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ATA Nº 5.469 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

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

(2017), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, presentes os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, Luís da Cunha 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 do Ministério Público de Contas Guilherme da 

Costa Sperry, 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 dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Maria de Lourdes Lima de Oliveira e Odilon Inácio Teixeira dada suas participações 

em sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, por motivo de força maior. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia quatro (04) de maio 

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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

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

exercício): Aprovo-a. Em seguida, a Presidência determinou, conforme os preceitos regimentais, a 

transferência da presidência ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves 

para que pudesse proceder à relatoria dos processos sob sua responsabilidade. Sem detença, foi, 

então, solicitado ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que foi 

anunciado o Processo nº 2015/51330-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Paula Iris de 
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Amorim Borges da Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo os 

dispositivos legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ao 

ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro, desde que seja retificado 

seu ato de concessão nos termos delineados pela unidade técnica do Tribunal. Pausa. A matéria 

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

proferiu voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a Secretaria de Estado 

de Administração – SEAD, no prazo de trinta dias da publicação desta decisão, retifique os cálculos 

constantes na Portaria nº 1.366, adequando os proventos de acordo com a informação da 

Controladoria de Pessoal e Pensões dos presentes autos. Consultado o plenário, este se manifestou 

favorável, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário por unanimidade 

acatar a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2014/50720-0, que cuida 

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

procedência Prefeitura Municipal de Óbidos, responsável Jaime Barbosa da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, continuação do julgamento suspenso da Sessão de 14 de fevereiro 

de 2017. Em não havendo neste passo oitiva do Ministério Público de Contas, sua Excelência 

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

estadual na importância de R$26.751,87 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e 

oitenta e sete centavos), aplicando-lhe a multa de R$2.675,18 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco 

reais e dezoito centavos) pelo débito apontado. Consultado o plenário, este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do 

relator. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2016/50862-3, que trata da Denúncia 

formulada pela empresa Savannah Soluções em Comunicação Ltda., cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público que ao ratificar o parecer escrito nos autos, opinou pela improcedência da 

denúncia formulada e consequente arquivamento dos presentes autos e a consequente ciência ao 

denunciante. Pausa. A matéria entrou na fase de discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, sua Excelência proferiu voto para julgar improcedente a denúncia, com 

arquivamento dos autos e ciência aos interessados. Consultado o plenário, este se manteve 

plenamente de acordo, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição do relator. Em seguida, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, restituiu a Presidência ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 
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Dias. Dando seguimento, foi anunciado o Processo nº 2013/51502-1, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Igreja Batista Eden, responsável Sérgio Ricardo Soares Cunha, cujo Relator 

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

Teixeira, em sessão de 11/04/2017.  Ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, 

sua Excelência obteve o imediato deferimento. Dito isto, foi anunciado o Processo nº 2016/50325-5, 

que trata do Recurso de Reexame interposto por Alice Viana Soares Monteiro, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, em sessão de 18/04/2017. Manifestado o voto-vista no sentido de conhecer o 

recurso e no mérito negar-lhe o provimento com a manutenção do Acórdão em todos os seus 

termos, manifestaram-se os demais membros. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Ratifico o voto já proferido. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Ratifico o voto já proferido. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Peço vista dos autos, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se, foi anunciado Processo nº 2012/51426-0, que agasalha a prestação de contas dos 

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

responsável Carlos Verzeletti, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer exarado nos autos, opinou pela regularidade 

das contas. Pausa. A matéria entrou na fase de discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares. Consultado o 

plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que 

resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2013/50188-7, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis 

pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Núcleo de Gerenciamento de Transporte 

Metropolitano, responsável César Augusto Brasil Meira, Procuradora Silaine Karine Vendramin, 

cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer 

exarados nos autos, opinou pela regularidade das contas, com a recomendação ao Núcleo de 

Gerenciamento de Transporte Metropolitano. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

regulares e determinar expedição a recomendação ditada pelo Órgão Técnico desta Corte de 
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Contas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2014/51058-8, que cuida do Monitoramento das 

Ações de Auditoria Operacional na Secretaria de Estado de Educação, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Não havendo posição do Ministério Público neste processo, 

sua Excelência proferiu voto no sentido de determinar o cumprimento pela SEDUC das medidas 

enumeradas no relatório da SECEX às fls.301 e 302 dos autos. Consultado o plenário, este se 

manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário 

acatar unanimemente a posição do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2014/50743-7, 

que trata da Denúncia formulada por Adimilson Mendes Amaral Júnior, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo os dispositivos legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou 

pela improcedência da presente denúncia e remessa da cópia integral dos presentes autos ao 

Ministério Público do Estado do Pará para ciência e eventual adoção das medidas de competência 

daquele Parquet de Justiça. Pausa. A matéria entrou na fase de discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, sua Excelência proferiu voto, julgando improcedente a 

denúncia, e determinando, por conseguinte, seu arquivamento, determinando, ainda, o 

encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará. Consultado o 

plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que 

resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Esgotada a pauta de julgamentos, a 

presidência expôs os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Senhores conselheiros, 

senhores auditores, digno representante do Ministério Público de Contas, conforme matéria 

tratada na reunião administrativa no dia de ontem, no gabinete da presidência, submeto a este 

colegiado a proposta de alteração da instrução normativa que regulamenta a distribuição dos 

processos neste tribunal aprovada através da resolução número 18.906 de 2017, considerando a 

existência de processos referidos no inciso II, artigo 1º, da portaria 29.220/2015, que ainda não 

tiveram instrução preliminar encerrada pela Secretaria de Controle Externo e, que, até a presente 

data não foram objeto de qualquer intervenção por parte do relator designado via sistema 

eletrônico. Pela proposta, estes serão distribuídos de forma equânime entre os auditores desta 

corte de contas. Tal proposição já foi apresentada aos auditores que não deslumbraram qualquer 

óbice, configurando-se, portanto, como medida de cunho eminentemente administrativo e que visa 
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especificamente equilibrar o saldo processual e atender aos princípios processuais e regimentais. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhor presidente, 

conselheiro André Dias, senhores conselheiros, douto representante do Ministério Público de 

Contas, jurisdicionados e servidores desta casa. É só uma questão que não altera materialmente a 

resolução, mas parece que seja uma adaptação do ponto de vista estritamente técnico e necessária, 

senhor presidente, é só uma sugestão de mudança do termo, distribuição, tanto no considerando, 

quanto no artigo, no parágrafo único do Art. 5º, que está sendo alterado, ao final serão 

distribuídos ao que me parece, a terminologia adequada, em atenção aos Artigos 284 e 285 do 

código do processo civil, deveria ser a expressão redistribuídos, porque me parece que 

efetivamente é o que acontece. Então, é só uma sugestão de alteração da nomenclatura para a 

melhor adequação e evitar eventuais interpretações equivocadas da resolução. Ao que me parece, é 

o termo mais adequado para essa proposta. É só uma sugestão e se for acatada pelo pleno, eu 

entendo que possa ser já deliberada com essa alteração se assim entender pertinente o pleno. 

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

discutir e acredito que a contribuição do doutor Daniel, nenhuma objeção, pelo menos da minha 

parte em relação à questão técnica e acho até que ele tem razão. Já estavam distribuídos os 

processos, uma vez que já estavam em uma redistribuição efetivamente e o termo correto seria 

esse. É apenas para colocar de maneira bem clara, que nós fizemos uma reunião, até com os 

auditores aqui ao lado, antes de votarmos uma pequena mudança e onde houve um 

comprometimento dos conselheiros de rever essa questão de redistribuição e dar efetivamente uma 

oportunidade e um espaço maior que é de direito, que é digno e para que todos os conselheiros 

substitutos pudessem ter a oportunidade de trabalhar, produzir, relatar e tudo mais. Então, o que 

eu estou querendo dizer? É que a conselheira Lourdes na presidência, Vossa Excelência, o 

conselheiro Odilon e os demais conselheiros apenas estamos cumprindo efetivamente o que a gente 

começou e combinou com eles, mantendo a nossa palavra, a nossa contribuição. Eu acho 

importante e a partir de agora vão receber centenas, vários processos, eu não sei bem o número, 

mas somando vai dar mais de mil, acredito eu, a redistribuição. E vão ter bastante trabalho. Isso é 

importante registrar, que não estão só aqui trabalhando, mas buscando efetivamente trabalhar 

mais e contribuir mais com o Tribunal de Contas. E para registrar isso nós fizemos um diálogo, 

tivemos uma conversa inserida com os conselheiros substitutos e lá foi sugerido por eles essa 

situação e aqui os conselheiros, neste momento, vêm cumprir aquilo que nós combinamos em uma 
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conversa informal e que fique registrado isso, considerando a importância dessa questão. Com 

relação à distribuição, acho que está extremamente correta. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Então, peço à secretaria que 

faça a alteração de distribuição para redistribuição. E uma vez feita a substituição, agradeço a 

participação do doutor Daniel Mello, que realmente melhora a redação da resolução. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu acho 

pertinente. Uma contribuição que aperfeiçoa a redação de maneira que eu voto favoravelmente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Estou de acordo 

levando em consideração a emenda apresentada pelo conselheiro substituto Daniel. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: De acordo e nesse 

caso precisa-se depois decidir a distribuição dos processos e regulamentar o futuro. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Porque não 

fica distribuição e redistribuição? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Faz-se assim e depois a distribuição. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Está bom, 

depois faz-se a distribuição. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.913, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Bom, como conselheiro diretamente 

atingido pela resolução e como bem colocou o conselheiro Cipriano em uma conversa informal e 

mantida especificamente na época do conselheiro e doutor Edvaldo, o conselheiro substituto doutor 

Edvaldo e eu com os demais conselheiros, eu gostaria de agradecer, senhor presidente, tanto a 

presidente e conselheira Lourdes Lima pela resolução, assim como os conselheiros desse pleno em 

primeiro em nos ouvir, entender a nossa demanda, acatar a nossa proposta e propor uma alteração 

na resolução que nos atenda, e eu entendo que isso seja realmente o espírito do Tribunal de 

Contas. Entendendo que o nosso pleito é pleito por trabalho, mas nós estamos aqui para trabalhar 

e para cumprir com o nosso mister. E a sensibilidade dos conselheiros deve ser ressaltada e, por 

isso, agradeço. Agradeço pela sensibilidade, pela disponibilidade, pela propositura e pela 

aprovação agora dessa resolução que nos atende à perfeição e nos permite cumprir com o nosso 

ofício adequadamente, ajudando o tribunal possa vencer essa etapa do passivo tão grande. Estou 

vendo que a sensibilidade contribui para nós, mas contribui também para o tribunal e para a 

sociedade. Eu agradeço encarecidamente a boa vontade, a sensibilidade dos conselheiros, não só 
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em nos ouvir, como atender e hoje aprovar essa resolução. Fica aqui o meu agradecimento 

especial a todos os membros deste pleno, obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Bom dia a todos os conselheiros, 

jurisdicionados e todos os presentes. Também quero reforçar pegando o gancho da palavra do 

conselheiro Cipriano de que situações como essa houve a necessidade de aprovação o mais breve 

possível dessa resolução de distribuição e tendo uma conversa informal mencionamos a 

necessidade de um ajuste para que nós pudéssemos ter mais trabalho, para atingir o fim maior da 

instituição. Quanto mais alinhado estivermos aqui no diálogo interno, com certeza vai ser mais 

fácil atacarmos todas as nossas atividades e a distribuição de processo é uma delas. Nesse sentido 

eu entendo que todos acataram com essa visão, por isso eu quero realmente agradecer por todo 

esse alinhamento, essa ideia que é compartilhada aqui por todos. Obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: 

Senhor presidente e senhores conselheiros, na hora do julgamento do processo número oito, que 

não foi dada a palavra ao Ministério Público, surgiu uma dúvida em relação a isso. Então eu dei 

uma verificada no regimento interno do tribunal, e só retomando, eu perguntei aqui para o 

secretário e tratava-se do segundo monitoramento de uma auditoria operacional que tinha origem 

e foi prorrogada pela ATRICON. Em regra, o que vem ocorrendo, vou falar a prática, em regra dos 

processos que nós temos e tem sido distribuído para o Ministério Público e também nós temos nos 

manifestado nos monitoramentos. Já fiz vários pareceres, várias manifestações nos monitoramentos 

e, de fato, o regimento interno tem uma certa omissão do art. 86 quando fala da audiência do 

Ministério Público. Ele fala tão somente da auditoria especial e esse seria um caso de auditoria 

especial. Mas não fala claramente sobre o monitoramento, que é em decorrência da própria 

auditoria se houve um cumprimento ou não, o que havia sido determinado para que fosse 

paulatinamente corrigido que é o fim em si da auditoria operacional, que é para a melhoria e 

correção. Então, eu reconheço que há uma omissão. E há também uma resolução própria que 

regulamenta a 18.494, que também há uma omissão. Eu só chamo atenção ao pleno que seria 

interessante que houvesse a correção dessa omissão para que em alguns processos o Ministério 

Público fosse ouvido e outros não. O processo semelhante nós fomos ouvidos e nesse não, e 

também é da competência do pleno e falo aqui no parágrafo único do Art. 86, que caberá, e eu 

entendo que esse rol do art. 86 não é um rol taxativo, tanto que o parágrafo único fala que caberá 

ao Ministério Público quando o tribunal pleno decidir, ressalvados os entendimentos 
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constitucionais e legais. Então, além daquele hall, também poderia em outros casos, se bem que 

esse hall para mim ele é exemplificativo, vou dar um exemplo de um tipo de processo que nós não 

nos manifestamos por uma questão histórica. Um entendimento histórico da instituição do 

Ministério Público de Contas que são os processos de consulta. De fato, há historicamente um 

posicionamento daqueles que nos antecederam e que não deveriam se manifestar em consulta. O 

Ministério Público não deveria se manifestar em consulta, muito embora eu possa falar que eu 

acho que a maioria da atual composição do Ministério Público, que foi um assunto que já foi 

tratado, discutido, não para definir a posição institucional, não estou aqui definindo que já há 

posição institucional, porque ainda há um posicionamento contrário, mas eu acredito que a grande 

maioria se posiciona hoje para que o Ministério Público de Contas se manifeste em processos de 

consulta também. Então, eu sugiro ao pleno que este tipo de situação, para que não haja a 

dubiedade em alguns processos, manifestando-se em uns e em outros não, que a gente possa ver 

uma maneira de corrigir essa omissão regimental e nas normas regulamentares. Era isso que eu 

gostaria de sugerir, senhor presidente, senhores conselheiros e gostaria de saudar aos conselheiros 

substitutos que na minha manifestação inicial eu não saudei. Era isso. 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 quatorze minutos (10h14min) e mandou que eu, Jorge Batista 

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

 
Belém, 04 de maio de 2017. 
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