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ATA Nº 5.447 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia nove (09) do mês de fevereiro do ano dois mil 

e dezessete (2017), quinta-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

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

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo 

Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Patrick Bezerra Mesquita, 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 André Teixeira Dias por motivo de saúde e da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha por motivo de força maior, momento em que solicitou ao 

senhor secretário que retirasse da pauta de julgamento os processos de nºs. Processo nº 

2013/51176-7 e 2013/53128-7 de relatoria desta. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia sete (07) de fevereiro de 2017 e Sessão 

Solene de 31.01.2016, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a 

leitura das mesmas 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 
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Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, Sua 

Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura da pauta de julgamentos, 

sendo anunciado o Processo nº 2006/51424-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Cachoeira do Arari, responsável Jaime da Silva Barbosa, 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 regularidade das contas com ressalva, com aplicação de multas aos senhores 

Fernando Agostinho Cruz Dourado e Maria Selma Alves da Silva (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 regulares e aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$847,00 

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

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

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

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

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

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

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

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51017-0, que trata da Prestação 

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

Prefeitura Municipal de Terra Alta, responsável Raimundo Matos da Silva, 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 pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e 

aplicação das multas 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, 
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declarando seu responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$4.007,67 

(quatro mil e sete reais e sessenta e sete centavos), aplicando-lhe a multa no valor de 

R$1.000,00 (mil reais), pelo dano ao erário. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2008/50170-9, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Polícia Civil do Estado do Pará, 

responsáveis Raimundo Benassuly Maués Júnior e Justiniano Alves Junior, 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 ao Senhor Raimundo Benassuly Maués Júnior e aplicação de multa regimental; 

regularidade das contas do Senhor Justiniano Alves Júnior (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, Senhor Justiniano Alves Júnior, 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: Agradecido, senhora presidente, parabenizando por 

esse novo biênio a qual cabe a responsabilidade de gerir administrativamente o Tribunal de 

Contas, em nome da qual eu saúdo os demais conselheiros, o doutor Patrick, a qual saúdo o 

representante do Ministério Público desta Casa e o doutor Julival, em nome dele e dos 

conselheiros substitutos, em nome do doutor Tuffi, o corpo que movimenta e faz dar vida a esta 

Casa para que os conselheiros possam decidir. Senhores colegas, senhores jurisdicionados, em 

primeiro lugar, conselheiro Nelson Chaves, nobre relator, decano desta Casa, eu queria fazer 

uma ressalva importante e aí vai falar alguém que além de ter especialização de 

processualística, eu aprendi uma coisa na minha atividade enquanto delegado de polícia, tem 

que se olhar papel por papel de um processo, já que a coisa chega no momento do julgamento, 

na frieza do papel, e é necessário se olhar e compilar bem. Não quero aqui evidenciar que 

houve um equívoco, mas se faltou ler alguma coisa quando se disse que se comprou peças 

mesmo tendo um estorno na garantia, no contrato da garantia que está nos autos evidencia-se 

exatamente que tem peças que não estão incluídas nesta garantia e que deve ser pago para a 

Corte. Quando eu aqui subi na tribuna e vim fazer a primeira defesa, disse o seguinte: “Que 
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era um convênio, que era um contrato que foi assinado e foi licitado na gestão anterior e que 

foi do meu querido colega, hoje, secretário Luiz Fernandes Rocha, que fez tudo dentro do 

padrão, tudo direitinho, e o doutor Benassuly deu continuidade a isso, ou seja, as coisas 

chegavam dentro de um processo, senhores conselheiros e senhora conselheira, com certeza, 

permeado, porque existe um princípio do direito penal que nós tínhamos que observar que é o 

cuidado objetivo necessário, que é exatamente aquele momento em que você vai no seu carro e 

alguém que quer se suicidar ou alguém embriagado se joga na sua frente. Você não tem como 

prever. Essa é a função do gestor público hoje, principalmente quem administra as áreas de 

segurança pública, com a problemática que é, como eu gerenciei o sistema penal do estado do 

Pará, que eu chamei até brincando de uma hotelaria, mas que é a hotelaria mais complexa que 

existe na face da terra e eu quero dizer aos senhores o seguinte, conselheiro Nelson: Rui 

Barbosa, o nosso mestre, o pai do direito brasileiro, dizia com muita propriedade que pior que 

a falta de justiça é a injustiça. Este é um órgão judicante que tem autonomia para decidir, para 

pensar e discernir com autonomia. E essa tem sido a postura desse tribunal e eu venho aqui 

estar e instigar mais uma vez isso. O fato de que está aí uma peça superfaturada, foi um jabuti 

colocado na árvore que não tem como um gestor observar, e existe um princípio no direito, que 

todos os senhores e as senhoras conhecem, que é o da insignificância, muito embora um real, 

um centavo, um quarto de centavo ou que nem existe essa moeda circulante no Brasil, não há 

de se aviltar do poder público, mas precisa que haja um outro princípio do direito penal que 

está contemplado no novo regimento e está bem claro, que é a questão da culpa, do dolo. E 

existe a questão da figura do preterdolo, o dolo, eu quis fazer e eu assumi o risco do resultado 

do preterdolo. Eu fiz, mas, corri o risco do resultado e a culpa é negligência, imprudência e 

imperícia. Mas até para se enquadrar na culpa de negligência, imprudência e imperícia se vai 

o montante de processos. São um terço de bilhão de reais que passam em um gestor desse para 

administrar, na complexidade que é, e, por conta disso, não pode se apenar um cidadão e eu 

clamo e conclamo a Vossas Excelências, instigando esse desafio que não se pode apelar 

alguém que tem uma ficha limpa dentro da instituição, tão limpa, que hoje permeia uma nova 

gestão. Ele foi delegado geral do governo, mas ele está na assessoria do secretário de 

segurança pública do general Jeannot, porque é um homem de confiança, homem sério e um 

homem direito. Não pode se apenar a ele para pagar uma coisa que ele não teve culpa, porque 
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ele tem ex-mulher, tem mulher, tem dois filhos e tem os compromissos financeiros de 

manutenção da sua família, inclusive. O contraditório nesta Casa é uma coisa que eu sempre 

vou debater nas defesas que eu faço aqui. Ele acaba se comprometendo, desculpe, sem ferir, 

sem melindrar posicionamentos, quando se pede em uma diligência não está previsto no 

regimento que o réu ou que o defendente possa pedir diligência, como pode o conselheiro, 

como pode o auditor. E todos os pedidos que eu tenho feito não são sequer citados nos 

relatórios e nós pedimos que fosse ouvida a empresa, porque esta empresa, que é responsável 

por ter mandado uma conta superfaturada, porque em um depoimento que foi prestado na 

polícia e o delegado Benassuly entrou com um procedimento, e a gerente disse: “Porque esta 

peça é importada”. Ela deu uma explicação e não sei se foi salutar, mas esse cara está até hoje 

por conta, sabe-se lá porque e ainda continua rolando dentro da instituição da polícia civil. O 

nosso delegado Benassuly quando tomou notícia dessa situação aqui, já neste tribunal, do fato, 

ele procurou de imediato provar a sua inocência. Então eu não vejo, eu não vislumbro, e aí o 

princípio da boa-fé, aonde que ele está, eu conclamo a Vossas Excelências, onde está o 

princípio da boa-fé? Alguém ver rejeitado a uma conta de quase de um terço de bilhão por 

causa de 4 mil reais. Se pagar uma multa por causa de 4 mil reais, ainda é culpado e vai 

condenar? Eu fico muito preocupado porque existe uma coisa neste país hoje que primeiro se 

acusa e a pessoa depois tem que provar o contrário. E não vai ter a mesma proporcionalidade 

da acusação, o Brasil se torna hoje um país inquisitório, mas nós temos que ter o cuidado entre 

a opinião pública e a consciência pública. O Brasil é muito instigado pela opinião pública, 

porque a imprensa joga uma pilhéria em cima de alguém e a pessoa é execrada, é desgraçada 

e não tem como se rever depois. Então, conselheiro Nelson, eu sei da posição de Vossa 

Excelência, espartana neste tribunal, um homem que sempre defendeu as suas posições pela 

sua postura de vida que é, como de todos que eu conheço aqui, mas eu proclamo a Vossa 

Excelência, que pelo princípio da justiça, citando ainda para complementar, um episódio 

ocorrido na história do Brasil no início do século XX, quando na ditadura de Floriano Peixoto 

existiam presos políticos e que precisavam entrar com habeas corpus, e Rui Barbosa foi ao 

Supremo Tribunal Federal e, antes, o presidente ditador foi e disse: “Quem vai conceder 

habeas corpus para os ministros do supremo?”. E, por conta daquilo, em um momento de 

início de uma República atabalhoada, os ministros ficaram preocupados e alguns hesitaram em 
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tomar essa atitude de deferir. Sabiam que a coisa estava errada, mas ficaram temerosos. 

“Olha, não, veja bem, a gente vai para a cadeia”. E não tinha porque realmente quem que 

daria habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal, e foram colhidos os votos, denego, 

denego, denego, no último momento, quando a plenária revoltada vê e o ministro Pires 

Almeida diz: “Pela concessão”. Ali, naquele momento, Rui Barbosa se dirigiu a ele, ajoelhou-

se e disse: “Está salva a república por conta da atitude de Vossa Excelência, que assumiu o 

risco de fazer”. Conselheiro Nelson, eu vejo no senhor, nos senhores e nas senhoras, 

conselheiros, e nesses jovens, permito me dizer, porque eu já sou quase sessentão, que, o 

ministro Pires Almeida permeia a cabeça, a posição e a conduta moral e ética de Vossas 

Excelências, razão pela qual eu requeiro neste momento que Vossa Excelência dentro da linha 

de julgamento de Vossa Excelência, que, se tiver de fazê-lo, faça, com ressalva e não aplique a 

multa, ou se aplicar a multa aplique no grau mínimo. Com relação a mim, causou-me surpresa 

quando ouvi meu nome, porque já no julgamento anterior e transitou julgado, eu fui excluído 

pelo conselheiro Ivan, e aqui se deu exatamente o embate quando eu disse a ele que é mácula e 

ele então disse: “Retire-se a mácula”, porque eu citei que meu nome é Justiniano, meu pai é 

Justiniano, meu avô é Justiniano e meu filho é Justiniano, isso é sinônimo de hombridade de 

trabalho e dedicação. Eu, agora, vou me despedir desta Casa por um período e vou fazer as 

defesas dos meus processos. É um outro apelo, que vocês já estão fazendo isso com a maior 

tenacidade. Mas é muito difícil hoje alguém ser gestor público neste país, porque há mais de 10 

anos a pessoa fica em uma tutela, todo tempo chegando telegrama e se torna uma vida 

inconstante para quem deprime e deprime, para quem não deprime fica realmente exposto para 

a demora do julgamento. Isso também é um ato de injustiça, não é de Vossa Excelência, é pela 

demanda. Bem, senhoras e senhores, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, eu aqui 

encerro a minha defesa, até porque estou dizendo o porquê estou encerrando isso aqui e eu 

estou indo para o Tribunal de Contas do Município, e estou indo para lá como assessor de 

inteligência, montando um núcleo de inteligência para o conselheiro Daniel Lavareda. Eu vou 

me ausentar da tribuna como advogado, por questão ética, mas estarei aqui como 

jurisdicionado quando vierem as minhas contas a serem julgadas, só falta uma, se Deus quiser, 

em breve, que se julgue. Muito obrigado e um bom dia a todos. Desculpe se estendi a minha 

fala, obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O assunto que está em discussão, eu pediria 

aqui que o nobre advogado, prezado amigo, doutor Justiniano, aliás, está coordenando a 

inteligência do TCM, Vossa Excelência vai guiar o sistema de inteligência, parabenizo Vossa 

Excelência, e eu vejo aqui a defesa do ilustre causídico, a mesma veemência que conheci no 

tempo do universitário e acadêmico de direito, sempre vibrante nos seus pontos de vista de 

maneira que nem parece que seja sessentão. Vossa Excelência ainda está muito longe de 

aparentar essa idade, mas doutor Justiniano, eu queria fazer um posicionamento a Vossa 

Excelência que no início da brilhante exposição de Vossa Excelência na tribuna, no intuito de 

defender a posição do doutor Benassuly, como homem digno também, Vossa Excelência disse 

que todos os processos devem ser lidos folha por folha, como se na instrução processual 

alguma folha no processo deixasse de ter sido lida. Vossa Excelência conhece bem a 

tramitação da Casa e nós temos, até que provem o contrário, uma diligente verificação das 

documentações apresentadas pelo nosso órgão técnico, em seguida, na informação vai ao 

douto Ministério Público de Contas, que faz uma profunda avaliação daquilo que está nos 

autos e, em seguida, ainda vai ao gabinete de cada conselheiro, conselheiro substituto, para 

que no final a gente possa emitir um parecer e submetê-lo ao plenário. Então, eu queria fazer, 

com todo o respeito a Vossa Excelência, esta correção que não me parece que nenhuma folha 

do processo deixasse de ser lida pela instrução processual. Segundo ponto que Vossa 

Excelência aborda e que eu me permito discordar no sentido de que a parte demande uma 

diligência, quero dizer, em respeito a todos os jurisdicionados e sobretudo a nós próprios do 

tribunal, que não tenho o conhecimento de nenhum momento ou qualquer parte ter tido o seu 

direito de defesa cerceado, ao contrário, é o direito de qualquer um acompanhar a instrução 

processual e não vi ainda nenhuma reclamação nesse sentido de que houvesse ao longo da 

tramitação processual que a parte tivesse impedida de acompanhar e de sugerir alguma 

providência que coubesse. Não podia deixar de fazer este reparo. O terceiro ponto, quero dizer 

a Vossa Excelência, que nós somos um tribunal, não jurídico, um tribunal técnico de 

julgamento das contas, a probidade ou a idoneidade moral das pessoas não está sendo julgada 

aqui. Às vezes a prestação de contas irregular ou regular com ressalvas e se dá a todo aquele 

que recebe o dinheiro público, o direito da defesa como está sendo dada a Vossa Excelência 

agora e, nesse sentido, eu pergunto a Vossa Excelência se há algo que Vossa Excelência possa 
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materializar que seja exatamente convergente com o que Vossa Excelência manifestou na 

tribuna, para que eu possa lhe dar o direito em razão dos argumentos que Vossa Excelência 

apresenta para uma reabertura da instrução processual. Porque nós todos aqui buscamos a 

verdade verdadeira. Não há intenção do plenário, do Tribunal de Contas penalizar quem quer 

seja, porque volto a ratificar, não tenho conhecimento de cerceamento de defesa a quem quer 

que seja. Então, nesse sentido, eu queria fazer esse reparo, porque eu não sei se compreendi 

bem, mas no sentido que Vossa Excelência reivindica a possibilidade da instrução processual, 

que a parte não acompanhou, não me parece que seja justa essa alegação porque volto, é 

repetitivo, mas não só pela idade, mas tenho que repetir que em todos os momentos, todos os 

conselheiros, todos nós, não nos furtamos, inclusive a receber as partes até mesmo antes da 

definição de processo, que eu tenho conhecimento, todo conselheiro quando chega ao 

jurisdicionado embora o processo e instrução processual nenhum de nós se furta a receber 

quem quer que seja, de maneira que eu também me faço conhecedor do espírito de Vossa 

Excelência um lutador pela justiça, pela probidade, que não cometa com esta Casa essa 

injustiça, as alegações de Vossa Excelência eu me permito com toda a amizade, com todo o 

respeito e carinho que tenho pessoalmente por Vossa Excelência de refutar alguma coisa, 

porque não me parece que corresponda a verdade dos fatos nessa instrução processual e volto 

a dizer, até induzir a Vossa Excelência que apresente algo e que me possa permitir propor ao 

plenário a reabertura desta instrução processual. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Se ele tinha algum documento para 

apresentar, então nem precisava dizer isso, porque essa é uma questão de a pessoa verificar os 

momentos e autuar. Eu acho que pelo que eu entendi bem, ao contrário, o tribunal é 

extremamente aberto, acessível, atende a todos, quantas inúmeras vezes tivemos processos, 

quem sabe até defendidos pelo doutor Justiniano, foram retirados de pauta. Então, assim, essas 

questões para não ficar nada, porque eu também tenho, como o conselheiro Nelson, muito 

carinho e respeito pelo doutor Justiniano. Muitos anos que a gente se conhece e, 

absolutamente, não podemos discutir essa questão porque isso está fora de qualquer cogitação, 

mas às vezes algumas questões colocadas podem gerar algumas preocupações, algumas 

situações. Eu acho que toda a intenção, não só do conselheiro Nelson, mas como de todos os 

conselheiros no sentido de fazer a justiça, semana passada, aliás, na sessão de terça-feira nós 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 193

tivemos vários processos inclusive que foram feitos julgamentos com o objetivo exclusivo de 

fazer a justiça, porque a pessoa absolutamente não tinha nenhuma responsabilidade sobre isso, 

mas, o julgamento até provado pelo conselheiro Luís Cunha, o plenário acompanhou o 

posicionamento do conselheiro Luís Cunha com a intenção exatamente de prevalecer a justiça 

e não se penalizar alguém que não teria absolutamente nenhuma responsabilidade. Mas eu 

estou aqui para contribuir, não só com a minha obrigação constitucional com o nosso 

contribuinte do estado e todos que recebem recursos públicos tem que prestar contas e, 

também, obviamente fazer a justiça. Obviamente, o jurisdicionado, seja quem for, mesmo que 

por falta de orientação ou por não ter percorrido o caminho adequado aqui e ali que a gente 

possa, não só eu, mas todos os conselheiros encontravam alternativas para não cometer uma 

injustiça. A gente tem feito isso há muitos anos, pelo menos eu, que aqui vou completar 10 

anos, o conselheiro Nelson já está nessa situação, estou à disposição e quero contribuir que, 

inclusive, neste processo o conselheiro Nelson já demonstrou claramente a intenção dele 

quando ele abre, e se tem alguma possibilidade de apresentar alguma documentação, mas eu 

tenho certeza que não só neste como em todos os outros o tribunal persegue a verdade e a 

justiça. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhora Presidente, está aberto o processo de discussão, não havendo da parte do documento 

a ser repassado, então eu vou proferir o voto. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de perguntar a Vossa 

Senhoria se tem documentos a apresentar, já que foi indagado pelo conselheiro relator. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

indaguei, presidente, pela defesa feita ao eminente doutor Justiniano se haveria alguma coisa a 

acrescentar, se não houver nada a acrescentar eu vou proferir o voto. Manifestação do Doutor 

Justiniano Alves Junior: Excelência, em minuto algum eu quis ofender essa Corte. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não tem 

porque. Nós não nos consideramos ofendidos. Manifestação do Doutor Justiniano Alves Junior: 

Em todos os momentos tenho falado e enaltecido o trabalho das gestões que passaram e dos 

conselheiros da atual atividade. Então, não tomem, pelo amor de Deus, este humilde ser 

humano que erra também e o senhor pediu que eu apontasse com algumas coisas, eu digo, o 

processo tem o contrato que mostra as peças. Agora é um fato que não é novo, e que está nos 
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autos. A outra coisa é que quando eu cheguei aqui eu vi o meu nome lá. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência está com 

contas regulares. Nós estamos dialogando e Vossa Excelência merece o nosso respeito, por 

isso estamos dialogando com Vossa Excelência com fraternidade, com amizade, apenas 

dizendo que nós temos que nos cingir aos autos e perguntei a Vossa Excelência se havia algo a 

acrescentar ao que há nos autos, e Vossa Excelência disse que não há, que acresce apenas a 

defesa verbal. Encerrou esta parte e eu vou proferir o voto. Se Vossa Excelência tivesse trazido 

algo que pudesse suscitar uma reabertura de instrução processual, assim não posso conferir 

aqui nos autos, embora toda a fé que mereça a palavra de Vossa Excelência, eu vou cingir ao 

que o auto está dizendo aqui. É só isso. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência 

proferiu seu voto para julgar as contas regulares de responsabilidade do senhor Justiniano 

Alves Júnior e irregulares as contas do senhor Raimundo Benassuly Maués Júnior, declarando-

o em débito para com o erário estadual na importância de R$4.641,00 (quatro mil e seiscentos e 

quarenta e um reais), aplicando-lhe multas nos valores de R$464,10 (quatrocentos e sessenta e 

quatro reais e dez centavos), pelo dano ao erário e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), 

pelas irregularidades apontadas, determinando a instauração da Tomada de Contas Especial 

pelo órgão em face da ausência de prestação de contas do suprimento de fundos concedido a 

servidora Regina Célia Câmara e ainda com às recomendações da Secex. Em sua manifestação 

de voto sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, invocando preceito 

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

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/50391-9, que trata da 

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

procedência Hospital e Maternidade Santa Luisa de Marillac, responsável Maria Cristina 

Cardoso da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 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 de sua sujeição às penalidades cabíveis na espécie (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas presentes contas, Senhora Maria 
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Cristina Cardoso 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, senhores conselheiros, senhora presidente, eu sou irmã Maria Cristina, que em 2006 

presidiou o hospital e depois a nossa vinda de transferência. A irmã Maria da Cruz entrou 

e depois para a província e estou novamente retornando ao hospital. Eu estou aqui e não 

sei como me defender, mas, humildemente, eu vou falar alguma coisa que possa ajudar ou 

que possa esclarecer alguma coisa, se bem que a defesa eu achei muito boa do nosso 

advogado há 10 anos atrás. Há essa necessidade de construir uma UTI no hospital, era 

urgência e hoje continua, eu voltei ao hospital e continua essa urgência da construção 

dessa UTI e, infelizmente, são 10 anos que rola esse processo e nós necessitamos 

novamente dessa construção. Eu gostaria de entender esse julgamento que, a meu ver, pelo 

que eu entendi, ao retornar ao hospital e estar aqui diante de vocês, eu gostaria que fosse 

julgado realmente o hospital, não a empresa de construção que agora, segundo os autos, é 

irregular. No momento em que eu contratei essa empresa de construção para realizar o 

projeto, ela estava ativa, funcionando regularmente, inclusive foi indicada pela Secretaria 

de Saúde. Indicaram essa construtora e eu achei idônea, eu achei ela correta e realizaram 

esse projeto no valor de 22 mil reais, que depois os outros recursos não foram repassados 

por justificativa de inexistência de recursos. Então eu gostaria que o conselheiro Nelson me 

ouvisse porque a situação do hospital nessa devolução desse recurso é bem difícil para nós 

devolvermos um recurso de um projeto que foi executado há 10 anos atrás. A planta está lá, 

e consta no hospital que foi realizado todo o projeto. E, nessa semana, o secretário de 

saúde do estado novamente me chamou e está querendo ver essa planta para retomarmos 

as construções das UTI’s, iniciando através de uma UCI, mesmo que o hospital chegue a 

devolver esse recurso de 22 mil. Mas nós vamos utilizar esse projeto de construção e, por 

mais que chegamos a devolver também, o hospital está passando por uma dificuldade 

financeira. Estamos trabalhando com o almoxarifado sem reserva bancária porque os 

recursos que entram, eles saem. O hospital funciona de uma maneira emergencial e correta 

nas prestações de contas com o município, mas estamos em negociação com o estado, com 

o secretário de saúde local, para darmos continuidade a esse projeto emergencial da UTI. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 196

Então, como essa sessão foi aberta com as bênçãos de Deus, eu também estou aqui em 

nome de Deus e trabalhamos em Cametá, na minha comunidade, e em nome de Deus, eu 

quero que vocês julguem também de uma maneira bem clara e justa. A matéria foi colocada 

em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Deixa eu ver se eu entendo. Esse hospital é da igreja? Qual é a congregação, 

irmã? Manifestação da Senhora Maria Cristina Cardoso Da Silva: Filhas da caridade de 

São Vicente de Paula. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Prestam serviços à comunidade. Manifestação da Senhora Maria Cristina Cardoso 

Da Silva: Sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: E então a senhora pediu uma ajuda ao secretário de saúde para fazer uma UTI. E 

fizeram um projeto. Manifestação da Senhora Maria Cristina Cardoso Da Silva: Fizemos o 

projeto com o recurso de 50 mil que eles tinham alocado para o hospital. Nos 400 mil, eles 

fizeram uma programação de cumprimento de que a cada mês eles iriam alocar 100 mil. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 100 mil reais. 

E o que foi que o estado passou? Manifestação da Senhora Maria Cristina Cardoso Da 

Silva: Ele repassou 50 mil somente e não repassou mais nada. Depois que a outra irmã 

entrou, eu saí para assumir a província, ela viu que não teria viabilidade de dar 

continuidade ao convênio e não teria mais recursos, então ela devolveu os 28 mil restantes 

do projeto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Devolveu para a Secretaria de Saúde? Manifestação da Senhora Maria Cristina Cardoso Da 

Silva: Sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Recebeu 50 mil, aplicou parte desse dinheiro, mas como ela constatou que o dinheiro era 

insuficiente e tinha que concluir o projeto, o que estava disponível na conta ela devolveu. A 

metade? Manifestação da Senhora Maria Cristina Cardoso Da Silva: 28 mil e uma fração. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas tem 

como provar que foram aplicados esses 22 no caso? Está na prestação de contas? 

Manifestação da Senhora Maria Cristina Cardoso Da Silva: Está na prestação de contas e 

nós temos o projeto de construção no hospital. Foi prestado contas desse projeto realizado, 

que foi a planta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 
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Teixeira: Só queria o esclarecimento, agora, da minha parte, eu me sinto esclarecido, 

senhora presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: o conselheiro Cipriano já está interessado em pedir vistas do processo, 

algumas coisas que pelo relato da irmã fica difícil exatamente para o relator, mas qualquer 

um de nós, alguns detalhes a conferir em uma volumosa manifestação dos autos, desejo 

aqui realmente alcançar da melhor maneira a justiça para todos, por isso eu fico feliz com 

a manifestação, conselheiro Cipriano vai pedir vistas do processo e será o meu 

posicionamento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, em virtude da manifestação da interessada, como está também 

no processo anterior, eu conversei aqui com o conselheiro Nelson, que se a doutora Rosa, 

assim como o doutor Odilon, o próprio doutor Luís Cunha junto comigo e com o Nelson, 

não encontrar uma alternativa no momento, eu vou, combinado já com o conselheiro 

Nelson, dar uma olhada no processo e ver se a gente consegue atender o pleito da irmã. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Irmã, esse 

hospital funciona há quanto tempo no município? Manifestação da Senhora Maria Cristina 

Cardoso Da Silva: Há 60 anos. Eu queria manifestar a minha preocupação que eu preciso 

regularizar o nome do hospital diante do tribunal, que o secretário do estado está 

manifestando interesse de retomar a construção da UTI, mas se estiver com problema no 

TCE vai impedir o encaminhamento de novos convênios, por isso que eu gostaria que isso 

fosse resolvido e limpasse o nome do hospital, porque há 10 isso está como uma situação 

irregular e só aqui mesmo no tribunal do estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador do Ministério Público de Contas Patrick Bezerra Mesquita: Eu acho que recorre 

muitas vezes aqui de que é uma obra que não termina por culpa de falta de repasse do 

concedente. Não sei se é exatamente esse o caso, mas pelo que eu entendi foi repassado 50 

mil, foi aplicado 22, e os outros 28 voltaram, mas ficou um imóvel sem uso. A CTI não foi 

concluída, não teve uso, então talvez seja por isso, estou só especulando, mas, falando 

abstratamente, parece-me que nesses casos em que a não execução do objeto se deve ao 

não repasse do concedente, a responsabilidade tinha que ser da autoridade concedente, 

porque muitas vezes o convenente fica impossibilitado financeiramente de terminar a obra 
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e não tem a menor condições da própria empresa, com os próprios recursos, dar cabo ao 

objeto convenial. Então o convênio é um ajuste sempre contratual em que as partes tem 

obrigações. Se a parte que falhou, e estou falando abstratamente, obviamente não tenho 

acesso aos autos como o doutor Nelson, conselheiro Nelson refletiu que são várias folhas e 

não dá para a gente ver agora, mas nesses casos venho opinando pela responsabilidade do 

concedente porque também não dá para deixar o prejuízo na conta do estado. Houve um 

repasse de contas públicas que não serviu para nada no final das contas, e há um imóvel 

construído sem função nenhuma, cabe perquirir se é do convenente por alguma desídia 

dele ou do concedente porque não repassou todo o dinheiro. É só uma questão que eu 

gostaria de pontuar, senhora Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência aborda com muita 

procedência este assunto que, aliás, é muitas vezes objeto das indagações do conselheiro 

Cipriano, conselheiro Luís, aliás, todos, conselheiro Odilon, nós todos temos falado no 

sentido de muitas vezes o gestor ou mesmo uma entidade da iniciativa privada assina um 

convênio e faz um planejamento da sua obra, um cronograma de execução e o órgão 

concedente faz a primeira liberação e, de repente, suspense. Isso leva a um outro problema, 

porque dependendo do tipo de obra aqueles investimentos iniciais, por exemplo, se for de 

uma estrada, passa o inverno e acabou, não concluiu a obra dentro de um cronograma 

estabelecido. E como também é na construção civil. De maneira que é preciso se estimular 

esse debate de responsabilizar aquele que assina por contrato, vai passar o recurso e de 

repente suspendem. O conselheiro Cipriano conversou comigo que tem o desejo de pedir 

vistas do processo. Acho até que nem demanda a leitura do voto. Ele pede vistas do 

processo e eu tenho que ler o voto para Vossa Excelência pedir vistas? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tem 

que ler o voto. Vossa Excelência precisava manifestar o seu voto mesmo que 

posteriormente peçam vistas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Eu estava falando aqui informalmente com a irmã, que diz que o hospital 

tem 60 anos, 130 leitos, é um hospital grande e não atende só Cametá, atende a região. Nós 

temos aqui, doutor Patrick, alguns exemplos, na nossa cidade de Bragança, conselheira 
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Lourdes Lima conhece muito bem, o Hospital Santo Antônio Maria Zacarias, que é da 

igreja católica e que é referência regional, hospital que a gente considera, atende toda a 

região e lá nós temos UTI de alto nível, isto é, a igreja, tem o hospital fazendo papel do 

estado. Eu tenho muito respeito pelos hospitais administrados pela igreja, muito respeito, 

tenho um exemplo aqui também de Marituba, que tem um hospital que funciona muito bem, 

que é o Divina Providência. Porque eles fazem com amor, objetivo não aferir lucro, é 

prestar serviço, é o amor às pessoas da comunidade. Então eu acho que o conselheiro 

Cipriano está certo em analisar, porque eu não tenho nenhuma dúvida, primeiro, um valor 

desse não dá nem para montar um canteiro de obras, quanto mais fazer a obra. E acho que 

ao devolver parte do dinheiro já é um sinal de responsabilidade. Montar um canteiro de 

obras é uma coisa complexa, tem custo, então se o conselheiro Cipriano vai analisar, eu 

prometo também irmã ficar atento, acompanhar e a gente vai tentar alcançar a justiça para 

que nem a senhora e nem o hospital recebam uma penalidade que possa prejudicar o 

funcionamento da entidade naquele município. Manifestação da Senhora Maria Cristina 

Cardoso Da Silva: Não foi construído nada, só foi realizado o projeto, a planta de 

construção, não tem nada construído lá. Esse valor de 22 mil é só da planta, o projeto 

hidráulico, estrutural, nós temos lá a planta. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nós estamos esclarecidos, 

irmã, eu acho que todo o plenário está esclarecido. Eu peço ao conselheiro Nelson que 

profira o seu voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Eu vou precisar estudar o processo. Vou até falar depois no momento em 

que me for concedida a palavra sobre esse questionamento, mas no momento em que me for 

concedido eu falo. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto 

para julgar as contas irregulares, declarando a responsável em débito para com o erário 

estadual na importância de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$990,00 (novecentos e noventa reais), pelo dano ao erário e R$906,19 

(novecentos e seis reais e dezenove centavos) pela irregularidade apontada. Ao ser 

consultado o Plenário, Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior invocando preceito regimental, solicitou vistas dos autos para melhores estudos, 
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sendo de imediato deferido pela Presidência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Isso é importante e já foi motivo de debate 

no plenário, já tem, acredito eu, uns cinco ou seis anos que esse assunto aqui e ali é 

colocado, porque este não é o primeiro caso e, por diversas vezes, não só eu, conselheiro 

Nelson e outros conselheiros já se manifestaram no sentido de o órgão concedente assumir 

essa responsabilidade. É o mínimo que eu poderia fazer, porque a questão é a seguinte: se 

faz o projeto, foi gasto dinheiro público, tem outras questões, obras, metade do dinheiro 

repassado ou um terço do repassado, divide em três parcelas e repassa a primeira e não 

passa mais o resto, às vezes em quatro parcelas, às vezes em cinco, de acordo com o que 

está estabelecido lá no cronograma, no projeto, muitas vezes não repassam os recursos na 

sua totalidade e, então, o prejuízo não fica na Secretaria que passou dinheiro, fica lá no 

município, na ponta, onde há a comunidade. A sociedade espera por aquele serviço ou por 

aquela obra e depois quem vem prestar contas é o órgão que recebeu, é a entidade, é o 

órgão que recebeu uma parte do recurso, que não pôde concluir, isso causa um prejuízo 

muito grande para a sociedade, ficam obras paradas, inacabadas e o tempo vai deteriorar 

isto. Muitas vezes para retomar é mais caro do que começar do zero, enfim, e o órgão tinha 

que assumir essa responsabilidade pelo seguinte: vai repassar os recursos em sua 

totalidade? Se não vai repassar, ele será responsabilizado por isso. Se não vai, então não 

assina o convênio, não assume a responsabilidade de fazer isso. Ainda tem mais, senhora 

presidente, conselheira Rosa, senhores conselheiros, às vezes mudam o partido político que 

está à frente da administração e o outro não quer continuar o compromisso do anterior, 

existe essa prática no Brasil, pelo menos que eu tenha conhecimento. Só que ele esquece 

que aquilo ali não é dele, é público, é impessoal e ele tem que dar continuidade nos 

projetos que estão em andamento, que a pessoa que fez aquele convênio estava com 

autorização do povo para fazer aquilo, e você tem que dar continuidade, enfim. Eu estava 

conversando com o conselheiro Luís Cunha para a gente sentar com o colegiado, com o 

apoio dos nossos conselheiros substitutos, para encontrar uma forma, uma resolução para 

coibir ou punir, ou responsabilizar, ou seja, proibir, no seguinte caso: se não for repassar 

o recurso na sua totalidade, cumprir a parte que cabe ao órgão concedente, que ele seja 
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penalizado, ou, então, não assine o convênio, porque gera todo um problema para a 

população, para o contribuinte. Isso é uma coisa séria, e se a gente for apurar no estado do 

Pará e no Brasil, isso traz um prejuízo extraordinário, seja um desperdício, além de um 

desrespeito que os órgãos que dizem que vão repassar o recurso e não passam. É uma 

coisa grave, senhora Presidente, por isso que pedi vistas, eu agradeço, Vossa Excelência já 

atendeu, mas eu queria, mais uma vez, doutor Patrick lembrou este assunto, chamar este 

assunto para a gente conversar, também com o Ministério Público, para a gente apurar 

essa questão que não pode ficar assinando convênio e não passando dinheiro que foi 

combinado. Era isso. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/50805-0, que trata 

da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos 

Públicos Estaduais, procedência Loteria do Estado do Pará, exercício financeiro de 2007, 

responsáveis Carolina Pereira de Arruda e Márcio Alfredo Rodrigues de Oliveira, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Em seguida, Sua excelência a 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira solicitou ao senhor secretário a 

inversão da pauta de julgamentos para que fossem relatados primeiramente os processos 

pautados sob os nºs. 08 e 13. Neste sentido foi anunciado o Processo nº 2011/51551-9, que 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas, responsável Rubens 

de Oliveira Barbalho, 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 2009/51744-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo, responsável Hildefonso de Abreu Araújo, 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 ao seu responsável (pausa). 

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

Doutor Walber Carlos Mota, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei 
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Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Muito 

obrigado, senhora presidente, demais conselheiros, colegas advogados, ilustres 

representantes do Ministério Público, demais pessoas presentes neste julgamento. Em 

relação à questão legal da tomada de contas, a defesa anteriormente do ex-prefeito 

apresentou a justificativa quanto às contas não terem sido prestada no tribunal competente. 

Isso foi sanado com a defesa. Agora, há uma questão fundamental no que diz respeito à 

tomada de contas em si. Houve uma fiscalização em que o pessoal da SAGRI cometeu, 

sabe-se Deus porquê, uma falha ao fazer a declaração de que o objeto no convênio não 

tinha sido totalmente cumprido, visto que o convênio trata da construção de um espaço 

com viveiros para mudas de diversas plantas. E esse espaço, por questões climáticas, não 

estava, apesar de ter sido devidamente comprado, licitado, tendo todas as obrigações 

legais, não estava colocado, mas eu peço a devida vênia a essa Corte, em primeiro lugar, 

por estar sendo construído nesse momento na condição de advogado. E, em segundo lugar, 

porque chegou às nossas mãos um relatório da SAGRI atualizado que contesta inclusive a 

informação anterior, nos chegou e peço com a devida vênia e cumprimento aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, que se faça a juntada desse 

reconhecimento pela própria Sagres de que efetivamente o convênio foi devidamente 

cumprido. O que houve foi uma falha na hora da verificação se os viveiros estavam ou não 

efetivamente montados. Então eu requeiro, com a devida vênia a essa Corte que seja 

reaberta a instrução processual e que inclusive a Sagres seja instada a se pronunciar 

porque em um determinado momento se pronuncia de uma forma e, no outro momento, 

informa através de documento que foi prolatado inclusive em dezembro de 2016 

informando que a obra, à época, que seu cumprimento foi efetivamente realizada. Então, 

sem maiores delongas, requeiro a essa Corte que haja a reabertura da instrução 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para acolher os documentos 

apresentados e solicitou 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 
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anunciado o Processo nº 2011/50333-8, que trata da Prestação de Contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Laboratório Central do Estado do Pará, responsável Kleyffson Alves de Miranda, 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 ao seu responsável (pausa). 

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

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

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

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

em débito para com o erário estadual na importância de R$7.920,00 (sete mil e novecentos e 

vinte reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), 

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

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

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

2013/50264-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Esporte e 

Lazer, exercício financeiro de 2012, responsável Marcos Vinicius Eiró do Nascimento, cujo 

Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

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

com as recomendações (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 regulares com 

ressalva e recomendações à SEEL. 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 
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nº 2005/53394-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

Santana do Araguaia, responsáveis Wagner Pereira da Silva e Antônio Carvelli Filho, cujo 

Relator foi 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 regularidade das contas de Wagner 

Pereira da Silva e irregularidade sem devolução e aplicação das multas de Antônio Carvelli 

Filho (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 regulares de Wagner Pereira da Silva e 

irregulares sem devolução de valores as contas de Antônio Carvelli Filho, aplicando-lhe a 

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

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53208-1, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Terra Alta, responsável 

Raimundo Matos da Silva, 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 pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável e aos senhores Paulo Fernando Machado e Mário Andrade 

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

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

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

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

responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$500,00 (quinhentos 

reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$905,00 (novecentos e cinco reais) pela tomada 

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

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 
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manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53926-2, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Colônia de Pescadores da Z-46 de Limoeiro Ajuru, 

responsável Raimundo de Souza Cavalcante, 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, declarando o responsável e a 

entidade em responsabilidade solidária pela devolução do valor conveniado e aplicação de 

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, sem 

importar em devolução de valores, e aplicar ao seu responsável as multas nos valores de 

R$1.000,00 (mil reais) pela irregularidade e R$1.000,00 (mil 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 2011/53039-6, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Trairão, responsável 

Danilo Vidal de Miranda, 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 pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável e que seja citado o senhor José Júlio Ferreira Lima para 

apresentar defesa, sob pena de multa pelo não atendimento (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 e aplicar ao seu responsável as multas nos valores de 

R$1.000,00 (um mil reais), pela irregularidade e de R$905,00 (novecentos e cinco reais), 

pela intempestividade. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 
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momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, 

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

2012/50809-7, que trata da Tomada de Contas instaurada no Ypiranga Esporte Clube, 

responsável Júlio Aldo Neves de Sousa, 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 do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

seu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável e a entidade 

solidariamente pelo débito com o erário estadual na importância de R$18.000,00 (dezoito 

mil reais), aplicando ao responsável as multas nos valores de R$1.800,00 (um mil e 

oitocentos reais) pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais) pelo não 

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

decisão, encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas 

as medidas legais cabíveis. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o Relator. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o 

Relator, mas sem a responsabilidade solidária. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o Relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho também a 

divergência. Em havendo empate na votação, Sua Excelência Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira preferiu voto de qualidade em favor do voto divergente. A 

presidência, então, proclamou que o voto divergente foi o vencedor por voto de desempate. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51464-1, que trata da Tomada de Contas 

instaurada no Cametá Sport Club, responsável Benedito Fernando Pereira Camarinha, cujo 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 207

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 

2008/52502-6, que trata do Recurso de Revisão interposto pelo espólio de Agemiro Gomes 

da Silva, 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 

provimento parcial do recurso, para reformar o Acórdão recorrido, mantendo a 

irregularidade das contas, com redução do valor a ser devolvido de responsabilidade do 

recorrente e, compelindo o senhor Eurico Paes Cândido Júnior a devolver a parte dos 

recursos geridos por este, ficando este, ainda, passível de multa regimental pela remessa 

intempestiva das contas (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 

parcial, mantendo a irregularidade das contas, mas com exclusão da multa aplicada e 

redução do valor a devolver ao erário para R$29.775,58 (vinte e nove mil, setecentos e 

setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) de responsabilidade do espólio do senhor 

Agemiro Gomes da Silva e, ainda, declarar o senhor Eurico Paes Cândido Júnior em débito 

para com o erário estadual na importância de R$78.683,75 (setenta e oito mil, seiscentos e 

oitenta e três reais e setenta e cinco centavos). Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

Processo nº 2012/50865-4, que trata do Recurso de Revisão interposto por Pedro Paulo 

Souza de Almeida, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a 

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

anunciados os Processos nºs 2013/51444-8 e 2014/50826-9, que tratam dos Atos de 

Admissão de Pessoal temporários realizados pela Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público 
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de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

indeferimento dos registros, com determinações ao Hemopa (pausa). A matéria foi colocada 

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

proferiu seu voto para deferir os registros e deixar de aplicar multa ao responsável pela 

liberalidade que está prevista no art. 243, caput do RITCE/PA. 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 2016/50523-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado 

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

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

que assim manifestou-se: Presidente, nesse caso específico consta a informação que as 110 

vagas ampliadas para o cargo em que se foi contratado o servidor temporário, esse tipo de 

informação me leva a uma reflexão de que a cada vez que registramos contratos 

temporários havendo cargo vago para servidor permanente, nós não podemos esquecer que 

estamos preterindo pessoas que estão ali fora estudando, esperando a sua vez na via 

republicana do concurso público em favor de uma perpetuação que não parece ter fim de 

contratações temporárias no estado. No começo desse ano, eu me deparei com uma 

entrevista em que o excelentíssimo governador do estado deu no “Bom Dia Pará”, não sei 

se Vossas Excelências acompanharam e que foi perguntado justamente a questão dos 

contratos temporários, e o governador justificou as contratações e pelo cunho econômico, 

supostamente a contratação temporária seria mais barata e mais fácil de demitir no caso 

de uma falta orçamentária ou financeira. Mas não me parece procedente essas 

documentações senhores, porque, primeiro a remuneração do servidor temporário é a 

mesma do efetivo; segundo, o encargo patronal do servidor temporário é maior do que a do 

efetivo porque é do INSS, 20%, enquanto do efetivo é de 11%, por conta patronal; terceiro, 

o servidor temporário aumenta os custos de retreinamento, pois, quando cada vez que um 

saí e o outro entra, perde-se a memória administrativa, enfim, se você for botar no papel o 

servidor temporário custa mais, sem contar nas indenizações no momento que ele tem que 
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sair do serviço público. E também não podemos esquecer que o servidor efetivo também 

poder ser exonerado constitucionalmente, isto está previsto por conta de problemas de 

caixa orçamentário. A Constituição prevê expressamente que havendo um excesso de 

despesa com pessoal, o servidor efetivo pode ser exonerado, não me parece ter justificativa 

em base econômica e nem jurídica o que foi trazido. Esse caso é bem específico, há 110 

cargos abertos para a fundação que se contratou o servidor temporário e não foi feito 

concurso nenhum. Fora isso, ainda há uma questão interessante que foi pontuada no 

parecer que as contratações ocorreram sem comprovação de disponibilidade orçamentária 

capaz de suportar os seus custos, tornando-se ainda mais grave na medida em que geraram 

despesas não contabilizada, já que não houve a substituição de servidores temporários e 

sim verdadeiras contratações temporárias primitivas a despeito da existência de cargos 

efetivos. Logo em seguida, o parquet de contas ratificou o parecer escrito nos autos, cujo 

entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com as determinações ARCON 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros em caráter 

excepcional e determinações Arcon. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu vou acompanhar a 

conselheira, mas não deixo de relevar a manifestação do Ministério Público de Contas, até 

pela manifestação da conselheira da ampliação do prazo do TAC com o Ministério Público 

do Estado, então, na vigência dessa assinatura desse compromisso. Eu me sinto à vontade 

para acompanhar o voto da conselheira Rosa. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Voto divergente acompanhando o Ministério Público 

de Contas. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Acompanho a Relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Acompanho a Relatora. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu também acompanho a Relatora. A presidência 

proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por maioria (5x1). Prosseguindo-

se foi anunciado o Processo nº 2016/50270-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cujo Relator foi o Conselheiro 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 210

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim manifestou-se: Presidente, o 

relatório do conselheiro Cipriano é tão minucioso que eu acho que nem precisaria de 

nenhum acréscimo, mas como eu tenho um memorial em mãos do procurador Stanley, só 

para eu fazer um pequeno acréscimo aqui sobre a questão da responsabilidade fiscal, lei de 

responsabilidade fiscal, isso é do artigo primeiro, parágrafo 1º dispõe que a 

responsabilidade da gestão fiscal pressupõe dentre outras a obediência a limites e 

condições no que tange à geração de despesa com o pessoal. Nesse diapasão a lei que 

estabelece que a despesa total com pessoal do poder executivo nos estados não poderá 

ultrapassar 49% dos limites globais a que se refere o artigo 19 daquela lei, o parágrafo 

único do artigo 22 da LRF estabelece uma série de vedações na hipótese da despesa total 

com pessoal exceder a 95%, entre elas, a mais importante para o caso em julgamento é a 

contratação de pessoal a qualquer título, ressalvado exclusivamente a reposição 

decorrente da aposentadoria ou falecimento, ou seja, enquanto houver desrespeito da 

margem de despesas com pessoal, não pode haver contratação a qualquer título. Portanto, 

diante disso, veda a contratação de pessoal inclusive em caráter temporário enquanto 

desobedecido o limite de pessoal. A regra contida da LRF foi introduzida na LDO 

paraense, que previa igual vedação à contratação de pessoal na hipótese de estar 

ultrapassado o limite prudencial de despesas com pessoal. O relatório de gestão fiscal no 

quadrimestre anterior aos das contratações revelou que ao tempo em que efetuadas as 

contratações ora analisadas a despesa total com pessoal atingirá um patamar superior a 

95% do limite do poder executivo estadual, destaque-se a propósito que a Seplan informou 

por meio de parecer técnico, às folhas 17, que já haveria déficit orçamentário no exercício 

de 2015 no grupo de pessoal encargos sociais na ordem de 67 milhões, o qual aumentaria 

para 83 milhões caso fossem realizadas as admissões. Assim, não poderia ter realizado as 

contratações temporárias ora submetidas aos exames desta Corte de Contas visto incidir a 

regra estampada no artigo 22, parágrafo único, inciso quatro da LRF, bem como não ser o 

caso de aplicação de sua exceção por não se tratar de reposição decorrente de 

aposentadoria ou falecimento de servidores. Logo em seguida, o parquet de contas ratificou 
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o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros. Consultado o 

Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o Relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Eu vou seguir a linha que eu estou trabalhando. Ainda não tive 

nada que me fizesse mudar de ideia, então eu vou divergir do voto do relator, vou votar 

pelo deferimento excepcional. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Excelência, eu vou acompanhar o relator, acrescentando a determinação e 

cessação imediata dos pagamentos que estão sendo realizados. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu vou votar com divergência 

neste caso, presidente. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Eu também acompanho a divergência. Em havendo empate na 

votação, Sua Excelência Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

proferiu voto de qualidade em favor do voto divergente. A presidência proclamou que o 

voto divergente foi o vencedor por voto de desempate. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/50068-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Raimundo dos 

Santos Ferreira, 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 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. 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 
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(30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no 

Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou 

inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes 

termos: Eu queria dar uma informação que nós estamos baixando uma portaria que foi 

distribuída na semana passada, na reunião passada com os conselheiros, conselheiros 

substitutos, e nós recebemos apenas um sugestão do doutor Odilon Teixeira a quem eu 

quero agradecer a sua reparação, emenda que foi feita e ao Ministério Público. Então só 

dou essa informação porque nós queremos amanhã publicar no diário oficial para que seja 

dada a ciência a todos. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença 

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

trinta e seis minutos (11h36min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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

 
 

Belém, 09 de fevereiro de 2017. 
 
 
 

 JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 

Sessão Ordinária de 14 de fevereiro de 2017. 
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