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ATA Nº 5.466 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e cinco (25) 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 Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira e Odilon Inácio Teixeira, além dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da 

Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

Procurador-Geral 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, justificando a 

ausência dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, representando este TCE em eventos oficiais, e. ainda, do 

Conselheiro André Teixeira Dias, por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte (20) de abril 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: 

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em seguida, havendo expediente a ser lido, Sua 

Excelência, antes de determinar o rito quanto à leitura da pauta de julgamentos, comunicou 

a antecipação do processo n.º 3 para ser julgado logo a seguir ao processo nº 1, em respeito 
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à presença do responsável na sessão plenária. Por conseguinte, foi anunciado o Processo nº 

2013/51130-4, que agasalha o ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo os dispositivos legais e constitucionais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ao referir-se a esse parecer, 

ratificou-o, opinando pelo indeferimento do registro dos contratos, devendo ser instaurada 

Inspeção Extraordinária para apuração dos valores despendidos com as despesas 

consideradas irregulares, para efeito de ressarcimento, além da multa regimental e 

determinação a Susipe. Presente em plenário, sua Excelência o Coronel André Luís 

Almeida e Cunha, representante do órgão em mira, apresentou ligeira manifestação, 

conforme apregoa o direito à ampla defesa: Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, Sra. 

Presidente, conselheira Maria de Lourdes, é um prazer poder estar aqui nessa casa, nesta 

egrégia Corte de Contas. Este assunto já foi tema de recente sustentação oral que fiz, há 

bem pouco tempo, num processo análogo e trata-se da mesma temática. Todavia, como eu 

me comprometi em manter essa Corte informada do andamento do concurso público da 

Susipe, eu trago aqui e peço que venha juntar aos autos a ata de abertura da sessão da 

Concorrência Pública Nº 003/2016, do processo administrativo 383576/2011, que ocorreu 

agora no dia 18 de abril, semana passada, terça-feira. Essa foi a ata da abertura dos 

envelopes de propostas técnicas. A próxima fase é a abertura das propostas de preço. 

Houve recurso de uma das instituições concorrentes, o IBADE - Instituto Brasileiro de 

Apoio e Desenvolvimento Executivo, por isso foram apartados os autos em razão disso e 

esse instituto foi inabilitado. A FUNRIO também foi inabilitada do certame. Duas 

instituições que ainda permanecem concorrendo é a AOCP - Assessoria em Organização 

de Concursos Públicos e a Consulplan, que ainda estão no certame e evoluem para a 

abertura de propostas de preço. Agora, a Comissão está julgando as propostas técnicas, já 

com essa ata que comprova que o certame está em franco andamento. Se Deus quiser 

teremos em breve a assinatura de contrato com a instituição vencedora e a realização do 

concurso público para o Sistema Penitenciário. Não vou me delongar, porque na minha 

última passagem falei muito e excedi bastante o tempo, mas peço a compreensão. O 
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concurso está seguindo os trâmites a cargo da Secretaria de Estado de Administração, que 

me faço acompanhar aqui neste plenário pela Dra. Said Mercês, consultora jurídica de 

carreira do Estado e integrante da comissão do concurso. Ela faz parte da comissão pela 

Susipe e está seguindo seu curso normal. Esperamos que mais duas ou três semanas o 

certame, que é de técnica e preço, esteja todo concluído e possamos iniciar os tramites 

para publicação do edital definitivo. Essa é a razão por que a Susipe ainda permanece com 

esse sistema de contratos temporários, aguardando que haja essa finalização e possa então 

evoluir para o concurso público. É o sonho que nós temos para resolver em definitivo esse 

problema do Sistema Penitenciário do Estado do Pará. Agradeço a atenção e me coloco à 

disposição dos senhores conselheiros. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

deferir em caráter excepcional os registros. Consultado o plenário, este se manifestou 

favoravelmente, momento em que declarou a presidência que resolveu o plenário acatar a 

manifestação do relator. Em imediato tempo, foi o anunciado o Processo nº 2008/51369-4, 

que alberga a prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas 

pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu, responsável Denimar 

Rodrigues, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No 

cumprimento das disposições legais e constitucionais, foi ouvido o representante do 

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

irregularidade das contas, pela grave infração à norma legal e aplicação da multa regimental 

ao seu responsável e multa coerção a senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann e expedição 

de determinações ao responsável e ao município de São Félix do Xingu. Presente em 

plenário, o senhor Denimar Rodrigues manifestou-se conforme assegura o direito à ampla 

defesa: Bom dia Sra. Presidente, em nome do qual cumprimento todos os conselheiros, o 

Ministério Público, servidores da casa e área em geral. Trata-se do Convênio 157/2007 - 

SEDUC, Convênio de Cooperação Técnica e Financeira do município de São Félix do 

Xingu destinado ao transporte de estudantes do segundo grau da rede estadual, no valor de 

R$ 28.627.20. O município atendeu em 2007, no ensino médio e SOME, um total de 577 

alunos, distribuídos nas diversas vilas e distritos. Tendo também na escola sede, escola 
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Carmina Gomes, mais ou menos 1200 alunos regulares, conforme relatório do transporte 

escolar, página 31, e relatório de avaliação da execução dos gastos custeados pelo referido 

convênio, página 41. Nos atendimentos às empresas Vale do Xingu, atendendo as vicinais 

Ferra Sul e Três Rios para a Escola Carapanã; a vicinal Linha 7 para a Vila Tancredo 

Neves no valor de R$15.312,50, conforme notas e recibos da folha 17; a empresa Xingu 

Turismo, vicinais Mineira Sul e Tocantins para o distrito Ladeira Vermelha no valor de 

R$11.008,21, conforme recibos e notas da folha 22. No distrito da Taboca, o transporte era 

atendido com veículo próprio do município, o qual foi atendido com peças de manutenção 

no valor de R$2.300,49, conforme nota fiscal na folha 25. É importante salientar que as 

localidades atendidas são de difícil acesso, trafegabilidade, onde não existia à época 

outras empresas capazes e habilitadas. É importante que se frise isso, Srs. Conselheiros, 

essas empresas são capazes e habilitadas para o atendimento do referido transporte nas 

localidades, não havendo, portanto, má fé na contratação das mesmas, muito menos 

prejuízo a outras por inexistirem. O objeto do convênio foi cumprido conforme relatório às 

folhas 41. Portanto não houve qualquer prejuízo do erário público. As despesas foram 

efetuadas conforme o plano de trabalho em obediência ao objeto do convênio, conforme os 

relatórios técnicos, folhas 13. Ambos os relatórios técnicos apontam, em suas conclusões, 

irregularidades nas contas do Convênio 157/2007, com a indicação de multa nas folhas 67 

e 96. Da mesma forma foi apontada no relatório do Ministério Público às folhas 110. A 

relatora em seu despacho, tendo como base os relatórios técnicos das folhas 95 a 97, opina 

da mesma forma pela irregularidade do convênio, opinando inclusive pela devolução 

integral dos recursos, o que não foi citado nos relatórios técnicos, muito menos no 

relatório do Ministério Público, que teve o entendimento que a irregularidade em destaque 

não se mostra capaz de ensejar a devolução das quantias repassadas pelo convenente, às 

folhas 109 do parecer do Ministério Público de Contas. Nesses termos, considerando o não 

prejuízo ao erário público, da correta aplicação dos recursos e do cumprimento de seu 

objeto, das peculiaridades regionais quanto às dificuldades de trafegabilidade e as 

distâncias atendidas, da inexistência de outras empresas capazes ou habilitadas para o 

referido transporte, com valores aplicados dentro das planilhas por custo do quilômetro 
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rodado, entre outras, requer que em razão do exposto e dos princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade, finalidade, interesse público e os constantes na Constituição Federal 

em seus Art. 70 e 74, em especial da eficiência, eficácia e interpretação teleológica, espera-

se que, pelo elevado grau de razoabilidade dos analisadores, da justificativa que ora se 

apresenta, venham à acatá-las, considerando a satisfatória e afastando por completo a 

responsabilização do defendente e minorando a multa caso aplicada, considerando todos 

os motivos antecedentes expostos. É o que tenho a apresentar, Sra. Presidente, 

agradecendo e me colocando à disposição. Regimentalmente, a matéria foi aberta à 

discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Na 

verdade, Sra. Presidente, é mais para indagar nosso defendente, ex-prefeito e ex-deputado 

estadual Denimar. Fico aqui pensando como deve ser difícil um município como São Félix 

do Xingu. Não sei se é o segundo ou terceiro em extensão territorial. Como deve ser difícil 

fazer a parte operacional do transporte escolar num município como São Félix. E também 

certamente o Estado custa repassar recursos para o transporte escolar, e isso é comum 

ouvirmos isso aqui. Eu fiquei atento em sua defesa e vou esperar como a relatora vai 

proferir seu voto, para que eu possa me manifestar. Mas eu fiquei aqui analisando e é um 

município grande, de população grande e deve ser muito difícil realizar o transporte 

escolar num município desses, na situação em que principalmente sempre acontece por 

parte do poder público estadual, através da Secretaria de Educação, repassar aos 

municípios. Geralmente chega no final do ano, e o transporte escolar é iniciado no início 

do ano. Já tiveram casos, Dr. Denimar, de situações que passaram por aqui, não é o caso 

de São Félix, em que só existe um transporte naquela comunidade. Se tem, caminhão, rural 

ou, fusca, é esse que vai fazer. Já teve casos em que só tinha aquele, e ninguém queria fazer 

porque não tem estrada, nem sempre a estrada é boa e o preço também não é tão bom, nem 

sempre há viabilidade para quem vai praticar aquele transporte escolar. Aparece, às vezes, 

um cidadão com disposição para fazer o transporte, mas por uma questão de servir à 

comunidade. Então o transporte escolar no Pará é uma situação que preocupa a todos nós. 

Eu ouvi o relatório e a exposição, e vamos agora aguardar o voto da nossa relatora. 

Obrigado, Presidente. Em não havendo mais discussão, Sua Excelência proferiu então 
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Proposta de Decisão para julgar as contas irregulares, e, aplicar ao seu responsável as 

multas nos valores de R$2.265,48 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e 

oito centavos), pela irregularidade apontada e R$906,18 (novecentos e seis reais e dezoito 

centavos), pela remessa intempestiva das contas, e, ainda, aplicar a senhora Iracy de 

Almeida Gallo Ritzmann a multa no valor de R$906,18 (novecentos e seis reais e dezoito 

centavos), pela ausência do Laudo Conclusivo e expedição de determinações ao responsável 

pelo município de São Félix do Xingu. Consultado o plenário, este se manifestou 

favoravelmente à proposta, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 

plenário acatar a posição da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e 

com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi 

anunciado o Processo nº 2007/54061-4, que trata da prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Federação Paraense de 

Desportos Aquáticos, responsável Luiz Roberto Frazão Pereira, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido 

o representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, 

opinou pela regularidade das contas com ressalva, isentando da multa regimental em face da 

ocorrência da prescrição a senhora Maria Lúcia de Macedo Penedo. A presidência tornou 

público que o responsável supra, embora regularmente notificado, não esteve presente e 

nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

regulares com ressalva. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente 

a manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2015/51995-2, que 

trata do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado 

do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Após solicitar a 

retirada deste processo da pauta de julgamentos, sua Excelência obteve o imediato 

deferimento. Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2016/50600-5, que trata do 

Recurso de Reconsideração interposto por Raimundo Faro Bittencourt, cujo Relator foi o 
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Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, 

opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Reconsideração, mantendo 

inalterado o Acórdão nº 55.158/2015. A presidência informou que embora regularmente 

notificado o recorrente não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A 

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

sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer o recurso, no mérito negar-lhe 

provimento, manter inalterado o Acórdão recorrido. Consultado o plenário, o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior pediu vistas do 

processo para formar melhor entendimento, sendo deferido pela Presidência. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2013/50887-5, que agasalha o ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Cristina da Trindade Cardoso, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, 

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito 

nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu proposta de 

Decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

unanimemente acatar a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

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

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2014/51298-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Lilásia Pontes Barroso, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público 

de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. 

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

regimental, sua Excelência proferiu proposta de Decisão no sentido de deferir o registro. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário unanimemente acatar a manifestação da 
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relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no 

artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/51603-

0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria do Socorro Seabra da Silva, cuja 

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

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

parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou fase 

da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu proposta de Decisão no 

sentido de deferir o registro. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a 

favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário unanimemente 

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

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

será lavrado pelo Conselheiro Cirpriano sabino de Oliveira Junior. Em seguida, a 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha solicitou à 

Presidência a inversão da pauta, no sentido de que o processo n° 09 fosse o último da pauta 

de julgamentos. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/52086-0, que trata do Ato 

de Aposentadoria em favor de Edna Corrêa de Melo, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

representante do Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, 

opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou fase da discussão. Pausa. Em 

não havendo, Sua Excelência proferiu proposta de Decisão no sentido de deferir o registro. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário unanimemente acatar 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. Na sequência foi anunciado os Processos nºs 

2013/52624-3 e 2013/52828-2, que versam sobre os Atos de Aposentadoria em favor de 

Maria de Nazaré Oliveira Campos e João Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 
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Ministério Público de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou fase da discussão. Pausa. Em não 

havendo, Sua Excelência proferiu voto para deferir os registros. Consultado o plenário, este 

se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que 

resolveu o plenário unanimemente acatar a manifestação do relator. Prosseguindo, foi 

anunciado o Processo nº 2016/51494-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Osvaldo Rodrigues dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público 

de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. 

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

regimental, sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o plenário, este 

se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que 

resolveu o plenário unanimemente acatar a manifestação do relator. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2013/51338-7, 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 Luís da Cunha Teixeira. Tendo solicitado a retirada deste processo da pauta de 

julgamentos, sua Excelência obteve o pronto atendimento. Prosseguindo, foi anunciado o 

Processo nº 2014/50796-9, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Fundo de 

Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará, exercício financeiro de 2013, responsável 

Thiago Valente Novaes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas. Pausa. A 

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

Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que 

resolveu o plenário unanimemente acatar a manifestação do relator. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2014/51900-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 
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Albeniz Martins e Silva, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público 

de Contas que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo indeferimento do 

registro. Pausa. A matéria entrou fase da discussão. Pausa. Em não havendo, sua Excelência 

proferiu proposta de Decisão no sentido de indeferir o registro. Consultado o plenário, o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou a 

relatora, já o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira pediu vistas para 

formar melhor entendimento sobre a matéria. 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: Srs. Conselheiros 

Substitutos, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, esta Presidência recebeu o 

Memorando nº 27/2017, subscrito pelos eminentes conselheiros Cipriano Sabino de 

Oliveira Jr. e pela conselheira substituta, Dra. Milene Cunha, no qual abordam estudos a 

respeito da viabilidade de criação de um programa de transporte escolar no estado do 

Pará. Tal assunto foi apresentado inicialmente na Sessão Ordinária de 2 de junho de 2016, 

com a finalidade de dar continuidade ao tema, acatando sugestão dos eminentes 

propositores, estabelecemos o prazo de 30 dias a contar da presente data para que este 

colegiado e o douto Ministério Público de Contas apresentem sugestões, propiciando o 

aprimoramento da proposta para que ao final seja discutida com a Secretaria de Estado de 

Educação, culminando com o encaminhamento ao governo do Estado da iniciativa desta 

Corte de Contas. Cumpre-nos enfatizar que a documentação referente à proposta foi 

distribuída pela Secretaria Geral através dos e-mails indicados pelos gabinetes de Vs. 

Exas. Como forma de evitar o desperdício com cópias reprográficas e ainda representando 

uma mudança cultural, estimulando o uso dos documentos eletrônicos, esta que será 

prática desta corte com a implementação do processo eletrônico. Já é um exercício. Assim 

sendo, a matéria fica aguardando eventuais manifestações que devem ser dirigidas aos 
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gabinetes dos conselheiros autores da proposta, que se encarregarão de condensá-las, e, 

posteriormente, apresentar ao colegiado. Peço à secretaria que encaminhe a todos os 

conselheiros que não se encontram nesse plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: É só para elogiar essa iniciativa do eminente 

conselheiro Cipriano Sabino e a conselheira substituta Milene Cunha. Acabamos de julgar 

um processo aqui de São Félix do Xingu, o terceiro maior município em extensão territorial 

do estado do Pará. Na hora em que o responsável, ex-deputado e ex-prefeito Denimar 

Rodrigues estava falando aqui, passou um filme na minha cabeça, conselheiro Cipriano, do 

que na verdade acontece com o transporte escolar no estado do Pará. Vossas Excelências 

estão tentando mostrar ou encontrar um caminho para que tenhamos no estado um 

transporte mais organizado e de melhor qualidade para atender o futuro do nosso país, que 

são os jovens estudantes. Só quem já passou pelo interior, como eu que nasci e vivi lá, a 

conselheira Lourdes Lima é interiorana também, dá pena em ver o que acontece em alguns 

municípios do estado do Pará. Mas é uma realidade que está aí. A iniciativa do conselheiro 

Cipriano e da conselheira Milene, que já vem há algum tempo discutindo esse assunto, é 

uma luz, um rumo que surge para que possamos mostrar isso para o governo do Estado 

através da Secretaria de Educação. É nosso papel, nossa missão contribuir para o 

aperfeiçoamento da gestão pública, e é o que vamos fazer. Eu tenho certeza que eles devem 

estar apresentando uma proposta muito interessante e, certamente, quem vai ganhar com 

isso é a sociedade, porque eu sinto que já estão tendo melhorias significativas em toda a 

administração pública a partir das decisões de nosso tribunal. Significa dizer que muito 

tem a fazer, muito tem a melhorar, mas que nós estamos cumprindo com nossa função. 

Então elogio essa iniciativa da conselheira Milene e do conselheiro Cipriano, vou receber 

no meu gabinete e analisar com muito carinho. Eu acho que até não será preciso fazer 

nenhuma alteração, porque estou muito feliz com a iniciativa, mas se for o caso eu também 

quero sugerir alguma coisa. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Luís Cunha, eu 

acredito que V. Exa. tem razão. Nós que vivemos pelo interior conhecemos a realidade do 

que vem acontecendo. Infelizmente no estado do Pará, mas também em muitos estados da 
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região Norte ainda sentem muita dificuldade não só para essa situação dos transportes 

escolares, mas é uma dificuldade enorme das empresas que se propõem a trabalhar por 

conta dessas situações, principalmente no que diz respeito às estradas nesses municípios, 

ou até mesmo quando o transporte é feito em barcos e lanchas. Enfim, é uma situação 

muito difícil e precária. O mais difícil ainda é em relação ao repasse dos recursos para os 

municípios. É um recurso que vem para o Estado transferir para os municípios por meio de 

convênios para o transporte escolar do ensino médio. Entretanto nós percebemos que há 

uma dificuldade enorme e muitas vezes aqui julgamos contas de gestores que pensamos: 

“Poxa, mas o gestor está prestando contas de um ano para o outro”. E isso realmente 

acontece. Passam três, quatro meses e há momentos que os gestores municipais sentem 

dificuldade para manter, porque o recurso não chega lá no município para pagamento 

desse transporte no tempo de vigência. Muitas vezes chega até após a vigência, como, por 

exemplo, a gestão passada que testemunhei uma situação no município de Irituia, onde o 

gestor teve muitas dificuldades. Chegou um dia de vir até a SEDUC pedir a rescisão do 

convênio porque não tinha condições de segurar o transporte por conta da falta de repasse. 

Essa é uma situação que vem ao longo dos anos acontecendo, por isso temos que ver de 

que forma isso possa melhorar, e que a SEDUC e o governo do Estado possam resolver 

essa questão, porque esse recurso do transporte escolar parece ser de convênio federal, e a 

SEDUC não recebe e, por conta disso, também não tem como repassar aos municípios, que 

ficam na ponta com essa dívida e situação de prestações de contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes, só para 

interagir com Vossa Excelência, eu sei que ao final da sessão não cabe aprofundarmos 

muito nisso, mas é uma situação tão delicada. Conselheiro Odilon, no estado de V. Exa. 

certamente deve ter muito pouco disso, ramal ou estrada sem asfalto, mas imaginemos aqui 

no estado do Pará a partir de agosto, porque em julho não tem aula. Uma estrada de chão 

com poeira, vamos memorizar Irituia e Augusto Correa. Esse transporte escolar vai aos 

alunos. Geralmente a camisa de uniforme do aluno é branca, o ônibus não tem ar-

condicionado, obviamente, no interior não existe transporte escolar com ar. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Já 
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existem alguns, conselheiros. Esses ônibus foram doados pelo governo federal e já possuem 

ar-condicionado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Mas são ônibus pequenos e padronizados. Os outros contratados não têm. 

Conselheiro Odilon, passa um ônibus e vem a poeira, que ainda entra no ônibus. Quando o 

aluno chega na escola, a camisa dele não está mais branca, mas da cor da poeira. Dr. 

Felipe, às vezes, ele chega lá e vai ao banheiro para lavar o rosto, porque está só poeira, e 

só vemos o olho do aluno. E não tem água, sabe por quê? Naquela escola não tem sequer 

um poço, não tem um banheiro para a mocinha fazer as necessidades fisiológicas, tem que 

ir até o mato. Isso é uma realidade. Esse assunto que a Sra. Lourdes está abordando é 

muito importante que nossos colegas, conselheiro Cipriano e conselheira Milene, estão 

mostrando um caminho. O que acontece? É questão de competência. Lamentavelmente no 

caso do Pará tem outro município e não podemos interferir na gestão municipal, 

infelizmente em estados que só têm o Tribunal de Contas do Estado podem fazer um 

trabalho maior. Na verdade, Dr. Felipe, esses transportes escolares, que resultam nos 

convênios de nosso tribunal, são porque os municípios, no caso Irituia e Augusto Correa, 

estão transportando alunos do Estado e não os dos municípios. O aluno do município não 

precisa de transporte escolar, porque o prefeito faz a escola na comunidade, que é o ensino 

fundamental. O transporte escolar é do aluno de ensino médio. Ele vai para a sede do 

município ou vai para uma comunidade polo. Não é assim, conselheira Lourdes? Se 

organizam em polos, onde tem a escola do ensino médio e o prefeito faz o transporte do 

aluno que, no fundo, não é competência dele, mas do Estado, que passa o dinheiro para a 

prefeitura. É um assunto muito interessante. Nós, às vezes, julgamos e condenamos um 

prefeito por um problema que não é tanto dele. Não deixa de ser por ele ser o prefeito do 

município, mas a competência não é dele. Quem tinha que contratar o ônibus era a 

SEDUC, o governo do Estado e não ele. O aluno de responsabilidade do Prefeito e o aluno 

de ensino fundamental; o ensino médio é competência do Estado como aluno de nível 

superior é de competência do governo federal. É uma confusão sem tamanhos. O que 

acontece? As parcerias. O prefeito não vai querer ver seu município prejudicado e se 

oferece para fazer aquele trabalho, então ele recebe de contrapartida do Estado o valor do 
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transporte escolar, mas não é suficiente, porque depende, posso dizer assim, do nível de 

comprometimento do prefeito com a causa pública ou com a melhoria da qualidade do 

ensino. Se for um prefeito irresponsável, ele não está nem aí. Já vou concluir, porque fui 

um pouco atrevido por interromper V. Exa., mas acho que agora o eminente conselheiro 

Cipriano e a Dra. Milene estão mostrando um rumo para todos nós. Amadurecemos isso e 

colocamos para a SEDUC: “Olha, acho que deve ser por aqui”. Porque a situação é 

crítica. Merenda escolar, transporte escolar e ensino temos que ir para cima, porque tem 

aluno do interior, esses de ensino médio, que se formam sem ter aulas de física, química ou 

de biologia. Concluem o ensino médio, mas não tiveram essas aulas, porque não tem 

professor. É um conjunto de coisas. Mas se ao menos melhorarmos o transporte escolar já 

será uma grande coisa, um benefício enorme. Primeiro é a motivação. Dependendo do 

transporte, o aluno nem sai de casa. O aluno do interior fica nas paradas dos ramais, tem 

uns que moram naquelas vilas, outros não. De repente, vem saindo aqui um buraco, do 

meio do mato, só vê a folha balançando de uma árvore, e é um aluno saindo uniformizado 

para pegar o ônibus naquelas paradas. Essa é a realidade do interior. Mas com muito 

honra eu pude apartear Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente e demais conselheiros, conselheiros 

substitutos e demais senhores. Quero cumprimentar o conselheiro Cipriano Sabino e a 

conselheira substituta Milene Cunha pela iniciativa. Naturalmente o Tribunal de Contas do 

Estado vem analisando prestações de contas de convênios de transporte escolar. Nessas 

análises fazemos uma de conformidade e verificamos deficiências e impropriedades. Mas 

basta ao TCE fazer análise de conformidade pura e simplesmente? Não. Ao Tribunal de 

Contas também cabe a análise de resultados envolvendo economicidade, eficácia, 

eficiência e efetividade. A partir do momento que ele faz essa análise dos resultados e as 

impropriedades e deficiências constadas nas prestações de contas permitem que ele faça 

isso, o Tribunal de Contas assumiu uma importância relevante, que é recomendar políticas 

públicas adequadas, que é o fim útil de qualquer política pública. O Tribunal de Contas é 

um ator extremamente importante e relevante nesse contexto. Ele tem o dever de contribuir 

sim para a agenda governamental. Em iniciativas como essa é que demonstram a 
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relevância do Tribunal de Contas enquanto instituição e atores apoiando e recomendando 

os governantes, devolvendo serviços públicos de maneira adequada à população. 

Novamente cumprimento a iniciativa e parabenizo. Presidente, acho que estamos criando 

um caminho adequado, futuramente podemos fazer novos estudos em relação a outras 

políticas públicas. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Só queria agradecer as palavras do conselheiro Luís Cunha e de 

V. Exa., do conselheiro Odilon, cumprimentar a conselheira substituta Milene e toda a 

equipe dela. Nós tivemos uma breve conversa e integramos as equipes, tanto a dela como a 

nossa para tentar apresentar esse trabalho. Eu e a doutora Milene queríamos colocar à 

disposição dos eminentes conselheiros e receber sugestões, obviamente, para tentar 

apresentar não só para o governo do Estado, mas à própria sociedade, uma proposta com 

o objetivo de melhorar a situação que se encontra. Nós temos dificuldades, como disse o 

conselheiro Luís Cunha, nas estradas, temos dificuldades também nos rios, porque no Pará 

tem muita estrada que é rio. Eu até conversei com a Dra. Milene nesse sentido, de nós 

estudarmos a possibilidade de convidar a Capitania dos Portos para analisar essa questão, 

porque ela também pode apresentar a mesma sugestão no sentido de melhorar essa 

situação. Temos muitas dificuldades nessa área, a própria Secretaria de Educação 

denunciou e envolveu a Polícia Federal com relação à questão da merenda escolar com 

recurso federal, e também temos muitas dificuldades na área do transporte. Isso é difícil. 

No Pará faz-se transporte através de estradas, mares e também através dos rios. Eu quero 

cumprimentar e parabenizar a Dra. Milene, agradecer a ela e toda equipe, extensivo ao seu 

gabinete, e que juntos possamos buscar uma boa sugestão. Agora com a opinião dos 

conselheiros e do Ministério Público, com certeza, vamos agregar e somar. Quem sabe, se 

Deus quiser, vamos conseguir um trabalho do Tribunal de Contas que envolva todos nós. 

Eu finalizo apenas agradecendo à Dra. Milene e toda a equipe dela, agradecendo também 

a equipe do nosso gabinete no sentido de tentarmos fazer um trabalho que possa ajudar 

nossos jovens do estado do Pará. Minhas palavras eram de agradecimento. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Acho que tudo 

que eu queria falar já foi dito pelos que me antecederam. Como o conselheiro Cipriano 
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colocou, nós conversamos e o estudo será dado com segmentos e sugestões dos gabinetes e 

do Ministério Público para avaliar, ao final de tudo, se é pertinente ou não encaminharmos 

uma sugestão para o governo do Estado. Antes será aberta uma dialética com a Secretaria 

de Educação, e tanto eu quanto o conselheiro Cipriano só queremos contribuir para o 

aprimoramento da política pública, de modo que possamos racionalizar os recursos que já 

são limitados, afinal de contas recursos públicos não são ilimitados. Com isso poderemos 

realmente garantir que essa política de transporte escolar seja feita de forma mais 

racionalizada, eficiente e efetiva para toda a sociedade paraense. É nesse sentido que 

buscamos contribuir. Obrigada, Presidente. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às onze horas e dois minutos (11h02min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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