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ATA Nº 5.461 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatro (04) do mês de abril do ano dois mil e 

dezessete (2017), terça-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, 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 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 e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, 

o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o 

artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, 

quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério 

Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em seguida, Sua 

Excelência justificou as ausências Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Milene 

Dias da Cunha, por motivo de força maior, e Daniel Mello, por representar o TCE em missão 

oficial no Estado do Rio Grande do Norte. Disponibilizada, previamente, no sistema digital 

deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia trinta (30) 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Impedido na forma 

regimental. 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 do Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Neste momento se registrou a saída em definitivo em plenário 
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de Sua Excelência o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Em seguida, a presidência 

solicitou ao senhor secretário a inversão da pauta de julgamentos para que fossem relatados 

primeiramente os processos pautados sob os nºs. 5, 7, 15, 18, 19, 21, 22 e 4. 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 2013/50132-2, que trata da Prestação de 

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

Associação dos Pequenos Produtores do Ramal da Lagoa, responsável Hédima Moraes de 

Araújo, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

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

multas regimentais à responsável, extensiva ao senhor Manoel Carlos Antunes, ficando 

solidariamente responsáveis pelo débito a senhora Hédima Moraes de Araújo, Associação dos 

Pequenos Produtores do Ramal da Lagoa, ConstruPoços Brasil – Perfuração de Poços de Água 

Ltda e determinação à Alepa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o procurador da 

Empresa Poços Brasil, Doutor Emanoel Chaves, e a Senhora Hédima Moraes de Araújo 

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 pronunciado nos seguintes termos: Presidente 

Lourdes Lima e demais conselheiros e conselheiras. Viemos aqui fazer um esclarecimento, 

primeiramente contextualizar um pouco a atuação da empresa na região da Transamazônica e 

Xingu em relação à perfuração de poços. Então essa empresa ela é basicamente a única 

empresa especializada na época da contratação para a perfuração de poços e execução de 

sistemas de micro abastecimento de água sediada em Altamira. Neste caso, primeiramente 

queremos ressaltar que existiam duas relações contratuais, uma entre a Assembleia Legislativa 

e a associação, que era o termo de ajuste de convênio e a outra entre a associação e a empresa 

contratada para executar o microssistema de abastecimento de água. Verifica-se nos autos que 

o repasse parcial dos recursos para a associação se deu em função de uma rescisão do 

convênio por intermédio de uma denúncia. E os valores de R$48.810,00 que a empresa recebeu 

da associação foram devidamente empregados, ou seja, existe no processo uma planilha física, 

financeira e, que, na verdade foi a proposta comercial da empresa que deixa claro isso, os 
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estudos que foram feitos com esses valores, o estudo geofísico para ver a viabilidade de 

captação de água. Isso foi entregue pela empresa para a associação e o item 18, que era o 

fornecimento e instalação de uma caixa de água. Isso também foi contratado pela empresa, a 

construção de uma caixa de água por uma metalúrgica que, inclusive, falta pagar o resíduo. 

Como o convênio foi rescindido e a associação não recebeu a integralidade dos recursos e, por 

consequência, a empresa também ficou limitada para executar todo o ajuste contratual 

celebrado com a associação. Então, neste caso, nós entendemos que a responsabilidade 

solidária da empresa, razoavelmente, não deveria acontecer. Porque os motivos que ensejaram 

a suposta imprestabilidade da finalidade social da execução do convênio está alheia às 

vontades da empresa. Alguns ajustes foram sanados que na prestação de contas deixa claro, 

por exemplo, que foi entregue o laudo geofísico, que a caixa de água foi solicitada, e que, 

talvez, a própria associação tenha respondida isso na sua defesa. Nós viemos aqui no plenário 

afirmar que a empresa está neste caso com toda a boa-fé possível. Consta dentro do processo a 

cópia do cheque entregue pela empresa, a nota fiscal espedida pela empresa, o recebido 

espedido pela empresa. Só que o laudo que deveria talvez estar no processo geofísico e a 

comprovação da despesa em relação à caixa de água eram de responsabilidade da associação. 

Isso foi entregue pela empresa para a associação. Então, assim, se tivesse algum ajuste excluso 

da empresa ou coisa parecida talvez os documentos contábeis, a nota fiscal, o recibo e o 

cheque que foram apresentados nos autos pela empresa não estariam no processo. Mas, o mais 

importante, excelências, é frisar que a imprestabilidade e o Ministério Público de Contas 

brilhantemente junta uma jurisprudência do TCU, às folhas 96 do processo, que diz que, em 

situações em que a funcionalidade do empreendimento não foi alcançada, consoante prevista 

no plano de trabalho, não tendo sido gerados beneficiados esperados ao convenente imputasse 

débito ao gestor e a empresa responsável pela execução do objeto pela integralidade dos 

recursos financeiros repassados. Neste caso não houve a integralidade dos recursos 

repassados. A parcialidade do recurso repassado para a associação e, consequentemente, para 

a empresa motivada pela contratação, foi parcial porque houve a rescisão do ajuste do 

convênio e não do contrato com a associação e a empresa. Então, a empresa não poderia, por 

exemplo, com recursos próprios tentar talvez concluir o objeto do convênio, ter toda uma 

despesa que sabia que não ia ter ressarcimento disso, porque o convênio foi rescindido. Então, 
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nós viemos aqui no plenário pedir com base no princípio na razoabilidade, da boa-fé que os 

documentos fiscais da empresa estão todos no processo, então não tem exclusa de nada em 

relação à empresa, não é? Que a empresa seja excluída do polo passivo e pela não 

responsabilização solidária da empresa. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador do Ministério Público de Contas Patrick Bezerra Mesquita: Inicialmente, parabéns 

doutor pela defesa apresentada na tribuna. Eu só gostaria de dois esclarecimentos. À empresa 

foi oportunizada o contraditório antes dessa sessão? A empresa foi citada e chamada aos autos 

para apresentar os documentos? Manifestação do Doutor Emanoel Chaves: Sim. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Patrick Bezerra 

Mesquita: Esses documentos a quem o senhor se refere comprovariam de fato a execução do 

serviço para o qual a empresa foi contratada? A apresentação do laudo geofísico e a 

contratação do fornecimento dessa caixa de água, a empresa apresentou esses documentos na 

oportunidade que esteve nos autos? Manifestação do Doutor Emanoel Chaves: Esses 

documentos foram entregues assim que terminou para a associação convenente e contratada. 

Então, assim, a empresa acredita que na prestação de contas, o dever legal que a associação 

deveria fazer, ela teria que ter entregue. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Patrick Bezerra Mesquita: A empresa não tem como provar ao 

Tribunal de Contas que prestou esse serviço? Manifestação do Doutor Emanoel Chaves: Tem 

um dado que é importante. O técnico que realizou o estudo geofísico infelizmente já é falecido, 

então, assim, foi feito um esforço tremendo para tentar conseguir, para trazer aqui inclusive no 

plenário, mas não conseguimos. Em relação à caixa de água, realmente foi pago. Só não foi 

entregue, porque faltou um resíduo. Então, ficou um impasse, se não teve mais o recurso, o 

recurso repassado para a associação, a empresa evidentemente iria ficar sem receber nenhum 

recurso. Em seguida, proferiu defesa oral a responsável, Senhora Hédima Moraes de Araújo: 

Bom dia senhores conselheiros. Desculpe, eu não sabia que precisava fazer a inscrição já que 

eu tinha recebido um telegrama pedindo para estar para a argumentação. Quando recebemos 

esse convênio com a ALEPA, foi motivo de muita alegria porque a nossa região é uma terra 

seca. Quando se fala e quando você olha aqui a água caindo, é de se emocionar porque onde 

estamos não tem água para trabalhar. Região de produtores rurais sem água, é triste, lá nós 

temos duas escolas também sem água. Fizemos um projeto e quando foi aprovado pela ALEPA, 
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você não imagina a alegria, fizemos uma festa. Quando a senhora falou que nós estávamos 

aqui neste plenário sob as bênçãos do altíssimo e eu falei: “Eu estou no lugar certo”. Porque o 

que nós mais queremos é justiça. Quando nós falamos uma vez em oração lá, uma senhora 

disse: “Quem tem sede dói”. Recebemos esse convênio e recebemos a primeira parcela de 

R$48.810,00, a empresa Poços Brasil foi contratada por ser a única na época que poderia 

fazer esse trabalho com uma profundidade e a seriedade que era necessária. Fomos 

informados que haveria quatro parcelas e, que, essas parcelas ao serem recebidas deveriam 

ser repassadas para a empresa e, assim, o fizemos. A empresa foi e fez o levantamento 

geofísico e a primeira parcela saiu na conta da associação. Do jeito que caiu na conta da 

associação foi passada para a Construpoços. E teriam mais três parcelas em que o poço seria 

construído. Fizemos a prestação de contas e ficamos esperando que o nosso poço, por sinal, 

cheguei aqui ontem já muito tarde, enfrentando a estrada na esperança de aprovação dessa 

prestação, e não apenas pela aprovação, mas para que saiam mais três parcelas e para que 

esse poço seja construído. O que nós mais queremos é que essa empresa que já recebeu 

R$48.810,00 possa reativar esse projeto e receber o restante e, que, o poço seja construído de 

fato. O que nós queremos, enfim, é que a água chegue para os produtores rurais sem 

condições. E que cada um de nós lembre que sede dói. Ter sede dói. E são produtores rurais 

que estão aguardando por justiça e para que esse poço seja construído. Muito obrigada. A 

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

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Onde fica a sua comunidade? Manifestação da Senhora 

Hédima Moraes de Araújo: Ramal da Lagoa, no município de Brasil Novo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: É longe? Manifestação da Senhora 

Hédima Moraes de Araújo: Muito longe. Transamazônica. Se o senhor sair de Altamira são 37 

quilômetros até lá, saindo de Altamira, que é onde nós temos estradas para chegar lá. Se o 

senhor for para Brasil Novo é mais difícil porque temos que ter muito atalho para chegar lá e 

são vários produtores. Lá quando saiu a história de Belo Monte, nós criamos esperança, 

queríamos vender alimento para Belo Monte. Era em 2011. Nós estamos em 2017 e o nosso 

poço é um sonho. Agora, o pior de tudo, meus amigos, é a calúnia: “Cadê o poço? Cadê o 

poço que você disse que ia chegar aqui?” E os produtores que iriam plantar, iriam vender e 

iriam ganhar dinheiro e não tem poço, não tem produção. É desesperador, sabe? Desculpe a 
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emoção porque é desesperador, não estou falando por mim não, estou falando por muitos 

produtores que aguardam por esse poço. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: A sua comunidade é pequena ou é grande? Manifestação da Senhora 

Hédima Moraes de Araújo: Nós somos 95 produtores rurais. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Moram perto um do outro? Manifestação da 

Senhora Hédima Moraes de Araújo: Moram. Na verdade, não é que moram muito perto, porque 

no interior você não pode ter casas próximas, são casas distantes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: E como esse poço atenderia a 

comunidade? Manifestação da Senhora Hédima Moraes de Araújo: Porque lá fica bem no alto, 

e foi escolhida uma região e de lá tem um deslocamento, e nós pensamos em um micro 

abastecimento, que fica bem na estrada, onde as pessoas teriam acesso a essa água. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Teria o poço uma 

caixa de água e uma rede de distribuição? Manifestação da Senhora Hédima Moraes de 

Araújo: Teria. Nós chamamos de micro, porque lá algumas pessoas chamam, não sei se você 

conhece, “roda de água”. Então, a roda de água vai por pressão e a água na mangueira não 

precisa ir de bomba e ela espalharia, então a ideia é que com esse micro abastecimento os 

canos jogariam para a comunidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: E então assinaram o convênio com a Assembleia Legislativa, e depois que 

assinaram o convênio vocês contrataram da empresa o serviço? Manifestação da Senhora 

Hédima Moraes de Araújo: Contratamos a única lá. Contratamos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Perfeito. E então saiu esse valor 

do convênio, que foi distribuído e dividido em quatro parcelas? Manifestação da Senhora 

Hédima Moraes de Araújo: O valor total de 195 mil nós iríamos receber quatro parcelas. Só 

saiu a primeira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Só saiu a primeira. Está esclarecido. Manifestação da Senhora Hédima Moraes de Araújo: 

Fizeram um estudo geofísico, escolheram o local na região e fizeram o estudo. O geofísico 

analisou onde seria o melhor local para captar. Este local já está determinado e já sabemos 

onde é o melhor local, a posição dele e onde vai ficar o micro abastecimento, que vai ter 

condições de espalhar água pela região. Esse estudo já foi feito. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas não foi perfurado o poço? 
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Manifestação da Senhora Hédima Moraes de Araújo: Não, não foi perfurado. É só o estudo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: E foi comprada a 

caixa de água? Manifestação da Senhora Hédima Moraes de Araújo: Também não. É só o 

estudo por enquanto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Obrigado. Manifestação da Senhora Hédima Moraes de Araújo: Só tem o estudo. Já 

sabemos onde vai ser. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério 

Público de Contas Patrick Bezerra Mesquita: Só para concluir a minha manifestação. Só há um 

ponto que a meu ver é controverso: é que saíram dos cofres públicos R$48.810,00, dinheiro 

meu, seu, nosso e que a esse dinheiro não foi dada nenhuma finalidade social. Eu acho que isso 

está claro, resta saber como o tribunal vai encaminhar. Se há responsabilidade, se esse 

dinheiro que não foi aprovado tem que ser ressarcido ou não. Mas, que de fato a esse dinheiro 

não foi dada nenhuma finalidade social, seja por culpa da concedente, que não honrou o termo 

de ajuste, o termo de convênio e não fez o repasse que parece que pelas manifestações e pelo 

que constou em plenário foi esse o fato. De fato, uma vez a convenente recebendo esse repasse, 

contratando um serviço e depois por razões alheias à sua vontade não recebe o restante, não 

teria como ser penalizada, então, feitos esses esclarecimentos é que eu proponho ao Tribunal 

de Contas que determine a devolução desse dinheiro e se não entender pela responsabilidade 

solidária da convenente e da empresa que foi contratada do órgão concedente que, a princípio, 

não honrou o que havia pactuado no ajuste. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhora presidente, senhores conselheiros, foi 

tudo bem explicado aqui e ocorre essa situação. Foi feito um projeto, está tudo nos autos, o 

convênio que era de R$195.500,00 e foram repassados R$48.810,00, e não existe nenhuma 

documentação comprobatória de que foi feito, mostra os autos senhores conselheiros que a 

associação recebeu dinheiro e repassou para a empresa R$48.810,00 e tenho aqui a cópia do 

cheque. O recibo da empresa, que recebeu esse valor, está aqui. Eu queria até e não sei se é 

possível, se o eminente advogado e representante da empresa, se for possível, ele entender 

assim: qual foi a destinação desses R$48.810,00. O que foi feito com esse recurso? Se fosse 

possível e se assim desejar. Manifestação do Doutor Emanoel Chaves: Sim, com certeza, 

Excelência. Segundo o que a empresa nos repassou, a empresa construiu um estudo geofísico 

da área, um levantamento preliminar técnico para verificar as condições da captação. Esse 
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estudo consta aqui na planilha como 27 mil reais o custo, isso na proposta comercial que foi 

entregue e contratada. Foi contratada uma caixa de água em metal, por que qual era o 

entendimento da empresa? Que a caixa de água deveria ser contratada inicialmente porque 

quando terminasse a perfuração já teria que ter a caixa de água para se colocar para dar 

funcionalidade à captação da água. Então, foram dois objetos da planilha que foram 

contratados pela empresa. E aí que há a discordância da imprestabilidade total porque, por 

exemplo, a empresa entregou o laudo geofísico. Um estudo geofísico que sabemos que não é 

uma coisa simples contratar. Só, às vezes, as instituições de pesquisa, são poucas empresas 

aqui no Pará que fazem, às vezes, tem que pegar empresas de fora e tal, e isso foi feito e 

entregue para a associação e confirmado aqui pela presidente da associação. O estudo foi 

realizado, se não está no processo, primeiramente, talvez na prestação de contas deveria estar 

como objeto e produto, só que a empresa também não entregou evidentemente por conta que 

não consta mesmo nos seus arquivos, foi desde 2011, e o técnico que elaborou e foi contratado 

pela empresa já é falecido. Com relação ao fornecimento e a caixa de água, isso pode ser 

perfeitamente também trazido aos autos, porque existe o produto contratado pela empresa. Só 

que houve um impasse, o que fazer agora? Nós vamos pagar o restante? Não vamos pagar? 

Vamos entregar? Então, assim, acabou que as coisas foram se dando nos prazos de prestação 

de contas, mas os dois produtos foram feitos. Eu, com fundamento, poderia até sugerir, 

Excelência, que a empresa pudesse, pela própria provocação do Ministério Público, ter um 

prazo para tentar conseguir esse estudo e até mesmo a comprovação fiscal da contratação 

dessa caixa de água para trazer para os autos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Mas, à empresa já foi oportunizado o prazo de 

defesa? Manifestação do Doutor Emanoel Chaves: Não, com certeza, Excelência, eu não estou 

questionando essa questão, entendeu? Eu estou apenas com fundamento também no regimento 

de que talvez possa reabrir a instrução novamente com devolução do prazo para que a 

empresa e a própria associação pudessem trazer para o processo os objetos da qual esses 

R$48.810,00 representam. Agora não, eu confesso que na prática a empresa nos procurou 

recentemente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: O que é que acontece? A associação recebeu a primeira parcela do recurso e repassou 

para a empresa. Existe essa definição, o que está nos autos caminham regimentalmente, enfim, 
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de todas as observações que se façam e do jeito que está não tem outra saída a não ser o 

encaminhamento pela irregularidade com a devolução. Cabe o recurso, as partes interessadas 

podem se manifestar no recurso, apresentar obviamente as suas defesas se assim desejarem, as 

manifestações, mas nós sabemos que isso acontece e já falamos muito aqui de diversos 

processos e situações como essas. Aqui é mais como uma prova de que se contratar, se fizer 

com um convênio, dividir em parcelas e não cumprir com as parcelas, o que acontece é esse 

tipo de coisa. Há um prejuízo para o contribuinte, há um prejuízo para a sociedade, há um 

efeito social diretamente na comunidade que esperava por aquela situação. Eu estou nessa 

situação, não me resta fazer diferente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, eu só estou com uma dúvida. Se no termo do 

convênio, quero pedir agora ajuda à Secretaria, que é um convênio antigo, para ver se no 

termo do convênio a própria ALEPA parcelou na hora de afirmar o convênio ou se a ALEPA 

fez o parcelamento depois de assinado o convênio e teve iniciativa própria. Está no termo? 

Estava previsto no termo do convênio. Porque eu digo isso? Porque já teve um caso e não foi 

da ALEPA, em que assinaram o convênio, parcela única e parcelaram depois, distribuíram 

dinheiro, fracionaram o dinheiro, não pode. Aqui está muito claro, não resta nenhuma dúvida. 

Obrigado. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas irregulares, declarando responsabilidade solidária da senhora Hédima Moraes de 

Araújo e da empresa Construpoços Brasil, para ressarcir o erário estadual na importância de 

R$48.810,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e dez reais), aplicando à responsável as multas nos 

valores de R$4.810,00 (quatro mil, oitocentos e dez reais), pelo débito apontado, e de 

R$1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento de prazo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu fiquei com uma dúvida, conselheiro Cipriano. 

Vossa Excelência estendeu responsabilidade solidária à empresa executora da obra também? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu 

acatei a sugestão do Ministério Público, uma vez que não há uma comprovação, ela recebeu 

recursos e não se sabe claramente o que fez com o recurso. Então tem uma parte e outra parte 

não. O Ministério Público sugere e eu acato a sugestão do Ministério Público nesse sentido. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Apenas para me 

situar no processo, o que é que foi que o Ministério Público propôs em relação à empresa 
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executora? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de 

Contas Patrick Bezerra Mesquita: A responsabilidade solidária, senhor conselheiro Luís 

Cunha, foi propugnada pelo Ministério Público porque o que consta nos autos é a 

comprovação do recebimento do numerário, esse numerário foi repassado à empresa, os 

R$48.810,00, a empresa alega e a presidente da associação também que em contrapartida esse 

numerário apresentou um estudo geofísico e fez a contratação de uma caixa de água. Mas, o 

que está nos autos é apenas a comprovação do recebimento desse numerário. À empresa foi 

oportunizada o contraditório e teve a oportunidade de trazer aos autos a comprovação desse 

laudo geofísico, ou em cópia, algo que comprovasse a execução do serviço, bem como o bem 

contratado e subcontratado pela empresa da caixa de água. Não há nos autos essa 

comprovação. A única comprovação que consta nos autos é a do recebimento do numerário. Se 

a empresa tivesse trazido esses elementos sem sombra de dúvidas ela teria se desincumbido de 

comprovar aquilo para que ela foi contratada. Infelizmente, não é o que se verifica nos autos. 

Então, diante desse panorama e desse cenário fático, o Ministério Público propugna a 

responsabilidade solidária da empresa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, 

servidores, jurisdicionados, eu fiquei muito tocado com o depoimento da responsável, a 

senhora Hédima, por se tratar de uma pessoa que tem vida comunitária e um município muito 

longe daqui. Certamente ela deve ter feito um esforço muito grande para vir aqui e atender ao 

chamado do tribunal, e o que ela queria simplesmente era água para a comunidade dela. Eu 

queria me dirigir a senhora dona Hédima e dizer o seguinte: o nosso papel aqui no tribunal é 

fiscalizar o dinheiro público. Esse é o nosso papel. Tudo que o governo do estado arrecada e 

tudo que o governo do estado gasta tem que prestar contas e nos interessa acompanhar. Esse 

dinheiro público do governo do estado foi repassado para Assembleia Legislativa e a 

Assembleia Legislativa fez um convênio com a sua comunidade. E parte desse dinheiro chegou 

na sua entidade, e a senhora era presidente na época. É desse dinheiro que queríamos saber 

como ele foi aplicado. Eu fiquei com muita pena da senhora e do seu depoimento, mas a gente 

já olhou para um lado, olhou para o outro e o processo está muito complicado. Porque nós 

vamos decidir agora e tem jeito para a senhora recorrer, porque eu tenho certeza que a 

senhora não ficou com um tostão desse dinheiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Só que 
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esse dinheiro tem que ser prestado contas e tem que ter muita clareza, porque é dinheiro 

público. Eu queria pedir à presidente que, após a conclusão desse processo, pudesse colocar o 

tribunal, a Secretaria, à disposição dessa senhora e que ela fosse bem orientada de como deve 

proceder daqui para a frente, para que a senhora não tenha maiores problemas amanhã. Se a 

senhora não formular um recurso muito bem feito, a senhora vai ter enormes dificuldades. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Eu já solicitei à servidora Cláudia para orientá-la. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: E eu encerro. Primeiro, eu vou concordar com o relator, 

o conselheiro Cipriano está certo. Não há outro caminho. Eu queria lhe dizer mais uma coisa: 

não pare de sonhar. Se manifeste para a prefeitura do seu município. Se manifeste para o 

governo do estado. É o papel da prefeitura, é o papel do governo do estado, é o papel do 

governo federal levar água para a sua comunidade. Tem três governos no Brasil: o governo 

federal, o governo estadual e o governo municipal. Os três podem atender a senhora, a senhora 

é uma cidadã, lá é uma comunidade e tem esse direito, mesmo esse convênio tendo problemas. 

Foi isso que eu fui conversar com os meus pares, não tem mais como salvar esse convênio. Por 

que não tem como salvar? Porque acabou a sua vigência, ele não vale mais. Se tivesse, a gente 

poderia tomar uma decisão até mesmo de responsabilizar a Assembleia Legislativa para que 

pudesse pagar o restante e não há mais como fazer isso, porque o convênio não está mais em 

vigor. E seria também uma decisão que a gente poderia tomar, então, eu espero que a senhora 

procure a assessoria do tribunal para orientar como a senhora deve fazer para recorrer e ter 

uma explicação melhor desse valor da multa que a senhora está recebendo, que é muito pesado 

para a senhora. Eu sei que a senhora não pode pagar, mas tudo tem jeito se a senhora 

construir uma boa defesa e uma boa explicação. Eu acompanho o relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia presidente, bom dia 

senhores conselheiros, conselheiros substitutos, nobre procurador geral de contas, senhoras e 

senhores. Eu acompanho o conselheiro relator, mas eu quero acrescentar uma multa, já que 

vai haver débito pela solidariedade, que seja imputada a multa pelo débito também no mesmo 

montante de R$4.810,00 à empresa Construpoços. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu queria acrescentar a sugestão do 
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conselheiro Odilon, tem muito sentido e muita coerência. Obviamente que como o conselheiro 

Luís Cunha disse, há a possibilidade de recurso, que pode ser ou não revertido. Mas eu queria 

abraçar a sugestão do conselheiro Odilon incluindo no meu voto a multa também pela 

solidariedade. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Acompanho o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhora presidente, antes de Vossa Excelência proclamar o resultado, eu 

queria concordar com o conselheiro Odilon. Então, nesse caso, vou modificar o meu voto 

parcialmente para estar em consonância com o relator e dizer o seguinte. Eu tenho o maior 

carinho e respeito pelo doutor Emanoel, advogado que se apresentou e já demonstrei isso, o 

respeito que tenho por ele como profissional. Mas, infelizmente, a empresa nesse caso que ele 

defendeu é responsável também. Então, concordo plenamente com o entendimento do 

conselheiro Odilon Teixeira. É assim que eu me manifesto. 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 2011/53053-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Santa Cruz do Arari, responsável Marcelo José Beltrão Pamplona, Procurador Antonio 

Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, registrando-se na 

ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

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

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

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

regimentais ao seu responsável e recomendação à Sepof (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o procurador do responsável pelas presentes contas, Doutor Alberto Cesar 

Pamplona, 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: Eu quero primeiro esclarecer que 

eu assumi essa condição de ser defensor agora recentemente, e, como na defesa passada, foi 

ficando difícil você elaborar fundamentos para uma defesa consistente. Mas, de qualquer 

forma, trago novos esclarecimentos dessa corte para que ao final de forma sensata e sábia 

profira o seu voto. Vou dispensar alguns comentários que eu fiz de forma para a introdução e 

dizer que de acordo com o parecer ministerial que eu estava ouvindo agora e a orientação da 
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controladoria e o voto do senhor conselheiro relator é pela desaprovação do referido convênio. 

Mas eu tenho fatos novos. Que fatos novos são esses? É que esse convênio, realmente a SEPOF 

através do seu órgão de controle, de fiscalização, esteve lá quatro meses após o início dessas 

obras. Exatamente em abril, quando o inverno no Marajó é rigoroso. A área estava toda 

alagada e as obras foram suspensas. Mas, dois meses após a visita dos técnicos da SEPOF, a 

obra foi retomada e concluída, conforme se faz prova agora de uma declaração que eu tenho 

aqui e faço para que seja juntada aos autos. Há uma unanimidade dos vereadores, que agora, 

recentemente, aprovaram e declararam que a obra está pronta e está servindo à comunidade. 

Não só a câmara, à unanimidade, declarou isso como também o atual prefeito. Eu vou ler aqui 

o encaminhamento da presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Arari: 

“Excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado, honrado em cumprimentá-lo 

venho com o devido respeito encaminhar à sua Excelência uma matéria de interesse do 

Tribunal de Contas do Estado em referência ao ex-gestor Marcelo José Beltrão Pamplona, 

referente à arena construída neste município onde segue anexa à documentação que é a 

declaração de todos os vereadores. A declaração é a seguinte: “Nós vereadores do município 

de Santa Cruz do Arari abaixo assinado, no interesse da comunidade, da municipalidade e dos 

princípios constitucionais da moralidade, probidade, legalidade, eficiência e, 

fundamentalmente, da justiça e do interesse do processo, declaramos que a quadra esportiva 

localizada na comunidade de Boa Vista fora inaugurada em 2011 na gestão do ex-prefeito, que 

agora está sendo submetido a essa tomada”. E, que, até a presente data está servindo à 

comunidade Boa Vista, estando em bom estado de conservação. Santa Cruz do Arari, 29 de 

março, que é agora recente de 2017, todos os vereadores assinaram, a situação, oposição, 

todos eles. E uma declaração do prefeito atual também, que diz o seguinte: “Eu, Antônio Maria 

Barros de Almeida, na condição de Prefeito do município de Santa Cruz do Arari, declaro que 

a quadra esportiva localizada em Boa Vista foi inaugurada em 2011 na gestão do ex-prefeito 

Marcelo José e até a presente data está servindo esta comunidade, estando em bom estado de 

conservação. Santa Cruz do Arari 29 de março de 2017”. Eu quero dizer que houve o rigor 

processual, prejudicou em parte o ex-gestor, com uma certa negligência, um momento em que 

ele poderia em razão do rigoroso inverno solicitar uma prorrogação, não foi feito isso lá atrás, 

houve um prejuízo e quando foi expedido esse laudo da SEPOF era para ter uma contestação 
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imediata, era para solicitar e insistir em uma nova vistoria extraordinária ao local. Eu fiz aqui, 

na realidade, o prefeito não foi condenado ainda, possivelmente poderá ser ou não, com base 

unicamente no laudo da SEPOF. Eu quero dizer o seguinte aos senhores e senhoras 

conselheiros, eminente representante do Ministério Público, que a defesa tentou, tentou, mas 

não conseguiu que fosse efetivada essa vistoria local. Embora se deva admitir a prevalência do 

rigor processual é fundamental que se observe a inteligência do artigo 62 dessa própria Corte, 

que quando o processo está a nível de controle interno, diz o seguinte o artigo 62: “Ao instruir 

o processo e ao haver a necessidade de urgência, o servidor comunicará à respectiva chefia 

que decidirá sobre o assunto. Isso passou pela controladoria e lá poderia ser sugerido isso 

para não haver prejuízos ao gestor. E o parágrafo único diz: “Sempre que as providências 

fugirem a alçada de órgão técnico, o diretor do departamento de controle pode encaminhar os 

autos ao excelentíssimo relator. Data vênia nós entendemos que nesse aspecto a controladoria 

poderia, invocando o princípio da ampla defesa e a busca da verdade real, propor ao 

excelentíssimo senhor relator a realização de inspeção extraordinária no sentido de in loco 

verificar se as informações de defesa estavam corretas quanto à conclusão da obra. Não se 

pode esconder o fato de que o objeto do convênio fora atingido com a conclusão da referida 

obra. E esses fatos novos que eu trago aqui são essas declarações de todos os vereadores e do 

Prefeito. Muito direito administrativo prevalece o entendimento do plenário de que a execução 

de um objeto pré-determinado coroa a conclusão dos objetivos contratuais perseguidos. Desta 

forma, o contrato da obra pública é condicionado pela entrega do objeto determinado quando 

então poderá se tê-lo por finalizado. De fato, na dúvida, quando nos autos consta a conclusão 

da obra conforme a apresentação dos documentos alhures, eu apresentei agora e quero fazer 

juntada. A defesa mais uma vez se estrida na doutrina administrativista em sustentação até de 

que não houve dolo e tão pouco danos ao erário pôr parte do ex-gestor. Assim sendo, 

invocamos o espírito público de Vossas Excelências para que analise com carinho essa 

situação, esses novos documentos, esses fatos novos que tem como base o próprio regimento 

desta Casa e, que, também quando forem proferir os seus votos se estridem no princípio da 

razoabilidade invocado inclusive na defesa passada. A razoabilidade, segundo José Antônio 

Calhau, é um conceito jurídico determinado, elástico, variável no tempo e no espaço, que 

consiste em agir com bom senso, prudência e moderação, tomar atitudes adequadas e 
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coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a 

finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a prática do ato. Para 

finalizar, senhores e senhoras, ratifico os argumentos alhures delineados, principalmente os 

documentos que faço juntada agora referente ao processo acima para se não aprovarem as 

contas do ex-gestor, que aprovem com ressalvas, não aquela penalidade capital, porque como 

diz o eminente representante do Ministério Público a pouco, ele falou, a finalidade social foi 

atingida, a obra está lá. Por derradeiro, e sendo acatada a nossa documentação de aprovação 

das contas a esta Corte, aprove-as com ressalvas, levando em consideração um alhures dito no 

princípio da razoabilidade e do princípio sempre perseguido por este tribunal, que é a justiça. 

Obrigado. 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 do relator. Neste momento se registrou a ausência 

definitiva em plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias, momento em que 

a Presidência solicitou a retirada de pauta dos processos de sua relatoria de nºs. 2014/51359-7, 

2013/51024-3, 2015/50520-0, 2013/50712-5 e 2013/52128-3, fixando o prazo para retorno na 

sessão ordinária de 06.04.2017. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52440-2, 

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

Estado, procedência Associação ''Bem Acolher'', responsável Maria Lúcia de Oliveira Cardoso, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

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

aplicação das multas regimentais e coerção à responsável extensiva ao senhor Manoel Carlos 

Antunes e determinações à responsável e à Associação “Bem Acolher” (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que a responsável pelas presentes contas, Senhora Maria Lúcia de 

Oliveira Cardoso, 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. Eu sou 

presidente da associação “Bem Acolher”, e estou aqui para entregar o cumprimento da 
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prestação de contas do dinheiro recebido. E, neste sentido, solicito a reabertura da instrução 

processual. 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 do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2008/50453-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Moradores do Rio Açaí, responsável Ivo 

Lourenço da Silva, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

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

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

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

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

na importância de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo 

descumprimento do prazo para a remessa da prestação de contas. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2011/51017-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Produtores Rurais e 

Agroindustriais do Vale do Bacajaí, responsável Pedro Ferreira do Nascimento, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

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

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

regimentais ao seu responsável, extensiva às servidoras da Alepa, ficando solidariamente 
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responsáveis pelo débito o senhor Pedro Ferreira do Nascimento e a Associação dos Produtores 

Rurais e Agroindustriais do Vale do Bacajaí e determinações a autoridade concedente (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$28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais), aplicando-lhe 

as multas nos valores de R$2.830,00 (dois mil, oitocentos e trinta reais), pelo débito apontado e 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo ato de gestão ilegítimo de que resultou dano ao erário. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50755-0, que trata da Prestação de 

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

Associação Comunitária de Pescadores da Vila de Mutucal, responsável Afonso José Pinto 

Monteiro, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

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

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

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

aplicação das multas regimentais ao seu responsável extensiva ao senhor Domingos Juvenil 

Nunes de Sousa, ao senhor Márcio Desidério Teixeira Miranda, ficando solidariamente 

responsável a Associação Comunitária de Pescadores da Vila de Mutucal, e, recomendação à 

Alepa (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$5.722,75 (cinco mil, setecentos e vinte e 

dois reais e setenta e cinco centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$572,27 

(quinhentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), pelo dano causado ao erário estadual 

e R$1.000,00 (um mil reais), pela prática de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. 

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 2013/52334-7, que trata da Prestação de 

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

Associação dos Agricultores Progresso Rural Comunidade Jessé Guimarães, responsável 

Wesner José Ribamar Brito de Carvalho, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator 

foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

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

valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais, extensiva ao senhor 

Manoel Carlos Antunes, ficando solidariamente responsáveis pelo débito Associação dos 

Agricultores Progresso Rural Comunidade Jessé Guimarães e Manoel Carlos Antunes e 

recomendação à Alepa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

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

seu responsável e a Associação dos Agricultores Progresso Rural Comunidade Jessé Guimarães 

em débito para com o erário estadual na importância de R$24.500,00 (vinte e quatro mil e 

quinhentos reais) e, aplicar ao seu responsável as multas nos valores de R$2.450,00 (dois mil e 

quatrocentos e cincoenta reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais) pelo ato de 

gestão ilegítimo e à Associação dos Agricultores Progresso Rural Comunidade Jessé Guimarães 

aplicar a multa no valor de R$2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cincoenta reais), pelo débito 

apontado. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Conselheiros Odilon Inácio 

Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes acompanharam o relator, enquanto que o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira votou divergente quanto a multa à Associação, sendo 

acompanhado pela Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira. A presidência 

proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria (3x2). Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2012/51159-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação de Moradores do Riso, responsável Valdemar Guimarães Farias, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

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

das contas, com devolução dos valores e aplicação das multas regimentais aos seus 

responsáveis apontados (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$10.378,00 (dez mil, trezentos e 

setenta e oito reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.038,00 (um mil e trinta e oito 

reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo ato praticado com grave infração 

a norma legal. 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 2013/52385-7, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação dos Idosos da Pedreira, responsável Aurora da Silva Costa, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

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

multas regimentais à responsável, ficando responsável solidariamente pelo débito a Associação 

dos Idosos da Pedreira (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 sua responsável 

em débito para com o erário estadual na importância de R$4.116,63 (quatro mil, cento e 

dezesseis reais e sessenta e três centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$411,66 

(quatrocentos e onze reais e sessenta e seis centavos), pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil 

reais), pelo descumprimento de prazos. 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 

2013/52390-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Desportiva Cultural, 

Profissionalizante e Social Alvorecer da Esperança, responsável João da Conceição Silva, 
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Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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

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

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

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

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

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

solidariamente seu responsável e a Associação Desportiva Cultural Profissionalizante e Social 

Alvorecer da Esperança em débito para com o erário estadual na importância de R$20.000,00 

(vinte mil reais) e, aplicar ao seu responsável  as multas nos valores de R$2.000,00 (dois mil 

reais), pelo débito apontado e, aplicar, ainda, ao responsável a multa no valor de  R$1.000,00 

(um mil reais), pelo não encaminhamento da prestação de contas e, ainda, à  Associação 

Desportiva Cultural Profissionalizante e Social Alvorecer da Esperança aplicar a multa no valor 

de R$2.000,00 (dois mil reais), pelo débito apontado e determinar, após o trânsito em julgado 

da decisão, encaminhar os autos ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as 

medidas legais cabíveis. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Conselheiros Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes acompanharam o relator, enquanto que 

o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira votou divergente quanto a multa à Associação, sendo 

acompanhado pela Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira. A presidência 

proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria (3x2). Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/52674-2, que trata da Tomada de Contas instaurada no Instituto 

para Formação Política, Sindical, Ambiental e Profissional da Amazônia-Instituto Polis, 

responsável Sulivan Ferreira Santa Brígida, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator 

foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

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

valor convênio e aplicação das multas regimentais ao seu responsável, extensiva à senhora 

Lindomara dos Santos Carvalho Fernandes, ficando responsáveis solidariamente em débito o 

senhor Sulivan Ferreira Santa Brígida e o Instituto Para Formação Política, Sindical, Ambiental 
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e Profissional da Amazônia – Instituto Polis e determinação à Alepa (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas regulares com ressalva e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento de prazo. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2010/51327-8, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Jefferson 

Deprá, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi para dar provimento parcial ao recurso de 

reconsideração interposto para reformar o Acórdão nº 45.634, desta Corte de Contas, a fim de 

que o débito imputado ao recorrente seja fixado no valor histórico de R$33.346,25 (trinta e três 

mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), manter os demais termos da 

decisão (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 o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformar o Acórdão TCE/PA nº 

45.634/2009 e fixando o débito imputado ao recorrente no valor de R$33.211,56 (trinta e três 

mil, duzentos e onze reais e cincoenta e seis centavos), permanecendo os demais termos da 

decisão recorrida. 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 2015/50189-9, que trata 

do Recurso de Reconsideração interposto por João Damaceno Filgueiras, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 
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conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento. Ademais, opina-se com 

fundamento no art. 33, da LOTCE, pela instauração direta de Tomada de Contas Especial em 

desfavor da empresa Millenium Comércio & Serviço e do Senhor José Júlio Ferreira Lima 

(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 

o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, manter integralmente a decisão recorrida. 

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 2016/50857-6, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Benedita do Pilar Lobo Dias, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 

cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e desprovimento do 

recurso, manter irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado (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 o recurso e, 

no mérito, negar-lhe provimento, manter integralmente a decisão recorrida. 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 2014/51610-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Ivonte Maria Barbosa de Aguiar, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 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 
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2016/50443-0, que trata do Ato de Pensão em favor de João Luiz de Maria, Procurador Antonio 

Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

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

arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para arquivar os autos. 

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 2015/51182-6, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 

Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para 

indeferir o registro. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Conselheiros Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior e Odilon Inácio Teixeira acompanharam o voto do relator, tendo o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira votado divergente pelo deferimento excepcional do 

registro, sendo acompanhado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e pela 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira. A presidência proclamou o 

Resultado: Voto de divergente foi o vencedor por maioria (3x2). Neste momento se registrou a 

ausência em definitivo em plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste 

Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, 

foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da 

publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, 

Sua Excelência informou existirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Com a finalidade de dar cumprimento ao que dispõe o 

parágrafo único do artigo 94 do regimento desta Corte de Contas, comunico a este Egrégio 

Plenário que no dia 03 de abril deu entrada nesta Corte de Contas a prestação de contas do 
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Governo do Estado do Pará referente ao exercício financeiro de 2016, dando origem ao 

processo número 2017/50.863-0, informa ainda que a Assembleia Legislativa do Estado do 

Pará será comunicada do recebimento da prestação de contas no prazo constitucional, bem 

como a sua Excelência o senhor Governador do Estado do Pará, para que exerça o direito de 

acompanhamento da instrução em cumprimento ao que dispõe o artigo 97 inciso II do 

regimento interno desta Corte de Contas, assegurando-lhe ainda a faculdade de prestar os 

devidos esclarecimentos. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros a solicitação de 

arquivamento e baixa no sistema deste tribunal do processo número 2013/50.370-3, tendo em 

vista a sua instauração indevida à Secretaria de Controle Externo, e manifestação de folhas 31 

confirmou tal condição. Consultado o Plenário, este se manifestou unanimemente aprovando a 

proposição da matéria, sendo consubstanciada na Resolução nº 18.902, desta data. A 

presidência deu sequência à matéria administrativa: Solicito à Secretaria Geral que distribua 

aos senhores conselheiros e conselheiros substitutos e ao Ministério Público de Contas a 

proposta de alteração regimental conforme disposto no art. 276 inciso II do regimento interno 

subscrita pelos excelentíssimos senhores conselheiros André Dias e Odilon Teixeira, que 

tratam de modificações nas competências do corregedor do Tribunal de Contas como forma de 

proporcionar a modernização instrumental e procedimental da corregedoria, bem como 

resguardar a sua atuação junto aos assuntos que lhe são correlatos. O processo, dada a sua 

natureza, foi distribuído ao conselheiro corregedor Odilon Teixeira e, conforme prevê o art. 

277, parágrafo 1º e 2º, os senhores conselheiros e conselheiros substitutos poderão propor 

emendas que deverão ser dirigidas ao relator no prazo de 15 dias a contar da presente data, 

findo qual o processo retornará à pauta para a sua discussão e deliberação. Esta presidência 

também comunica aos senhores conselheiros que gostaríamos de trazer na próxima quinta-

feira para discussão e aprovação a resolução da distribuição dos processos nesta Corte de 

Contas, que já foram devidamente distribuídos aos senhores conselheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhora Presidente, antes que a 

senhora apresente seu relatório de viagem, peço à Secretaria que para aqueles conselheiros 

que, no momento, não se encontram no plenário, sejam enviadas aos respectivos gabinetes, 

cópias da proposta para que eles possam também estudar a matéria e contribuir para com a 

que agora nós apresentamos. E agradecer presidente pelo seu apoio neste momento e 
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distribuição da matéria pois o objetivo aqui é criar e proporcionar a modernização 

instrumental e procedimental da corregedoria. Então, desde já agradeço a Vossa Excelência. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Esta presidência gostaria de apresentar aqui no plenário o relatório de viagem 

para Brasília ocorrida nos dias 27 e 28 de março. No dia 27, primeiro dia, ocorreu a 

assembleia geral do IRB pela manhã, onde o presidente e conselheiro Sebastião Helvécio 

Ramos de Castro, em Assembleia realizada com todos os presidentes dos tribunais de 

contas, conselheiros e conselheiros substitutos, esteve deliberando as seguintes matérias: 

prestação de contas do exercício de 2016, orçamento do IRB para 2017, planejamento para 

o exercício de 2017. Também a apresentação de um relatório, um compêndio do índice de 

efetividade da gestão municipal, que foi discutido com todos os municípios do Brasil, 

apresentando também que ficaria sob a responsabilidade dos tribunais de contas que 

trabalham com os municípios brasileiros, e esse ano também apresentou a proposta para 

esse ano o índice de efetividade da gestão estadual, que será a próxima tarefa dos 

Tribunais de Contas, pedindo o apoio de todos nós, principalmente aos conselheiros, aos 

Tribunais de Conta dos estados brasileiros. Os setores e a Secretaria de Planejamento dos 

Tribunais para a contribuição com o estudo do referencial teórico do método a ser 

utilizado e o TCU também irá realizar ao nível federal, onde também este ano houve lá o 

lançamento anuário IGM Brasil da revista técnica e da revista técnica dos tribunais de 

contas. Também teve o lançamento pelo IRB, Instituto Ruy Barbosa, pela ATRICON, 

ABRACON e a editora Fórum apresentou a revista técnica dos tribunais de contas. O 

presidente do tribunal, do IRB, pediu apoio para novos artigos para a próxima revista, que 

é a revista deste ano e a revista lançada número três em dezembro de 2016 tem a 

contribuição da conselheira substituta Milene Dias da Cunha. E aqui tem um excelente 

artigo nesta edição em que ela trata sobre o sustentáculo da democracia e sua relação com 

os órgãos de controle externo, tendo a legitimidade do gasto público como parâmetro de 

controle. Nós já mandamos esta revista para a nossa biblioteca, trouxemos um exemplar e 

já encaminhamos para a conselheira substituta Milene Cunha. Vou mandar pedir ao 

presidente do IRB para encaminhar para todos os conselheiros do Ministério Público. Lá 
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também nós estivemos participando da assinatura de um protocolo de intenções celebrado 

entre o Tribunal de Contas da União, na pessoa do ministro Raimundo Carreiro com o 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o ministro Diogo Oliveira e o 

presidente nacional da Escola de Administração Pública, Francisco Caetano com o escopo 

de promover a capacitação, aperfeiçoamento de gestão pública e promover o quadro 

administrativo no mais elevado grau técnico. O Instituto Serzedello Corrêa como escola 

superior do TCU pode oferecer aos Tribunais de Contas estaduais e municipais e ao 

Tribunal de Contas da União curso de pós-graduação presencial, intercâmbio e latu sensu. 

É um prédio muito moderno, muito novo, que foi construído para o tribunal, para os 

tribunais de contas como o Instituto Serzedello Corrêa, que oferecerá cursos à diversas 

graduações ao nível de Brasil, para todos os tribunais de contas do Brasil e Ministério 

Público também. Nós participamos de um curso de governança e gestão nos tribunais de 

contas na mesma sede do Instituto, palestra de liderança e instituições inclusivas. O 

palestrante Oscar Motomura falou sobre o propósito e modernização, parcerias e técnicos. 

Também tivemos uma palestra sobre governança pública e desafio do Brasil com o 

ministro Augusto Nardes do TCU, que abordou sobre os princípios da governança, 

avaliando e monitorando assim como a necessidade constante de avaliação da eficiência, 

eficácia e efetividade os grandes desafios do Brasil são governança e gestão, governança é 

governar e avaliar a gestão, planejar, executar, controlar e melhorar. Falou da experiência 

exitosa das auditorias coordenadas que devem ser repetidas em educação, saúde, 

segurança e previdência para sairmos da zona de conforto. A implantação das auditorias 

coordenadas da área social, estrutura e estrutura do estado para fortalecer as instituições 

além dessa recomendação citou ainda e orientou a implantar o centro de governo para 

melhorar a entrega do produto. O fórum nacional do controle interno e externo para 

avaliar as políticas transversais na ponta, nos municípios e nos estados. A premiação dos 

indicadores, mérito de governança no Brasil, que já inclusive vem acontecendo. A criação 

da lei de governança para melhorar a governança nos estados e municípios. Tivemos 

também palestras sobre a gestão nos tribunais de contas, um dos palestrantes é conselheiro 

Sebastião Helvécio, presidente do IRB e do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Ele falou 
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do cenário atual das organizações públicas, o contexto de transformação e a necessidade 

de alinhamento. Tivemos também a palestra aos tribunais de contas e a promoção da boa 

governança com o palestrante Carlos Maurício Cabral Figueiredo, agência alemã de 

corporação internacional, que falou da estrutura, abrangência, atuação, boa governança 

financeira, abordagem da cooperação alemã, os tribunais de contas e a promoção da boa 

governança. Palestra de governança e gestão nos tribunais de contas onde há diálogo com 

o Marco de Medição de Desempenho, palestrante Valdecir Pascoal, presidente da 

ATRICON, que expôs sobre a evolução do processo, os impactos, os benefícios financeiros 

direitos e economia financeira proporcionados pelo Marco de Medição de Desempenho 

nos TCs, e solicitou aos participantes do evento que enviem através do site da ATRICON as 

boas práticas desenvolvidas nos tribunais e suas competências também. Justamente essa 

semana nós estamos com o conselheiro substituto Daniel Mello e vários servidores daqui 

participando no estado do Rio Grande do Norte sobre o MMDTC nos TCs do Brasil todo. 

Vários técnicos e conselheiros substitutos estão em reunião e os resultados da primeira 

aplicação foram apresentados lá e se consolidaram como referência para a revisão dos 

planos estratégicos e dos planos anuais dos tribunais de contas. Em 19 tribunais de contas 

foram elaborados planos de trabalho específicos para alavancar os indicadores que 

apresentam resultados insatisfatórios no MMDTC. Foram 16 boas práticas catalogadas e 

compartilhadas nos sites do ATRICON. O MMDTC recebeu reconhecimento e apoio do 

BID e do BIRD, este último adotará os dados da avaliação para subsidiar as parcerias na 

fiscalização de recursos de empréstimos. Também algumas novidades no MMDTC, revisão 

de indicadores, dimensões e critérios, inclusão dos indicadores sobre a qualidade da 

fiscalização, da educação e de obras públicas criados em parceria com o IRB e o IBRAOP, 

respectivamente. Criação de dimensão relativo ao controle das despesas e renúncia de 

receitas, ampliação do escopo de coleta de dados a partir da sugestão do consultor Marcos 

André. A reaplicação desta metodologia em 2017 permitirá analisar a evolução da 

agilidade e da qualidade dos tribunais de contas do biênio. Envolverá os 34 tribunais de 

contas, há cerca de 150 membros e servidores entre abril e setembro deste ano. Nós 

teremos a avaliação em nosso tribunal também. Todo o trabalho é voluntário e 
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colaborativo. O único custo dos TCs é com o deslocamento dos membros e dos servidores 

que atuam no projeto. Ao final o MMDTC, o tribunal receberá um relatório com o 

diagnóstico detalhado da sua situação atual e uma análise da evolução dos indicadores em 

relação ao anterior. O cronograma de atividades em 2017, treinamento dos membros que 

está acontecendo agora, treinamento das comissões de garantia da ATRICON em maio de 

2017, aplicação do MMDTC de abril a setembro, a elaboração do relatório consolidado de 

dados e avanços de outubro a novembro de 2017. E a divulgação dos resultados em 

novembro de 2017 durante o 29º congresso dos tribunais de contas que acontecerá esse 

ano em Goiânia. Então, aos conselheiros, aos conselheiros substitutos e aos procuradores, 

nós teremos o congresso em Goiânia no mês de novembro de 2017 e a divulgação de boas 

práticas em dezembro de 2017, se Deus quiser. Também aproveitamos e tivemos audiência 

no Tribunal de Contas da União com o presidente, tratamos de diversos assuntos do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará junto ao presidente do Tribunal de Contas que nos 

concedeu gentilmente a pedido nosso no dia que iniciou o encontro e ele nos concedeu uma 

audiência no dia 28 pela manhã. Estivemos lá com ele oficializando o convite do 8º fórum 

do TCE jurisdicionado e falando da programação dos 70 anos do nosso tribunal, e 

solicitamos a parceria do TCU para os serviços de impressão do livro do Serzedelo 

Correia. Tivemos também uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral e a reunião no 

tribunal é com o ministro Gilmar Mendes a convite dele ao presidente do Tribunal, ao 

presidente da ATRICON e de todos os presidentes dos tribunais presentes ao encontro, 

juntamente com 20 presidentes de outros estados, bem como o presidente do TCU, e o 

ministro Gilmar Mendes solicitou apoio para formar uma força tarefa com os tribunais 

para compartilharem na análise de prestação de contas de fundos partidários, cujo os 

processos estão em via de prescrição. Foi proposto que os autos sejam digitalizados pelo 

TCE e distribuídos à ATRICON para que ela compartilhe com os tribunais de contas 

estaduais. Esses foram os nossos atos. Eu entrego a Secretaria um relatório da nossa 

viagem a Brasília nos dias 27 e 28 de março. Gostaríamos de renovar os nossos votos de 

parabéns ao doutor. Já fizemos isso aqui em plenário e vamos reforçar que agora ele já 

tomou posse e já esteve em Brasília. Nós não pudemos comparecer porque já estivemos 
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antes, mas deixamos os nossos votos de parabéns e felicidade ao Dr. Patrick pela 

participação na diretoria do CNPGC, o Dr. Felipe e o Dr. Stephenson, dois membros do 

nosso Ministério Público de Contas e que estão representando o estado do Pará. Então 

parabéns ao Dr. Felipe Cruz e ao Dr. Stephenson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu só quero registrar o meu contentamento com a ida 

de Vossa Excelência à Brasília. É muito importante para a instituição e a senhora nos 

representa. É importante que o presidente, isso é emblemático, esteja à frente das 

discussões desses temas que são importantes para o controle externo. E, pela explicação de 

Vossa Excelência, com uma agenda longa, com resultados positivos e fiquei muito 

impressionado com o que foi tratado. Este tema de índice de efetividade da gestão pública 

municipal, que agora vai passar a ser estadual, é considerado da maior importância para 

tudo que fazemos, o que já fizemos e o que vamos fazer. Gostei muito, a gente precisa 

desses indicadores para nortear o nosso trabalho, então parabéns a Vossa Excelência. Esse 

é o caminho. Eu fico feliz porque acabei de deixar a presidência e tive que passar por isso 

e não pode abrir mão disso porque os tribunais estão unidos procurando falar a mesma 

linguagem. Uniformizando os procedimentos, a ATRICON cresceu muito como entidade 

que nos congrega e congrega as nossas instituições. Eu acho que o perfil hoje da 

ATRICON é mais, eu posso dizer assim, na defesa da instituição e não da figura dos seus 

membros e dos conselheiros. A ATRICON vem fazendo um papel semelhante ao que seria o 

Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Então, Vossa Excelência me representou 

muito bem, parabéns, que Deus lhe abençoe, pois esse é o caminho. Se precisar de mim 

estou por aqui e eu vejo que a senhora está dando continuidade a tudo que vem 

acontecendo no tribunal. As coisas que vão acontecer e, por fim, parabenizar novamente o 

Dr. Felipe e o Dr. Stephenson, que tanto no conselho como na entidade nacional que 

congrega a todos os integrantes do Ministério Público de Contas, eu acho que é muito 

importante essas participações, porque a gente adquire conhecimento, compartilha 

conhecimento, a gente se fortalece como instituição, fortalece o controle externo e eu vejo 

hoje o Pará muito bem representado na figura de Vossa Excelência no conselho e também 

do procurador Stephenson na entidade que congrega vocês, a ATRICON. Muito obrigado. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, da 

mesma forma parabenizo Vossa Excelência pela estada em Brasília e pela qualidade do 

trabalho que lá se discutiu e se debateu. O caminho é esse mesmo, nós precisamos estar 

convergindo para procedimentos comuns entre todos os tribunais. Precisamos demonstrar 

essa harmonia entre nós até justamente porque temos um pleito, que é um CNTC, então nós 

temos que demonstrar toda a nossa boa-fé junto com as autoridades federais, junto com o 

TCU nesse sentido. Fico feliz que essa viagem de Vossa Excelência foi muito proveitosa. 

Parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Eu me somo aos comentários dos que me antecederam e parabenizo 

Vossa Excelência inclusive pela apresentação muito boa de todas as atividades das quais a 

senhora participou. Foi muito importante, obrigada. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Presidente, bom dia a todos os 

servidores da Casa, conselheiros. Quero dar parabéns ao Dr. Felipe Rosa Cruz e ao Dr. 

Stephenson Victer que nos representam e, com certeza, também o Pará, no Conselho 

Nacional e na Associação. Isso só valoriza a nossa atuação porque somos parceiros, como 

sempre. Aproveitando também, Presidente, eu quero mencionar um artigo que foi 

publicado no jornal O liberal de domingo por duas servidoras aqui da Casa. A Lilian 

Bendahan e Isabela, que trabalha na área de planejamento aqui conosco. Resumidamente o 

tema é sobre governança e planejamento no nosso tribunal e foi destacado que o 

planejamento faz parte de um âmbito maior. Ele é apenas um instrumento que está inserido 

no contexto de governança e que foi colocado aqui no texto, ou seja, as demandas da 

sociedade devem ser replicadas em formas de políticas a serem implementadas pelo nosso 

tribunal e da mesma forma devem estar registradas no nosso planejamento, no 

planejamento estratégico, o planejamento de gestão. Isso é que foi destacado aqui e queria 

realmente parabenizar. Aproveitando e parabenizando a senhora presidente, que abraçou 

essa continuação do planejamento estratégico aqui conosco, bem como a senhora já 

enfatizou bastante o nosso tripé aqui que é tanto o planejamento estratégico quanto o 

controle externo e a tecnologia de informação. Todos são importantes, mas são essenciais 

para a mudança do tribunal. São esses três para despertar a mudança para os demais. 
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Seria esse o registro, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Da mesma forma, senhora presidente, parabenizo pela 

viagem e pelo excelente relatório que a senhora apresentou. Parabenizo também o 

procurador geral pela participação do conselho, que Deus ilumine e que possam continuar 

brilhando e representando o nosso tribunal e, mais ainda, atendendo aquilo que a 

sociedade tanto almeja, um serviço de qualidade de nossa parte, parabéns. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, eu só quero 

pegar um gancho no pronunciamento do conselheiro substituto Edvaldo, fazendo referência 

ao artigo publicado no jornal “O Liberal” escrito pela secretária de planejamento, a Dra. 

Lilian Bendahan e pela servidora do TCE, Dra. Isabela. Eu quero me somar parabenizando 

as duas servidoras públicas, pessoas preparadíssimas e que conseguiram escrever um belo 

artigo. Ficam aqui os meus cumprimentos e meus parabéns à Dra. Isabela e Dra. Lilian. E 

essa cultura do planejamento cresce bastante na administração pública, o que era 

ignorado antes, principalmente o planejamento estratégico e a gente vem se consolidando 

em todas as áreas da administração pública. Aqui no nosso tribunal eu posso dizer, 

Presidente, que é um exemplo, a senhora pode ter certeza disso, a gente serve de referência 

para os outros. O plano de gestão de Vossa Excelência está muito bem elaborado, eu falei 

isso na reunião anterior apesar de o único ponto a divergir, muito bem feito, isso é a 

equipe de planejamento de Vossa Excelência com um rumo muito bem definido. Então, me 

leva a crer que vamos crescer muito como instituição e ver que Vossa Excelência foi à 

Brasília e teve uma ideia do todo que está se pensando o controle externo, era o que faltava 

daqui para frente e Vossa Excelência terá sabedoria para conduzir tanto aquilo que 

depender dos conselheiros, conselheiros substitutos, como dos servidores, nós temos que 

estar na linguagem dos jovens, antenados com o que está acontecendo no Brasil. Isso é 

muito importante e Vossa Excelência deu um enorme passo para isso, conte comigo. 

Novamente, parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Também vou aproveitar a oportunidade da feliz referência do 

Dr. Edvaldo em relação ao artigo, já as parabenizei pessoalmente e destacar que a ideia 

do artigo surgiu a partir de uma demanda da ouvidoria. A ouvidoria recebeu uma 
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demanda, nós encaminhamos para o departamento e provocou a respostas delas e a partir 

disso as inspirou a desenvolver mais o assunto com toda a competência que lhes é peculiar 

e culminou na excelência do artigo, que todos tiveram a oportunidade de ler. Parabéns às 

servidoras, parabéns a Vossa Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de sugerir, eu 

também li o artigo, a esse plenário que haja a inserção desse artigo na ata da sessão de 

hoje. Conselheiro Luís, eu estou pedindo ao plenário a inserção do artigo na ata da sessão, 

e que este douto plenário envie votos de parabéns as duas. Conselheiro Odilon. Consultado 

o Plenário, este se manifestou unanimemente aprovando a proposição da matéria, que a 

seguir se transcreve: A GOVERNANCA E O PLANEJAMENTO NO TCE-PA. Governança é 

um termo contemporâneo que traz a noção de organização, direção, bem como capacidade 

de atendimento das demandas sociais, com maior eficiência. Diante da relevância da 

governança no âmbito da administração, inclusive pública, as instituições governamentais 

estão cada vez mais atentas à construção de uma conotação positiva do conceito de 

Governança Pública, para desenvolver suas políticas, pautadas em diretrizes calcadas em 

valores institucionais. Definir diretrizes é essencial para os objetivos de qualquer 

instituição. Isto é regra base da administração. Não seria diferente em um órgão cujo 

objetivo é o controle de verbas públicas, como, por exemplo, um Tribunal de Contas. No 

caso do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), a atual Política de Governança 

encontra-se, em parte, consubstanciada no Plano Estratégico 2016-2021, com objetivos 

estratégicos, metas e indicadores, que dentro de três grandes perspectivas (recursos, 

processos internos e resultados) apresentam o caminho a ser seguido pelo Tribunal de 

Contas, com vistas a realizar o controle externo, que é sua finalidade constitucional. Os 

objetivos estratégicos têm, além dos princípios elencados no Plano, princípios norteadores 

das práticas adotadas em organizações públicas e privadas, para tornar o controle externo 

atuante. Para que o Plano Estratégico seja concreto, por exemplo, recorre-se ao princípio 

da transparência, ao se disponibilizar documentos referentes aos resultados do 

planejamento. Se a transparência, enquanto princípio da administração, é importante para 

a administração pública, a participação coletiva, enquanto modelo de gestão 
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administrativa, também o é. Um plano de sucesso requer envolvimento de todos. No caso 

do TCE-PA, o Plano envolve áreas distintas. A ideia é de que a multiplicidade de 

profissionais permita maior percepção da análise das forças e fraquezas, das ameaças e 

oportunidades. A concepção por múltiplos olhares resulta em mecanismos e eleição de 

diretrizes que visem ao fortalecimento da governança do TCE-PA. Para que os planos 

estratégicos tenham êxito, faz-se relevante não só o caráter coletivo na concepção do 

plano, mas, também, no uso destes enquanto base para estratégias pré-definidas. No caso 

do TCE-PA, para as metas do biênio de 2017-2018, elegeu-se como tripé para governança, 

o planejamento estratégico, o controle externo e a Tecnologia da Informação. Em paralelo, 

serão desenvolvidas ações voltadas para o controle social, para qualificação e valorização 

dos servidores, aperfeiçoamento dos métodos e processos de trabalho. Além dos princípios 

que norteiam o planejamento, da multiplicidade de áreas envolvidas, é necessário todo um 

conjunto normativo. No TCE-PA, este conjunto é formado pelos Sistema de Planejamento e 

Gestão Estratégica, Plano Estratégico e Plano de Gestão, Manual do Próprio Sistema de 

Planejamento, Comitês de Gestão Estratégica e Gestão Operacional e pelo Sistema de 

Monitoramento do Planejamento. A composição de planejamento é importante para um 

plano bienal, uma vez que este deve coadunar com as propostas do plano plurianual, 

visando à materialização da política de governança, com previsão de Programa que 

abranja os objetivos estratégicos e os indicadores do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, que consigna a programação de gastos para atender as metas de três gestões 

administrativas. Diante do contexto político e econômico, onde se vê a necessidade de 

maior atuação das instituições públicas, a fim de que estas, ao exercerem suas funções 

constitucionais, possam solidificar o Estado democrático de Direito, fica inconteste a 

importância de planejamentos críveis e materializáveis por parte das instituições que 

exercem papel relevante para a consecução de uma estabilidade política e econômica de 

um Estado. O TCE-PA, ao desenvolver seu Plano, caminha no mesmo sentido das 

instituições que buscam o cumprimento de seu dever constitucional. É fato que o contexto 

atual exige uma atuação mais enérgica. É fato, também, que muitos instrumentos para a 

consecução destes objetivos institucionais que compõe a Política de Governança ainda são 
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esparsos. Mas é de suma importância a constatação de que, mesmo ciente de que há uma 

estrada a percorrer, o Tribunal já se encontra no início dela. O TCE-PA, com o objetivo de 

trilhar este caminho, trabalha na elaboração de um referencial básico de governança, para 

mais e melhor atender os membros e servidores do Tribunal, os jurisdicionados e a 

sociedade paraense. Isabella Tupinambá Emmi – Especialista em Direito Público. Lilian 

Rose Bitar Tandaya Bendahan – Especialista em Gestão Pública. 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 um minutos (12h01min) e mandou que eu, 

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

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 04 de abril de 2017. 
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