indignado com isso, dizendo 

que não é verdade, que já procurou o governador, o Ministério Público e estava procurando o 

Tribunal para dizer que isso não é verdade e que quer ser fiscalizado. Agora vem o doutor Felipe 

propondo que façamos no geral e eu estou dizendo que já existe uma auditoria coordenada neste 

sentido, está ali o doutor Edilson balançando a cabeça, e nós vamos concluir isso confirmando 

qual é a realidade do estado do Pará e as excepcionalidades, eu lamento, existem, mas até agora 

identificamos apenas em oficiais da Polícia Militar, que têm remuneração de valores que eu 

considero elevados, mas têm decisão judicial, nós não temos muito o que fazer. O conselheiro 
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Nelson Chaves disse que este é um ponto importante, se tem decisão judicial, nós vamos saber 

quando sair, quem foi que deu, qual o juiz que proferiu essa decisão, para dar transparência à 

sociedade e para isso eu não me oponho, estamos levantando. O que nós encontramos aqui até 

agora no estudo preliminar foram servidores com vários vínculos, isso é muito sério, mais de dois. 

A legislação permite dois, no caso de quem é professor e quem é da área da saúde. Mas nós 

encontramos vários vínculos e estamos apurando isso. Como o trabalho são indícios, ainda não 

está concluído, nós não podemos falar dele. Foi feito um trabalho em todo o Brasil pelo TCU, nós 

estamos participando de uma auditoria coordenada e identificamos indícios de possíveis 

irregularidades na situação de alguns servidores no estado do Pará. A gente está vendo caso a 

caso. E o Ministério Público deseja compartilhar disso e nós estaremos trabalhando juntos. Eu não 

vou dizer um caso anterior em que apareceu um cidadão brasileiro com 37 vínculos. Não foi aqui 

do Pará. Isto é, ele era funcionário daquele estado e de mais 36 prefeituras daquele estado. Eu não 

preciso dizer mais nada sobre a situação daquele moço. Então o Brasil não pode aceitar esse tipo 

de coisa. Aqui no estado do Pará não teve nem um caso exagerado, mas já tem indício de pessoas 

com mais de dois vínculos. E nós estamos apurando para mandar corrigir, determinar a correção e 

apurar a irresponsabilidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Presidente, rapidamente vindo ao encontro do que 

o conselheiro Daniel trouxe ao plenário, trazendo à tona essa notícia que já se sabe que é errônea, 

divulgada pela Folha de São Paulo, o Ministério Público de Contas protocolizou hoje, pela manhã, 

uma representação pedindo para que se estenda para todos os poderes e órgãos autônomos não só 

a análise de eventuais “super-salários”, como a matéria noticia, mas principalmente para 

perquirir se os subtetos estaduais estão sendo observados, ou se usa como referência só o subsídio 

dos desembargadores ou se o subsídio do deputado estadual e governador estão sendo utilizados 

como parâmetro para o subteto do Legislativo e Executivo, respectivamente. E como o presidente 

também noticiou, nessa mesma peça nós pedimos que essa auditoria, essa inspeção extraordinária 

que está sendo realizada na folha do Tribunal e da ALEPA se espraia para todos os órgãos da 

administração, inclusive e desde já peço prioridade para o Ministério Público de Contas, para que 

nós possamos dar para a sociedade essa resposta e mostremos que não estamos inertes e que não 

se tolerará nenhuma conduta ou salário que desviem das raias traçadas na Constituição. Somente 

isso, senhor presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Conselheiro Odilon, só para vossa excelência ter uma ideia, apareceu uma 
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prefeitura de um município pobre com mais de um servidor ganhando mais de 100 mil reais de 

salário, isso não pode. E é uma prefeitura pobre. Nós já fomos analisar e foi um erro, a vírgula 

fora do lugar, a pessoa, na verdade, ganha 1 mil e poucos reais e está aparecendo mais de 100 mil, 

justamente porque buscou a informação da Rais, informação errada e então um jornalista não 

apura direito e publica uma coisa dessas. É isso que nós estamos fazendo agora com o devido 

cuidado. E tem um órgão nosso importante, vários casos de servidores apontados com salários 

superiores a 100 mil e nós temos certeza que nenhum ganha, mas lá está errado. E a nossa 

auditoria, que nós vamos fazer rápido, vai apontar tudo isso e virá a verdade. Mas eu quero 

agradecer muito a presença de todos à esta sessão demorada. Eu vou me comunicar com os 

senhores conselheiros sobre a sessão que seria dia 12 de dezembro, próxima segunda, que poderá 

ser alterada. Tudo caminha para a sessão ser na terça-feira, para eleger o novo presidente do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a 

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

quarenta e oito minutos (13h48min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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

 
Belém, 06 de dezembro de 2016. 
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