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ATA Nº 5.451 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e três (23) 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 Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, Luís da Cunha Teixeira, 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, a 

Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia, 

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 do 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por motivo de força maior. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e um (21) 

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 Luís da Cunha Teixeira: 

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 

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

ao senhor secretário que procedesse a leitura da pauta, iniciando pelos processos onde existam 

defesas inscritas, oportunizando, assim, o anúncio do Processo nº 2009/50595-3, Ato de 
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Aposentadoria em favor de CLAUDIONOR DE ARAÚJO VIEIRA, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, Relatora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela retificação para que se faça reinstaurar o ato 

primário de aposentadoria, registrando-o, em seguida, por ser medida de direito e justiça. Caso 

assim não entenda o juízo de contas, que, registrado o ato, ao menos se expeça determinação 

geral aos órgãos do Estado, mandando cessar imediatamente todas as contribuições 

previdenciárias sobre parcelas temporárias, salvo se os servidores manifestem de forma 

expressa e informada, a vontade de contribuir com elas, ficando eles cientes, desde logo, que 

muito possivelmente seu esforço contributivo a maior em nada lhes incrementarão o benefício. 

Pausa. Em plenário o senhor Claudionor de Araújo Vieira fez uso da palavra, conforme o 

direito à ampla defesa, tendo proferido a leitura do documento juntado aos autos às fls. 193-

199. Pausa. Foi aberto o momento à discussão. Ninguém se manifestando 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 Luís da Cunha Teixeira. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2011/51155-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Sindicato das Indústrias 

Madeireiras de Tailândia e Região, responsável João Batista Medeiros, cujo Relator foi o 

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

representante do Ministério Público de Contas: Nesse caso, como há graves irregularidades, em 

especial saques avulsos, saques em espécie da conta, notas fiscais desacompanhadas de recibo, 

enfim, a ausência na conta corrente específica do devido reflexo do que deveria ter sido a 

prestação de contas desse convênio, portanto nós ratificamos o parecer pela irregularidade 

com a devolução total dos recursos devidamente atualizados, além das multas previstas e da 

solidariedade do senhor Antonio Fernando Souza Reis e determinação à SEDAP. Presente em 

plenário, o senhor Antonio Fernando Souza Reis usou da manifestação conforme a garantia 

constitucional da ampla defesa: Bom dia presidente Lourdes Lima, peço permissão à senhora 
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para, em seu nome, saudar todos os presentes. Pelo que eu entendi aqui no relatório do 

Ministério Público de Contas, notificando-me em função do tempo que passou para apresentar 

o laudo, mas, em minha defesa, eu não tenho como provar que no mês de abril de 2011, eu não 

lembro bem a data, eu fui certificado através de um memorando que eu estava devendo o 

relatório deste convênio. Só então eu fui saber que eu era o responsável por este convênio. 

Imediatamente, apesar de o objeto ser um evento que já tinha sido realizado, eu solicitei uma 

viagem até o município. E neste mesmo documento também era cobrado o relatório desse 

convênio, o 081/2010 e o 066/2010, que era do município de Quatipuru, também não sabia que 

eu era o fiscal designado para acompanhar. Eu fiz a viagem no período de 18 a 20 de abril de 

2011. E eu tenho a certeza que quando eu fiz o relatório da viagem, já que temos cinco dias 

para fazer esse relatório, eu não o anexei, não precisa, mas se quiserem está aqui. A data do 

recebimento é 23 de maio de 2011, eu tenho a plena certeza que eu também fiz o relatório do 

convênio, mesmo já estando fora da vigência, mas por quê: porque eu só fui notificado que era 

responsável já próximo aqui do relatório. Mas neste momento aqui, em 2011, eu estava 

acumulando a função de gerência de produção de mudas florestais e ao mesmo tempo 

representava a secretaria, aliás, era o único órgão do estado que estava participando da 

elaboração do plano municipal de arborização de Belém. Para mim foi um grande marco para 

a minha vida profissional. E ao mesmo tempo também representava a secretaria em uma 

comissão que se chamava Plano de Prevenção de Controle ao Desmatamento, que era 

presidida pela SEMA. Naquela época era a doutora Tereza Cativo. Ela tirou esse plano da 

gaveta, e resolvemos implementar. Então, com isso, passado 2011 e 2012, um ano muito 

atribulado de atribuições neste momento, por isso eu não percebi que a nossa secretária da 

diretoria não tivesse remetido o relatório. Eu tenho a plena certeza que eu fiz. Quando eu 

cheguei das minhas férias, no meio de julho, logo no início de agosto eu fui surpreendido 

novamente com esse memorando me cobrando. Aí eu procurei e não vi, mas tinha no 

computador, estava impresso lá que estava com a data de 23 de abril, a mesma data que estava 

no relatório da minha viagem, que eu fiz a inspeção. Procurei aqui e ali e não achei, então 

imprimi de novo, assinei novamente o relatório e mandei para lá. Mas eu não sabia que ia ser, 

digamos, sujeito apenas em função dessa demora. E não foi por culpa minha. Quase chegando 

no final de 2011, a secretária do diretor à época disse: “Fernandinho, eu encontrei aquele 
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relatório que você tinha dado”, eu disse: “tudo bem, mas eu já reimprimi e mandei de novo”. 

Então essa é a minha defesa em relação a isso. Eu não tenho como provar que eu fiz, na época, 

muito embora já tinha passado do período de vigência do convênio. Mas eu repito: só fui 

notificado que era o responsável por esse convênio, como outros, é bem provável que eu venha 

a ser novamente chamado por esse mesmo motivo. Tanto que eu pedi ao doutor Hildegardo, na 

época, em 2011, para que ele me aliviasse a carga de convênio, para ele não mais me designar 

convênio, porque eu não estava dando conta. E eu fui atendido por ele, eu acho que em 2012 e 

2013 foram poucos convênios que ele me designou. Então eu não tenho outra defesa, aconteceu 

isso. Eu não tenho como provar que eu fiz. É isso que eu tenho para falar. Se quiserem ver o 

relatório da viagem datado aqui, eu até peço para a Cláudia atualizar o meu cadastro, para 

colocar o telegrama para a minha residência, porque eu só fui saber do telegrama já na sexta-

feira. Eu estava no banco quando um colega disse: “Olha, tem um negócio ali para ti”. Então 

essa é a minha defesa, peço desculpas. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão, ocasião 

em que usou da palavra o conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Seu Antônio, na época da 

assinatura deste convênio o senhor era o presidente do sindicato? Manifestação do Senhor 

Antonio Fernando Souza Reis: Não, eu sou técnico da SEDAP. Ninguém mais se 

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

responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$94.500,00 (noventa e 

quatro mil e quinhentos reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$9.450,00 (nove mil e 

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

não encaminhamento das contas no prazo regimental. A Secretaria desta Corte de Contas 

deverá expedir ofício à SEDAP para cumprir a determinação do Ministério Público 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. Sem 

muita demora, foi anunciado o Processo nº 2009/51663-2, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Curuçá, responsáveis Hamilton Brito dos Santos 

Alves e Stiverson Nazareno Modesto da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela irregularidade das 
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contas, com devolução parcial dos recursos, além da aplicação das multas regimentais aos 

responsáveis. Presente em plenário, o senhor Hamilton Brito dos Santos Alves manifestou-se 

conforme garante o direito constitucional à ampla defesa: Bom dia a todos os conselheiros. 

Também aqui saúdo a plenária. Tenho poucas palavras também para falar neste momento. 

Mas eu queria, como foi citado aí, que foi em um processo, que houve mudança de gestão. Eu 

passei um período muito curto no Sindicato de Trabalhadores Rurais, no período em que foi 

feito um convênio da ASIPAG com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Passei um período 

de oito meses, enquanto o senhor Stiverson foi candidato para as eleições do município no ano 

de 2008. Todo o processo do convênio, as centrais, o bebedouro, o microcomputador, foram 

todos comprados e ficaram no sindicato, só que eu me afastei logo em seguida, quando ele 

retornou, a partir do mês de janeiro. Tanto é que já foi o Stiverson que prestou contas. E aí eu 

fiz a defesa, mas parece que não foi aceita. Também não estou me eximindo de 

responsabilidade, porque eu também fui presidente lá na época nesse pequeno prazo, de oito 

meses aproximadamente. E aí foi o Stiverson que concluiu a prestação de contas aqui. Todas 

as vezes que este tribunal tem me chamado, que as notificações têm chegado até mim, eu tenho 

me apresentado, inclusive acho que essa já é a terceira vez que eu venho aqui e agora que está 

se concretizando essa audiência. Mas eu não tenho, em nenhum momento, me eximido das 

minhas responsabilidades. Eu sempre vim aqui, qualquer coisa que tiver que ser resolvida, eu 

estou aqui para resolver. Mas digo a todos vocês que esse foi o processo, correto? Então eu 

estou aqui e vamos ver, seja o que Deus quiser. Obrigado. A matéria entrou na fase da 

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

para julgar as contas irregulares, declarando seus responsáveis solidariamente em débito para 

com o erário estadual na importância de R$10.716,50 (dez mil, setecentos e dezesseis reais e 

cinquenta centavos), e aplicar a cada um dos gestores a multa no valor de R$1.071,65 (mil, 

setenta e um reais, sessenta e cinco centavos) 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. Sem detença, foi anunciado 

o Processo nº 2008/51088-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Mista dos Agricultores e 

Moradores da Colônia Tambaí-Miri, responsável Maria Sebastiana da Cruz Sousa, Procuradora 
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Silaine Karine Vendramin, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ao ratificar o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado e aplicação da multa regimental à responsável e extensiva ao 

senhor Pio X Sampaio Leite. A presidência anunciou que a responsável supra embora 

regularmente notificada não se fez presente e nem se fez representar à sessão. 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 a responsável em débito 

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

multas nos valores de R$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. Consultado 

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

por unanimidade resolveu o plenário acolher a manifestação do relator. Anunciado à ordem da 

pauta o Processo nº 2008/51883-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Solicitando a retirada deste processo da pauta de julgamento, Sua 

Excelência foi de pronto atendido. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2008/52613-1, que 

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

Estado, procedência Consórcio Integrado dos Municípios Paraenses, responsável Evaldo 

Oliveira da Cunha, 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 

aplicação das multas regimentais ao seu responsável. 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 seu responsável em débito para com o erário 

estadual na importância de R$47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais), aplicar ao seu 

responsável a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais), pelo débito apontado; e, 

aplicar ao senhor Fernando Edson dos Santos Loureiro a multa no valor de R$907,00 

(novecentos e sete reais), pela não apresentação das contas no prazo regimental. Consultado o 
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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 2009/51114-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Diocese de Castanhal, 

responsável Carlos Verzeletti, 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 com ressalva e dispensa da multa-coerção em face do Prejulgado nº 14, aplicando ao 

mesmo o Prejulgado nº 14, com determinações ao seu responsável e à Diocese de Castanhal. 

Pausa. Foi aberto o momento da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares e deixar de aplicar a 

multa regimental pela remessa intempestiva, em razão do Prejulgado nº 14 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 seguida, foi anunciado o Processo nº 2009/51991-4, que trata da Prestação de 

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

Associação Rural da Pecuária do Pará, responsável Luiz Guilherme Soares Rodrigues, 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, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, devendo ser responsabilizado 

solidariamente os senhores Tarcísio da Cruz Mesquita e Cássio Alves Pereira, além de 

determinações ao seu responsável e à Associação Rural da Pecuária do Pará. A presidência 

tornou público que embora regularmente notificados, os senhores supracitados não se fizeram 

presentes se nem se fizera representar à sessão. Pausa O momento foi aberto à discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

julgar as contas regulares com ressalva. 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 o Processo nº 2010/50546-

2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 
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Estado, procedência Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, responsável Jaime da Silva 

Barbosa, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Registrando-se o impedimento 

neste julgamento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumpridos os ditames 

legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o 

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

glosado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável. A presidência tornou público 

que o responsável supra não se fez presente e nem se representar à sessão. Pausa O momento 

foi aberto à 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$1.495,56 (um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e 

cinquenta e seis centavos), 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. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, 

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

manifestação do relator. À ordem dos fatos, foi anunciado o Processo nº 2010/50628-3, que 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, responsável Jaime da Silva 

Barbosa, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivos legais e 

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

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

glosado, sem prejuízo da aplicação das multas-sanção e aplicação de multa-coerção e expedição 

de determinações ao seu responsável e ao Município. A presidência tornou público que o 

responsável supracitado, embora regulamente notificado, não esteve presente e nem se fez 

representar à sessão. Pausa. O momento foi, então, aberto à discussão.  Pausa. Ninguém se 

manifestando nesta senda, 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$16.000,00 (dezesseis mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.600,00 (mil e 

seiscentos 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 

favoravelmente, oportunidade em que anunciou a presidência que por unanimidade resolveu o 
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plenário acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2011/52818-

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Itaituba, responsável Valmir Climaco de Aguiar, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo disposições legais e 

regimentais, foi ouvida a 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 ao seu responsável. A presidência anunciou 

que o responsável supracitado, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se 

fez representar à sessão. 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 seu responsável em débito para com o erário estadual na importância 

de R$1.050.573,00 (um milhão, cinquenta mil, quinhentos e setenta e três reais), aplicando-lhe 

as multas nos valores de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), pelo débito apontado e 

R$1.000,00 (mil 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. Em detença, foi 

anunciado o Processo nº 2012/52287-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Castanhal, responsável Hélio Leite da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

Ministério Púbico de Contas que ratificou na totalidade o parecer exarado nos autos, opinando 

peremptoriamente pela irregularidade das contas, com aplicação da multa regimental ao 

responsável, e ainda, aplicar as multas regimentais aos membros da Comissão de Licitação e 

por fim é imperiosa a aplicação da penalidade de declaração de idoneidade a todas as empresas 

participantes do certame licitatório e para fins de perfectibização do contraditório todos 

penalizados deverão ser notificadas para apresentarem razões justificativas. A presidência 

anunciou que o responsável embora regularmente notificado não esteve presente e nem se fez 

representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

regulares com ressalva. Consultado o plenário, este se manifestou de acordo com o voto do 
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relator, exceto Sua Excelência o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves que em seu voto 

acompanhou inteiramente o parecer do Ministério Público de Contas. Em seguida, a presidência 

proclamou que decidiu o plenário favoravelmente em sua maioria, acatar a manifestação do 

relator. No momento seguinte, foi anunciado pelo senhor secretário o Processo nº 2009/51947-

0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Faro, responsável 

Denílson Batalha Guimarães, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Ao instar 

sobre a retirada do processo citado da pauta julgamentos, Sua Excelência obteve o imediato 

deferimento. Então, foi anunciado Processo nº 2009/53636-7, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Bragança, responsável Edson Luiz de Oliveira, cujo 

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

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou na totalidade o parecer 

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

valor glosado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável. A presidência anunciou 

que embora regularmente notificado o responsável supra não se fez presente e nem se 

representar à sessão. Pausa. O assunto foi à baila da discussão. Pausa. Havendo silêncio, 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$57.933,50 (cinquenta e 

sete mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$5.793,30 (cinco mil, setecentos e noventa e três reais e trinta centavos), pelo 

débito apontado e R$1.000,00 (mil reais), pelo não encaminhamento das contas no prazo 

regimental, 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. Registra-se neste instante a ausência do conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2009/53340-5, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Quatipuru, responsável Luiz 

Guilherme Alves Dias, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprido 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a digna representante da Procuradoria do Parquet que 

ratificando a lavra dos autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável, extensiva ao senhor Robson 

dos Santos Silva. A presidência anunciou que embora regularmente notificados os responsáveis 
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supra não se fizeram presentes e nem se representar à sessão. Pausa. O assunto foi à baila da 

discussão. Pausa. Havendo profundo silêncio, sua Excelência proferiu, então, voto no sentido 

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

estadual na importância de R$1.024.850,00 (um milhão, vinte e quatro mil, oitocentos e 

cinquenta reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil 

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 Robson dos Santos Silva 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 favoravelmente, oportunidade em que anunciou a 

presidência que por unanimidade resolveu o plenário acolher a manifestação do relator. Neste 

instante, deu-se o conhecimento a respeito do Processo nº 2009/53648-0, que trata da Tomada 

de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, responsável Valciney 

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

legal e regimental, foi ouvida a representante da procuradoria de Contas que ratificando o 

parecer inscrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, sem devolução dos valores e 

aplicação das multas regimentais ao seu responsável e a recomendação à SEPOF A presidência 

anunciou que embora regularmente notificado o responsável supra não se fez presente e nem se 

representar à sessão. Pausa. O assunto foi à baila da discussão. Pausa. Havendo profundo 

silêncio, sua Excelência proferiu, então, voto para julgar as contas irregulares, aplicando ao 

responsável a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não encaminhamento 

das contas no prazo regimental, que ensejou 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. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/50467-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Cooperativa dos Produtores Familiares Projeto de Assentamento Rural do Rio Gelado e Região, 

responsável João da Costa Nunes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, 

registrando-se o impedimento da conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes aquando do 

julgamento deste processo. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

representante da digna Procuradoria de Contas que ao ratificar o parecer lavrado nos autos 

opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo das 
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penalidades cabíveis na espécie. A presidência anunciou que embora regularmente notificado o 

responsável supra não se fez presente e nem se representar à sessão. Pausa. O assunto foi à baila da 

discussão. Pausa. Havendo profundo silêncio, sua Excelência proferiu, então, voto no sentido de 

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

importância de R$30.000,00 (trinta 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. 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 da pauta o Processo 

nº 2012/51501-5, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Jorge Luís Santos Braga, 

cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Ao solicitar a retirada deste 

processo da pauta em questão, Sua Excelência obteve a imediata aquiescência. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2012/50626-2, que agasalha a prestação de contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Instituto de Previdência da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, exercício financeiro de 2011, responsável Antônio 

Rocha, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, com pedido de vistas pela 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, em sessão ordinária de 01/11/2016. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

acompanhar integralmente o voto do relator. A matéria foi colocada em discussão, em seguida foi 

colocada em votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Acompanho o relator. Em sua manifestação de voto, sua Excelência o Conselheiro André Teixeira 

Dias solicitou vistas dos autos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2013/51757-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Eni 

Mota de Jesus, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento 

das disposições legais e regimentais, foi ouvida a digna representante da Procuradoria de Contas 

que ratificou o parecer escrito nos autos opinando pelo deferimento do registro. 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. De acordo com o sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida 
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decisão será lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Imediatamente foi chamado à ordem o 

Processo nº 2015/50656-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria José Fernandes 

Carvalho, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a digna representante da Procuradoria de Contas que 

ratificou o parecer escrito nos autos opinando pelo deferimento do registro. A matéria entrou na fase 

da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 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 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. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

2016/51005-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Altamira Pereira Gonçalves, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvida a digna representante da Procuradoria de Contas que ratificou o 

parecer escrito nos autos opinando pelo deferimento do registro. 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 pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. De retorno à pauta, foi anunciado o 

Processo nº 2005/52446-8, que trata do Recurso de Revisão Administrativo interposto por Jayme 

Ferreira Bastos e Ulysses Coelho de Souza, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Em 

não havendo a manifestação da Procuradoria de Contas o assunto entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

negar provimento à revisão, manter a decisão do Venerável Acórdão nº 37.689, que confirmou o 

inteiro teor da Resolução nº 16.843. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, 

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

manifestação do relator. Registrando-se neste instante o retorno do conselheiro Luís a Cunha 

Teixeira à sessão plenária. Nos estertores da pauta, foi anunciado o Processo nº 2014/51139-8, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria José Silva dos Santos, cuja Relatora foi a 
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Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvida a digna representante da Procuradoria 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves, que logo em seguida retirou-se do Plenário. 

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: Solicito à Secretaria Geral que distribua aos senhores conselheiros, conselheiros 

substitutos e à representante do Ministério Público de Contas a minuta de resolução da lavra da 

Secretaria de Controle Externo, no que diz respeito à regulamentação do fluxo operacional da 

comunicação de regularidade, encaminhada pela ouvidoria à Secretaria de Controle Externo desta 

Corte de Contas. A matéria fica à disposição para apresentação de sugestões ou emendas que 

certamente aprimorarão a norma, devendo ser deliberada possivelmente na próxima reunião do 

dia 2 de março de 2017. Também solicito à Secretaria Geral que distribua aos senhores 

conselheiros proposta da Corregedoria do Tribunal para o plano de gestão correspondente ao 

período de fevereiro de 2017. 2017 a 2018, da referida unidade para o conhecimento deste douto 

plenário. Antes dessa presidência colocar a palavra a disposição dos senhores secretários, eu 

gostaria de pedir e parabenizar a toda a diretoria da Associação dos Servidores de Contas e do 

Ministério Público de Contas do Estado do Pará, que no dia 18 de fevereiro aconteceu o baile de 

carnaval da referida associação e nós tivemos a oportunidade de participar e assistir um baile 

muito animado na associação, nós tivemos a participação da nossa rainha que se fez presente por 

sinal, em beleza, tanto beleza física quanto beleza do seu talento, e ela realmente não deixou a 

desejar. Mas, infelizmente não ficou entre as primeiras, mas eu acredito que o fato da participação 

dessa jovem Paola Pinheiro. Ela realmente fez uma belíssima apresentação, infelizmente não 

chegou a trazer o título. Ela deixou sua marca e representou muito bem a nossa instituição, as 
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nossas instituições, o Tribunal e o Ministério Público de Contas. E ela fez uma apresentação 

também lá na nossa associação aonde tivemos a oportunidade de conhecê-la, de também perceber 

que ela realmente representou muito bem a nossa instituição, portanto, nós queremos aproveitar 

para desejar a todos um feliz carnaval e também parabenizando a nossa associação por se fazer 

representar por essa jovem, neta da nossa ex-conselheira Eva Andersen Pinheiro. Por sinal uma 

moça, uma jovem muito bonita. Nós parabenizamos toda a diretoria em nome do Eduardo Lobão 

que é o nosso presidente e de toda a diretoria da Astcemp. Portanto, é a Paola Pinheiro, que ela 

participou do concurso rainha das rainhas do carnaval de 2017. Além da música também nós 

tivemos lá, além da nossa representante, a rainha das rainhas, tivemos uma brincadeira lá de uma 

palhaça, Tia Paçoca, que participou animando as crianças, os filhos de servidores e as demais 

pessoas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Conselheira 

Lourdes, só para não mudar de assunto, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência por ter 

ido ao evento da Associação, eu fiquei muito feliz ao saber que a senhora foi. Manifestação da 

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

Excelência estava viajando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: É, é comum é eu estar lá. Mas eu tive um compromisso. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu senti a sua ausência, mas 

sabia que Vossa Excelência estava em viagem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Eu não falto a um evento como esse. Infelizmente eu não pude, porque 

estava em uma formatura de uma pessoa da minha família, mas eu consegui, no dia anterior 

comparecer lá, junto com o conselheiro Odilon, que estava lá acompanhado da sua digníssima 

esposa, participaram do concurso. É a segunda vez que o conselheiro Odilon compareceu e foi 

quando eu pude prestigiar a nossa candidata, a rainha do carnaval, também fui no momento em 

que ela foi apresentada, no momento inicial, antes do concurso em que acontece que acontece para 

as misses e no momento em que ela estava sendo indicada ao clube. Nesse momento em fui. Foi 

quando eu conheci o seu pai Durval, filho da conselheira já falecida, Eva Anderson, que é o nome 

do nosso coral aqui. A moça realmente teve um excelente desempenho, mas, esse ano foi bastante 

competitivo e acabou dando Remo e Paysandu em primeiro e Remo em segundo, a disputa da 

rainha. O Remo já ganhou outros títulos anteriormente de rainha, mas o Paysandu foi a primeira 

vez que ganhou e merecidamente, é indiscutível, a candidata do Paysandu teve um desempenho 

extraordinário, na hora mesmo nós falamos, não foi, conselheiro Odilon? “Esta moça está no 
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páreo para ganhar”, porque ela teve assim, uma apresentação diferenciada, criativa, ela fez lá 

uma pirueta de um relógio, de um big bang que botou as pernas para cima, para os lados, para 

tudo... e os jurados ficaram loucos. Mas, na verdade, ela foi muito criativa. Eu queria dizer isso, eu 

fiquei muito feliz de a senhora ter ido e continue... eu acho que a senhora ao chegar na associação 

viu muitas diferenças. Está uma sede bonita, organizada. Várias reformas aconteceram e eu sempre 

digo, quando uma pessoa chega naquele local, que a associação dos nossos servidores do TCE, do 

Ministério Público de Contas e vai ao banheiro, não preciso dizer mais nada. Quando vai ao 

banheiro se convence do nível de organização que tem ali. Banheiros limpos e perfumados. Tudo 

funciona. Agora tem um portal, com um portão como a gente pode chamar, muito organizado, 

apresentável, então, hoje, eu sou capaz de dizer conselheiro André, que de clubes, que de 

organização público como a nossa, é o melhor do estado do Pará. Se comparar com os outros 

clubes privados, como Assembleia paraense, e outro, nós estamos em terceiro lugar. Na pior das 

hipóteses, que eu não acredito estamos entre os outros 4 melhores clubes do estado do Pará, então 

isso é importante registrar porque são os nossos servidores da casa, que administram, organizam e 

podem oferecer para todos nós um ambiente bonito, agradável e que a gente tem o prazer de 

frequentar. Quero registrar também um colega nosso que tem sido bastante assíduo que é o 

conselheiro substituto Daniel Mello, que, por sinal, tem tido um desempenho no futebol, algo que 

merece destaque. Parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Outro assunto que se relaciona a nossa instituição é que no dia 17 de 

fevereiro o nosso servidor, Reinaldo Valino, ele teve um tema muito importante, tratou de um tema 

muito importante na segunda página do Liberal, da coluna atualidade, sobre o marco de medição 

de desempenho. Eu gostaria de pedir a Secretaria, de pedir ao douto plenário, que a gente possa 

registrar, deixar registrado esse trabalho que foi feito pelo Valino que também já foi secretário do 

Tribunal e que ele possa ficar registrado nos anais desta casa. Também nesse mesmo dia, na 

coluna Magazine, nós tivemos o registro da nossa atual secretária de Controle Externo, para a 

gente perceber doutor André, o Valino já foi secretário da Secex, a atual secretária e saíram, não 

sei se por coincidência, os dois no mesmo dia em colunas diferentes, mas obras assim, fatos 

importantíssimos, o Valino falando sobre o marco de medição de desempenho e a nossa atual 

secretária, Paula Maciel, que apresentando e falando sobre o trabalho dela como escritora de um 

livro, do lançamento do livro dela em que ela apresentou como “Sabor e Paixão”, o nome da obra 

dela, “Sabor e Paixão” e teve apresentação no primeiro café literário promovido pela OAB no 
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estado do Pará, então, esses dois registros, eu gostaria que ficassem nos anais desta corte de 

contas, desses dois servidores do Tribunal de Contas do estado Pará. Colocada a matéria em 

votação houve a unanimidade para essa inserção. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes, eu também registro aqui, me orgulho 

desse pessoal, em relação aos dois servidores que eu admiro muito, Reinaldo Valino e a doutora 

Ana Paula. Dizer que esta matéria do doutor Valino teve repercussão nacional. Saiu no grupo de 

presidentes dos Tribunais de Contas, apresentado pela conselheira do Amapá, foi ela que deu a 

repercussão do grupo, não fui eu, repercutiu o artigo entre todos os Tribunais de Contas 

brasileiros. Eu fico muito feliz, eu parabenizo o Valino, ele sempre é muito atento a essas questões 

que tem a ver com o Tribunal de Contas e, é uma matéria que ele domina muito bem. Eu não tenho 

nenhuma dúvida que marco de medição de desempenho dos nossos tribunais, isso mudou, mudou os 

rumos de quase todos os nossos tribunais brasileiros e, a gente tem mais de 500 itens que a gente 

avalia e agora vem mais um pouquinho de avaliação seguindo parâmetros internacionais. É uma 

espécie de ônus para todos nós, os Tribunais de Contas, congrega todas as instituições de controle 

do mundo, a Intersoi. E o Valino ele aprofundou bastante o conhecimento dentro dessa área, então 

eu quero que ele continue entusiasmado e acompanhando isso, que ele continue nos assessorando, 

nos informando do que acontece dentro do Brasil. E a doutora Paula, que é escritora e secretária 

da gestão de Vossa Excelência, uma pessoa qualificadíssima, também parabéns. Eu também quero 

parabeniza-la, porque é sempre bom no jornal da cidade, é importante como liberal, sempre um 

servidor nosso poder ter esse destaque. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Enaltecendo e já ir me associando a tudo que o conselheiro Luís Cunha 

falou, o MMD tem que se mostrado uma ferramenta muito importante e interessante para que a 

gente possa em nível nacional, no controle externo, parametrizar algumas ações e atividades dos 

tribunais de contas, então, confluindo inclusive, convergindo para todas as melhores práticas 

existentes em tribunais, é de extrema valia, importância e relevância, que um servidor nosso 

acompanhando isso tudo, se debruçando sobre tudo e servindo como os nossos olhos, ouvidos e 

boca nessas discussões, então tem que se cumprimentar o Valino pelo trabalho que ele vêm 

realizando nesse sentido. E, do mesmo modo, eu também apoio a proposta em relação a Paula, 

porque ela já demonstrou que tem uma veia literária, as artes elas precisam ser enaltecidas, tanto a 

música quanto a escrita, a proza, o verso, porque isso serve de exemplo para futuras gerações e 

alegram o ser humano. Tornam qualquer ambiente agradável. Pessoas que tem essa criatividade, 
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com certeza realizam outros trabalhos de maior grandeza em outras áreas e em uma área que é tão 

importante, que é a nossa área de controle externo, então eu acompanho na íntegra a proposta, 

presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Então está aí a autora do livro e o Valino que é o autor do artigo que foi 

lançado, escrito, ele já é o segundo ou terceiro que ele faz, tem vários, esse é um dos artigos e com 

um tema muito relevante que trata de assunto importante das nossas instituições dos tribunais de 

contas do estado, do Brasil, não é só do nosso tribunal, tanto que o conselheiro Luís já se 

manifestou no sentido de que repercutiu a nível nacional, parabéns aos dois servidores Reinaldo 

Valino e Ana Paula Maciel pelo artigo do Liberal e pela publicação do movimento e do lançamento 

do livro da doutora Ana Paula Maciel. Senhores conselheiros, nós também temos um outro assunto, 

eu não sei, mas sábado tem um conselheiro nosso que está no berço, que não está presente aqui 

agora e nem se fez presente nesta sessão, mas eu gostaria que nós pudéssemos deixar os nossos 

votos de parabéns, de felicidade, de muita saúde ao conselheiro Cipriano Sabino que estará no 

berço no próximo sábado dia 25 e eu proponho a este douto plenário que nós possamos 

encaminhar ao nobre conselheiro votos de felicidade, de muita paz, de muita tranquilidade junto 

com todos os seus familiares. Que nós possamos ter por ainda muitos anos a presença do nobre 

conselheiro ao nosso lado, eu mesma que vou sair logo após a saída do conselheiro Nelson, será a 

minha saída, com certeza vocês ainda ficarão, mas eu além da instituição tribunal, que eu já o 

conheço há muito tempo. Já tivemos a oportunidade de convivermos na Assembleia Legislativa com 

o conselheiro Cipriano e, hoje, a nossa convivência é aqui, mas vamos continuar mesmo da nossa 

saída do tribunal sendo amigos e desejando para esse nosso companheiro e amigo, votos de 

felicidade, muita saúde e muita paz. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes Lima. Boa lembrança de Vossa Excelência, é uma pena que o 

conselheiro Cipriano Sabino não esteja aqui para que a gente possa cumprimenta-lo e abraça-lo 

pela passagem de seu aniversário. A gente tem a mesma idade, ele, hoje, se torna um pouquinho 

mais velho do que eu. Eu ainda vou completar no mês de julho 53. Mas a gente entrou na vida 

pública muito jovem e a gente foi amadurecendo na vida pública. O conselheiro Cipriano foi eleito 

junto comigo deputado estadual em 1990, só que antes ele já era vereador de Belém. Ele entrou na 

vida pública em 88. Então o que é que eu vou pedir neste momento para ele? As bênçãos de Deus, 

que ele possa ter saúde, hoje um homem maduro e experiente e, o que a gente quer de um 

companheiro nosso, uma pessoa que convive com a gente é que ele seja feliz, tenha acima de tudo 
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saúde para ser feliz e continuar no nosso meio. Então muitas bênçãos de Deus para a vida do 

conselheiro Cipriano Sabino, parabéns. Acho até que, eu não sei, não sei direito com precisão, eu 

olho para a conselheira Rosa Egídia, mas eu não sei se eu sou o mais jovem da corte, não sei, de 

repente, não sei. Mas, isso aí fica a dúvida. É o Odilon? É o conselheiro Odilon o mais novo da 

corte. É, o conselheiro Odilon. Eu já estou aqui na bancada dos velhinhos e fiquei agora na galeria 

dos velhos, em plenário, mas, na verdade é muito bom que a gente vai amadurecendo aqui, eu 

cheguei aqui há 7 anos e já tem 3 conselheiros na casa mais jovens que eu, para ver como isso 

muda rapidamente. Mas, é o conselheiro Odilon o mais jovem dentre nós aqui. Hein? Há 

controvérsias? Na idade, na idade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Entre os conselheiros sim, mas, há pessoas muito mais jovens no tribunal. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu 

agradeço também, mas eu sou mais velha do que o senhor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: É, então doutora, merece o respeito. Não parece, olhe o 

elogio, o conselheiro André está dizendo que não. Mas ela tem uma história de 20 anos só de 

Ministério Público. É uma vida e a gente vai amadurecendo como a conselheira Lourdes aqui na 

vida pública, aprendendo, amadurecendo cada vez mais, eu espero que a gente tenha saúde, 

entusiasmo para continuar lutando pelo bem comum, servindo a sociedade paraense. Parabéns ao 

conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: De igual modo presidente, eu quero desejar tudo de bom e de melhor ao conselheiro 

Cipriano que ele seja muito feliz, muita paz, muita saúde junto aos seus amigos e familiares. Que 

nos acompanhe na íntegra. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Da mesma forma, presidente. Eu ratifico todas as palavras todos que me 

antecederam. Desejo de saúde e felicidade ao doutor Cipriano. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Também de igual modo eu gostaria de 

desejar ao conselheiro Cipriano, ele faz aniversário no dia do meu marido, o Luiz André, também 

faz aniversário no dia 25, então é muito difícil eu esquecer o aniversário do conselheiro Cipriano, 

que ele tenha sempre muita saúde, muita paz, muita felicidade e tenha uma vida sempre muito 

abençoada e iluminada. É isso, parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do 

Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia: É, eu parabenizo e deixo para parabenizar 

pessoalmente quando ele retornar. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então, peço a Secretaria que envie votos de parabéns, de 
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felicidade, de todos os conselheiros, nosso conselheiro inclusive, incluindo, com certeza o 

conselheiro Nelson que já se ausentou, mas pode inclui-lo e aos conselheiros substitutos e ao 

Ministério Público de Contas. A proposição após a votação, e recebendo a unanimidade, esta ficou 

evidenciada através do Ofício n.º 093/2017. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Obrigado, presidente. Antes, são dois assuntos presidente para finalizar 

essa manhã, de minha parte, eu quero aqui cumprimentar a Secretaria de Controle Externo pela 

minuta de resolução que nós apreciaremos em um momento oportuno e esclarecer aqui no plenário 

que se trata de uma regulamentação de um instituto previsto no último regulamento da ouvidoria, 

que nós no ano anterior nos debruçamos e aprovamos nesta casa, então é importante que o 

plenário realize os estudos e, se houver alguma sugestão a faça. Com a avaliação mais apurada da 

nossa ouvidora, com certeza. E o outro ponto, presidente, é que eu fiz chegar as mãos de Vossa 

Excelência e Vossa Excelência gentilmente distribuiu entre os conselheiros nesta manhã o plano de 

ação da corregedoria para o biênio de 2017 e 2018. Ali estão estabelecidas as atividades que serão 

desenvolvidas na corregedoria nesse biênio, procurei nesse plano de ação junto com a minha 

equipe, elaborar uma proposta que leva em conta as diretrizes e boas práticas das corregedorias 

sobre o tema, principalmente tendo sempre em norte aquela que são feitas nos tribunais de conta, 

adaptando aqui e levando em conta sempre a nossa realidade local. Esse plano presidente, ele está 

alinhado ao planejamento estratégico da corte e é uma contribuição da nossa corregedoria ao 

plano de gestão de Vossa Excelência, por isso que chamo a atenção e a secretária de planejamento, 

eu acho que a doutora Liliane já está aqui no plenário. E que ela até me chamou a atenção na 

última semana sobre se a corregedoria ia colaborar e contribuir neste aspecto. Então, esta é uma 

contribuição que a gente está dentro da corregedoria juntamente com o plano de gestão de Vossa 

Excelência e, por fim, eu só agradeço novamente presidente, o apoio recebido dos conselheiros, 

dos conselheiros substitutos e dos servidores. E agradecer a minha equipe que se debruçou para 

realizar este trabalho. Estou satisfeito presidente, eram essas as colocações. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sobre esse 

tema da corregedoria eu vou deixar para falar depois, eu vou ler o material, mas é só incentivar o 

conselheiro Odilon, que, como sempre, com o entusiasmo de contribuir para aperfeiçoar a 

instituição. Eu sempre digo que ele é rápido no gatilho, então eu já apresento um bom trabalho e 

eu espero que a gente aprove sem correções. Mas, pela iniciativa, parabéns. Conforme deliberado 

nesta sessão, segue o artigo de O Liberal de autoria do Servidor Reinaldo Valino: Tribunais de 
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Contas medem seus desempenhos. O sistema de controle externo dos recursos públicos, por meio 

da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) concebeu o projeto 

denominado Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC), em virtude da necessidade de 

se ter um referencial para que os tribunais de contas aprimorem os seus regulamentos, 

procedimentos e práticas de controle, de modo uniforme, possibilitando assim estimular a 

transparência das informações, das decisões e da gestão das Cortes de Contas. Assim, os Tribunais 

de Contas (TCs), de forma voluntária, se comprometeram a passar por uma ampla avaliação de 

suas gestões, por meio da aplicação do Marco de Medição de Desempenho (MMD), sob as 

diretrizes da Atricon embasadas nas normas internacionais de auditorias editadas pela 

Organização Internacional das Entidades de Fiscalização Superiores (Intosai). O MMD tem como 

objetivo verificar o desempenho dos TCs em comparação com as boas práticas internacionais e 

diretrizes estabelecidas pela Atricon, assim como identificar os seus pontos fortes e fracos, cujos 

resultados obtidos, principalmente os negativos, deverão ser postos em um plano de ação, com 

vistas à implementação de melhorias que fortaleçam os TCs e suas atividades fiscalizadoras. 

Podem-se citar algumas das razões pelas quais se recomenda que os tribunais de contas procedam 

à avaliação mediante o MMD, por exemplo, a utilização da medição como uma importante e 

fundamental ferramenta a ser utilizada nos planos estratégicos de curto e longo prazo dessas 

instituições. A obtenção de apoio para as iniciativas de desenvolvimento de capacidades é outra 

razão, já que demonstra o compromisso dos tribunais de contas com as mudanças e estabelecer 

parâmetros de desempenho. Outra razão para a aplicação do MMD é a demonstração do 

progresso, valor e benefícios para a sociedade, pois possibilita medir a evolução dos TCs ao longo 

do tempo, demonstrando aos interessados de que forma esses órgãos de controle contribuem para o 

fortalecimento da gestão pública, à promoção da boa governança, ao fomento da transparência e 

do controle social e ao combate à corrupção. Toda avaliação constitui-se de indicadores, de 

ferramentas de gestão para realizar a medição e o consequente nível de desempenho e o sucesso de 

uma organização ou de um determinado processo. O MMD constitui-se de vinte e sete indicadores, 

com até quatro dimensões para cada indicador, com vistas a medir o desempenho em oito áreas-

chaves, a saber: Independência e marco legal, Estratégia para o desenvolvimento organizacional, 

Estruturas de gestão e apoio, Recursos humanos e liderança, Celeridade e tempestividade, Normas 

e metodologia de auditoria, Resultados (relatórios) de auditoria e Comunicação e controle social. 

Cada indicador busca medir o desempenho dos TCs em uma área-chave, com base em escalas de 
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pontuação distribuída em mais de quinhentos critérios, o que permite concluir que se trata de uma 

ampla e profunda avaliação com alto grau de detalhamento, principalmente sobre a aplicação ou 

não das normas internacionais de auditoria. A primeira aplicação do MMD ocorreu em 2015 e 

agora em 2017 será reaplicado. Essa nova avaliação servirá para conhecer o avanço dos critérios 

não atendidos pelos tribunais de contas que foram postos em seus respectivos planos de ação e 

encaminhados à Atricon. Diante de tudo isso, percebe-se que essa atitude dos tribunais de contas 

de se auto avaliarem é inédita e merece ser aplaudida e apoiada, pois além de fortalecer o sistema 

nacional de controle externo, contribui para que as Cortes de Contas atuem de forma harmônica e 

uniforme, aprimorando a qualidade e agilidade das auditorias e dos julgamentos das contas 

públicas, valorizando o controle social e, consequentemente, oferece à sociedade serviços de 

excelência. Reinaldo Valino é especialista em Gestão Pública, Auditoria Pública e Controle 

Externo. 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 três minutos (12h03min) e mandou 

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

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 23 de fevereiro de 2017. 
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