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ATA Nº 5.468 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dois (02) do mês de maio 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, 

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, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, 

ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 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 a ausência da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, por motivo de força 

maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária 

do dia vinte e sete (27) 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 Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. 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 André 

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

Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em seguida, a Presidência solicitou ao 

senhor secretário a inversão da pauta de julgamentos para que fossem relatados primeiramente 
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os processos pautados sob os nºs. 04, 03 e 02, respectivamente, cujos procuradores 

encontravam-se presentes no plenário. 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 2011/53047-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Almeirim, responsável José Botelho dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

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

multa regimental à responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do 

responsável pelas presentes contas, Doutor Danilo José Campos Bezerra, 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: Excelentíssima conselheira presidente, excelentíssimo conselheiro 

relator e demais conselheiros presentes, eminente procurador do Ministério Público de Contas, 

colegas de classe e demais presentes nesta Casa. Eu dou meus cordiais cumprimentos e desde 

logo desejo uma boa e produtiva sessão a todos. Eu me ponho aqui presente nesta tribuna para 

tratar do convênio número 120/2010 que foi celebrado entre Almeirim e a SEPOF referente a 

melhorias estruturais no sistema de abastecimento de água do município. Antes de adentrar ao 

mérito do processo, eu gostaria de fazer uns apontamentos de caráter preliminar. Na ocasião 

da defesa escrita, no processo de prestação de contas, e ela foi tomada por intempestiva, 

acontece que foi realizado um pedido de dilação de prazo e ele foi deferido no dia 07 de março 

de 2016, onde o conselheiro relator determinou que a contagem se daria a partir do 

recebimento do telegrama. Acontece que o recebimento do telegrama não se efetivou conforme 

o documento das folhas 357. Então, virou-se uma situação de certa forma delicada no 

processo. Enfim, eu estou discorrendo sobre isso e em outras situações ocorridas aqui no 

Tribunal de Contas e foi permitido que, verificado certos imprevistos na comunicação do 

tribunal, fossem acolhidas razões em momentos posteriores para justificar a regularidade ou 

irregularidade das contas apresentadas pelo interessado, é claro. E, então, eu cito o 

precedente, processo de 2009/51969-6 do município de Porto de Moz em que, já findo a 

instrução, foi permitido, uma vez comprovado o prejuízo na comunicação, que o interessado 

apresentasse as suas razões e elas fossem acolhidas. E, nesse sentido, também cito o 
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precedente que é o processo 2016/50315-3 do município de Água Azul do Norte, onde após 

finda também a instrução, o interessado pôde inclusive apresentar um relatório de um 

engenheiro do município atestando o cumprimento do objeto do convênio. Então, eu pensei 

essas considerações no sentido de corroborar as razões de mérito que eu vou apresentar agora 

para que os respeitosos conselheiros possam recebê-las. A controladoria e o ministério público 

embasaram suas conclusões no relatório do órgão concedente, da SEPOF, que atestou que 

87,97% do objeto do convênio teria sido concluído. E eu peço vênia para ler uma observação 

contida no próprio relatório exarado pela SEPOF, que diz o seguinte: “Vale ressaltar que esta 

vistoria ficou bastante prejudicada devido ao longo período decorrido, dois anos entre a 

assinatura do convênio, que foi em 14 de maio de 2010, e a realização da vistoria, que foi em 

10 de maio de 2012. Menciona-se ainda o fato de as áreas contempladas estarem alagadas 

neste período. Tais situações impossibilitam a execução de levantamento preciso e detalhado 

do objeto”. Então, observando as considerações emitidas pelo próprio órgão concedente, 

verifica-se que o relatório, que é a base das conclusões tiradas pela controladoria e pelo 

Ministério Público de Contas, é impreciso e então eu destaco em primeiro lugar o tempo 

decorrido da vistoria realizada em comparação ao momento em que o convênio foi executado e 

foi feita a assinatura, enfim, todas as fases, contratação da empresa para realizar a obra e as 

obras de fato, dois anos, excelências. E sabe-se que o tempo causa efeitos nas obras em si, 

principalmente depois de concluídas e considerando-se dois anos, entende-se que certos 

objetos, como, por exemplo, a placa, enfim, ainda mais se tratando de sistemas de 

abastecimento de água, ou seja, encanamento, dois anos é tempo suficiente para o objeto que 

já teria sido cumprido e ter se deteriorado em partes. Assim eu cito um precedente desta 

própria corte, que é o processo 2011/51825-5 que foi julgado e creio que no dia 18 de abril, 

onde foi considerado o decurso do tempo como fundamento para a regularidade das contas 

diante o prejuízo de no momento da fiscalização se concluir de forma eficaz a respeito da 

conclusão das obras. E, não bastasse o decurso do tempo, eu ainda cito e destaco no relatório 

que a realização da vistoria também foi prejudicada porque ela foi realizada em um período 

inadequado, que foi em um período de alagamento e pode ser observado em um relatório da 

SEPOF e várias fotografias que a legenda delas consta que a área estava alagada. Ou seja, foi 

impossível de se averiguar de fato se o objeto do convênio tinha sido concluído ou não. E com 
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base nisso e invocando o princípio da verdade real, todos os julgadores devem observar o 

processo e buscar a verdade real, a material. E, pelo que se observa nos autos, a respeitosa 

engenheira do órgão concedente se baseou apenas na parte formal, no confronto de dados e 

informações. Ela não efetivou a vistoria no sentido físico e sabe-se que a medição ela segue 

duas vias, que é a questão formal, a questão das notas fiscais, enfim, valores, e a questão 

material, que é o que interessa de fato na prestação de contas. Então, eu defendo que essa 

imprecisão do relatório compromete as chamadas condições essenciais de processamento e 

justo julgamento do feito, de modo que conclui pela irregularidade das contas com base 

unicamente neste relatório, que é claramente impreciso e mostra-se uma decisão de certa 

forma desarrazoada, considerando os efeitos negativos que elas vão trazer na esfera do 

interessado. Entende-se que essas razões são suficientes para fazer os conselheiros refletirem a 

respeito do caso e decidirem de forma favorável ao interessado. Mas, em caráter subsidiário 

pede-se agora, neste momento, e ainda considerando as razões preliminares que eu suscitei 

anteriormente, que seja recebido o laudo que foi apresentado em sedes de defesa e que foram 

apresentados de agravo, mas em razão da intempestividade não foram apreciados e o laudo da 

engenharia da prefeitura trazendo fotografias e, enfim, concluindo pela regularidade das 

contas e pelo cumprimento do objeto em si, que foi constado nas folhas 374. Então, essas são 

as minhas razões para pedir que as contas sejam julgadas regulares. Muito obrigado. A 

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

Conselheiro André Teixeira Dias: Você traz um material novo, é isso que você está dizendo? 

Manifestação do Doutor Danilo José Campos Bezerra: Isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Que não foi permitido por ser em intempestiva 

época? Manifestação do Doutor Danilo José Campos Bezerra: Exato. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Só 

um esclarecimento que eu gostaria que o nobre causídico esclarecesse. Sobre esses 

precedentes dessa corte que V. Exa. citou, qual é o objeto desses processos que a corte se 

debruçou e reconheceu o transcurso do tempo como apto a justificar o percentual de não só 

100% da obra? Manifestação do Doutor Danilo José Campos Bezerra: Esse precedente que eu 

mencionei não é objeto idêntico, mas ele tratava no caso do asfaltamento de estradas e nesse 

caso ele durou o tempo considerado, que foi apenas de sete meses. Aqui fala de dois anos. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 769

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: Só para chamar a atenção para ressaltar que o objeto desse convênio, se eu 

não me engano, a estrutura e as obras para fornecimento de água, de saneamento, é isso? 

Diferente de uma estrada em que, notoriamente, o nosso estado é acometido de fortes chuvas, 

aptos a justificar alguma deterioração. Agora, uma obra que é subterrânea e feita de canos, eu 

tenho um pouco de dificuldade para aceitar que ela só dure dois anos. A cada dois anos se 

tivesse que refazer a ineficiência seria muito grande. Feitos os esclarecimentos eu me dou por 

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

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

importância de R$30.358,46 (trinta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis 

centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$3.035,84 (três mil, trinta e cinco reais e 

oitenta e quatro centavos) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) pelo não 

encaminhamento das contas no 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 

2011/50388-1, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Secretaria de Estado de Integração 

Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, exercício financeiro de 2010, 

responsáveis Ana Suely Maia de Oliveira e José de Andrade Raiol, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/51131-9, que trata 

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

procedência Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, responsável João Farias 

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

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

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

devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável, extensiva 

aos senhores Cláudio Castelo Branco Puty e Edilson Rodrigues de Sousa, ficando 

solidariamente responsáveis pelo débito o senhor João Farias Guerreiro e a Fundação de 

Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, com as determinações à autoridade concedente 
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(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o Doutor Juliann Lennon Aleixo 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: Excelentíssima senhora presidente e conselheira 

Lourdes Lima, excelentíssimo senhor membro do Ministério Público de Contas, excelentíssimo 

senhor conselheiro relator, doutor André Dias, em nome de quem cumprimento os demais 

integrantes dessa egrégia corte de contas. Senhor relator, tratam-se os autos de prestação de 

contas em que eu represento neste ato o senhor Cláudio Alberto Castelo Branco Puty e Edilson 

Rodrigues de Souza. Inclusive eu gostaria de pedir um prazo para a juntada da procuração e o 

prazo regimental da procuração do senhor Edilson Rodrigues de Souza, que ele constasse 

nesse julgamento. No que concerne à prestação de contas e a defesa apresentada pelo senhor 

Edilson Rodrigues, senhor conselheiro, já está claro que o senhor Edilson Rodrigues não teve 

absolutamente nenhum ato, não praticou nenhum ato neste convênio, correto? De sorte que ele 

esteve secretário de governo há época e passou pouco mais de um ano pela Secretaria, data 

posterior à celebração deste convênio, que por não conseguir ter acesso a nova gestão, de ter 

acesso a elaboração deste laudo conclusivo e deste relatório conclusivo, é que ele não 

conseguiu trazer aos autos tal informação solicitada, mas eu gostaria de frisar que ele 

apresentou defesa e fez esse esclarecimento que consta nos autos, está certo? Pelo menos 

algumas das vezes que ele apresentou defesa, das páginas 74, às folhas 75, e alguns anexos que 

ele comprova que ele não era mais secretário à época. No que concerne à defesa do ex-

deputado Cláudio Puty, fica claro que foi ele quem celebrou o convênio, quem firmou e quem 

assinou o convênio. E neste convênio, quando deixa a Secretaria, ele realmente cumpriu toda a 

legislação no que concerne à elaboração e o acompanhamento na execução deste convênio, 

correto? Com relação ao ponto que converge com o senhor Edilson Rodrigues, e ele também 

não apresentou esse laudo, esse relatório conclusivo e não apresentou justamente por isso, 

porque não era mais secretário e não tinha mais acesso a essas informações da Secretaria e, 

inclusive, essa Secretaria deixou de existir na nova gestão, então, com relação a isso, está 

demonstrado também na defesa do Cláudio Puty a boa-fé, objetiva e subjetiva nos autos. 

Inclusive, na defesa, junto uma jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 

que é justamente nesse sentido, daquilo que é que se comprova a boa-fé do defendente. Por 

quê? Ele demonstrou cabalmente que cumpriu toda a legislação quando celebrou o convênio, 
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quando indicou toda a parte técnica, porém, no que diz respeito à parte final que seria a 

elaboração do relatório conclusivo, ele não era mais secretário, então, não tinha como ele 

assumir essa responsabilidade. Tudo bem, estamos aqui falando de documentos públicos, 

documentos que são feitos e realizados pela Secretaria da qual ele não tinha mais acesso. 

Então, por esse motivo não foi trazido aos autos, está certo? Finda nessas considerações e nós 

gostaríamos de pugnar pela total observância da legislação, tanto por parte do senhor Edilson 

Rodrigues, quanto pelo Cláudio Puty, não podendo recair sobre ele qualquer responsabilidade 

e, inclusive, multa. E se por ventura não for esse o entendimento de Vs. Exas., que essa multa 

seja aplicada em seu grau mínimo. Muito obrigado, excelências. 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$15.417,74 (quinze mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e 

quatro centavos), aplicando-lhe a multa no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/50289-0, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, responsáveis Domiciano Bezerra 

Soares e João de Castro Barreto, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução dos valores glosados e aplicação das multas 

regimentais aos responsáveis (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. 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 2016/51363-4, que trata do Recurso de Reconsideração interposto 

por Maria de Fátima Motta Salles, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 
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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 conhecimento e provimento, para reformar a decisão recorrida objeto do Acórdão nº 

55.838, de 21.06.2016 do processo nº 2007/50625-2, permanecendo a irregularidade das contas, 

sem devolução de valores, confirmar a decisão recorrida em todos os seus demais termos, 

inclusive a multa ao senhor Orleandro Alves Feitosa e isentando a senhora Maria de Fátima 

Motta Salles (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente 

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

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

decisão para seu voto para conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, isentando a 

recorrente da multa imposta pela decisão recorrida, mantendo-se os demais termos. Consultado 

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

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

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

do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro André 

Teixeira Dias. Na sequência foi anunciado o Processos nºs 2016/51002-4, 2016/51030-8 e 

2016/51144-6, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pelo 

Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

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

indeferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao senhor Luiz Cláudio Lopes 

Chaves e recomendações à Sead e ao Hospital Ophir Loyola e os senhores Alice Viana Soares 

Monteiro e Luiz Cláudio Lopes Chaves, sejam citados para apresentarem defesa (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros. Consultado o Plenário, este assim 

se manifestou: conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Odilon Inácio Teixeira 

acompanharam o voto do relator, tendo este incluído determinação para cessação de 

pagamentos; enquanto que o conselheiro Luís da Cunha Teixeira votou divergente ao deferir 

excepcionalmente os registros, sendo acompanhado pelos conselheiros André Teixeira Dias e 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e, também, pela conselheira Presidente Maria de Lourdes 
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Lima de Oliveira. A presidência proclamou o Resultado: Voto de divergente foi o vencedor por 

maioria (4x3). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51018-1, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do 

Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com 

aplicação da multa regimental ao senhor Simão Pedro Martins Bastos e recomendações à Sead e 

a Fundação de Atendimento Socieducativo do Pará e os senhores Alice Viana Soares Monteiro 

e Simão Pedro Martins Bastos, sejam citados para apresentarem defesa (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir em caráter excepcional o registro. 

Consultado o Plenário, este assim se manifestou: conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior e Odilon Inácio Teixeira votaram divergente ao indeferirem o registro, tendo o segundo 

incluído determinação para cessação de pagamentos; enquanto que os conselheiros Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes e, também, a conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

acompanharam o voto do relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o 

vencedor por maioria (5x2). Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência foram anunciados os 

Processos nºs 2016/51267-5, 2016/51508-3 e 2016/51513-0, que tratam dos Atos de Admissão de 

Pessoal temporário realizados pelo Hospital Ophir Loyola, Procuradores Stephenson Oliveira 

Victer, Guilherme da Costa Sperry, Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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 denegação do registro, com determinação imediata cessação dos pagamentos em 

curso, sem prejuízo da sujeição de multa ao ordenador responsável pela contratação (Diretor Geral 

do Hospital Ophir Loyola) e à autoridade que anuiu à mesma (Chefe da Casa Civil da Governadoria 

do Estado) e determinações ao Hospital Ophir Loyola, à Casa Civil da Governadoria do Estado e à 

Sead (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 
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regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros. Consultado o Plenário, 

este assim se manifestou: conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Odilon Inácio Teixeira 

acompanharam o voto do relator, tendo este incluído determinação para cessação de pagamentos; 

enquanto que o conselheiro Luís da Cunha Teixeira votou divergente ao deferir excepcionalmente 

os registros, sendo acompanhado pelos conselheiros André Teixeira Dias e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes e, também, pela conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira. A 

presidência proclamou o Resultado: Voto de divergente foi o vencedor por maioria (4x3). 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51250-7, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado 

do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

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

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

indeferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao senhor Bruno Henrique Reis 

Guedes e recomendações a Sead e Arcon/Pa, e os senhores Alice Viana Soares Monteiro e Bruno 

Henrique Reis Guedes, para que sejam citados para apresentarem defesa (pausa). A matéria foi 

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

proferiu seu voto para deferir em caráter excepcional o registro. Consultado o Plenário, este assim 

se manifestou: Conselheiro Nelson Chaves votou divergente ao concordar com o parecer 

ministerial, sendo acompanhado pelos conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Odilon 

Inácio Teixeira; enquanto que os conselheiros André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes e a conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o voto do 

relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria (4x3). 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51709-9, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Paulo de Mendonça Lédo, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o 

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

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

entendimento jurídico foi pelo seja convertido em diligência para que se proceda à correção da 

portaria de aposentação do interessado, para voltar a constar em sua fundamentação o art. 130 da 

Lei nº 5.810/94 em substituição ao art. 114. Efetuada a alteração, opina-se pelo registro do ato, caso 

a diligência não seja efetuada ou cumprida, opina-se pela denegação (pausa). A matéria foi colocada 

em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 
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voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50503-5, que trata da 

Consulta formulada pela Companhia de Habitação do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

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

imediatamente para a fase de votação, onde sua excelência o relator proferiu seu voto pela 

inadmissibilidade da presente Consulta, sem, portanto, proceder à análise de mérito e determinar o 

arquivamento dos autos. 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: Esta presidência recebeu da escola de contas proposta de alteração da 

resolução 18.136 que instituiu o programa TCE-Cidadão devidamente anuída pelo idealizador do 

evento e propositor da referida resolução, eminente conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. A 

alteração visa a adequação redacional e a expansão do programa com vistas ao atendimento das 

escolas de ensino superior, com a realização do projeto TCE-Cidadão universitário. Também 

iniciativa do conselheiro decano desta corte de contas, em que, certamente, será mais um sucesso e 

incremento na política institucional de fomento ao controle social. A documentação referente à 

proposta foi distribuída pela Secretaria Geral através dos e-mails indicados pelos gabinetes de 

Vossas Excelências, medida que evita o desperdício com cópias reprográficas e ainda 

representando uma mudança cultural e estimulando o uso dos documentos eletrônicos, eis que será 

a prática desta corte no futuro com a implementação do processo eletrônico. Assim sendo, a 

matéria fica aguardando eventuais manifestações que devem ser dirigidas à escola de contas e que 

se encarregará de condensá-las e, posteriormente, apresentar a este colegiado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu vou analisar com muita calma a 

proposta, mas, a gente até já falou do assunto em sessões anteriores e eu acho que é uma grande 

ideia essa ampliação do TCE-Cidadão e, desta vez, chegando no mundo acadêmico, as 

universidades, que eu acho que é um público muito interessante para a gente debater em um nível 

mais elevado este assunto e, com certeza, um passo maior para o fortalecimento e controle social. 

Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 776

de Oliveira: É verdade. Eu também concordo com o conselheiro Luís, que o TCE cidadão se 

ampliará para um público que tem maior e melhor entendimento, inclusive, já no exercício do 

controle social, e que tem capacidade maior do exercício desse controle social. Por isso parabenizo 

mais uma vez o conselheiro Nelson, que é quem propõe e é o propositor do TCE cidadão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só um alerta, 

assim, eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência, mas quero dizer que essa proposta é da 

iniciativa da escola e a presidência do conselho consultivo hoje é do conselheiro Luís Cunha, como 

foi anteriormente da conselheira Rosa, e eu apenas concordei com aquilo que me levaram e quero 

também louvar a atitude da escola no sentido de sempre diligenciar para aprimorar aquilo que já 

está acontecendo. Então eu só quero registrar isso e a própria escola, uma orientação do 

conselheiro Luís Cunha, que, por gentileza abraçou, e da minha parte já não há nada ao contrário. 

Apenas aplaudo aquilo que estão fazendo no sentido do aperfeiçoamento das coisas. E nada mais 

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

declarou encerrada a sessão às dez horas e vinte e sete minutos (10h27min) e mandou que eu, Jorge 

Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente 

ata. 

 
Belém, 02 de maio de 2017. 
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