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ATA Nº 5.449 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezesseis (16) do mês de fevereiro do ano dois 

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

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

Lima de Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 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 do Ministério Público de Contas Stephenson Oliveira Victer, reuniu-se o 

Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos 

termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à 

ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno 

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

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

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, por estar cumprindo agenda oficial representando o 

Tribunal de Contas do Estado, e, também, do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, por motivo 

de força maior. Em seguida, a Presidência, considerando dispositivo regimental, convocou o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para atuar na sessão na 

bancada dos conselheiros, tendo de imediato assumiu o encargo. Disponibilizada, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia quatorze (14) 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

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

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 
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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 do processo 

de nº 5 cuja parte estava presente em plenário para apresentar sustentação oral. Neste sentido 

foi anunciado o Processo nº 2005/51928-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Tucuruí, responsáveis Parsifal de Jesus Pontes e Cláudio Furman, cujo 

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

ouvido o representante do Ministério Público de Contas: Bom dia a todos. Antes de me 

manifestar nos autos, como é a primeira oportunidade de comparecer ao plenário após a 

alteração da gestão da casa, eu queria congratular vossa excelência na presidência, o 

conselheiro André Dias na vice-presidência e o conselheiro Odilon Teixeira na corregedoria. 

Quero agourar pleno êxito na administração de vossas excelências e peço licença também para 

em nome do senhor secretário, Tuffi, desejar também igual sorte a todos os servidores que 

compõem o brilhante corpo diretivo desta casa, alguns dos quais eu tenha até testemunhado ao 

longo desses anos a excelente condição de exercer cargos e funções de confiança. E também 

um breve registro, hoje o Ministério Público de Contas do Pará e nacional está em festa. Hoje, 

dia 16 de fevereiro, é o dia do aniversário natalício do nosso decano nacional, o procurador de 

contas Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, que já está quase completando 50 anos de 

dedicação à causa ministerial, tanto no Ministério Público comum, de justiça, como no 

Ministério Público de Contas. Então o nosso desejo é que este seja um dia especial para ele, 

assim como está sendo em todos os rincões do Brasil, de onde vem as congratulações e o 

enaltecimento à grande figura que o doutor Antônio Maria Cavalcante representa. Quanto aos 

autos, o Ministério Público de Contas ratifica integralmente o parecer contido nos autos da 

lavra da procuradora Silaine Karine Vendramim, qual seja pela irregularidade das contas, 

com devolução dos valores glosados e aplicação de multas regimentais aos seus responsáveis. 

Presente em plenário o senhor Hamilton Guedes, como representante do senhor Parsifal Pontes, 

usou da prerrogativa constitucional do direito à ampla defesa, e produziu a seguinte 

manifestação: Bom dia a todos. Eu peço um pequeno espaço, somando às palavras do 

representante do Ministério Público, também gostaria de parabenizar a presidente Lourdes 

Lima, que em recente ato administrativo assumiu a presidência desta Corte, o vice-presidente 

André Dias, corregedor e demais conselheiros componentes da direção desta Egrégia Corte. 
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Senhoras e senhores, este processo é um processo antigo e pequeno, muito pequeno do ponto 

de vista do investimento do recurso público. Foi à época, em 2003, no valor de 56 mil reais, 

cuja finalidade teria como objetivo básico do convênio a bilateralidade de atividades públicas. 

De uma parte ADEPARÁ, que forneceria 10 servidores escolhidos e treinados pela ADEPARÁ, 

que se apresentariam à prefeitura de Tucuruí para o exercício da atividade de fiscalização da 

progressão da febre aftosa na fronteira do município de Tucuruí com Cametá. Essa era a parte 

referente à ADEPARÁ. Da parte da prefeitura de Tucuruí, competiria montar uma estrutura 

física, exatamente no quilômetro 11 da rodovia Transcametá, que seria a base de trabalho dos 

servidores da ADEPARÁ. Eu chamo a atenção para este detalhe inicial, conselheiro relator, 

para que fiquem bem distintas as responsabilidades de uma instituição e da outra. A prefeitura 

de Tucuruí, segundo me informou o prefeito à época responsável pelo feito, doutor Parsifal, 

gastou na montagem dessa estrutura física muito mais do que o valor do convênio, porque 

montou uma estrutura em engenharia. Uma estrutura com condições de prestação de serviço. E 

a ADEPARÁ deu os 10 servidores para o exercício da atividade de fiscalização. Permeando, 

esses autos, excelências, e na minha defesa escrita eu até louvei a diligência, a preocupação da 

Corte estadual em esgotar todas as instâncias apreciativas e examinadoras dos autos, assim é 

que passou pela 3ª CCG, passou pela 6ª comissão, passou na Corregedoria, no Ministério 

Público, todas as instâncias examinatórias, sobre a acuidade da aplicação do dinheiro público. 

E todas elas disseram que: 1) houve a absoluta, integral e total aplicação do recurso público; 

2) o convênio foi absolutamente cumprido do ponto de vista da sua objetividade. Então o que 

aconteceu para que essas contas tenham sido reprovadas? Primeiro, o convênio foi firmado 

por 11 meses no ano de 2003. Ao final deste ano, houve um aditivo prorrogando este contrato 

até o final de 2004, era uma época de muita incidência da febre aftosa no rebanho do Pará e o 

nosso estado se encontrava inclusive sob restrições dos órgãos que administram esta situação. 

Prorrogado até 2004, o convênio foi encerrado dia 31 de dezembro de 2004, precisamente no 

dia em que se encerrava a gestão e o mandato do prefeito Parsifal Pontes. Ele então 

encaminhou toda a documentação da prestação de contas com cópia para ADEPARÁ e 

entregou os documentos originais da prestação de contas à equipe de transição do novo 

prefeito. Vale dizer que seu adversário político ferrenho, Cláudio Furman, a partir de este 

momento devolveu aos cofres públicos a parcela financeira referente às aplicações financeiras 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 254

que demandaram dos recursos ao longo do tempo. Ou seja, no meu sentir, e naturalmente do 

ponto de vista do entendimento técnico sobre convênios e respectivas prestações de contas, o 

prefeito Parsifal Pontes cumpriu todas as suas obrigações. O novo prefeito teria, segundo o 

artigo que está citado aqui do regimento interno da Corte, 60 dias para prestar contas, já que 

a administração é impessoal, a responsabilidade da administração pública não é da pessoa do 

prefeito, mas sim da municipalidade, da instituição Prefeitura. E o prefeito que assumiu, 

Cláudio Furman, não fez a prestação de contas no prazo legal de 60 dias, razão pela qual foi 

determinada a tomada de contas especial. A tomada de contas especial registra precisamente o 

que eu aqui já falei: a ADEPARÁ informando que os objetivos foram cumpridos; a fiscalização 

municipal afirmando que as metas foram atingidas. Porém, ao final, depois da reabertura da 

instrução por nós solicitada, depois do acolhimento da reabertura pelo conselheiro André Dias 

e do reexame da matéria, ficou constatada uma situação considerada como irregular. Não 

havia nos autos e não havia na documentação da prestação de contas que foi refeita pelo 

doutor Parsifal, já que a ADEPARÁ dizia que não tinha mais nada e a prefeitura de Tucuruí 

também dizia isso, mas o nosso trabalho de diligência na ADEPARÁ, na Federação da 

Agricultura e etc., com fotografias do posto que foi construído e que está nos autos, tudo nós 

conseguimos apurar para configurar a execução material do convênio. Mas ainda assim ficou 

uma dúvida, que foi levantada pelos setores técnicos da Corte com relação à comprovação do 

pagamento dos 10 servidores da ADEPARÁ. Senhores conselheiros, senhora presidente e 

senhor representante do Ministério Público, essa é a única eventual irregularidade suscitada 

nos autos, tão somente. Tanto é verdadeiro que a obrigatoriedade pela devolução de valor não 

está pelo total do convênio, que é 56 mil e sim de 31mil, que é exatamente o que o setor técnico 

apurou, que diria respeito ao pagamento dos 10 servidores da ADEPARÁ, e que não há nos 

autos nenhum recibo deles. Não se consegue ver, segundo diz a auditoria e os órgãos 

examinadores, não tem como se comprovar nos autos que os 10 servidores receberam seus 

salários mensais. Essa é a eventual e suposta irregularidade cuja constatação resultou na 

desaprovação das contas. Na defesa que nós produzimos, eu fui pessoalmente procurar saber 

como era o procedimento deste pagamento. Como foi que em que pese ser um convênio que tem 

13 anos, as pessoas já não se lembram de quase nada, eu tentei localizar alguns desses 10 

servidores indo lá na ADEPARÁ, nenhum está mais lá porque eles foram contratados 
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temporariamente, só por 11 meses. Enfim, o presidente da ADEPARÁ hoje é outro, assim como 

o prefeito de Tucuruí, os órgãos internos como a tesouraria e prefeitura de Tucuruí não 

conhecem nada sobre esse assunto. Mas não é possível, eu só queria saber qual foi o modus 

operandi, porque não é possível que esses servidores não tenham recebido seus salários. Ao 

longo de 13 anos eles teriam reclamado, ido na justiça, feito algum movimento. A ADEPARÁ 

disse que o objetivo foi cumprido, os órgãos de fiscalização da febre aftosa constataram que 

tudo funcionou; e os servidores não receberam o dinheiro? Seria uma coisa até inaceitável, do 

ponto de vista objetivo. Mas eu apelei para a minha experiência pessoal, eu fui bancário por 30 

anos, eu fui ao banco e constatei que houve um acordo dos 10 servidores com a prefeitura para 

que recebessem seus salários via conta bancária na agência do Banpará de Tucuruí. Cada um 

deles abriu a sua conta individual e o prefeito mandava o dinheiro pelo banco, que redistribuía 

esse valor em cada conta. O servidor sacava o dinheiro via caixa, talão de cheque, 

transferência, etc. E isso não transitou nos autos porque conta bancária não dá recibo, credita 

na conta, eu abro ela, se tem 1 mil reais, eu saco esse dinheiro e esse meu saque não vai para a 

prestação de contas do convênio, mas sim para o controle do depositante. Os autos são muito 

claros nesse sentido. A nossa arguição de defesa é responsabilizar o prefeito Cláudio Furman 

por não ter cumprido a regulamentação regimental de prestar contas nos 60 dias, portanto ele 

é o responsável pela tomada de contas especial e pelos consectários dela decorrentes. E o 

prefeito Parsifal não poderia devolver 31 mil reais, como está sendo pedido na decisão, por 

conta de que esses 10 servidores receberam efetivamente seus salários, que é o objeto em 

discussão e discordante das alegações dos exames. É como eu pediria que houvesse a 

aceitação desses argumentos e reconsideração com relação à decisão que já estaria desenhada 

aqui nos autos. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Doutor Hamilton, uma informação 

que não consta aqui nos autos é a questão dos extratos que o senhor teve acesso. Não consta 

aqui nos autos esse extrato bancário que o senhor disse que teve aceso. Manifestação do 

Doutor Hamilton Guedes: Os extratos bancários estão com cada um dos 10 prestadores de 

serviços. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: E como o 

senhor sabe que existem esses extratos? Manifestação do Doutor Hamilton Guedes: Porque lá 

na prefeitura, e através da informação dada pelo doutor Parsifal, que disse: “Hamilton, a 
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prefeitura não pagava esses servidores, eu só sabia que eram 300 reais por mês para cada um. 

A única coisa que a ADEPARÁ informou. E passava o dinheiro para a prefeitura. 300 reais 

multiplicado por 10 totalizava 3 mil reais, eu mandava 3 mil reais para o Banpará”. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: O senhor foi ao 

Banpará e lá te informaram isso? O senhor pediu isso formalmente? Manifestação do Doutor 

Hamilton Guedes: Não, excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Eles informaram também formalmente? Manifestação do Doutor Hamilton 

Guedes: Não, excelência. Veja só, o banco não disponibiliza mais esses documentos porque 

eles já foram microfilmados. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Mas a razão da microfilmagem é justamente poder guardar esses documentos. 

Manifestação do Doutor Hamilton Guedes: Mas excelência, por essa razão, se vossa excelência 

retornar à minha defesa, quando eu pedi uma verificação in loco, eu pedi na ADEPARÁ e 

vossa excelência diz no relatório que eu ouvi aqui do secretário, que foi feita, mas também no 

banco. Eu não poderia chegar no banco como uma pessoa comum e dizer: “Olha, eu quero 

esses extratos de 2003”. O banco iria dizer: “Quem é você?” Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Mas o senhor é procurador do ex-prefeito. O senhor 

não é uma pessoa comum. Manifestação do Doutor Hamilton Guedes: Mas, excelência, é uma 

manipulação sigilosa. É conta bancária. Ou eu levaria uma ordem judicial ou o 

encaminhamento de um órgão oficial, no caso o Tribunal. É por isso que eu pedi que fosse o 

TCE que pudesse diligenciar, junto ao Banpará, para obter esses extratos dos servidores ou 

que o banco dissesse que não possui mais. Como eu não tive êxito na pesquisa junto ao banco, 

eu fui para um caminho aparentemente mais fácil, ou seja, eu fui atrás dos servidores. Em 

primeiro lugar, o presidente atual da ADEPARÁ, senhor Luciano Guedes, que não tem nenhum 

parentesco comigo, disse não saber do que se tratava, por ser de 2003, da década passada. Eu 

dei a relação dos 10 servidores e pedi para fazer contato com eles. Ele disse: “Esses 10 foram 

contratados temporariamente por 11 meses, prorrogado por mais 10 meses, foram treinados na 

ADEPARÁ e disponibilizados para a prefeitura. Acabou o convênio, eles foram embora”. 

Agora imaginem se esses servidores não tivessem recebido seus salários. Eles teriam ficado 

quietos ao longo de 13 anos? Alguém já não teria assumido o patrocínio dessa causa para que 

eles recebessem esse valor insignificante, à época, de 300 reais por mês, mas era em 2003, eu 
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imagino até que seja o valor do salário mínimo à época. Essa segurança, mas para tirar 100% 

da dúvida, só o banco, porque a ADEPARÁ já disse na resposta que não tem nenhuma 

documentação sobre o assunto. Isso foi lido aqui pelo nobre secretário. Abstraída a hipótese de 

se ter a documentação via ADEPARÁ, recorrer-se-ia ir atrás de cada servidor, e essa hipótese 

está fora, a ADEPARÁ não tem nem o registro dos endereços, do CPF, nada desses 10 

servidores. Restaria o banco comprovar aquilo que o doutor Parsifal me revelou e o que eu 

admiti como perfeitamente razoável. O banco abre a conta do meu empregador e eu vou lá, 

recebo e não preciso comprovar que saquei. É um ato operacional bancário e não 

administrativo. Por essa razão não houve, pelo menos continua não havendo nenhuma 

possibilidade material ou objetiva para que se comprove que esses servidores receberam os 

valores. E reafirmo, no meu minuto final, que o objetivo foi atingido, a prefeitura fez a sua 

parte, o doutor Parsifal devolveu o valor resultante das aplicações financeiras ao longo do 

período, o dinheiro ficou disponibilizado na conta da prefeitura, isso está nos autos, e o único 

desdém, a única pendência, e isso está claramente nos autos, diz respeito a não comprovação 

que esses 10 servidores receberam a contrapartida pelos seus serviços mensais. Por conta 

disso as contas estão sendo consideradas rejeitadas, uma imputação de gravidade à pessoa 

que, a meu sentir, não tem nenhuma responsabilidade sobre os desacertos e que eu pediria que 

o conselheiro relator considerasse ou, se não tanto, que mantivesse aberta a instrução para 

efeito de um contato direto com o Banpará. É como eu defendo. Eu gostaria que no bojo da 

discussão fosse considerada a possibilidade de uma nova incursão da Corte com a soberania 

do seu poder institucional junto ao banco, que aí dirimiria todas as dúvidas. Muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu acho que o encaminhamento dos conselheiros após a discussão seria depois da 

apresentação do voto e eu queria considerar importante a manifestação do eminente advogado, 

doutor Hamilton Guedes, no sentido de verificarmos a possibilidade de fazer essa verificação 

solicitada por ele. Regimentalmente, eu até estive conversando com o relator, talvez teríamos 

que fazer essa diligência. Então eu estou pensando se pode fazer depois do voto, ou se tem que 

ser exatamente depois da apresentação deste, ou ainda, se pode pedir antes. Terminada esta 

fase, sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas irregulares, declarando o 

senhor Parsifal de Jesus Pontes em débito para com o erário estadual na importância de 
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R$31.446,26 (trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), 

aplicando-lhe a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais) pela instauração da 

tomada de contas; e irregulares as contas de Cláudio Furman, ficando este em débito para com 

o erário estadual na importância de R$7.681,18 (sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e 

dezoito centavos), decorrente de saldo não devolvido ao órgão concedente. Em votação, Sua 

Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior assim manifestou-se: Presidente, 

exatamente como já me manifestei, conversando inclusive com o relator, eu quero pedir vista 

do processo com o objetivo de esclarecermos todas e quaisquer dúvidas, dando direito à ampla 

defesa e o contraditório e, em seguida, a conselheira autorizando, vamos fazer as diligências 

necessárias e depois da verificação trazemos o processo para pauta para o devido julgamento, 

análise e o posicionamento do eminente relator. Por isso eu peço vistas, presidente. A 

presidência deferiu o pedido formulado. Após esse pronunciamento, Sua Excelência o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, ausentou-se do plenário. Prosseguindo-se, foi 

anunciado o Processo nº 2007/50440-6, que agasalha a prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Magalhães Barata, responsável Raimundo Faro Bittencourt, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação da multa regimental ao 

seu responsável. Pausa. A presidência anunciou que embora regularmente citado, o responsável 

supra, não esteve presente e nem se fez representar em plenário. Pausa. A matéria entrou a fase 

da discussão. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para 

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

na importância de R$8.472,97 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e sete 

centavos), aplicando-lhe a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo débito 

apontado. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que 

anunciou a presidência que por unanimidade resolveu o plenário acolher a manifestação do 

relator. O conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior retornou ao plenário. Incontinenti, foi 

anunciado o Processo nº 2008/53374-9, que cuida da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 
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Augusto Corrêa, responsável Amós Bezerra 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, sem prejuízo da aplicação das 

multas regimentais ao seu responsável. Pausa. A presidência anunciou que embora 

regularmente citado, o responsável supra, não esteve presente e nem se fez representar em 

plenário. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

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

seu responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$23.683,55 (vinte e 

três mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), aplicando-lhe a multa de 

R$2.368,35 (dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) pela devolução 

apontada. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que 

anunciou a presidência que por unanimidade resolveu o plenário acolher a manifestação do 

relator. Logo após foi anunciado pelo senhor secretário o Processo nº 2009/51983-4, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Baião, responsável Benedita do Pilar Lobo Dias, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, além da aplicação das multas regimentais a responsável e extensiva ao titular da 

concedente. A presidência anunciou que embora regularmente citado, a responsável supra, não 

esteve presente e nem se fez representar em plenário. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

no sentido de julgar as contas irregulares, declarando sua responsável em débito para com o 

erário estadual na importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), aplicando-lhe a multa no valor 

de R$1.000,00 (mil reais) pelo débito apontado, e, ainda, aplicar ao senhor Nilton Lopes de 

Faria a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não atendimento à diligência 

desta Corte de Contas. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade 

em que anunciou a presidência que por unanimidade resolveu o plenário acolher a manifestação 

do relator. No prosseguimento, foi anunciado o Processo nº 2012/51576-2, que agasalha a 
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prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, responsável 

Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias 

que ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos obteve o imediato 

deferimento, oportunizando este julgamento no retorno para o dia 23 de março. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2007/52246-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de São Caetano de Odivelas, responsável Pedro Paulo Sousa de Almeida, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que, ao ratificar o 

posicionamento lavrado nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor glosado e aplicação das multas regimentais e, ainda, a prévia citação do espólio do senhor 

Jacob Guedes Valentim, para fins de produção de alegações de defesa, já que, em tese, é 

passível sua responsabilização solidária, a teor da Súmula 230 do TCU, que reste claro, 

outrossim, que a presente irregularidade é insanável, posto que decorre de ato doloso de 

improbidade administrativa. A presidência anunciou que embora regularmente citado, tanto o 

responsável supra quanto o espólio do senhor Jacob Guedes Valentim não estiveram presentes e 

nem se fizeram representar em plenário. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

contas irregulares, ficando o senhor Pedro Paulo Souza de Almeida em débito para com o 

erário estadual na importância de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo débito apontado e R$907,00 

(novecentos e sete reais) pela remessa intempestiva das contas. Consultado o plenário, este se 

manifestou favoravelmente, oportunidade em que anunciou a presidência que por unanimidade 

resolveu o plenário acolher a manifestação do relator. Imediatamente, foi chamado à ordem a 

pauta o Processo nº 2009/50686-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Ourém, responsável Raimundo Zoé de Jesus Saavedra, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução parcial dos recursos repassados 

pelo Estado e aplicação de multas ao seu responsável. A presidência anunciou que embora 
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regularmente citado, o responsável supra, não esteve presente e nem se fez representar em 

plenário. Pausa. A matéria foi à baila da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, devendo o 

responsável restituir ao erário estadual o valor de R$5.189,25 (cinco mil, cento e oitenta e nove 

reais e vinte e cinco centavos), juntamente com as multas de R$907,00 (novecentos e sete reais) 

pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não encaminhamento das contas 

no prazo regimental; ao Sr. Antônio Elias de Oliveira, aplicar a multa de R$907,00 (novecentos 

e sete reais) pelo não atendimento à diligência desta Corte de Contas. Consultado o plenário, 

este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que anunciou a presidência que por 

unanimidade resolveu o plenário acolher a manifestação do relator. Em sequência, foi 

anunciado o Processo nº 2011/52928-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Vitória do Xingu, responsável Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias, registrando-se em ata o impedimento de Sua Excelência 

a conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao seu responsável. A presidência anunciou que 

embora regularmente citado, o responsável supra, não esteve presente e nem se fez representar 

em plenário. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

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

seu responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$330.037,17 

(trezentos e trinta mil, trinta e sete reais e dezessete centavos), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$33.000,00 (trinta e três mil reais) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e 

sete reais) pelo não encaminhamento das contas, o que ensejou a sua tomada. Consultado o 

plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que anunciou a presidência que 

por unanimidade resolveu o plenário acolher a manifestação do relator. Imediatamente foi 

anunciado o Processo nº 2011/52950-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Faro, responsável Denilson Batalha Guimarães, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer lavrado nos autos, opinou pela 
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irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável. A presidência anunciou que embora regularmente citado, o 

responsável supra, não esteve presente e nem se fez representar em plenário. Pausa. A 

presidência informou que, embora regularmente notificado, o responsável supra não esteve 

presente e nem se fez representar na audiência plenária. Pausa. A matéria entrou no foco da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto 

no sentido de 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) pela não apresentação das contas no prazo regimental. Consultado o plenário, este se 

manifestou favoravelmente, oportunidade em que anunciou a presidência que por unanimidade 

resolveu o plenário acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2011/52951-3, que agasalha a tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal de Vitória 

do Xingu, responsável Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela 

irregularidade das contas com devolução do valor recebido e não declarado legalmente e ainda 

com sujeição à aplicação das sanções regimentais cabíveis na espécie. A presidência anunciou 

que embora regularmente citado, o responsável supra, não esteve presente e nem se fez 

representar em plenário. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

irregulares, ficando o responsável pelas mesmas em débito para com o erário estadual no valor 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), importância a ser devolvida corrigida monetariamente e 

ainda com as multas nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo débito apontado e de 

R$907,00 (novecentos e sete reais) pela instauração da tomada de contas. Consultado o 

plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que anunciou a presidência que 

por unanimidade resolveu o plenário acolher a manifestação do relator. Logo após, foi 

anunciado pelo senhor secretário o Processo nº 2011/53084-0, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Rio Maria, responsável Walter José da Silva, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 
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representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando pela irregularidade das contas, sem devolução de valores e aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável, com determinação à SEPLAN. A presidência anunciou que 

embora regularmente citado, o responsável supra, não esteve presente e nem se fez representar 

em plenário. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

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

devolução de valores, aplicando ao seu responsável a multa no valor de R$907,00 (novecentos e 

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

mesmas. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que 

anunciou a presidência que por unanimidade resolveu o plenário acolher a manifestação do 

relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2013/50441-1, que cuida da Tomada de 

Contas instaurada na Associação dos Produtores Rurais da Vicinal 175 Sul, responsável 

Josimar Oliveira Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais. A presidência anunciou 

que embora regularmente citado, o responsável supra, não esteve presente e nem se fez 

representar em plenário. Pausa. A matéria ficou sob a ótica da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto para julgar as contas 

irregulares, ficando solidariamente responsáveis o Sr. Josimar Oliveira Silva e a Associação 

dos Produtores Rurais da Vicinal em débito para com o erário estadual na importância de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e aplicar ao seu responsável as multas nos valores de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo 

não encaminhamento das contas no prazo regimental, ensejando a tomada das mesmas. 

Consultado o plenário, aconteceu a seguinte tomada de posição. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo 

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

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator, entretanto, 

sem a responsabilidade solidária. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Julival Silva Rocha: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora 
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Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Acompanho o relator sem a 

responsabilidade solidária. Ao final, a presidência proclamou que, por maioria, (4x2), o 

plenário acatou a manifestação do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2013/51176-7, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola 

Estadual de Ensino Médio Professora Ernestina Pereira Maia, responsável Cosme de Oliveira 

Gomes, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável e à senhora Iracy de 

Almeida Gallo Ritzmann. A presidência anunciou que embora regularmente citado, o 

responsável supra, não esteve presente e nem se fez representar em plenário. Pausa. A matéria 

entrou na fase de discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu proposta de Decisão no sentido de julgar as contas irregulares, declarando 

seu responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$36.240,00 (trinta e 

seis mil e duzentos e quarenta reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$3.624,00 (três 

mil, seiscentos e vinte e quatro reais), pelo débito apontado; R$906,19 (novecentos e seis reais e 

dezenove centavos), pela instauração da tomada de contas e, ainda, aplicar a senhora Iracy de 

Almeida Gallo Ritzmann a multa no valor de R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove 

centavos), pela não emissão do laudo; com remessa dos autos ao MPE para as providências 

cabíveis e, ainda, cópias da decisão à SEDUC e SEAD. Consultado o plenário, este se 

manifestou favoravelmente, oportunidade em que anunciou a presidência que por unanimidade 

resolveu o plenário acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado 

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

referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na 

mesma senda, foi anunciado o Processo nº 2013/51378-4, que agasalha a tomada de contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará, responsável Antônio Silas Melo 

da Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado 

e aplicação das multas regimentais ao seu responsável extensiva ao senhor Cledson de Souza 
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Leitão. A presidência anunciou que embora regularmente citado, o responsável supra, não 

esteve presente e nem se fez representar em plenário. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

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

estadual na importância de R$3.000,00 (três mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) 

pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental; e, ainda, aplicar ao senhor Cledson 

de Souza Leitão a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não atendimento a 

diligência desta Corte de Contas. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, 

oportunidade em que anunciou a presidência que por unanimidade resolveu o plenário acolher a 

manifestação do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2013/53128-7, que cuida 

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

Silva, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo 

legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o 

parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas ao seu responsável. A presidência anunciou que embora 

regularmente citado, o responsável supra, não esteve presente e nem se fez representar em 

plenário. Pausa. A matéria entrou na esteira das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de julgar as contas 

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

de R$88.283,95 (oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$8.828,00 (oito mil, oitocentos e vinte e oito reais), 

pelo débito apontado e R$1.812,00 (um mil, oitocentos e doze reais), pela instauração da 

tomada de contas e com remessa da cópia desta decisão ao Ministério Público Estadual para as 

providências cabíveis. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2014/51356-4, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Laurival Magno Cunha, 

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

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 
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autos, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do Acórdão nº 53.269 desta Corte de 

Contas, a fim de que o débito imputado ao recorrente seja fixado no valor de R$29.290,84 

(vinte e nove mil, duzentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), hipótese que, uma vez 

acolhida, reclama reforma também quanto ao valor da multa cominada, de modo que esta seja 

proporcional ao valor da condenação pelo dano causado ao erário, mantidos os demais termos 

da decisão atacada. A presidência anunciou que embora regularmente citado, o recorrente 

supra, não esteve presente e nem se fez representar em plenário. Pausa. A matéria entrou na 

fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto para conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento parcial para, 

reformando a decisão do Acórdão 53.269, determinar a devolução de R$29.290,84 (vinte e 

nove mil, duzentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), bem como reduzir o valor da 

multa pelo dano ao erário para R$2.929,08 (dois mil, novecentos e vinte e nove reais e oito 

centavos), assim como para a instauração da tomada de contas para R$907,00 (novecentos e 

sete reais), mantendo os demais termos do Acórdão atacado. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente favorável, oportunidade em que proclamou a presidência que 

unanimemente resolveu o plenário acatar a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado 

o Processo nº 2014/51359-7, que trata do Pedido de Rescisão interposto por Alcides Abreu 

Barra, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias que solicitou a retirada deste 

processo da pauta de julgamento tendo obtido o imediato deferimento, com o retorno para a 

sessão ordinária do dia 23 do mês de março. Em ato contínuo, foi anunciado o Processo nº 

2016/50543-2, que trata do Pedido de Rescisão interposto por Liberato Magno da Silva Castro, 

cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos, opinando pelo não conhecimento do pedido de rescisão, porém, caso seja 

conhecido, pugna pela improcedência, mantendo-se todos os termos da decisão consubstanciada 

no Acórdão nº 55.182, de 22.10.2015. A presidência anunciou que embora regularmente citado, 

o requerente supra, não esteve presente e nem se fez representar em plenário. Pausa. A matéria 

foi colocada sob a ótica da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando nesta senda, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do pedido de rescisão, julgando-o 

improcedente, mantendo inalterada a decisão rescindenda. Consultado o plenário, este se 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 267

manifestou favoravelmente, oportunidade em que anunciou a presidência que por unanimidade 

resolveu o plenário acolher a manifestação do relator. Nesta votação, foi registrada a ausência do 

conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se, foram anunciados os Processos 

nºs 2015/50888-7, 2016/50938-6, 2016/50949-9 e 2016/50971-7, 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 legal e regimental, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando pelo indeferimento dos registros, com imediata cessação dos pagamentos e 

recomendações à Sead e Seduc, e que às senhoras Alice Viana Soares Monteiro, Ana Cláudia 

Serruya Hage, Rosangela Rocha Pires e Ruth Pina sejam citadas para, querendo, apresentarem 

defesa no prazo legal. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de indeferir os 

registros, devendo ser expedida determinação para que a Seduc, em até 15 dias, cesse o pagamento 

dos vencimentos, se ainda em vigor, e reiterar as recomendações anteriores. Consultado o plenário, 

o conselheiro André Teixeira Dias apresentou voto divergente, pelo deferimento excepcional dos 

registros, com o acompanhamento dos demais conselheiros, à exceção do conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira que votou de acordo com o relator. Ao final, proclamou a presidência que resolveu o 

plenário, por maioria, (4x2), acompanhar o voto divergente apresentado pelo conselheiro André 

Teixeira Dias. Feito isto, foi dada continuidade à sessão, com o anúncio do Processo nº 

2016/50272-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Superintendência 

do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias 

da Cunha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo indeferimento dos 

registros, com imediata cessação de todo e qualquer pagamento em curso oriundo dos respectivos 

contratos, adotando-se as medidas cabíveis para a rescisão dos mesmos, devendo ser instaurado por 

esta Corte de Contas a inspeção extraordinária e, ainda, determinações à Susipe e à Casa Civil. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa.  Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir  em caráter 

excepcional os registros, com as determinações a Susipe e a Sead com remessa da cópia desta 

decisão a Casa Civil. Consultado o plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, este caso, excepcionalmente, 
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eu quero acompanhar a proposta de decisão da doutora Milene e explicar exatamente o meu 

posicionamento, que é um pouco diferente. Acontece que o sistema penal é um caso especial e 

excepcional. Estiveram aqui no tribunal diversas vezes conversando com a secretária de 

administração e até o doutor Ophir Cavalcante, em uma reunião, explicando a situação das 

excepcionalidades com relação ao sistema penal. Devidamente justificando, explicando, dando a 

importância e separando a questão excepcional do sistema carcerário no estado do Pará, que é 

diferente da Seduc. A Seduc, que eu tenha conhecimento, recebe as recomendações do tribunal, do 

Ministério Público e dos conselheiros, ficando na inércia. E não tem como nós ficarmos sem 

entender os motivos que fazem ela ficar insistentemente contratando temporários sem explicação de 

forma indeterminada, e que deveriam ser ocupados por servidores efetivos e, assim, 

sucessivamente. Eu não vou me alongar, mas existe uma explicação ou um convencimento e razões 

importantes trazidas aqui pelo próprio superintendente do sistema penitenciário, assim como o 

doutor Ophir Cavalcante e a secretária de administração vieram tratar de duas ou três pastas do 

estado, explicando as razões. Isso foi muito bem debatido, conversado e esclarecido aos 

conselheiros e, excepcionalmente, entendendo a manifestação da conselheira Milene. Eu quero 

acompanhar a proposta de decisão da relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Acompanho a Relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Acompanho a Relatora. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Eu também acompanho, excelência. Mas eu entendo como 

desnecessário, no meu caso, com relação aos processos da Susipe, que estão sob a minha relatoria. 

A Susipe já compareceu comprovando justamente o objeto das determinações deste processo, 

inclusive em recursos. Então eu acompanho o posicionamento pelo registro excepcional, mas 

entendo que seja desnecessária essa determinação, uma vez que ela já compareceu com essas 

comprovações em vários processos julgados por esta Corte. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, vamos ouvir o doutor Julival, 

mas antes de vossa excelência declarar o final, eu queria fazer uma pequena alteração no meu 

voto. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: 

Acompanho a relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Levado pela conselheira Rosa e até na minha própria fala aqui, dizendo que 

estiveram aqui em diversas ocasiões e fizeram essa demonstração que a doutora Milene pede e com 

razão. Mas como já aconteceu, eu queria acompanhar o meu voto como o voto da doutora Rosa, 
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excepcionalmente entendendo que essas explicações já foram dadas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Como foi levantado primeiramente pelo 

conselheiro Cipriano e foi colocado no voto de divergência parcial ou de concordância, não sei 

bem o nome. Eu acho que é mais sensato, como colocado pela conselheira Rosa e pelo conselheiro 

Cipriano, eu altero o meu voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Essa alteração da determinação eu entendo pertinente, uma vez já demonstrado em 

alguns processos esses encaminhamentos todos dados pela Susipe. Mas eu sugiro ao plenário para 

averiguação que não determinemos mais e que recomendamos que nos futuros processos 

encaminhados à esta Corte já venham esses direcionamentos e esse acompanhamento do 

cronograma que vem sendo realizado pela Susipe. Isso para que nós nos mantenhamos atualizados 

em relação a todo o procedimento. É apenas isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Só uma observação, senhora presidente. Realmente 

a Susipe já encaminhou algumas providências, mas em relação à constituição de comissão em maio 

de 2016. Eu só tinha solicitado agora que dessem novas providências para que nós nos 

mantivéssemos atualizados realmente, porque as últimas notícias que nós temos oficialmente na 

Casa são datadas de junho de 2016. Mas se a conselheira Rosa disse que tem notícias atualizadas, 

além da sugestão do voto do conselheiro Odilon, que eu achei bem pertinente os processos já virem 

munidos dessas informações para nos manter atualizadas, que talvez a conselheira Rosa também se 

pudesse disponibilizar uma cópia disso para que possamos acompanhar nos processos que estão no 

gabinete. É só isso, obrigada. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Eu também acompanho o voto da conselheira Rosa e, por maioria, pela 

excepcionalidade dos registros. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: A divergência foi só na determinação das providências. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Ficou retirada a determinação e 

substituído por recomendação, ou ficou retirada da determinação e recomendação? Qual foi a 

ideia que ficou? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: A maioria optou pela retirada e todos votaram pela excepcionalidade dos 

registros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Eu queria só lembrar que houve uma proposta do eminente conselheiro Odilon. Ele fez um 

destaque colocando a possibilidade de haver uma recomendação à Susipe, que na minha opinião 

vem conduzindo muito bem todo o sistema, em que pese toda a dificuldade que tem o sistema 
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carcerário no Brasil, e no Pará não é diferente. Mas nós temos dados aqui em relação ao Brasil, 

que são extremamente positivos e até o Tribunal de Contas respeita a consideração que eles têm lá 

com essa instituição. Eu acho que seria importante fazer uma recomendação no sentido de que eu 

vejo que todos os conselheiros pedem isso. Uma vez que isso já foi feito em um dos casos e até de 

modo geral eu considero assim, quando vieram aqui, falaram sobre todos os processos nessa 

direção do sistema carcerário. O Ophir Loyola e o doutor Ophir Cavalcante vieram acompanhados 

pelo estado sobre essa questão. Eles já fizeram como um todo, não é isso? Não falaram porque a 

razão, os casos excepcionais, porque necessitam disso. E aí tem uma série de explicações, tem 

treinamento, questão de armamento, defesa pessoal, é uma situação diferente, trata-se de vidas 

humanas. É uma situação que foi justificada lá e que nós levamos mais de duas horas. Mas eu acho 

importante a proposta do conselheiro Odilon propôs e se o plenário concordar, nós fazemos essa 

recomendação para que na próxima que tiver eles já encaminham, nós já fazemos isso conforme foi 

dito no tribunal. Eu acho que não perdemos nada, ao contrário, ganhamos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Doutora Milene, a senhora acolheu a 

sugestão do conselheiro Odilon retificando determinação para a recomendação? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Caso já tenha esgotada a 

votação, o próximo processo da pauta é idêntico ao anterior e aí nós podemos acrescentar no final. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: No próximo corrigir 

uma recomendação que servirá para os dois? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Muito bem. Está ótimo. Por fim, a Presidência declarou que, por maioria o voto 

divergente proferido pela Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. Na mesma senda, foi anunciado o Processo nº 2016/50338-0, que trata do Ato de Admissão 

de Pessoal temporário realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, 

cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos, opinando pelo indeferimento dos registros, com determinação ao responsável para 

cessar todos os pagamentos no prazo de (15) quinze dias, sob pena de responsabilidade solidária em 

caso de omissão, além de determinações à Susipe e Sead. Pausa. A matéria girou na fase da 

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

de decisão para deferir excepcionalmente os registros, com determinações à SUSIPE e Casa Civil. 
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Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Conselheira Milene, recomendação ou determinação? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Eu coloquei uma determinação, mas nada impede 

que se mude para uma recomendação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu prefiro votar por uma recomendação, porque foi justamente a 

determinação em processos meus anteriores que geraram a vinda ao tribunal de toda a equipe da 

Susipe e da Sead. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada 

Milene Dias da Cunha: Mas eu acho que, data máxima vênia, eu não vejo nem um prejuízo nisso. 

Eu acho que na verdade uma determinação acaba gerando a vinda ao tribunal, que na verdade é 

um respeito às nossas próprias prerrogativas e às nossas competências. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Perfeitamente. Eu só 

vou guardar coerência com a minha posição nos meus processos e sugiro a recomendação no meu 

caso, mas acompanho integralmente o belo voto da doutora Milene. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Eu coloquei uma 

determinação para que eles atualizem nos próximos processos encaminhados sobre as providências 

para a realização do concurso. No meu entendimento o concurso público é um dever 

constitucional, e a nossa própria lei orgânica e regimento dizem que para cumprimento de lei ou 

deveres constitucionais o tribunal expedirá determinações e não recomendações. Eu estou pautada 

na nossa lei orgânica e no nosso regimento. Uma recomendação seria algo para a melhoria de 

otimização da gestão pública, e eu não vejo que seja o caso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Entendi que vossa excelência queria que no processo 

subsequente manteria a recomendação, porque nós chegamos a levantar a hipótese de rever 

naquele processo, como o conselheiro Odilon havia sugerido, a substituição da palavra 

determinação, mas a manutenção da recomendação. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: No meu entendimento, o que o 

conselheiro Odilon propôs foi o seguinte: eu tinha determinado à SEAD e à Susipe que 

apresentassem as providências que estavam sendo encaminhadas. O conselheiro Odilon tinha 

substituído para que essa determinação fosse para que viesse nos processos a informação em 

relação ao concurso público. Foi recomendação? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Foi. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Se me permite, presidente, eu posso explicar o motivo. É uma questão que me 
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preocupa de ordem processual nos nossos processos. Quando há uma intenção em determinar algo 

a alguém eu sempre tomo o cuidado de ouvir, contraditar, quem vai ter o ônus de cumprir essa 

determinação. Porque o não cumprimento vai ter uma pena pecuniária futura, pode haver ou não. 

Doutora Milene, na verdade, eu sugeri que recomendasse, no sentido de que os processos 

vindouros tragam essas informações para que nós possamos acompanhar de forma atualizada o 

programa de como está se dando todo o procedimento relativo ao concurso público. Era nesse 

sentido. Eu não sei se a Susipe foi contraditada nesses contratos, para podermos viabilizar uma 

determinação agora. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada 

Milene Dias da Cunha: Em todos os contratos da Susipe, ainda mais nesses que são de 2016 e da 

minha relatoria originária, foi dado a ela o contraditório e ampla defesa. Mas diante dos 

argumentos apresentados pelo conselheiro Odilon, eu não vejo problema em alterar a proposta 

para em vez de uma determinação, apresentar uma recomendação. Eu vejo que não haverá 

prejuízo em relação a essa alteração. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base 

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

pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Registrou-se neste momento a saída do plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Utilizando-se da mesma condução, 

foi anunciado pelo senhor secretário o Processo nº 2013/51693-1, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Beatriz da Silva Oliveira, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que, por força de disposição regimental, pediu vistas 

para formar melhor entendimento sobre o parecer do órgão, sendo deferido pela Presidência. 

Registrou-se o retorno ao Plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2014/51210-9, que alberga o ato de Aposentadoria 

em favor de Teresa Rodrigues Matos, Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relatora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando 

pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria veio à tona para discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que 
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anunciou a presidência que por unanimidade resolveu o plenário acolher a manifestação da relatora. 

Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do 

Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Atento ao seguimento, o senhor secretário anunciou o Processo nº 

2015/50061-5, que agasalha o ato de Aposentadoria em favor de Sheila Nazaré Lima Henriques 

Santalices, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Relator Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante 

do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo 

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que 

anunciou a presidência que por unanimidade resolveu o plenário acolher a manifestação da relatora. 

Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do 

Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2009/52552-0, que cuida do ato de 

pensão em favor de Oneide Brito de Almeida, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando 

pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Em não havendo, 

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o plenário, este se 

manifestou favoravelmente, oportunidade em que anunciou a presidência que por unanimidade 

resolveu o plenário acolher a manifestação do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram 

aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

Esgotada a pauta de julgamentos, a presidência expôs matéria administrativa: Submeto à apreciação 

dos senhores conselheiros a solicitação de arquivamento e baixa no sistema desta Corte de Contas 

do processo número 2012/50769-15, tendo em vista a sua instauração indevida por tratar-se de 

recursos federais. A Secretaria de Controle Externo e o Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha confirmaram tal condição, devendo a documentação ser devolvida à 

Seduc. A matéria foi colocada em discussão. Colocada em votação, ela obteve aprovação unânime e 
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ficou consubstanciada através da Resolução n.º 18.884 e Ofício nº 00372/2017. A presidente, 

conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, ainda se manifestou: Antes de colocar a palavra à 

disposição, conselheiros, no início desta sessão nós ouvimos do senhor procurador Stephenson 

Victer a manifestação no sentido do aniversário do decano do Ministério Público de Contas, o 

amigo Antônio Maria Filgueiras Cavalcante. Hoje ele está completando mais um ano de sua 

existência, inclusive tantos anos influenciando e dando a sua contribuição no parquet de Contas. 

Eu gostaria de propor ao plenário, votos de felicidades, muitos anos de vida, muita saúde e paz ao 

lado de toda a sua família, especialmente sua esposa e seus filhos. Colocada a proposição em 

votação, e recebendo a unanimidade, esta ficou evidenciada através do Ofício n.º 089/2017. E nada 

mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e quarenta e cinco minutos (11h45min) e mandou 

que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 16 de fevereiro de 2017. 
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