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ATA Nº 5.459 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e oito (28) do mês de março do ano dois mil 

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

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís 

da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Daniel Mello e 

Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Patrick Bezerra 

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

ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A 

Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, Sua Excelência justificou as ausências da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira, por 

representar o TCE em missão oficial, do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves e da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha por 

motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da 

sessão ordinária do dia vinte e três (23) de março 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 Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Impedido por força regimental. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

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

(Presidente em exercício): Aprovo-a. Em seguida, a Presidência solicitou ao senhor secretário a 

inversão da pauta de julgamentos para que fossem relatados em primazia os processos pautados 
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sob os nºs. 12; 11;13 e 08. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a 

Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o 

Processo nº 2008/50212-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de 

Cultura, exercício financeiro de 2007, responsável Edilson Moura da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

sem prejuízo das multas regimentais cabíveis ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, Senhor Edilson Moura da Silva, estava 

presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida 

a palavra que o fez nos seguintes termos: Obrigado. Bom dia a todos os conselheiros, 

representante do Ministério Público, aos demais servidores. Eu gostaria de fazer um histórico 

desse meu exercício de 2007. Eu fui informado do início dos trabalhos de auditoria, através do 

ofício 04358, de 2011, e, ao mesmo tempo, houve uma solicitação à Secretaria de cultura, à 

época, para que apresentassem alguns documentos necessários. Eu só quero me deter, aqui, no 

ofício 093, de 2011, que foi enviado para a SECULT, e a resposta da servidora Suene Lima. 

Ela diz que, em relação à solicitação da auditoria número 01/2011, sobre os processos abertos 

nos exercícios anteriores, referentes às notas de empenho, o tribunal pediu as notas 00448, 

1354, 3248, 178, 1927, 4117 e 4034. A servidora simplesmente diz que não foram 

disponibilizadas, posto não terem sido localizadas. Ela enviou essas notas e eram o aluguel do 

Délio Mutran, um trabalho desenvolvido por uma senhora chamada Simone Jares, que eu não 

lembro; um outro, desenvolvido pelo senhor Fábio Marcelo, que era pintura da casa das onze 

janelas; R$397.729,00 era para a Companhia Docas do Pará, porque a estação das docas não 

pertence ao estado. Na verdade, é um contrato de aluguel entre o estado e o governo federal, 

através da Companhia Docas do Pará, e mais 33 mil, também, dessa companhia. Essas eram 

as notas que não tinham sido encontradas, havendo uma solicitação de devolução de pouco 

mais de 500 mil reais, naquele momento, e a servidora alegava que os documentos não haviam 

sido encontrados. Vejam bem, eu acho que a culpa não é do gestor, porque eu fui gestor, e sei 

que ele não tem condições de procurar documentos que o gestor anterior necessita. Eu acho 
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que, muitas vezes, a má vontade está no próprio servidor. Eu tive que solicitar à minha antiga 

gerente financeira, que não trabalhava mais na SECULT, trabalhava na SEDUC, porque é 

funcionária de carreira do estado, para que ela me auxiliasse a encontrar esses documentos 

necessários. A minha antiga gerente financeira esteve na SECULT, conversou com os 

servidores que ainda estavam lá, na época em que eu fui secretário, e conseguiu encontrar 

todas essas notas, sanando um problema que era de pouco mais de 500 mil, caindo para 10 mil 

e poucos reais, que é o que estabelece o relatório. Nesta questão dos 10 mil e poucos reais, eu 

acho que tem um mal-entendido, porque estão me pedindo certificados de alguns servidores: 

Elaine Maria Matos. Diz assim: “Sem estar acompanhado de participação”. Não pode ter 

certificado de participação. Ela foi fazer um trabalho técnico para a secretaria em um 

congresso. Era um grande encontro cultural, e foi solicitado ao estado do Pará que mandasse 

representação ao evento, e, junto com a representação, nós tínhamos que mandar técnicos que 

entendessem de som, iluminação, trabalhos próprios da Secretaria de Cultura. Então não foi 

possível anexar certificado, porque não eram trabalhos que garantiam a entrega de 

certificados. É a mesma coisa em relação aos outros servidores, por exemplo: Paulo Roberto 

Kanto. Foi anexado o certificado? Foi, porque ele foi para um congresso onde se exigia 

certificado. A única coisa que eu não enviei foi o comprovante de passagem aérea, porque ele 

foi por conta própria. Apesar de representar a secretaria, ele ganhou do congresso a passagem 

aérea. Os outros servidores: Patrícia Guilhon, Jean Carlos, Lucineide, a mesma coisa. Não 

pode ter certificado, porque foram desenvolver um trabalho técnico para a secretaria. Eles não 

foram para participar de nenhum encontro que expedisse certificados. Então, não tinha como. 

É por isto que estes dez mil reais não podem ser colocados na questão da devolução, porque 

não vai ser possível entregar certificados nesta condição. Em relação ao fracionamento de 

despesa, eu até admiti, mas eu estou no exercício de 2007. Era uma necessidade da secretaria 

realizar algum evento. Por exemplo, solicitaram-me, à época, as notas relacionadas ao Hotel 

Sagres, que foi contratado. Me pediram a relação de pessoas que se hospedaram. A Feira 

Panamazônica do Livro é a terceira maior feira literocultural do Brasil. Vêm convidados de 

todo o país e até do exterior. Muitas despesas são bancadas pelas Secretaria de Cultura do 

Estado. Eu estava no início da gestão, não havia previsão orçamentária para determinadas 

despesas, então, eu tive que fazer aquele menor preço, e não consegui anexar documentação 
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porque, realmente, não encontrei, mas o técnico, o jurídico da Secretaria de Cultura, me 

aconselhou que era possível fazer, realmente, o fracionamento da despesa, naquele momento, 

por uma questão de necessidade, de urgência. Bastava que nós garantíssemos a 

economicidade, a garantia de que o menor preço seria aquele contratado para que nós 

executássemos o serviço, e foi exatamente o que foi feito. Não houve prejuízo ao erário público, 

ao estado. Ao contrário, houve economia. É por isso que eu estou solicitando ao tribunal para 

que a devolução do recurso não seja aprovada, porque não tem como anexar certificados para 

uma atividade que o servidor não foi fazer nenhum tipo de estudo, para que as minhas contas 

fossem votadas pela sua regularidade. Eu sempre procurei trabalhar com extrema 

transparência na Secretaria de Cultura do Estado. Para vocês terem uma ideia, no momento 

em que eu notei que havia alguma deficiência na Secretaria de Cultura do Estado, eu pedi à 

governadora para que a minha secretária adjunta fosse uma auditora de carreira do estado, 

que, depois, tornou-se funcionária da SEFA, para que nós tentássemos resolver os problemas 

que ali existiam. Então, agradeço pela oportunidade, e é basicamente essa a minha defesa. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, Sua 

Excelência o Conselheiro Presidente André Teixeira Dias por ter arguido suspeição no processo 

cujo julgamento é a seguir, transferiu a presidência ao Excelentíssimo Conselheiro Odilon 

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

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

anunciou o Processo nº 2007/52961-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Tailândia, responsável Paulo Liberte Jasper, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

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

pela irregularidade das contas, sem devolução de valor, e aplicação das multas regimentais ao 

responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o Senhor Egídio Sales Filho estava 

presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida 
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a palavra, tendo declinado do direito de fazer a devida sustentação oral. A matéria foi colocada 

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

seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2008/52394-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação de 

Proteção e Assistência Carcerária da Cidade de Belém, responsáveis Ademir da Silva e Karla 

Márcia Freitas Faial Quaresma, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes, registrando-se na ocasião o impedimento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

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

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

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

regimentais aos responsáveis e extensiva ao senhor José Alyrio Wanzeler Sabbá, ficando 

responsáveis solidariamente os senhores Ademir da Silva e Karla Marcia Faial Quaresma e José 

Alyrio Wanzeler Sabbá (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do Senhor 

Ademir da Silva, Doutor Márcio Carneiro, e a Senhora Karla Márcia Freitas Faial Quaresma 

estavam presentes e na forma como lhes faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-

lhes concedida a palavra, tendo o primeiro se manifestado nos seguintes termos: Bom dia, 

senhor presidente, bom dia a todos os conselheiros e membros dessa Corte. Primeiramente, é 

preciso fazer um esclarecimento a respeito da falta de documentação no processo que aqui se 

encontra em julgamento. Na verdade, são dois convênios firmados entre SUSIPE e APAC: um 

voltado para o atendimento de saúde dos encarcerados, e outro para alimentação, que é este 

que está sendo julgado hoje. Todavia, a prestação de contas foi apresentada no convênio 

saúde, tanto daquele convênio quanto da alimentação. Portanto, as provas, as comprovações 

de despesa dessas receitas do convênio estão no processo 2008/52390-5, que tem como relator 

o conselheiro Nelson Chaves, foi julgado há algumas semanas atrás, no dia 21, semana 

passada, e o conselheiro Luís Cunha apresentou voto divergente, naquela oportunidade, e, 

portanto, está encarregado de lavrar este voto, e está na posse do processo. Portanto, eu tenho 

que pedir a reabertura da instrução processual do processo de hoje, para que seja 

compartilhadas as provas daquele processo com este, buscando se comprovar e se demonstrar 
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a despesa que foi toda neste convênio alimentação, pois só assim a gente chegará à verdade 

dos fatos, onde estará comprovada, cabalmente, todas as despesas da associação com 

alimentação dos encarcerados, até porque seria de se estranhar uma entidade ser a única 

responsável pela alimentação dos encarcerados e não ter gasto o dinheiro, pois está sendo 

requerida a devolução integral dos valores repassados. Se a associação não tivesse gasto esse 

dinheiro, os presos não teriam sido alimentados. Isso, com certeza, não ocorreu, pois seria 

noticiado em todos os jornais, locais e nacionais, eu tenho certeza disso. Então, em virtude 

disso, vou requerer, aqui, a reabertura da instrução processual, para que sejam 

compartilhadas as provas que estão no processo número 2008/52390-5, que trata do convênio 

saúde, pois lá foram prestadas contas tanto do convênio saúde quando da alimentação. Neste 

ato, também requeiro a juntada desses documentos que se encontram em minha mão, que são 

planilhas das despesas da época. Gostaria que fossem entregues à relatora, doutora Rosa 

Egídia, para que auxilie, inclusive, nessa tomada especial de contas, para que sejam, através 

delas e da documentação, que, oportunamente, será compartilhada no processo, onde poderá 

ser observada a comprovação de toda a despesa da alimentação, e aguardo que seja deferido o 

pedido. Esses são os termos. Obrigado. Em seguida proferiu defesa a Senhora Karla Marcia 

Faial Quaresma: Bom dia a todos, Excelência, conselheiros. Como já foi anunciado, eu sou a 

Karla. Sou assistente social. Estive, no último mês de setembro, que estava finalizando o 

convênio alimentação, cobrindo as férias do diácono Ademir. Então, a associação foi formada 

com o apoio dos órgãos do Ministério Público, defensoria, varas de execuções penais, 

superintendência. Este convênio tinha como obrigação fazer a entrega de alimentação dos 

presos que estavam na seccional, ao lado da central de triagem. Então, cabia à APAC entregar 

a alimentação. O que eu venho aqui dizer em relação à essa situação desse processo de 

devolução? Que foi devidamente gasto esse dinheiro, que os presos receberam alimentação, e 

que, neste mês que eu estava encerrando o convênio, todos os funcionários receberam seus 

direitos, porque eles tinham carteira assinada. Nós não temos nenhuma ação dos funcionários, 

nutricionistas, auxiliares de cozinha, motorista, que estivesse requerendo o seu direito, porque 

eles receberam. Era carteira assinada, todas as garantias do trabalhador foram pagas, bem 

como as despesas que foram gastas com alimentação dos internos, que eram das centrais de 

triagem. Então, eu só quero dizer que o recurso foi gasto devidamente. Agora, eu acho que, 
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pela minha inexperiência, eu não sabia que eu deveria prestar conta também, porque só estava 

cobrindo as férias do diácono, então, toda a documentação ficou na responsabilidade do 

diácono Ademir e da outra presidente, Celina. É isso que eu tenho para colocar aqui. 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para receber a documentação apresentada e 

solicitar a reabertura da instrução processual. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria aproveitar a 

oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência. Estava esperando o momento, mas, até 

agora, está demorando, então, vou logo me antecipar. Cumprimentar Vossa Excelência, 

exercendo a presidência, muito bem. Todos nós sabemos da grande capacidade e competência 

de Vossa Excelência. Sabemos de tudo, mas, quando a gente vê, obviamente, a gente fica feliz. 

Cumprimentar Vossa Excelência pela presidência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Apenas acrescentar o depoimento da senhora Karla 

Márcia. É assim: trata-se de um outro convênio, é um outro processo, mas tem tudo a ver com 

o anterior, que nós julgamos aqui. Este, de hoje, refere-se à alimentação de presos; o outro, 

contratação de pessoas para trabalhar com presos como médicos, assistentes sociais, 

nutricionistas e tudo mais. Eu queria, apenas para colaborar com o pleno, o conhecimento 

daqueles que votaram no anterior e estão decidindo pela reabertura, acompanhando a 

relatora, que, durante esta semana, eu estudei mais ainda o processo, e me deu a tranquilidade, 

conselheira Rosa Egídia, sobre o voto divergente que eu proferi. É um processo grande, 

volumoso, e tudo está nos autos. Hoje, a senhora Karla explicou um pouco mais, conselheira 

Rosa Egídia, porque a iniciativa foi do governador Almir Gabriel, depois de um trabalho da 

pastoral carcerária da igreja católica. Na época, era bispo de Belém, Dom Vicente Zico, que, 

depois, passou para o Dom Orani, que se manifesta nos autos, em alguns momentos. A igreja 

católica, ao questionar a situação do sistema penitenciário, se colocou à disposição, e o doutor 

Almir, governador da época, disse o seguinte: “Então, vamos construir juntos uma solução 

para resolver esse problema”. Então pediram apoio do Ministério Público, da Defensoria 

Pública, como ela disse agora, da diocese de Belém, do sistema penitenciário, SUSIPE, que 
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estava à frente, na época, o doutor Alyrio, que dirigiu o sistema por 12 anos. E, durante seis 

anos, foi uma espécie de socorro que eles prestaram ao estado, doutora Rosa, na contratação 

de pessoal para suprir aquela necessidade do momento. É uma espécie de terceirização do que 

hoje o Brasil decidiu, votou no Congresso Nacional. Eles fizeram isso há 15, 17 anos, porque 

não tinha jeito, o problema era sério. Mas eu fui ver, nos autos, as folhas de pagamento, os 

contracheques, direito trabalhista, está tudo certo. A questão é que quem foi gerir o recurso 

não tinha experiência de prestação de contas, e ela é um pouco truncada, embolada, 

desorganizada, mas eu estou certo de que não houve danos ao erário, e, agora, analisando este 

processo que eu também já tenho um pouco de conhecimento, eles forneceram café da manhã, 

almoço e jantar a um preço em torno de três reais por preso. Então, o custo é baixíssimo, 

comparado ao preço de mercado. É o que eu queria dizer, apenas para colaborar com o 

entendimento dos senhores conselheiros. Obrigado. Em seguida, tendo o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira tendo arguido suspeição no processo seguinte, transferiu a presidência ao 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que após as saudações 

iniciais solicitou ao senhor secretário-geral o prosseguimento da sessão com a leitura da pauta 

de julgamentos, oportunidade em que anunciou o Processo nº 2012/52191-4, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Loja Maçônica Kabbalah, responsável Miguel de Jesus 

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

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

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

devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas ao responsável e 

extensiva ao senhor Carlos Alberto Silva Leão, estando ainda sujeito a critério do douto 

Plenário à responsabilização solidária (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que Senhor 

Carlos Alberto da Silva Leão estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei 

Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia a 

todos. Senhores, eu estou vindo nessa corte desde 2010, e tem uma séria de multas que eu estou 

fazendo todo um esforço, um sacrifício pessoal e familiar para cumprir a decisão desse 

tribunal. Eu estou observando que começam a chegar, agora, algumas responsabilizações, a 

esse ex-gestor, de tomadas de contas. Eu sugiro, até, que o tribunal firmasse uma posição a 

respeito disso, porque, muito embora tenham entendimentos de que o laudo conclusivo deve ser 
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feito e o convênio prevê o acompanhamento de todo o convênio, eu não gostaria de repetir, 

aqui, a situação da Secretaria de Esporte e Lazer, como outros órgãos. Eu tive a oportunidade 

de ser secretário de esporte e lazer e secretário adjunto de educação, e você pode ver: a 

Secretaria de Educação, muito poucas vezes, traz pendências, porque ela tem um corpo 

centenário de profissionais, de técnicos de carreira, que dão conta, mas a ASIPAG, a 

Secretaria de Esporte e Lazer, infelizmente, isso ainda não é a nível de secretaria estadual. Se 

olhar a nível federal, o Ministério do Esporte, da cultura, infelizmente, nosso país ainda não 

teve o tratamento devido. Eu confesso que, se tivesse que voltar no tempo, eu jamais aceitaria 

ter sido ordenador de despesa de uma secretaria que, se formos levar a rigor para funcionar o 

órgão, não deveria existir. Ela existe mais do ponto de vista de se dar uma satisfação política à 

sociedade, porque o laudo conclusivo é emitido por técnicos, no caso, profissionais, 

principalmente, da área de educação física. A secretaria, até hoje, não dispõe de um quadro. 

Alguns técnicos que estão lá são profissionais cedidos da Secretaria de Educação. A categoria 

dos profissionais de educação física tem um entendimento, até mesmo do ponto de vista do 

sindicato, de que só deve fazer laudo conclusivo o profissional que, efetivamente, acompanhar. 

E deve ser isso, apesar de que, no caso do esporte, com a tecnologia, hoje, é possível você 

comprovar que um atleta participou de uma competição até mesmo internacional, pelo que é 

disponibilizado pelas confederações, pelo resultado da prova, pelo que é acompanhado da 

imprensa, mas, ainda assim, alguns técnicos não se colocam à disposição para fazer esse tipo 

de laudo conclusivo, porque envolve uma outra questão, que a gente não pode deixar de 

reconhecer, que é a questão de diária. Os servidores têm uma remuneração baixa e dificulta 

até para fazer um laudo conclusivo, quando isso envolve um deslocamento, uma viagem, uma 

diária. Fora isso, é muito difícil. E a SEEL ainda continua recebendo um recurso proveniente 

das loterias, que, à minha época, era em torno de 60 e 80 mil mensais. Esse recurso, por 

orientação, talvez, da origem da secretaria, e nós, quando chegamos lá, não mudamos isso, que 

fosse utilizado para pequenos apoios para atletas, órgão, entidades, e isso gera muitos 

convênios, muitos apoios financeiros. A estrutura da secretaria não dá conta de acompanhar, 

nem mesmo de emitir laudos conclusivos ao final desses acontecimentos. Aí fica um ex-gestor 

nessa situação. Eu, todo tempo que vou na secretaria, os atuais secretários que passam por lá, 

faço questão de ir lá conversar com ele e falar a respeito disso. Olha, eu vou completar dez 
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anos indo todo mês no Tribunal de Contas, às vezes, mais de uma vez no mês. Eu sou oficial da 

marinha mercante, até me atualizei para voltar a viajar, mas fico, às vezes, até querendo 

resolver primeiro essa situação, porque eu não tenho nada contra os advogados, mas o 

advogado não acompanha como o interessado. Ele vem aqui, tem uma argumentação maior, do 

ponto de vista legal, mas não vivenciou. Quem vivenciou fui eu, como secretário lá. Então, eu 

chamo atenção para essa questão, porque, agora, eu já olhei aqui, têm vários processos como 

esse, de tomada de conta especial. Ora, quando se faz uma tomada de conta especial, é porque 

aquele que recebeu recurso não prestou conta. A tomada de conta especial foi aberta em 2012, 

eu saí da secretaria em 2009. Portanto, se tem responsabilidade desse gestor, eu acho que é 

uma responsabilização menor, porque, quando foi aberta a tomada de conta, é porque não foi 

prestado conta, e eu não teria como. Foi o documento que eu encaminhei, pedindo a retificação 

a esse tribunal, porque, por incrível que pareça, eu estou formatando um documento. Eu tenho 

multas de convênios que eu assinei, mas não terminaram na minha gestão. Como eu assinei, 

sou responsável. Eu tenho multa de convênios que começaram em outra gestão, não assinei, 

mas terminaram na minha. Eu tinha responsabilização. Agora, vem um novo expediente, uma 

tomada de contas que foi iniciada, e quando o Tribunal de Contas pediu informações para a 

SEEL, eu não mais estava lá, então, nem negar informações ao tribunal eu neguei. É verdade. 

Se a gente foi aplicar o rigor da lei: “Não, mas você teria que ter acompanhado”. Ora, como? 

Eu não digo nem o gestor, como a secretaria, sem estrutura, vai acompanhar, em andamento, 

60 ou 80 convênios ou liberação de recurso? Não tem condições. Então a gente aplica a lei, o 

tribunal vai cobrar do ex-gestor. Parece que aqui já tem uma nova normativa, fiquei sabendo 

no gabinete da conselheira Milene, de responsabilizar outros servidores, não só o ordenador 

de despesa. O processo interno da SEEL não está nesse processo do tribunal, mas eu já tive 

informações de que eu designei alguém para acompanhar. Ora, a minha responsabilidade, se 

eu designei alguém, aquela pessoa que foi designada também teria que estar respondendo. Um 

diretor, um assessor, um servidor. Porque as multas não são pequenas, conselheiro André. Eu 

já falei outras vezes aqui que as primeiras multas que chegaram, do tribunal, em minha casa, 

foram até por orientação do ex-secretário e meu ex-professor, Mário Cardoso, que dizia: 

“Albertinho, paga logo a multa, porque é muito melhor”. Era 70 ou 100 reais. Eu colocava até 

no hall das minhas contas de luz, de água. Não era um valor insignificante, mas era possível. 
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Hoje, não. Salvo engano, está em mais de 700 reais, quase 800. É um valor significativo. É 

quase o valor de uma faculdade de um filho. Então, queria que o tribunal considerasse. Ora, se 

tem um secretário que tem que ser punido, é o Albertinho Leão? Então, eu já fui muito punido 

por ter cometido o erro de ter assumido uma secretaria que não dava condições. Então, eu 

gostaria de que esses casos, a tomada de contas foi feita aqui, em 25 de outubro de 2012, eu saí 

em setembro de 2009, não teve solicitação nenhuma de informações. A entidade que recebeu 

recursos não prestou conta. Ela foi notificada pela SEEL para prestar conta, até porque, no ato 

que recebe o recurso, eles são notificados. Eu gostaria de ter esse olhar dos conselheiros aqui, 

e que não fosse colocada a multa, e, muito menos, ser solidário no pagamento, como tem uma 

manifestação no processo. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas irregulares, declarando seu responsável em débito com o erário na importância de 

R$30.000,00 (trinta mil reais), aplicando-lhe as multas de R$3.000,00 (três mil reais) pelo 

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

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

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

relator. Em seguida, Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior restituiu 

a presidência ao Excelentíssimo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que solicitou ao senhor 

secretário-geral o prosseguimento da sessão com a leitura da pauta de julgamentos, 

oportunidade em que anunciou o Processo nº 2007/50158-7, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Moju, responsável Iran Ataíde de Lima, 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, com aplicação da multa 

regimental ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou 
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que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado 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. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais e, ainda, que seja aplicada a sanção de declaração de 

inidoneidade do licitante fraudador para licitar e contratar com o Poder Público Estadual e com 

aqueles que receberem recursos do Estado às empresas J.G dos Santos Lima Júnior & Cia Ltda 

e J.N. Comércio e Serviço de Transportes Ltda, assegurando-lhes, previamente, as garantias 

inerentes ao contraditório e a ampla defesa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

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

seu responsável em débito como erário da importância de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil 

reais), aplicando-lhe a multa de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) pelo débito apontado. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/53120-9, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Alenquer, responsável João Damaceno Filgueiras, cujo Relator foi o 

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

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

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

aplicação da multa regimental ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

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

importar em devolução de valores, aplicando ao responsável a multa de R$ 2.663,88 (dois mil, 
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seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) pelas irregularidades apontadas. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53085-8, que trata da Tomada de 

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

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, sem devolução de valores e 

aplicação das multas regimentais ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e 

nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

valores de R$907,00 (novecentos e sete reais), pela irregularidade das contas e R$907,00 

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

instauração da tomada de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/51947-0, 

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

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

das contas, sem prejuízo da aplicação das multas e expedição de determinação ao seu 

responsável e ao Município de Faro (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com 

ressalva, aplicando ao seu responsável a multa de R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não 

encaminhamento das contas no prazo regimental ensejando a instauração da tomada de contas. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 
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Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/53658-2, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Almeirim, responsável Gandor Kalil Hage Neto, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/51363-2, 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. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

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

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

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

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

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

em débito para com o erário estadual na importância de R$144.429,67 (cento e quarenta e 

quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), aplicando-lhe as multas 

nos valores de R$14.000,00 (quatorze mil reais), pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos 

e sete reais), pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental. Consultado o Plenário, 

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

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

anunciado o Processo nº 2013/50453-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação Desportiva Cultural Profissionalizante e Social do Conjunto Tauari, responsável 

Isaias Pinheiro dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

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

responsável, ficando responsável solidariamente em débito a Associação Desportiva Cultural 

Profissionalizante e Social do Conjunto Tauari, devendo este ser citado para apresentação de 

defesa e sugestão da aplicação da sanção de inabilitação para cargo em comissão e função de 

confiança prevista no art. 85 da LOTCE. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 
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responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

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

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

compelindo seu responsável e a Associação solidariamente responsáveis pela devolução de 

R$41.000,00 (quarenta e um mil reais), aplicando ao responsável as multas de R$4.100,00 

(quatro mil e cem reais) pelo débito e R$907,00 (novecentos e sete reais) pela instauração da 

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50471-7, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Produtores Rurais de Belos Prazeres, 

responsável Daniel Pureza Martins, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

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

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

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

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

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

e a Associação, solidariamente responsáveis pela devolução de R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais), aplicando ao responsável as multas de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo débito apontado 

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

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

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

foi anunciado o Processo nº 2013/50597-9, que trata do Recurso de Revisão interposto por João 

de Castro Barreto, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello, que antes do 

relatório proferiu a seguinte manifestação: Senhor presidente, primeiro, falar da satisfação de 

uma sessão incomum, eu diria até história, nesse Tribunal de Contas, presidida por três 

conselheiros e um verdadeiro encontro do passado com o presente e o futuro. Explico, aqui, o 

passado marcado pelo presidente Cipriano Sabino; o presente, marcado pelo vice-presidente, 

André Dias, e o futuro, marcado pelos três: conselheiro Odilon, conselheiro André Dias e 
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conselheiro Cipriano Sabino, que, em contemplação ao nosso sistema de rodízio, certamente, 

irão presidir essa Casa em um futuro próximo. É com muita honra que, pela primeira vez, 

relato um processo apregoado pelo nosso secretário adjunto, Jorge, e presidido pelo 

conselheiro Odilon Teixeira. É uma verdadeira honra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (Presidente em Exercício): Conselheiro substituto Daniel, 

agradeço, penhoradamente, as palavras de Vossa Excelência. Conselheiro Cipriano gerenciou 

essa Casa, no passado, e o nosso plenário gerencia, de forma compartilhada, as decisões e o 

futuro dessa instituição. Então, somos todos colaboradores, para que possamos atingir a 

missão, o desiderato desta Casa. E o pouquinho que a gente possa contribuir, juntamente com 

os colegas, com todos os servidores, somam esforços para que o futuro, não necessariamente 

de uma pessoa, mas de todos nós, seja muito bom, que possamos cumprir com a nossa missão 

constitucional e deixar alegre essa sociedade, que tanto espera dos nossos esforços. 

Cumprindo dispositivo regimental, após o relatório, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo conhecimento e no mérito pela sua improcedência e manter na íntegra os 

termos do acórdão nº 47.856 de 31.08.2010 (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para conhecer do Recurso de Revisão, e, no 

mérito, o provimento parcial a fim de reformar a decisão recorrida apenas para excluir a 

penalidade de multa pela remessa intempestiva, o qual foi fixada em R$28.000,00 (vinte oito 

mil reais), mantidos na íntegra os demais termos do Acórdão 47.856 de 31.08.2010, quais 

sejam: 1) irregularidade das contas, com a devolução da importância de R$145.175,50 (cento e 

quarenta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) e multa no valor de 

R$29.035,00 (vinte e nove mil e trinta e cinco reais), pelo dano ao erário estadual. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema 

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

ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Neste momento, Sua Excelência Conselheiro Odilon Inácio Teixeira restituiu a Presidência à 
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Sua Excelência Conselheiro André Teixeira, que agradeceu o apoio recebido e determinou ao 

secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2013/52444-1, que 

trata do Recurso de Reconsideração interposto por José Davi Passos, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi para negar provimento e manter em todos os seus termos a 

decisão consubstanciada no Acórdão nº 52.366 (pausa) (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso de reconsideração e 

conceder-lhe provimento parcial, passando a considerar as contas irregulares, sem devolução de 

valores, excluindo a multa pelo dano ao erário, porém manter a multa pela instauração da 

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50837-2, que trata 

da Consulta formalizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

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

Teixeira em sessão de 09/03/2017. Cumprindo dispositivo regimental e já aferidas as 

manifestações averbadas durante a sessão supracitada, Sua Excelência proferiu o voto-vista 

para divergir do relator, respondendo à consulente que: a) considerando a autonomia financeira 

conquistada no patamar constitucional a Defensoria Pública poderá executar, sem se submeter 

às restrições constantes do art. 22, parágrafo único da LRF e no art. 169, §3º da CF/88 até 95% 

(noventa e cinco por cento) das despesas de pessoal previstas na LOA em vigência, enquanto 

não for criado, por legislação federal ou estadual, limites específicos de gastos com pessoal 

referentes às Defensorias Públicas; b) o mero atingimento do limite prudencial pelo Poder 

Executivo, não prejudicará a possibilidade de nomeação de membros e servidores, respeitadas 

as demais condicionantes constitucionais e infraconstitucionais para a realização de suas ações. 

Consultado o Plenário, Sua Excelência o Conselheiro Relator manteve seu voto já proferido, 

enquanto que o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior retificou seu voto ao 

acompanhar o voto vista, tendo os demais conselheiros e o Conselheiro Presidente 
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acompanhado o voto vista. A presidência proclamou o Resultado: Voto de divergente foi o 

vencedor por maioria (4x1). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51072-7, que 

trata da Consulta formalizada por Constantino Augusto Guerreiro, cujo Relator foi o 

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

Teixeira, em sessão de 09/03/2017. que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Neste momento se registrou a ausência em plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/52059-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação Cultural do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

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

indeferimento dos registros, com a instauração da inspeção extraordinária para apuração dos 

valores despendidos com as despesas consideradas irregulares, para efeito de ressarcimento, 

além da multa e determinações a Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves (pausa). A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto pela denegação dos registros. Consultado o Plenário, Sua 

Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira votou divergente pelo deferimento 

excepcional dos registos, tendo os demais conselheiros e o Conselheiro Presidente 

acompanhado o voto divergente. A presidência proclamou o Resultado: Voto de divergente foi 

o vencedor por maioria (3x1). Neste momento se registrou o retorno ao plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/51106-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, cuja Relatora foi a Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com determinação a Secretaria 

de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

deferimento dos registros, com recomendações à SEDES e SEDUC. Consultado o Plenário, este 

se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu 
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o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento, o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha solicitou a reunião dos processos de nºs. 20 a 23 da pauta de 

julgamentos, sendo de imediato deferida pela Presidência. Neste sentido, foram anunciados os 

Processos nºs. 2016/50492-8, 2016/50633-3, 2016/50992-1, 2016/51233-6, 2016/50969-2 e 

2016/51006-8 que tratam dos Ato de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Fundação 

de Atendimento Socioeducativo do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

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

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

pelo indeferimento dos registros, com determinação ao responsável para que faça cessar os 

pagamentos, bem como que adote em até 15 quinze dias as providências cabíveis, e expedição 

de determinações aos responsáveis pelas contratações (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão pelo deferimento excepcional dos registros. Consultado o Plenário, Sua 

Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino votou divergente pelo indeferimento do registro, 

acompanhando, desta forma, o parecer ministerial, tendo os demais conselheiros e o 

Conselheiro Presidente acompanhado a proposta de decisão do relator. A presidência 

proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria (4x1). Conforme sistema 

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

ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2013/52588-5, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Valter Araújo Silva, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

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

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

pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50861-7, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Vitória Torres do Carmo, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51824-0, que trata do Ato de Pensão 

em favor de Otávio Henrique Gomes Pinheiro, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

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

entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50831-7, que trata 

da Representação formulada por Armando Brasil Teixeira, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi para pugnar pela realização de inspeção extraordinária com a finalidade de 

confrontar os valores consignados nos proventos do ex-servidor militar com as normas 

constitucionais e infraconstitucionais vigentes, bem como com os limites remuneratórios 

impostos pela Constituição Federal, para, ao final determinar a procedência definitiva da 

Representação estabelecendo à autoridade competente a exclusão das parcelas indevidamente 

incorporadas nos cálculos dos proventos, bem como a adequação dos valores ao limite 

remuneratório constitucional para responsabilizar e buscar o ressarcimento ao erário de quem 

concedeu a reserva sem a observância da normas legais e constitucionais gerando pagamentos 

irregulares, que causaram danos ao erário e remessa da cópia do parecer e da decisão plenária a 

1ª Promotoria de Justiça Militar – Dr. Armando Brasil Teixeira para conhecimento do desfecho 

dos autos; ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Dra. Helena Dorneles e à Procuradoria 

Geral do Estado, na pessoa de seu Procurador Geral Ophir Cavalcante Junior para fins de 

conhecimento e adoção das medidas cabíveis (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 
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(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar procedente a representação, para reconhecer a irregularidade da incorporação e da 

violação ao teto remuneratório, devendo o IGEPREV acompanhar o processo judicial para, no 

momento em que for cassada a liminar, ou seja, julgado no mérito por sua improcedência, seja 

cessado o pagamento da referida parcela e obedecido o teto remuneratório. Encaminhando-se, 

ainda, cópias dos autos ao 1º promotor de Justiça Militar e cópias do relatório técnico e do 

parecer do MPC ao Procurador Geral do Estado e à Desembargadora relatora dos processos 

judiciais atinentes à matéria. Por fim, deve ser juntado os presentes autos à prestação de contas 

do IGEPREV referente ao exercício financeiro de 2015. A matéria entrou na fase de discussão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente): Muito 

bem. Deixa eu ver se eu entendi: Vossa Excelência diz que a representação é procedente, não 

é? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A 

representação é procedente, os pagamentos são ilegais, no entanto, não pode haver a 

supressão, haja vista as decisões judiciárias em caráter liminar. Até que elas sejam cassadas 

ou o mérito final seja definido, nós, Tribunal de Contas, não podemos impedir a jurisdição. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Senhor presidente, uma sugestão, não sei se o conselheiro relator abraça ou se o plenário 

delibera, após a decisão do plenário, se aprovar a manifestação, acredito eu que deveríamos 

informar ao Tribunal de Justiça a decisão do tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Entre os encaminhamentos, está isso, conselheiro. 

Encaminhando cópia do relatório técnico do parecer ministerial e da nossa decisão à 

desembargada relatora dos mandados de segurança, para mero conhecimento dela, da posição 

do Tribunal de Contas, e na colaboração técnica que esta Corte de Contas faz ao Tribunal de 

Justiça. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Perfeito. Com isso, presidente, talvez até a lide seja liquidada, resolvida. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Patrick Bezerra 

Mesquita: Só uma correção, Excelência. O parecer do Ministério Público é no mesmo sentido 

do relator, acho que, pelo que eu falei, ficou um pouco confuso, de manter a incorporação só 

até 2003. Perfeitamente, louvo o voto de Vossa Excelência. É isso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: No voto, doutor Patrick, fica claro 
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que o período que incorporou, na verdade, é posterior, entre 2010 e 2012. Então, não faria jus, 

de todo modo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente): No que concerne esta responsabilização por parte de quem está pagando? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, não 

há que se falar em responsabilidade, porque os pagamentos são com base em liminares 

judiciais, verba alimentar. É muito difícil a repetição aqui. Não há que se falar o mérito de boa 

ou má fé de uma decisão judicial. Ela apenas é cumprida. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 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. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às doze horas e vinte e dois minutos 

(12h22min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

Belém, 28 de março de 2017. 
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