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ATA Nº 5.448 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatorze (14) do mês de fevereiro do ano dois mil 

e dezessete (2017), terça-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, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival 

Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o 

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

reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária 

realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, 

então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o 

digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

a sessão. Em seguida, Sua Excelência justificou a ausência do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia nove (09) de fevereiro de 

2017, 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 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 Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, Sua 

Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a inversão da pauta, antecipando o 

julgamento dos processos de nºs 4; 6;11; 14; e 15 cujas partes estavam presentes para apresentar 
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defesas orais. Neste sentido foi anunciado o Processo nº 2010/51281-0, 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 André Teixeira Dias, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima 

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

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

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

do valor glosado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais cabíveis (pausa). A seguir, 

a Presidência proclamou que advogado 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: Excelentíssima 

senhora presidente, conselheira Lourdes Lima, excelentíssimo senhor representante do 

Ministério Público e senhores conselheiros. Primeiramente conselheira Lourdes, eu gostaria de 

parabenizar a vossa excelência pela posse na presidência desta Egrégia Corte de Contas, 

desejando-lhe que seja, como da outra vez da sua passagem por aqui, muito exitosa. Senhor 

conselheiro relator, este convênio, como já foi colocado no relatório, o objeto foi a construção 

de uma quadra poliesportiva no bairro de São Francisco, no município de Óbidos. Eu começo 

a minha defesa, excelência, chamando a atenção para um fato que é recorrente do governo do 

estado na execução desses convênios, que é a questão da liberação dos recursos, excelências. 

Vejam este caso: a assinatura do convênio se deu no dia 28 de maio de 2008. A vigência seria 

até o dia 30 de novembro de 2008. Houve, senhor representante do Ministério Público, quatro 

termos aditivos. E qual a motivação desses termos aditivos? Atraso no repasse dos recursos ao 

convenente pelo concedente, o que é um verdadeiro absurdo, você iniciar uma obra e paralisar 

essa obra por mais de um ano. Qual é o prefeito que vai conseguir manter uma obra sem 

deterioração por mais de um ano parada por falta de cumprimento do convênio pela parte do 

auto convenente? Veja este caso aqui: a primeira parcela, a princípio o convênio seria do dia 

28 de maio ao dia 30 de novembro de 2008. A primeira parcela foi liberada no dia 4 de julho 

de 2008 no valor de R$22.500,00, conselheiro André Dias. A segunda parcela, no dia 19 de 

agosto de 2008 e a terceira parcela, de R$56.250,00, conselheira Lourdes Lima, foi liberada 

pelo estado apenas no dia 29 de dezembro de 2009, exatamente um ano e quatro meses após o 
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repasse da segunda parcela. Agora, imagine o que é manter uma obra paralisada por um ano e 

quatro meses à espera da conclusão do repasse pelo governo do estado. Como é que se vai 

segurar uma empresa num canteiro de obras com funcionário por todo esse período? E a gente 

sabe que isso é corriqueiro. Isso é um fato que acontece com muita frequência na execução dos 

convênios entre os estados e os municípios do estado do Pará, conselheiro André Dias. A corda 

estoura do lado de quem? Do mais fraco, do prefeito, que está lá na ponta executando. Porque 

o que pesa é o laudo, que o órgão concedente vai quando bem entender, quando lhe é 

conveniente fazer, uma obra que fica um ano e quatro meses parada, chega lá, eles exigem que 

até a placa da obra, que deveria ser colocada no início, esteja no local. E o que é que está 

reprovando estas contas, segundo o laudo da SEPOF é a ausência da placa, eles colocam aqui, 

nos serviços preliminares, que está às folhas 173, dizendo que está faltando a placa da obra, 

conselheira Lourdes Lima, mesmo com toda essa demora do repasse e a colocação da base de 

concreto para a estrutura metálica onde deveriam ser colocadas as luminárias da quadra. Mas 

trago aqui, conselheiro André Dias, que esses serviços, da colocação dessas luminárias, foram 

colocados. Eu gostaria de chamar a senhora Cláudia aqui para que lhe passasse às mãos, 

inclusive colocado de um material muito melhor do que inclusive está no projeto, porque o 

projeto fala que a base é em concreto para a estrutura de aço para colocar essas luminárias 

numa altura de três metros. Como o senhor pode ver, os postes que foram colocados têm muito 

mais do que três metros de altura e com as luminárias devidamente colocadas. E é isto que está 

reprovando estas contas. Mas chamo a atenção também, conselheiro André Dias, que existe um 

dia que o senhor pode verificar pelas fotos e que o técnico da SEPOF menciona no seu 

relatório de um serviço a mais que foi feito nesta quadra por exigência da comunidade. Está na 

folha 175 do laudo da SEPOF. O que ele diz na foto 02: construção de quadra esportiva. Vista 

da arquibancada em concreto e alvenaria, executada de ambos os lados da quadra, senhor 

representante do Ministério Público. Serviço este não previsto em planilha orçamentária. O 

prefeito precisou fazer porque a comunidade exigiu do prefeito que se colocassem essas 

arquibancadas. E o próprio técnico da SEPOF relata isso no seu laudo conclusivo. Então eu 

volto a repetir: o que está reprovando esta conta segundo os técnicos desta corte? É que foi 

feito 80% e 20% corresponde à placa da obra, que não estava mais no local, e a colocação das 

luminárias. O que eu estou colocando e mostrando agora, pelas fotos que eu estou entregando 
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à mão do conselheiro relator, é que elas foram colocadas em uma estrutura de melhor 

qualidade, um poste em concreto de cerca de cinco metros de altura, diferente dos três que 

estão previstos no projeto, além de que dos dois lados da quadra, foram colocadas 

arquibancadas que, segundo o técnico da SEPOF, é um item que não constava na planilha 

orçamentária. De maneira, senhor conselheiro relator, que eu pugno a este plenário que diante 

dos registros que eu lhe faço, que podem ser comprovados, que se trata da mesma quadra que 

está no laudo cujas fotos estão também no laudo conclusivo do auto concedente, sejam estas 

contas julgadas regulares porque dá para mensurar que, pelo valor que está sendo glosado e 

pelo serviço que foi realizado, foi feito inclusive até mais do que estava no projeto. Era o que 

eu tinha a dizer, muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhor presidente e senhores 

conselheiros, a argumentação feita pelo advogado tem lógica com relação às histórias que nós 

conhecemos. O conselheiro Cipriano sempre tem chamado a atenção sobre a falta de 

cumprimento cronológico dos convênios. Eu me recordo com muito pesar e tristeza, 

conselheiro Nelson, que a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, cujo papel 

poderia ter sido tão importante para o desenvolvimento do estado do Pará, aprovava projetos, 

estimulava empresários, comprometia-se com cronogramas de desembolso, empresários 

corretos tinham uma parte do seu desembolso a fazer também na proporção de 25, 45, 60 por 

cento do valor. Eles faziam a sua parte, mas a SUDAM não liberava os recursos e as empresas 

fechavam. Isso, no setor privado, porque o setor privado, que é a vida real, se não der certo, 

fecha. Uma prefeitura, quando o dinheiro não é cumprido no programa, o prefeito às vezes se 

vê entre duas situações: ou ele adianta com dinheiro da prefeitura para acabar, ou ele faz o 

que é possível com o dinheiro repassado. Um canteiro de obras parado é um prejuízo muito 

grande. O cara passar um ano com um canteiro de obras esperando uma liberação é um custo 

que não está incluído em nenhuma planilha de cálculo. “Mas André, o que isso tem a ver com o 

julgamento do processo?” Esses foram os argumentos trazidos pelo advogado, e que não são 

desconectados da vida real, pelo contrário: esta é a vida real. A vida fictícia é a vida que às 

vezes consta apenas dentro dos autos de um processo porque ela é feita de papel. Apesar disso, 

os dados trazidos hoje pelo advogado, ou seja, estas fotos, são insuficientes para poder 

modificar um voto baseado nesses autos. Logo após a devida manifestação, Sua Excelência 
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proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando o responsável em débito para 

com o erário estadual na importância de R$20.463,29 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e três 

reais e vinte e nove centavos), aplicando-lhe a multa no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos 

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 2014/50720-0, 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 André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

aplicação das multas regimentais cabíveis, ficando solidariamente responsáveis pelo débito o 

Município de Óbidos e a Senhora Antônia do Socorro Pena da Gama, com recomendações à 

autoridade concedente e, para fins de perfectibização do contraditório à municipalidade, deverá 

ser notificada para apresentarem alegações de defesa (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o advogado 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: Excelentíssima senhora presidente, 

senhores conselheiros, primeiro fazendo uma retificação que, neste caso, quando o responsável 

foi citado, ele apresentou defesa, sim. E consta das folhas 263 a 265 dos autos. Este convênio, 

conselheiro relator, o objeto dele foi na verdade complementar um outro convênio que foi 

firmado com o governo federal de uma obra feita no mercado de peixe, lá do município de 

Óbidos. E qual era o objeto deste convênio? A construção de uma câmara frigorífica em uma 

área anexa ao mercado de peixe. Estudando esse processo, eu verifiquei que existe uma certa 

confusão durante a análise e que merece ser colocado. É um convênio de um montante 

relativamente pequeno, o valor de R$53.178,00 e contrapartida do município de R$5.770,00, 

sendo que o total, conselheiro André Dias, é de R$58.841,28. Na análise técnica é mencionado 

que não há aplicação de contrapartida mas o próprio laudo técnico do TCE, às folhas 247, faz 

a seguinte referência: consta dos autos os seguintes comprovantes de despesas: ordem de 

pagamento no valor de 40 mil reais, às folhas 16, com o respectivo comprovante, nota fiscal 
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número 82, às folhas 18, ordem de pagamento no valor de 14 mil reais, às folhas 24, o 

respectivo comprovante fiscal as folhas 26, nota fiscal número 35, ordem de pagamento no 

valor de R$4.841,28 como demonstram às folhas 32, nota fiscal 86, às folhas 34. É o que 

menciona a análise técnica da terceira controladoria. E fazendo uma somatória desses três 

valores elencados aqui, conselheira Lourdes Lima, dá exatamente o valor do convênio de 

R$58.841,28. Existe também aqui, nesse relatório, a menção de que ficou o saldo no convênio 

no valor de R$4.972,96. Além do município ter aplicado os 58 mil previstos no convênio, ainda 

ficou um saldo na conta no valor de R$4.972,96. Por que eu estou fazendo essa referência, 

conselheiro André Dias? Porque lá no final, nas conclusões, o técnico pega este saldo, pega o 

valor da contrapartida e coloca como débito para o responsável. Ora, se está dizendo que 

aplicou na somatória dos três pagamentos que foram feitos e ainda diz que tem um saldo na 

conta do convênio de 4.972, então não houve apropriação por parte do responsável. Isso é o 

que está no relatório técnico. Indo para os fatos deste convênio, o que aconteceu: esse objeto, 

senhor representante do Ministério Público, foi construído em uma área anexa ao mercado 

onde ficavam os vendedores ambulantes, vendedores de peixes, hortifrúti e tudo. No momento 

em que foi-se executar essa obra, essas pessoas se mostraram resistentes a sair de lá. Eles 

falaram que ali era o ponto de passagem, que era onde eles ganhavam, aquela história de 

sempre, como tem a história dos camelôs na João Alfredo, que não saem porque dizem que eles 

vão perder dinheiro. O mesmo argumento era utilizado aqui, que se tirassem eles daquele 

espaço, eles iam perder dinheiro e não aceitavam ser remanejados. E ficou perdurando essa 

situação, que era do conhecimento do órgão concedente, tanto que o órgão concedente foi 

prorrogando o prazo de vigência deste convênio, e aqui também tem uma confusão porque no 

relatório de vistoria do órgão concedente diz que o prazo de vigência deste convênio 

encerraria no dia 30/10/2012 e o relatório do tribunal de contas coloca uma data anterior, 

2010. Coloca como final do convênio 2010. O mandato deste prefeito responsável terminou no 

dia 31 de dezembro de 2012. O convênio terminou pelo laudo de vistoria no dia 30/10/2012 e a 

vistoria do órgão concedente, senhor conselheiro, só foi feita in loco no dia 18 de fevereiro de 

2014. O convênio, pela análise do TCE, terminou em 2011. Pela informação do órgão 

concedente, terminou em 2012 e a vistoria só foi feita em 2014 já na gestão de um outro 

prefeito. O prefeito já estava no seu segundo ano de mandato, e que sucedeu o responsável por 
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estas contas. E no laudo de vistoria, ele atesta a inexistência de quando foi fazer a vistoria, 

mais de um ano depois, de que não estava a caixa d’água, não estava funcionando o poço e 

não encontraram a bomba que bombeava água do poço para esta caixa d’água. Entretanto, 

conselheiro André, às folhas 231, ele registra que existia o elevado onde era para estar 

colocada a caixa d’água, de maneira que devido a esta vistoria tardia, o responsável foi pego 

de surpresa porque ele tinha consciência do que tinha feito. E mais de um ano depois, ou mais 

de dois anos depois, na verdade, no final do convênio quando foi feita a vistoria, é que vem 

dizer que está faltando bomba, caixa d’água e que o poço não está funcionando. E é isto que 

está reprovando esta conta. Foi isto que esta vistoria tardia registrou: a inexistência desses 

equipamentos e que está colocando como débito do responsável quando ele nem sequer era 

mais prefeito do município, mesmo existindo lá a base que foi construída para colocar a caixa 

d’água e a bomba. Então existem essas confusões neste convênio. Essa questão dos valores, 

que são imputados como devido pelo responsável, e que o relatório da terceira controladoria 

aponta que foi aplicado e que ele menciona lá no final imputando a título de débito do 

responsável, soma um saldo do convênio de 4.972 reais, que o prefeito que saiu não poderia 

mais ter como devolver porque no final do último dia do mandato dele, o banco do estado 

tranca todas as senhas para que ele não movimente mais nenhuma conta. E quando ele foi 

informado de que não havia no local quando foi feita esta vistoria, não existia mais a caixa 

d’água e a bomba, ele pediu ao prefeito que estava na época e oficiou para ele que ele ia 

mandar colocar, apesar de que o prefeito que sucedeu não colocou esse espaço para funcionar. 

O espaço permaneceu ocioso pela questão que eu coloquei de que as pessoas que estavam na 

frente deste espaço, não aceitavam sair do local. E o prefeito que sucedeu, achou por bem não 

mexer nesse vespeiro e não colocou este equipamento para funcionar. Tanto que pode ver, 

conselheiro André Dias, pelo registro que foi feito quase dois anos depois, no final da vigência 

do convênio, que o local está meio abandonado, cheio de mato, que não foi utilizado pela 

gestão que sucedeu, o prefeito que executou essa obra. De maneira que eu acho que este 

processo precisa passar por uma nova análise para que se apure, realmente, esses valores por 

causa dessas discordâncias que estão havendo entre o que o técnico coloca como pago pela 

prefeitura e lá no final ele diz que está faltando esse valor da contrapartida e, ainda, diz que 

além disso tem esse saldo de 4.972 reais e soma isto o poço tubular, a bomba submersa e a 
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caixa d’água que não estavam mais no local. Então, não tendo como responsabilizar o atual 

gestor, porque não foi ele que executou e ele deixou abandonado, a responsabilidade recaiu 

por quem fez, ou seja, a pessoa já estava fora do mandato há quase dois anos, mas tinha que 

colocar lá um vigilante para não deixar roubar a caixa d’água e a bomba, porque dois anos 

depois quando o órgão concedente resolveu fazer a vistoria, se não tivesse lá, era ele que iria 

ter que responder, conselheira Rosa Egídia. É isso que está nos autos. Infelizmente, são essas 

coisas que acontecem nessas execuções de convênio, e como eu volto a dizer, sempre estoura 

para o lado do mais fraco que é o executor, o prefeito, porque o que pesa é o laudo de vistoria 

mesmo que seja feito tardiamente. Então eu vejo que neste caso é preciso que seja reanalisado 

este processo pelo órgão técnico para verificar se houve ou não a aplicação de contrapartida 

porque o montante que eles colocam como pago, aqui, dá exatamente o valor do convênio de 

R$58.841,28. Além de que eu solicito ao conselheiro relator que notifique o atual gestor 

porque só ele pode fazer isto, que devolva aos cofres do estado o dinheiro que se encontra na 

conta do convênio até hoje, conforme diz o próprio técnico do TCE na época em que foi 

analisado, 4.972 reais, porque o ex gestor não pode mais fazer. Ele está impedido de fazer. E 

são estas somatórias, este saldo que existe na conta, essa contrapartida que o técnico diz que 

não foi aplicada, mas que a somatória diz que foi, e a ausência desses equipamentos que estão 

reprovando estas contas. Inclusive, conselheiro André Dias, diante desta situação, na verdade 

real do processo, como o ex prefeito quis colocar bomba, colocar caixa d’água, ele se propôs a 

comprar e colocar, mesmo tendo a consciência de que tinha adquirido esses equipamentos e 

não tinha como fazer a guarda desses equipamentos por mais de quase dois anos até que fosse 

feita a vistoria. A base está lá, o elevado da caixa d’água está lá comprovando que foi feito 

para colocar a caixa d’água. Infelizmente, ele não tem como provar que deixou a caixa d’água 

e a bomba no local, já que o local foi abandonado pelo gestor que lhe sucedeu. Ele pediu 

autorização para colocar, se não lhe foi permitido, é por questões políticas locais. E eu entrei 

com uma petição, procurei uma petição analisando este processo, verificando essas 

inconsistências que há entre valores a serem devolvidos, eu pedi que fosse sobrestado o 

julgamento deste convênio para que seja realmente apurado qual é o valor devido, qual o valor 

que tem que ser devolvido porque estão atribuindo um débito para o gestor de um saldo na 

conta do convênio que o próprio tribunal está dizendo que existe esse saldo. Uma 
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contrapartida que diz que não foi aplicada, mas que a somatória colocada no relatório técnico, 

a somatória faz o valor total do convênio, 58.828. E que diante da impossibilidade do ex gestor 

de colocar no local a bomba e a caixa d’água como ele se propôs a fazer, já que para ele seria 

mais barato colocar a caixa d’água e a bomba do que pagar uma pessoa para ficar vigiando 

dois anos até o órgão concedente fazer a vistoria. Ele se propõe a devolver este valor 

parcelado conforme uma petição que eu protocolei neste tribunal e que já deve estar juntada 

nos autos. Então era isso que eu tinha a dizer, conselheiro André Dias. Eu acho que estas 

contas precisam ser analisadas diante dessas inconsistências que eu apresentei aqui para que 

não se coloque um débito na conta do gestor porque se configuraria um enriquecimento ilícito 

por parte do estado, um enriquecimento sem causa por parte do estado. Era isso que eu tinha 

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

regimental, Sua Excelência solicitou a suspensão do julgamento por duas sessões para avaliar 

melhor o processo. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

solicitação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50690-9, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Portel, responsável Pedro Rodrigues 

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

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

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

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

responsáveis pelo débito os senhores Pedro Rodrigues Barbosa, Cássio Alves Pereira e Flávio 

Pinheiro Viana (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que os Senhores Flávio Pinheiro 

Viana e Emanuel Chaves estavam presentes e na forma como lhes faculta o art. 90 da Lei 

Orgânica deste Tribunal foi-lhes concedida a palavra que o fizeram nos seguintes termos: 

Manifestação do Senhor Flávio Pinheiro Viana: Bom dia a senhora presidente do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, Lourdes Lima, bom dia ao Procurador Geral do Ministério 

Público, Felipe Rosa, e bom dia aos demais conselheiros. Eu sou funcionário da Secretaria de 

Estado de Agricultura há 32 anos. Esse ano vou completar 33. Então praticamente todo ano eu 

sou indicado a acompanhar diversos convênios e eu procuro ser o mais responsável possível na 

minha atividade profissional. Então quando eu fui fiscalizar o convênio 086 com a prefeitura 
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de Portel, o primeiro relatório que eu fiz foi três meses após o encerramento da vigência e isso 

por causa da tramitação interna, a liberação de dinheiro diária, e tem o transporte de barco e 

tudo. Quando eu cheguei no município, constatei que existia, na verdade, uma estrutura de 

madeira, um barco, sem condições nenhumas de navegabilidade, e o motor, pelas 

características, era usado. Então eu preparei um relatório, o primeiro relatório não foi 

conclusivo, foi em 2009. E comuniquei ao prefeito que eu iria retornar porque no relatório eu 

coloquei que o prefeito disse que ia investir 60 mil reais para dar condições satisfatórias de 

navegabilidade. Só que tive que acompanhar outros convênios e solicitei novamente para ir ao 

município de Portel e numa primeira visita já é uma coisa demorada, uma segunda, em um 

município tão distante como Portel, foi mais complicado ainda. Para se ter ideia de como eu 

gosto de tratar isso, eu quero que o recurso público seja utilizado adequadamente. Com a 

prefeitura de Goianésia do Pará, para que fosse feito, concluído um simples viveiro de 

produção de mudas, eu fui quatro vezes para obrigar, era a facilidade de transporte de ir, mas 

eu queria ver aquilo já que todos colocam que o principal objetivo é favorecer o transporte da 

produção, ajudar o pequeno produtor, todos colocam as melhores informações possíveis. 

Quando a gente chega, na prática, não observa aquilo. Então quando eu vi a característica do 

barco e o motor, e disse: “Eu vou retornar já que o senhor vai investir 40 mil”. Não consegui 

retornar, somente na mudança de governo, no ano de 2011, é que eu tive interesse em voltar lá 

porque eu queria ver aquele barco. Quando eu voltei, o barco estava completamente diferente, 

já tinha uma estrutura de madeira, tudo, mas não estava em condições de uso. Pela 

característica do proprietário que vendeu o barco à prefeitura, era excelente, material de 

primeira e tudo, coloquei no meu relatório. Mas o barco, a partir daquelas modificações, 

trouxe problema para o promotor, que não ia conseguir fazer o deslocamento daquele barco de 

grande estrutura. Então eu coloquei no relatório que não dava como concluído, apesar das 

modificações, eu não dei como concluído devidamente o convênio. E na análise, apresentei o 

relatório, veio para cá, para o tribunal, o tribunal teve a sensibilidade e compreensão de 

entender que a liberação de diárias, de dinheiro para transporte, demora um pouco. E analisou 

o meu relatório, analisou o relatório me isentou completamente de responsabilidade. No 

relatório técnico complementar, na página 190: “Quanto à responsabilização do engenheiro 

Flavio Viana, entendemos não caber a imputação de penalidade por sua atuação, embora 
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tardia...”. É uma coisa muito comum no serviço público, “...de exercer as atividades a ele 

definidas pois sua competência é estritamente técnica, devendo verificar a plena execução 

dependendo da disponibilidade de transporte”. Me isentou completamente. Eu fui isento pelo 

Tribunal de Contas. Agora, na visão do Ministério Público de Contas, essa característica de 

ter feito um relatório, fiz o relatório concluindo que o convênio não foi concluído devidamente, 

isso ficou de lado. O que mais importou para o Ministério Público de Contas é que eu fui dois 

anos depois lá, não porque eu quis, porque houve a necessidade de mudança de governo para 

eu conseguir a liberação da viagem. O Ministério Público não quer saber, simplesmente: 

“Olha, ele foi dois anos”. Eu sou devedor solidário. Para mim, que sou uma pessoa íntegra, 

nunca tive nada que abonasse a minha atividade profissional. Eu estou sendo chamado ali de 

conivente, cúmplice. Isso me deixou tão ofendido que eu precisei vir aqui. Podia ter vindo 

alguém da secretaria, mas eu vim aqui porque eu me sinto desrespeitado pelo posicionamento 

do Ministério Público de Contas quando praticamente ignora o relatório que eu fiz, o interesse 

que eu tive de ver aquele barco pronto. Era para transportar a produção para ribeirinhos? 

Era, mas como é que cumpre um negócio daqueles? Como é que gasta 100 mil reais em um 

negócio daquele? Agora eu quero ver pronto, prefeito. O senhor vai fazer? Eu coloquei no meu 

relatório, já estou sendo repetitivo, mas isso me deixou tão ressentido pelo Ministério Público 

de Contas que ignorou o meu relatório e simplesmente se ateve a minha segunda visita. A 

primeira eu fiz, constatei uma aberração, que o prefeito disse que poderia ser modificada. Na 

segunda, vocês podem ver na foto, os conselheiros podem ver, a estrutura do barco, todas já 

completamente diferentes, mas não concluiu. Eu não vou esperar três anos mais. Eu esperei, 

esperei, o que aconteceu foi a mudança de governo e eu percebi que ali era o momento certo. 

As fotos são completamente diferentes, eu botei no relatório. As fotos de como eu encontrei em 

2009 e como estava o barco em 2011, toda a estrutura de madeira montada, tudo, mas eu não 

podia esperar mais. Se eu esperasse mais um ano, iria ser executado. Se eu fui dois anos e o 

Ministério Público de Contas me coloca como devedor solidário, parece até uma palavra 

irônica. Eu não sou solidário com o que eles fizeram com o dinheiro público, não. Não sou 

solidário, eu sou uma pessoa íntegra. Como é que eu vou pagar se eles é que fizeram com esses 

100 mil reais? Eu vou ter responsabilidade para pagar aquilo ali? Eu, sendo solidário? Me 

desculpe, mas eu fiz a minha parte: vistoria tardia, como foi citada aqui, isso é muito comum, 
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não só na Secretaria de Agricultura, mas como em outras secretarias. Era isso que eu tinha a 

dizer, obrigado. Manifestação do Senhor Emanuel Chaves: Conselheira Lourdes Lima, 

presidente dessa Corte, demais membros da Corte, todos os presentes, bom dia. Estamos aqui 

representando o ex gestor da Secretaria de Agricultura na época e escutando aqui o 

engenheiro fiscal da época, as defesas apresentadas se coadunam nesse sentido de que esta 

Corte, tente entender as complexidades da marcha administrativa em alguns casos de 

convênios, principalmente no caso da Secretaria de Agricultura, é de conhecimento de todos 

que o estado do Pará tem uma vocação rural e que as secretarias municipais não têm nenhum 

tipo de capacidade financeira, a infraestrutura é mínima e elas dependem muito do governo do 

estado e da união para poder fazer a gestão mínima de alguma política pública municipal no 

que diz respeito à agricultura, principalmente a familiar. Neste caso aqui, o objeto do convênio 

era um barco, na verdade, que no arranjo institucional entre o governo do estado e a prefeitura 

de Portel, tinha como finalidade facilitar o escoamento da produção de pequenos agricultores 

na região do Marajó. Pois bem, nesse sentido, a nossa manifestação na defesa foi bem simples 

para tentar afastar a responsabilidade solidária do ex secretário de agricultura. No caso 

concreto existia uma ausência típica da conduta descrita no artigo segundo da resolução 

13.989/2005 desta Corte. A resolução fala, no artigo segundo, que a autoridade administrativa 

competente, na falta de acompanhamento, controle e fiscalização de que trata o artigo 

anterior, responderá solidariamente. Eu queria chamar a atenção de vossas excelências para o 

núcleo da conduta típica que é a falta, a ausência total de acompanhamento e fiscalização. 

Demonstramos que nesse período, de 2007 a 2008, todos os convênios celebrados com a 

Secretaria de Agricultura, existia uma cláusula específica que tratava da fiscalização do 

convênio. Então já existia uma preocupação do gestor pré-existente no corpo do convênio de 

designar as regras, responsabilidades, inclusive designando o fiscal responsável. Isso tudo era 

feito por intermédio de uma diretoria que, salvo engano, era diretoria técnica, na qual os 

engenheiros estavam lotados, que também tinham suas competências certas, determinadas pelo 

cargo que exercem, e uma delas era de fiscalização, controle e monitoramento de convênios. E 

não consta no processo administrativo, excelências, eu tive a preocupação de verificar na 

Secretaria de Agricultura, página a página, nenhuma conduta omissiva e negligenciosa do 

Secretário de Agricultura na época no sentido de inviabilizar qualquer tipo de fiscalização, ou 
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seja, o atraso talvez na elaboração do relatório conclusivo por si só não caracteriza uma 

conduta dolosa, muito menos culposa, com base em negligência do secretário. Trata-se apenas 

da marcha administrativa. Na época, a SAGRI por ano fazia a gestão de em média 200 

convênios com o estado todo, considerando as prefeituras municipais e a sociedade civil 

organizada. Então, vejam bem, para o secretário de agricultura de estado é muito difícil ter um 

controle assim, par e passo, de cada convênio já que a própria estrutura administrativa do 

órgão define competências do secretário, das diretorias na qual os técnicos eram lotados, 

tinham diretores competentes, e tinha toda uma programação. Então quando, no corpo do 

convênio, era designado um fiscal, essa diretoria e o próprio fiscal tomavam conhecimento do 

plano de trabalho, da vigência, do cronograma de desembolso, das metas a serem alcançadas 

nos convênios. Para concluir, excelências, eu queria reiterar que a resolução é clara no 

sentido de falar a falta, a ausência e, neste caso, nós trouxemos para o processo que a 

secretaria na época, por intermédio do seu gestor, tinha sim uma preocupação de fazer essa 

gestão no próprio corpo do convênio. Agora, é evidente, como falou aqui o que me antecedeu 

que existem limitações dos órgãos, não é? Números de técnicos, limitação de recursos 

financeiros diários, o estado, por exemplo, na época passava por uma contenção de gasto. 

Foram vários decretos de limitações de gastos que, na medida do possível, no caso concreto, a 

gente não vê aqui uma conduta negligenciosa específica do secretário de não fiscalizar. Muito 

obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Senhor Flávio, na 

segunda visita que o senhor fez ao município, o conteúdo do seu laudo foi o quê? Dano pela 

não conclusão do objeto? Manifestação do Senhor Flávio Pinheiro Viana: Não conclusão. As 

fotos são completamente diferentes, eu botei no relatório. As fotos de como eu encontrei em 

2009 e como estava o barco em 2011, toda a estrutura de madeira montada, tudo, mas eu não 

podia esperar mais. Se eu esperasse mais um ano, iria ser executado. Se eu fui dois anos e o 

Ministério Público de Contas me coloca como devedor solidário, parece até uma palavra 

irônica. Eu não sou solidário com o que eles fizeram com o dinheiro público. Não sou 

solidário, eu sou uma pessoa íntegra. Como é que eu vou pagar se eles que fizeram com esses 

100 mil reais? Eu vou ter responsabilidade para pagar aquilo ali? Eu, sendo solidário? Me 

desculpe, mas eu fiz a minha parte: vistoria tardia, como foi citada aqui, isso é muito comum, 
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não só na secretaria de agricultura, mas como em outras secretarias. Era isso que eu tinha a 

dizer, obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Senhora presidente, dadas as manifestações feitas aqui na 

tribuna, o ministério público gostaria de retificar o seu entendimento no que diz respeito à 

sugestão de responsabilidade solidária e aplicação de multa para o senhor Flávio, servidor 

responsável por assinar e fazer a fiscalização. Suas explicações aqui foram fundamentais para 

isso porque ele demonstrou que a fiscalização ocorreu dois anos após a vigência do convênio, 

mas para esse lapso absurdo, ele não teve nenhuma responsabilidade. Ele apenas cumpriu seu 

ofício na medida das disponibilidades que a administração assim o possibilitou. Quanto à 

sugestão de responsabilidade para o concedente e a multa pela falta de fiscalização, é 

importante a gente ter em mente aqui que não se trata de um tipo penal que a gente está 

falando, a interpretação aqui não é cerrada como tipo penal. E uma fiscalização feita 

extemporaneamente registrando dois anos do fim do convênio, ela se equipara, sem sombra de 

dúvidas, a uma não fiscalização. Não se empresta dinheiro, não se transfere dinheiro público a 

fundo perdido. Se o concedente não tem pernas, não tem estrutura administrativa para 

gerenciar aquela gama de convênios sobre a sua alçada, esse é um problema criado por ele. 

Eu não posso, depois de assinar 200 convênios, dizer que eu não tenho estrutura para 

fiscalizar 200 convênios. Isso é uma confissão de deficiência muito grave. Só se deve transferir 

dinheiro público na medida das possibilidades de sua fiscalização efetiva e não uma 

fiscalização extemporânea que contribui para a malversação de gestores que não estejam 

comprometidos com a coisa pública. Então com esses esclarecimentos e essa retificação, 

senhora presidente, eu encerro minha manifestação. Obrigado. Logo após a devida 

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

seu responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$100,000,00 (cem mil 

reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo débito apontado 

e R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/51661-8, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Paulo Liberter Jasper, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 
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Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, que assim se manifestou: Senhora presidente, apenas para deixar 

claro o posicionamento do Ministério Público acerca do não conhecimento da irresignação. É 

importante registrar que a decisão foi publicada no diário oficial do estado no dia 6 de abril de 

2010, e remetida ao endereço constante nos autos em 09/03/2010. Além da publicação em 

diário oficial e da remessa da correspondência contendo cópia do acórdão, um representante 

do recorrente, o senhor Lauro Nazaré Barros, compareceu ao tribunal de contas em 23 de 

março e tomou cópia integral do processo original, conforme folhas 59. O senhor Lauro 

Nazaré detinha autorização do advogado Conrad Alexandre Neves para ter vista e obter cópias 

do procedimento, conforme se pode verificar na autorização que repôs as folhas 43. Não 

obstante a alegação do recorrente de que não outorgara poderes ao advogado Conrad 

Alexandre, o dito causídico possuía, sim, poderes para atuar no feito e teve conhecimento do 

acórdão combatido. Tanto possuía poderes para atuar na tomada de contas em apreço que o 

substabeleceu a doutora Ianara Veloso Jasper, nos termos do documento de folhas 16. A par 

disso tudo, a resignação foi apresentada mais de 90 dias depois da publicação, sequer a 

fundibilidade poderia ter sido aplicada e caso o pleno não assim entenda, avançando no 

mérito, como a unidade técnica pontuou, não apontou nos autos nenhum fato novo que fosse 

suficiente para modificar a decisão que foi tomada em unanimidade por esse plenário. Logo 

em seguida, o parquet de contas ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo não conhecimento do recurso, diante da sua intempestividade, e, no mérito, 

pelo seu desprovimento (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o advogado do 

recorrente, Doutor Egídio Machado Sales Filho, 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: Senhora presidente, senhora conselheira, senhores auditores, o recurso foi 

inicialmente apresentado como embargo de declaração mas a consultoria jurídica aceitou a 

fugibilidade, assim como a terceira CCG da mesma maneira como o próprio Ministério 

Público de Contas, modo de que o que julga é efetivamente um recurso de reconsideração 

ainda que, pelas palavras do representante do Ministério Público de Contas, venha assíduo 

afirmado que não cabe o recurso, não só pela intempestividade, mas pela própria natureza do 

pedido de reconsideração. No fundo, no fundo, o que se pretende é anular o acórdão que 
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julgou irregulares as contas a partir de uma tomada feita na prestação do convênio 111/2007 

da SEPOF. O convênio visava a pavimentação de vias, calçamento, escoamento de águas e 

obras dessa natureza. Muito bem, o que se pretende ver reconhecido em primeiro lugar aqui é 

a tempestividade do recurso. Muito embora as observações feitas pelo Ministério Público a 

esse respeito sejam, digamos, relevantes. No fundo, no fundo, há um grave equívoco a respeito 

do tema. E por que se afirma isso? O que se está dizendo é que o prazo para interposição do 

recurso de reconsideração de 15 dias, ele deve ser contado a partir da publicação da decisão 

no diário oficial do estado. Em princípio isso é válido desde que o responsável ou interessado 

esteja validamente presente no feito, o que não é o caso da tomada de contas especial. E por 

que não está validamente presente no feito? Porque não houve citação válida. Esse é o ponto 

crucial do recurso. O que se pretende anular é todo o processo de tomada de contas 

simplesmente porque o interessado não foi citado. E por que se afirma isso? Se nós formos aos 

autos, nós veremos que há um telegrama espedido como citação endereçado a PA 150, 

quilômetro 24, mas não foi recebido pelo destinatário. E por que não foi recebido pelo 

destinatário? Porque lá é uma zona rural, o correio não vai até lá e a correspondência foi 

devolvida com os seguintes dizeres: “Não procurado”. Não é: “Mudou-se”, “Não foi 

encontrado”. O correio recebeu aquilo e devolveu. O correio não fez nada. Não se está falando 

da possibilidade de se presumir, vejam bem, como diz a lei, a citação válida pelo simples fato 

da correspondência ter sido entregue no local e no endereço do destinatário, porque isso não 

aconteceu. A correspondência não foi entregue. A citação não foi entregue, o anúncio de 

julgamento ou o telegrama anunciando o julgamento também não foi entregue, então o 

responsável pela execução do convênio não pôde apresentar defesa, não pôde fazer a 

sustentação oral no julgamento e terceiro, não recebeu o comunicado, como disse o ministério 

público. Não recebeu o comunicado com o resultado de julgamento. Vossa excelência, nobre 

representante do Ministério Público, pode verificar, folhas 60 e 61, existe um ofício dizendo em 

tese que houve o resultado do julgamento e que esse ofício foi pelos correios. No correio, a 

observação simples não é nem com aviso de recebimento. Então como pode ser considerado 

intempestivo o recurso se a parte não foi dado ciência daquilo que foi decidido? Alguém 

poderia dizer: “Não, mas a decisão vale a partir da publicação do Diário Oficial do Estado. 

Em princípio, sim, se a parte estivesse representada nos autos. Imaginem alguém que mora, 
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que é o ex-prefeito, na zona rural, vai acompanhar a publicação pelo diário oficial? Nós 

estamos falando de um julgamento em 1910. Hoje talvez nós tivéssemos a possibilidade de 

acompanhar pela internet o diário oficial, mas naquela época, não. Então, senhores 

conselheiros, o que está se defendendo, em primeiro lugar, é sim a tempestividade do recurso 

de reconsideração porque não foi dado ciência do resultado do julgamento ao interessado. 

Segundo lugar: o que se defende é que o feito, a tomada de contas, é nula porque da mesma 

maneira o interessado não foi validamente citado. Ainda diante dessas circunstâncias, você 

poderia dizer: “Mas foi publicada a citação editalícia no diário oficial”. E aí nós temos que ter 

muito cuidado com essa prática porque aquilo que é uma exceção, aparentemente está se 

transformando em regra. A citação editalícia só é possível, diz o artigo 212, na redação atual 

do nosso regimento: “Quando não for localizado o destinatário, estiver em lugar incerto, 

ignorado ou inacessível”, não é nenhuma dessas hipóteses. Então o que se pretende ver 

reconhecido nesta Corte de Contas é que a citação editalícia publicada no diário oficial não é 

válida enquanto não se desenvolver um mínimo de pesquisa no sentido de localizar o 

responsável pela execução do convênio. Senão nós vamos passar a viver uma realidade 

seguinte: ao invés de lermos os jornais diários, como fazemos costumeiramente, vamos ter que, 

no café da manhã, ficar folheando o diário oficial. E eu pergunto aos senhores conselheiros, à 

senhora conselheira, quem de nós aqui lê o diário oficial? Como é que é possível presumir que 

alguém que mora na zona rural, se chega em Tailândia, que é o município do qual se fala, um 

ou dois exemplares ou três exemplares do diário oficial já é muito. Imagine alguém ter que 

ficar cotidianamente examinando o diário oficial para ver se tem alguma coisa do seu 

interesse. Então a questão é simples: o processo é nulo. Houve o cerceamento do direito de 

defesa e ele também é nulo porque não foi garantido à parte o direito de recorrer, que é 

inerente ao princípio da ampla defesa. Então se nós vencermos o argumento da 

intempestividade, existem fundamentos relevantes para isso? Nós teremos que reconhecer a 

necessidade de anular o processo de tomada de contas. E a questão que sobressai a partir 

disso é o seguinte: mas não estaria havendo um excesso de formalismo? Vai anular o processo 

para quê? Como esse gestor vai poder provar que não houve inexecução parcial? Estamos 

falando de uma obra que foi, segundo o próprio laudo da SEPOF, concluída em 81,21%. Como 

uma obra executada em 2008 e 2009 poderá ser vistoriada hoje? A questão aí nos remete ao 
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conteúdo mesmo, ou ao mérito da tomada de contas. No que se baseou a rejeição de contas? 

Em um laudo de execução física feito pela SEPOF. Só. Não há documento contábil, não há 

processo licitatório, não há uma medição que demonstre: “Tantos metros quadrados foram 

executados; tantos metros quadrados deixaram de ser executados”. Para que a gente possa 

perceber, a vistoria final traz o seguinte comentário: “Travessa Mangueira”, que é uma rua 

onde deveria ter sido feita a pavimentação, “...o item prevê os serviços de terraplanagem e 

regularização da superfície, execução de meio-fio em concreto com linhas d’água, 

encalçamento de um metro de largura, pavimentação em CBUQ e limpeza final. Os serviços 

foram parcialmente executados, estando pendentes de execução o meio-fio e o calçamento”. 

Mas vejam, não existe um projeto básico. Não existe um projeto executivo nos autos. Como é 

possível uma conclusão dessa natureza? Então o que se pretende não é apenas anular o 

processo por um vício formal. Isso já seria o suficiente porque o princípio constitucional 

garante o direito à ampla defesa com o uso dos recursos a ela inerentes. Mas o que se pretende 

não é apenas isso: é desde logo demonstrar que há fundados indícios de que um laudo dessa 

natureza não pode sustentar uma reprovação de contas, que, aliás, foi prestada perante o 

órgão com o qual se celebrou o convênio, uma prestação de contas é verdade incompleta, mas 

que não foi aperfeiçoada no processo de tomada de contas especial. A controladoria externa 

daqui do tribunal se louvou apenas nesse laudo. Nunca ninguém verificou nada. Os autos 

trazem uma planilha orçamentária, e esse laudo não há a menor segurança de que 

efetivamente tenha havido inexecução, e enfatizo: inexecução parcial. Poder-se-ia dizer mesmo 

mínima. Não há qualquer avaliação no sentido de que ainda que houvesse algum tipo de 

imprecisão, a finalidade do convênio foi alcançada. O público desfruta do calçamento. O 

público desfruta da pavimentação. Não há qualquer avaliação desse tipo que pudesse, como 

tem feito os Tribunais de Contas, mesmo diante de uma inexecução parcial, reconhecido que se 

atingiu a finalidade, não há por que se fazer a reprovação de contas. Para que nós possamos 

então ter uma síntese, o que se pretende: que se afaste a intempestividade. Dois: que se anule o 

processo de tomada de contas. Três: que se possa fazer uma nova vistoria tecnicamente correta 

para que nós tenhamos segurança de que a obra, como disse o recurso, foi efetivamente 

executada. Agradeço muito o tempo que tive para estudar o processo. Foi muito curto mas 

acredito que os argumentos serão suficientes para que se justifique o acolhimento do recuso. 
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Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo 

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

esclarecimentos de fato, rapidamente, às folhas 39 repus aqui a citação que foi feita no 

processo original. Eu não estou falando na irresignação do recorrente. Mas no processo 

original foi citado três vezes por edital nos dias 03/11, 09/11e 12/11/2009. Mas o mais 

importante ter em mente é que no dia 05/11/2009 o responsável compareceu aos autos através 

de um procurador, Lázaro Nazaré Barros, teve vista e cópia integral dos autos. 

Posteriormente, não apresentou nenhuma defesa. Prosseguindo, o mesmo responsável foi 

cientificado novamente do julgamento por edital. Também não compareceu ao julgamento para 

apresentar defesa. São essas as razões pelas quais o Ministério Público sustenta que não há 

nenhum vício transrescisório que pudesse ser arguido para anular a Tomada de Contas. Nesse 

aspecto, uma ressalva importante: Se assim o concedente se manifestou pelo não cumprimento 

do objeto é porque de fato não foi prestado contas. A obrigação original lá atrás do 

responsável prestar contas não foi cumprida. Agora não se pode alegar isso em favor próprio 

para dizer que o tribunal não pode julgar irregulares as contas. São essas as considerações, 

senhora presidente, pedindo desculpas ao nobre causídico por só fazê-lo agora. Muito 

obrigado. Manifestação do Doutor Egídio Machado Sales Filho: Esclarecimento de fato e eu 

gostaria de ter o mesmo direito de esclarecer os fatos. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu concedo a palavra a vossa 

senhoria. Manifestação do Doutor Egídio Machado Sales Filho: Agradeço imensamente. No 

fundo a pessoa a quem o Ministério Público se refere estaria autorizada por um advogado que 

não estava habilitado no processo. Posteriormente esse advogado substabelece poderes para 

uma outra pessoa e isso, segundo às folhas 16 do recurso, em 2013, muito tempo após o 

julgamento. Obrigado.  Logo após a devida manifestação, Sua Excelência proferiu seu voto 

para não conhecer do presente recurso em face de sua intempestividade, e determinar seu 

arquivamento nos moldes do art. 264, §4º, 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 2015/50154-9, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por Jaime Barbosa 

da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. A seguir, a Presidência 
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proclamou que o procurador do responsável, 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: A razão desses desembargos, excelências, 

primeiramente é que foi imputado ao responsável a devolver o valor de R$30.197,22 de um 

convênio de 50 mil, que, com a contrapartida, chegaria a R$56.577,00. O laudo da SEPOF diz 

que foi realizado 52,76%. Levando em consideração o percentual que foi feito, segundo o 

laudo da SEPOF, na verdade se tiver que devolver algum valor, não seria R$30.197,22 e sim 

26.727,08. Mas por que eu questiono o laudo da SEPOF, conselheiro Odilon, conselheiro 

Nelson Chaves, que têm formação em engenharia? Foi um convênio de 50 mil reais. Qual é o 

objeto desse convênio? A manutenção de dois ramais na zona rural no município de Óbidos. 

Os dois, estradas vicinais. Quando foi assinado este convênio? Dezembro de 2007. Recurso 

liberado em março, vistoria feita em agosto de 2008. Para quem é nascido na região, para 

quem não é nascido na região, mas que aqui conosco já convive, pode verificar que esse 

período de novembro a abril, nós registramos verdadeiros dilúvios em nossa região. Chuvas 

essas, excelências, que em ruas asfaltadas, provocam danos. Imagina em uma estrada vicinal 

acidentada como é o caso do município de Óbidos. O conselheiro André Dias conhece muito 

bem o município de Óbidos. É uma borda do planalto das guianas, com verdadeiros paredões, 

com muitas ladeiras, muitas áreas de declives. E o objeto deste convênio era justamente a 

manutenção de dois ramais e que foram executados. A manutenção dos dois ramais foi 

executada. Quando foi em agosto, já após do período chuvoso e pelo valor do convênio dá para 

se verificar que com 50 mil reais, não era nenhuma construção de estrada: era manutenção 

mesmo, pura e simples, conselheiro Nelson Chaves, porque com 50 mil não dá para fazer muita 

coisa em uma estrada. Era manutenção pura e simples para permitir a trafegabilidade de 

acesso a duas comunidades que produz muitos hortifrutigranjeiros na região do município de 

Óbidos. E o que aconteceu: quando o técnico foi em agosto de 2008, já após o período de 

chuva, que o pico do período de chuvas é fevereiro e março e a manutenção foi feita em março 

quando foram liberados recursos, ele considerou como aproveitável somente 52,76%. 

Conselheiro Nelson Chaves, o senhor tem formação em engenharia, e uma estrada vicinal para 

quem conhece o relevo do município de Óbidos, digníssimo representante do Ministério 

Público, é humanamente impossível o prefeito fazer milagre para manter um estado de 
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conservação que permita se fazer quatro, cinco meses depois, uma vistoria em uma vicinal e 

que ela esteja em condições como na época em que foi feita, em março, justamente no período 

de chuva, e que era para manutenção, para permitir o acesso apenas. Era uma manutenção 

pura e simples. O prefeito argumentou isto com o técnico, disse: “Meu amigo, eu não tenho 

como manter intacta uma estrada por cinco meses principalmente na área onde você está 

vendo: uma área arenosa, de declive”. Os registros fotográficos estão nos autos, e que ele diz 

que só pôde aproveitar da obra 52.76%. Pois bem, esses argumentos do prefeito foram levados 

ao órgão concedente que passou a postergar a vigência deste convênio porque se sensibilizou 

da situação do prefeito e se limitou a postergar. Como diz, o prefeito vai ter que dar o jeito 

dele de fazer de novo. O prefeito diz: “Olha, já que eu vou ter que fazer do meu bolso, eu vou 

fazer quando eu tiver condições, porque eu fiz. Eu não sou Deus para manter a coisa intacta 

diante do inverno amazônico”. Você está vendo que é um ramal, é uma vicinal, é uma 

estradazinha de terra. As fotos dos autos demonstram isso. Quando o prefeito fez novamente, 

ele não fez só uma vez, não. Ele avisou o órgão concedente: “Olha, eu já mandei fazer de novo 

a estrada”. Quando foi que o técnico foi lá? Em março, justamente no período chuvoso na 

região. Em março de 2011, conselheiro Nelson Chaves. Nós estamos falando de um convênio 

de 2007. A vistoria que está fulminando de regular estas contas, feita em 2011. Convênio 

assinado em dezembro de 2007, laudo de vistoria de 25 de março de 2011, conselheiro Odilon, 

para se inspecionar uma vicinal. Não estamos falando nem de asfalto, de concreto, não: é 

vicinal, de terra. E o que acontece ainda neste laudo de vistoria? O que relata o técnico? 

Relata simplesmente que, quando esteve no dia 25 de março em Óbidos, não fez a vistoria. E 

por que que ele não fez a vistoria? Ele menciona isto no laudo. Ele disse que não fez a vistoria 

porque ele foi fazer a vistoria no período de inverno rigoroso em que, mesmo ele estando em 

um veículo tracionado, não conseguiu chegar aos dois ramais porque a estrada de acesso 

estava em condições muito deterioradas para ele chegar ao local, e que, por isto, ele 

considerava a vistoria feita um ano atrás. Ele diz isto no laudo, conselheiro Nelson Chaves, 

que está mantendo a vistoria de um ano atrás não porque ele analisou in loco os dois ramais, 

simplesmente porque ele disse que não conseguiu chegar ao local. Vistoria não feita, convênio 

de 2007, vistoria feita em 2011, o técnico diz que vai considerar a última vistoria de um ano 

atrás numa estrada vicinal e considera a obra como concluída parcialmente diante de todo este 
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relato. E o que eu estou dizendo aqui neste momento quando do julgamento eu relatei. O laudo 

detalha claramente que não foi feita a vistoria no ramal. Então se, na dúvida, é para se punir 

alguém, se é para passar por esta temeridade e o órgão concedente está dizendo que não fez a 

vistoria porque foi no período invernoso, uma vistoria, volto a dizer, em duas vicinais que são 

estradas de terra, se é para cometer uma injustiça, se é por esta temeridade, a lei orgânica do 

tribunal, conselheiro André, dá alternativas de que diante da impossibilidade de se julgar o que 

está nos autos, que seja considerado ilíquido. A iliquidez das contas. Até porque é um convênio 

de pequeno valor em que o órgão concedente está dizendo que não fez a vistoria considerando 

registros de um ano atrás da sua última visita ao município, mas foi o que foi colocado no 

laudo e foi este laudo que embasou a decisão desta Corte de tornarem as contas irregulares, 

determinando ao responsável a devolução do valor, valor este, como eu coloquei no início da 

minha exposição, que considerado o percentual de 52%, também não está certo. Em vez de 

R$30.197,22, na verdade seria R$26.7727,08. Devolução esta, conforme demonstra muito bem 

a verdade real, injusta. É por isso que, excelência, tem muitos prefeitos hoje que não querem 

mais assinar convênio com o estado, principalmente em ano eleitoral, conselheira Milena. Tem 

muito prefeito que não quer mais, eu aconselho a não assinar convênio. Eu aconselho a não 

assinar convênio com o governo do estado em ano eleitoral. Conselheiro Julival, se o senhor 

fizer o levantamento, veja quantos convênios estão em aberto de 2014 de pavimentação, de 

praça, de recuperação de vicinal, pendente de repasse de recurso, digníssimo representante do 

Ministério Público. Convênios de 2014, tem prefeito, conselheira Lourdes Lima, que teve a sua 

reeleição prejudicada em função desses convênios. Eu volto a dizer: o prefeito se torna a parte 

mais vulnerável disto. É por isso que eu aconselho os meus prefeitos, para quem eu advogo, 

para não firmar convênio com o governo do estado do Pará em períodos eleitorais, 

independente de qual seja o partido ou quem seja o governador de plantão. Porque assistimos 

isso em 2006, em 2010, e mesmo estando em continuidade de governo, estamos assistindo isso 

em 2014, com vários convênios de 2014 ainda pendentes de repasse. Eu falo isto com 

conhecimento, conselheira Lourdes Lima, porque eu acompanho a formalização desses 

convênios já que eu advogo para uma associação que engloba 12 municípios, desde o início, e 

acompanho toda essa via-crúcis pelas quais os prefeitos passam. Ainda há pouco tive uma 

conta reprovada aqui em consequência de um repasse que passou um ano e quatro meses para 
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que se passasse quase a metade dos recursos. Veja a dificuldade de manter um canteiro de 

obra funcionando nessa situação. E este caso é uma prova disto onde, nestes autos, o próprio 

órgão concedente diz que não vistoriou. Então se ele está dizendo que não vistoriou, este laudo 

que embasou esta decisão, considero ele imprestável para o julgamento. Deveria ser 

desconsiderado para o julgamento já que o próprio técnico está dizendo no laudo que não fez a 

vistoria. Que ele ia considerar as medições de um ano atrás e volto a repetir, frisar muito bem 

isso, em duas estradas vicinais. Finalizando, por isso que eu peço que se for mantida a decisão, 

seja revisto este valor que não corresponde ao percentual a ser devolvido, mas que, se mantida, 

mostra-se injusta, e diante da verdade fática do que está aqui, de forma exuberante nos autos, 

tudo que eu coloquei aqui, me parece que neste caso a notificação se faz necessária e 

imperiosa de justiça. Muito obrigado, excelência. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhora presidente, apenas para algumas indagações, não no sentido de apontar defeitos, a 

conjectura pelas circunstâncias. É o processo para reparos em vias vicinais. Penso que deve 

haver um prazo de vigência desse convênio e ao final o laudo da execução do serviço 

realizado. Pela palavra do prezado amigo ilustre causídico, doutor Nelson Luiz, ele fala em 

reparos na vicinal exatamente no mês de março. Ora, uma obra, para se restaurar, em estrada 

de terra é claro que há que ter o tráfego em situações até emergenciais, mas é sabido também, 

doutor Nelson, que fazer reparo em rodovias ainda sem pavimentação em concreto ou asfalto, 

só no movimento de terra no momento do inverno tenebroso, é extremamente difícil, então eu 

perguntaria, conselheiro André, a vigência do convênio, a liberação, uma outra coisa que o 

doutor Nelson diz aqui, eu concordo com ele. Agora também, doutor Nelson, na linha do 

raciocínio de vossa senhoria, os municípios vão em busca do estado por questão de pires na 

mão. Então vem dos recursos estaduais a salvação da pátria, como diria o Lima Duarte, no 

personagem Sassá Mutema, “O salvador da pátria”, os municípios estão imobilizados. Ele 

recorre ao estado. Logicamente que não se tira a culpa do estado em não liberar os recursos 

financeiros, absolutamente consoante que estavam no cronograma físico-financeiro da obra, 

quer dizer, tem que disponibilizar o recurso de acordo com o andamento da obra. Então são 

essas indagações porque eu vejo um convênio de 2007, se tratando de fiscalização em 2011. É 

claro que não há estrada de terra e pequenos reparos que resistam, eu conheço bem também a 
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região de Óbidos, onde é intensa a estação pluviométrica neste período do ano, em todos os 

anos, há também ainda a agravar a declividade, geralmente acentuada, promove também o 

desmoronamento e a desagregação do solo não revestido, isso fica mais fácil. São só essas 

pequenas considerações que eu queria fazer para ao final esperar a manifestação de vossa 

excelência. Logo após a devida manifestação, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer 

dos embargos, e, ao identificar a possibilidade de conferir-lhes efeito modificativo, determinar a 

reabertura da instrução processual, com remessa à SECEX e ao MPC. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu vou acompanhar o 

relator e meramente apenas uma constatação que ao conselheiro André me pareceria mais 

fácil, embora não seja economia nossa, mas eu vejo aqui convênios tratando de vicinal sendo 

assinados com a SEPOF. O estado tem a secretaria de transporte que tem maquinários, tem 

regionais exatamente para fazer esse tipo de serviço. Então apenas um mero palpite e uma 

certa surpresa de que recursos destinados a obras rodoviárias estarem deixando de lado a 

secretaria de transporte a serem assinados com a SEPOF, que embora com técnicos 

qualificados, exatamente não é a especificação dela para esse tipo de empreendimento. Mas eu 

acompanho vossa excelência. 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 2007/50411-1, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Itupiranga, responsável Adécimo Gomes dos Santos, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, registrando-se na ocasião o impedimento da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das penalidades cabíveis na espécie 

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

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

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

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

erário estadual na importância de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), aplicando-lhe a multa 
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no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo débito apontado, e, ainda, aplicar ao 

senhor Cássio Alves Pereira a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais) pela não 

emissão do relatório conclusivo do objeto do Convênio. 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 2007/52088-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Breves, responsável 

Luiz Furtado Rebelo, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais 

ao responsável e à senhora Renata Valente Nogueira, ficando à autoridade administrativa, a 

critério do Douto Plenário, ser solidariamente responsabilizada pela aplicação dos recursos, 

além de recomendações à SEPOF (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 devolução 

de valor, com aplicação das multas ao seu responsável nos valores de R$937,00 (novecentos e 

trinta e sete reais) pela irregularidade e R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais) pelo não 

encaminhamento das contas no prazo regimental, e aplicar, ainda, ao senhor João de Matos 

Feitosa, subscritor do convênio, a multa regimental no valor de R$937,00 (novecentos e trinta e 

sete reais); e à senhora Renata Valente Nogueira, responsável pelo acompanhamento e emissão 

do laudo conclusivo, a multa no valor R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2013/50853-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Produtores 

Rurais de Jabaroca, responsável Marcos Freitas de Sousa, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 238

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

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

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

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

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

em débito para com o erário estadual na importância de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pelo débito 

apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não encaminhamento das contas no prazo 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/51714-0, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação Comunitária São Raimundo, responsável Raimundo Nilson 

Santos de Melo, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

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

devolução do valor conveniado e, ainda, caso relator entenda por aplicar o art. 2º da Resolução 

nº 13.989/95 (responsabilidade solidária), opina pela citação prévia das senhoras Sônia Lúcia 

Bastos Maranhão e Marielza Valente Mafra, para que possam gozar do direito ao contraditório 

e à ampla defesa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

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

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

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

responsáveis o senhor Raimundo Nilson Santos de Melo e a Associação Comunitária São 

Raimundo em débito para com o erário estadual na importância de R$20.000,00 (vinte mil 

reais), aplicando tanto ao responsável quanto à Associação a multa no valor de R$907,00 

(novecentos e sete reais) pelo débito apontado e, ainda, aplicar ao seu responsável a multa no 

valor R$907,00 (novecentos e sete reais) pela remessa intempestiva das contas. Consultado o 

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

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

Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o Relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o Relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o Relator, porém sem a responsabilidade 

solidária. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho a divergência. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi 

o vencedor por maioria (4x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/52256-5, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Agência de Empregos e Projetos Sociais de 

Parauapebas, responsável Leda Maria Sadala Brito, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/51941-5, que trata da Tomada 

de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Breves, responsável Luiz Furtado Rebelo, cujo 

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

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

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

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável, bem como a inabilitação 

para cargo em comissão e função de confiança no âmbito estadual pelo período de (05) cinco 

anos, além de remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará para as providências 

de apuração de improbidade administrativa (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, 

compelindo seu responsável a devolver ao erário estadual a importância de R$100.000,00 (cem 

mil reais) devidamente corrigidos, juntamente com as multas de R$10.000,00 (dez mil reais) 

pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos 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 2009/53357-3, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Igarape-Miri, responsável Dilza Maria Pantoja 

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

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução 
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do valor conveniado e aplicação das multas regimentais à 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, ficando à senhora Dilza Maria Pantoja Corrêa em débito com o 

erário estadual na importância de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), aplicando-lhe a 

multa no valor de R$6.500,00, (seis mil e quinhentos reais) pelo débito apontado e, ainda, 

aplicar ao senhor Roberto Pina Oliveira a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais) 

pelo não atendimento à diligência deste Tribunal. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2011/53037-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de São 

Geraldo do Araguaia, responsável Jorge Barros de Alencar, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das 

multas regimentais ao seu responsável (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, 

compelindo seu responsável a devolver ao erário estadual a importância de R$156.826,20 

(cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos), aplicando ao seu 

responsável a multa de R$15.682,62 (quinze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e 

dois centavos) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) pela remessa 

intempestiva das contas a este tribunal ensejando na tomada 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 2013/50505-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação dos Trabalhadores Rurais Ribeirinhos do Araguaia, responsável Francisco Veloso 

da Costa, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 
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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 de multas regimentais ao seu responsável, com 

sugestão de aplicação de inabilitação para cargo em comissão e função de confiança, ficando 

solidariamente em débito a Associação dos Trabalhadores Rurais Ribeirinhos do Araguaia, 

devendo a mesma ser citada para apresentação de defesa (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

contas irregulares, declarando solidariamente responsáveis Francisco Veloso da Costa e a 

Associação dos Trabalhadores Rurais Ribeirinhos do Araguaia em débito para com o erário 

estadual na importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais), e aplicar ao seu responsável a 

multa no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), pelo débito apontado; Associação dos 

Trabalhadores Rurais Ribeirinhos do Araguaia multa no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), 

pelo débito apontado e, aplicar, ainda ao responsável a multa no valor de R$937,00 (novecentos 

e trinta e sete reais), pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental, ensejando a 

tomada das mesmas. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o Relator, 

porém sem a multa à entidade. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Acompanho o Relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o Relator, porém sem a responsabilidade solidária. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho a divergência da Conselheira Rosa Egídia. A presidência proclamou que 

o voto do relator foi o vencedor por maioria de votos. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2005/53325-4, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, responsável 

Valciney Ferreira Gomes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, registrando-se na 

ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

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

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

penalidades cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

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

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

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

responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$36.000,00 (trinta e seis 

mil reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) pelo débito 

apontado, e comunicar ao Ministério Público Estadual das irregularidades constatadas nesta 

prestação 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 2003/51713-3, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Associação Folclórica Boto Cor-de-Rosa, responsável Joel 

Antônio Pereira Coelho, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais ao responsável 

e ao senhor Paulo Roberto Chaves Fernandes, ficando solidariamente responsáveis Joel Antônio 

Pereira Coelho e a Associação Folclórica Boto Cor-de-Rosa, devendo esta ser citada para 

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

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

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

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

responsáveis Joel Antônio Pereira Coelho e a Associação Folclórica Boto Cor-de-Rosa em 

débito para com o erário estadual na importância de R$6.111,95(seis mil, cento e onze reais e 

noventa e cinco centavos), e aplicar ao seu responsável as multas nos valores de R$611,19 

(seiscentos e onze reais e dezenove centavos), pelo débito apontado e R$ 907,00 (novecentos e 

sete reais), pela instauração da tomada de contas. Consultado o Plenário, este assim se 

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

Declaro-me impedido na votação deste processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Abstenho-me de votar. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o Relator. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o Relator, porém sem 

a responsabilidade solidária. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a divergência da Conselheira Rosa Egídia. Em havendo 

empate na votação, Sua Excelência a Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira apresentou voto de qualidade para acompanhar a divergência, sem atribuir 

reponsabilidade solidária à pessoa jurídica. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/52371-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Administração, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

do registro, com recomendações à SEAD, e, ainda, sugere aplicação da multa regimental à 

senhora Alice Viana Soares Monteiro, devendo a mesma ser citada para apresentar defesa 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro em caráter excepcional, 

com recomendações à Casa Civil e SEAD. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

se foi anunciado o Processo nº 2013/52694-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Procuradoria Geral do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pelo indeferimento do registro, com determinações à Procuradoria Geral do Estado 

do Pará, à Casa Civil da Governadoria do Estado e à SEAD, sem prejuízo da sujeição de multa 

ao ordenador responsável pela contratação (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir excepcional o registro, com recomendações à Casa Civil e SEAD. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 
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foram anunciados os Processos nºs 2016/50925-1 e 2016/50965-9, que tratam dos Atos de 

Admissão de Pessoal temporários realizados pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros, com 

recomendações à Sead e à Adepará e, ainda, que os senhores Alice Viana Soares Monteiro e 

Luciano Guedes sejam citados para apresentar defesas (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir em caráter excepcional os registros, com recomendações à ADEPARÁ. 

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 os Processos nºs 2015/51755-0 e 2015/51928-2, que 

tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporários realizados pela Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

indeferimento dos registros, com aplicação de multa regimental ao responsável pelas 

contratações, extensiva à autoridade que autorizou a contratação sub examine e determinação 

da imediata cessação dos contratos e dos pagamentos eventualmente em curso, bem como 

determinações à Casa Civil da Governadoria do Estado e à SEDAP (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir em caráter excepcional os registros, com 

recomendações à SEDAP. 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 a Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, considerando seu impedimento no processo a seguir e a relatoria do 

Vice-presidente, nos termos do art. 17, I do RITCE, transferiu a presidência ao Excelentíssimo 

Conselheiro Corregedor Odilon Inácio Teixeira, 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 2015/51582-7, que trata da Prestação de Contas 
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dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Irituia, responsável José de Anchieta Lima de Oliveira, cujo Relator foi o 

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

Procuradoria do Ministério Público de Contas, saudou inicialmente o nobre presidente em 

exercício, e em seguida, ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 

pela regularidade das contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu vou acompanhar o relator, e também quero 

saudar vossa excelência porque é a primeira vez que vejo vossa excelência dirigir o plenário 

desta Casa numa votação, aquilo que no passado os críticos da imprensa cinematográfica, 

quando passavam antes dos filmes principais, amostras dos filmes que viriam, eram trailer, 

avant première, vamos dizer assim, vossa excelência na presidência da Corte. Acompanho o 

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

Conselheiro Odilon, presidente, vossa excelência receba de coração nossos cumprimentos e 

uma elevada honra de ver vossa excelência, mesmo que momentâneo mas sabemos todos em 

que pese nosso compromisso entre os conselheiros, de acordo no rodízio, logo vossa excelência 

estará exercendo a presidência na sua plenitude, na sua totalidade, mas eu tenho uma honra 

muito grande, fico feliz de ver lá atrás toda a movimentação e hoje vossa excelência aqui, 

presidente, concurso público, auditor, conselheiro substituto, conselheiro, corregedor e agora 

presidente. Então eu tenho uma alegria muito grande especialmente, conselheiro, por vossa 

excelência estar nesse momento e, como o conselheiro Nelson fala, em breve estará lá na 

presidência. Eu acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a saudação do conselheiro Cipriano, que me 

precedeu, e eu acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira (Presidente em exercício): Eu também acompanho o relator e proclamo o 

resultado, por unanimidade, pela regularidade das contas. Quero agradecer a generosidade 

das palavras de todos.  Neste momento, Sua Excelência Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

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

agradeceu o apoio recebido e, assim, pronunciou-se: Gostaria de parabenizar o nobre 
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conselheiro, doutor Odilon, pela colaboração que realmente está dando, muito honrada de 

participar, de compartilhar com vossa excelência esse momento. Sempre que for preciso, vossa 

excelência, com certeza, está apto e no momento oportuno vossa excelência assumirá a 

presidência. Não só pelo momento do rodízio, mas com certeza já está apto a assumir. Está 

apto a assumir com clareza e comando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Essa ata é histórica, com certeza,  eu queria também me dirigir à 

bancada dos conselheiros substitutos porque na nossa Casa é a primeira vez que um membro 

dos auditores, conselheiros substitutos, assumem a sessão plenária embora no exercício está na 

rota do futuro bem próximo a assumir a presidência da Casa, de maneira que também já é uma 

conquista que vem da Constituição brasileira, da Constituição estadual, e que este plenário vê 

na plenitude se completar na manhã de hoje. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/51167-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal Rondon do Pará, responsável Shirley 

Cristina de Barros Malcher, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

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

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50637-1, que trata da Representação 

formalizada pela Câmara Municipal de Terra Santa, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

pelo não conhecimento do pedido e o consequente arquivamento e, no mérito, pelo 

desprovimento da representação, ficando a análise dos documentos referentes ao cumprimento 

do objeto do convênio, para a oportunidade da prestação de contas final, devendo ser o presente 

processo anexado aos autos do futuro procedimento de controle, quando de sua autuação 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer da representação para no mérito 
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julgá-la improcedente, juntando-a aos autos da Prestação de Contas do respectivo convênio. 

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

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

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

Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51114-0, 

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

Estado, procedência Instituto de Apoio aos Atletas de Futebol Profissional do Estado do Pará, 

responsável Severino Marçal de Menezes Júnior, 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 irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável, além de sugestão de multa coerção ao senhor José Ângelo 

Souza de Miranda, e, ainda, ficando solidariamente em débito Severino Marçal de Menezes 

Júnior e o Instituto de Apoio aos Atletas de Futebol Profissional do Estado do Pará (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, com responsabilidade solidária do Senhor Severino Marçal de 

Menezes Júnior e a entidade convenente quanto à devolução da importância de R$15.000,00 

(quinze mil reais), aplicando as multas: Ao IAFEP no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) pelo débito apontado; Ao responsável nos valores de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

pelo débito apontado e R$906,00 (novecentos e seis reais) pela remessa intempestiva das contas 

e, ao Senhor José Ângelo Souza de Miranda no valor de R$906,00 (novecentos e seis reais) 

pelo não encaminhamento do relatório de acompanhamento, controle e fiscalização do objeto 

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

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o Relator, mas sem a responsabilidade 

solidária ao IAFEP. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: 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 a divergência. A 
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presidência proclamou o Resultado: Voto divergente foi o vencedor por maioria (3x2). 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52354-0, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado 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 de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, além 

de determinação ao Hemopa (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

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

excepcionalmente os registros, devendo ser observadas as recomendações. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, tendo apenas o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior votado divergente ao acompanhar o parecer do Ministério Público de 

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

(4x1). Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2014/50033-6, 2014/50829-1 e 

2014/51110-6, 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 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  excepcionalmente os registros, além 

de recomendações ao Hemopa. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, tendo apenas o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior votado divergente 

ao acompanhar o parecer do Ministério Público de Contas. Prosseguindo-se foram 

anunciados os Processos nºs 2016/50271-8, 2016/50291-1 e 2016/50347-0, que tratam dos 

Atos de Admissão de Pessoal temporários realizados pela Secretaria de Estado de 

Educação, 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 

indeferimento dos registros, com as determinações a Seduc e Sead (pausa). A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 
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Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros, devendo ser expedida determinação 

para a Seduc, em até 15 dias, cessar o pagamento dos vencimentos, se ainda em vigor, e adotar 

as providências cabíveis, especialmente quanto à promoção de concurso público para 

provimento de cargos de sua estrutura. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto 

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

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o Relator. 

Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Deferimento excepcional dos registros. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Deferimento excepcional dos registros. A presidência 

proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria (3x2). Nos termos do 

disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados 

nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta 

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

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

assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: 

Encerrada a pauta de julgamento, submeto à consideração plenária a indicação de sua 

excelência, conselheiro André Dias, vice-presidente, para a relatoria das contas de 

governo do exercício de 2017 conforme previsão contida no artigo 51 do regimento interno 

desta Corte de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou unanimemente aprovando 

a proposição da matéria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Acho que a secretaria deve tomar as providências, pois 

importante comunicar ao poder executivo, aos órgãos responsáveis, para que haja já o 

entrosamento das equipes de acompanhamento. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro André, também 

vamos orientá-lo no sentido de formar a equipe, a comissão que será responsável pelas 

contas de governo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Porque o exercício de 2016, a relatoria é ainda de Luís Cunha. A de 

2017 vai só vir em 2018, mas é importante já a equipe ir trabalhando para evitar aquela 

questão de ficar aquele prazo extremamente curto, não é? Manifestação da Excelentíssima 
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Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então a secretaria 

geral para tomar as devidas providências. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros 

a solicitação de arquivamento e baixa no sistema deste Tribunal de Contas do processo de 

número 2014/51364-4 tendo em vista a sua instauração indevida por tratar-se de recursos 

federais. A secretaria de controle externo e a excelentíssima senhora conselheira substituta 

Milene Cunha confirmaram tal condição, devendo a documentação ser devolvida ao 

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

matéria consubstanciada na Resolução nº 18.883, desta data. E nada mais havendo a tratar, 

Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às doze horas e vinte e sete minutos (12h27min) e mandou que eu, Jorge 

Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 
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