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ATA Nº 5.470 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

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

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

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

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira,  Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival 

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

Procurador 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 as ausências da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira, representando o TCE em reunião da ATRICON no Estado de São 

Paulo, da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, em gozo de 

férias e, finalmente, do Conselheiro Substituto Daniel Mello 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Impedido na forma regimental. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Aprovo-a. Havendo 
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expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura 

do expediente do COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR. Manifestação do Senhor Secretário 

Geral: Ofício nº 3-CMDO 8ª RM EB: 64319.006887/2017-03. Assunto: Agradecimentos. 369 

anos do Exército Brasileiro. Senhora Conselheira, Cumprimentando Vossa Excelência, passo a 

tratar do Ofício nº 0180/2017-SEGER, de 11 de ABR 17, pelo qual agradeço a esse Tribunal os 

votos de congratulações expressos em manifestação proposta pelos Exmo. Srs. Cons. NELSON 

LUIZ TEIXEIRA CHAVES e CIPRIANO SABINO DE OLIVIERA JUNIOR, com anuência de 

seus pares e consignada por Cossa Excelência. Estendo meus agradecimentos ao Ministério 

Público de Contas, na ocasião representado pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral FELIPE ROSA 

CRUZ. Ao despedir-me de V. Exa. aproveito a oportunidade para elevar protestos de estima e 

consideração. Atenciosamente, General de Divisão EDUARDO ANTONIO FERNANDES-

Comandante da 8ª Região Militar. Na continuidade, sua Excelência proferiu o seguinte 

discurso: Com elevada honra, transfiro a direção desta sessão ao Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, conforme prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para 

que eu possa relatar os processos em pauta de minha responsabilidade. Ao assumir a direção 

dos trabalhos, sua Excelência após os cumprimentos iniciais determinou ao senhor secretário a 

leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2007/50790-3, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de Anajás, responsável Edson da Silva Barros, 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 de multas regimentais ao seu responsável extensiva a senhora Mariléa 

Ferreira Sanches, ficando solidariamente responsáveis em débito os senhores Edson da Silva 

Barros e Mariléa Ferreira Sanches, com remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para 

conhecimento e eventuais providências (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

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

ressalva, com recomendações à Prefeitura Municipal de Anajás. Consultado o Plenário, este se 
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manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

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

Processo nº 2009/51817-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Instituto de Gestão 

Previdenciária do Estado do Pará, exercício financeiro de 2008, responsável Walter Silveira 

Franco, 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 e aplicação das 

multas regimentais ao seu responsável e recomendações ao Igeprev e sugerir o monitoramento 

das medidas ao ressarcimento dos valores atinente ao contrato 01/05 firmado com a empresa 

Sonda do Brasil, em especial dos valores atinentes aos quiosques não concluídos e cobranças 

das multas contratuais; ou a instauração de inspeção extraordinária para esclarecimento das 

ações adotadas ao cumprimento do contrato e, constatado eventual dano, a adoção das medidas 

cabíveis ao efetivo ressarcimento do erário (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51235-7, que trata da Tomada de 

Contas instaurada no Centro Comunitário de Moradores do Conjunto Xingu I, responsável 

Cristina Mendes da Silva Santos, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação à 

responsável, ficando solidariamente responsáveis pelo débito Cristina Mendes da Silva 

Santos e Centro Comunitário de Moradores do Conjunto Xingu I (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que a responsável pelas presentes contas, Senhora Cristina Mendes 

da Silva Santos, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste 
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Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia, 

excelentíssimos senhores e senhoras. O saque total se dá por conta de centro comunitário, 

primeira vez que foi regularizado, e nós entramos em um projeto aprovado pela ASIPAG 

do acompanhamento total. Não sabíamos que teria que ter a obrigatoriedade de fazer o 

acompanhamento de saques parcial e de comprovações de extrato bancário. No entanto, 

nossa prestação de conta foi regular junto ao tribunal quanto à ASIPAG, porque o 

acompanhamento deles era direto conosco. Então, a comprovação em anexo ao processo 

não deixa a desejar, conforme a ASIPAG e ao tribunal. E o saque total foi porque o projeto 

tinha esse montante, então, já foi aplicado diretamente, vamos dizer assim, nos materiais 

necessários para que o projeto fosse realizado. Quanto ao saque total, a comprovação está 

lá, e as pessoas as quais faziam parte do projeto ainda estão na área, então, qualquer 

comprovação não seria difícil a gente constatar. Para a gente, tudo que conseguimos, 

naquela época, foi tudo regularizado. E foi o único projeto que nós conseguimos para a 

nossa área, tanto que está aí a comprovação: entraram órgãos públicos, SENAC, todas as 

pessoas que puderam nos ajudar, nos acompanhando nessa prestação de contas. Tanto 

que, ao entregar ao Tribunal de Contas, nós fomos chamados uma segunda vez, faltando 

alguma coisa, fomos lá e apresentamos tudo com regularidade. Nós não esperávamos essa 

chamada junto ao poder público. Essa é a explicação, e não tem outra a dar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, sem devolução de valores, e 

aplicar a responsável a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais) pela 

instauração da tomada de contas. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Conselheiro Odilon, presidente e conselheiro André, doutor Felipe Rosa Cruz, bom dia, 

seja sempre bem-vindo, eminentes conselheiros, nossos colegas conselheiros substitutos, 

senhor secretário, subsecretário, senhoras e senhores. O trabalho desempenhado por essas 

organizações é fundamental na vida do povo brasileiro, eu posso dizer assim, porque onde 

existem associações, centros comunitários, centros de moradores, associações de táxis, de 
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mulheres, enfim, de pescadores, naquele momento, quando recebem uma designação, um 

contrato, um recurso do estado ou do contribuinte, eles estão representando o estado, em 

si. E passa, obviamente, a submeter às regras, à legislação, enfim, tudo mais. De qualquer 

maneira, apenas faço destacar que essas associações, organizações, vivem com muita 

dificuldade, sem recurso nenhum. Às vezes, para construir alguma coisa, reformar, 

comprar, dependem, exclusivamente, do suor, do esforço da comunidade, e aqui, ali, 

quando o estado resolve ajudar, contribuir. De qualquer maneira, eu entendo perfeitamente 

a análise feita pelo eminente relator, mas eu queria, senhor presidente, pedindo vênia ao 

nosso relator, manifestar a minha posição pela regularidade, apenas com a ressalva, como 

se fosse uma espécie de recomendação para que eles tenham mais atenção nesse sentido, 

mas, também, valorizando e reconhecendo o trabalho que essas pessoas, essas 

organizações fazem em defesa da população do Brasil, do estado do Pará e, no caso, aqui, 

da comunidade. Era essa a minha manifestação. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhor presidente, eu, rapidamente, analisei o 

processo, e o nosso órgão técnico manifesta-se pela regularidade das contas. Diante de 

tudo que eu pude ver nos autos, eu creio que a posição do eminente conselheiro Cipriano 

Sabino é mais justa para o caso deste processo. Então, eu acompanho a divergência, voto 

pela regularidade das contas com ressalva. Voto do Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (Presidente em Exercício): Eu vou acompanhar 

a divergência nesse caso concreto, conselheiro André. A presidência proclamou o 

Resultado: Voto de divergente foi o vencedor por maioria (4x2). Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2007/52997-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, responsável Alcides Abreu Barra, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a 

sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2009/50675-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Portel, responsável Pedro Rodrigues Barbosa, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 
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Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

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

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

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

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

o erário estadual na importância de R$100.000,00 (cem mil reais), aplicando-lhe as multas 

nos valores de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e 

sete reais) pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

Processo nº 2012/52466-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação 

Cultural Bagaço da Cana, responsável Jackson Douglas Ferreira Gomes, 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 seu responsável extensiva aos senhores 

Pio X Sampaio Leite e Nízia Anaissi Sarmento, ficando, ainda, com a responsabilização 

solidária (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

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

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

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

responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$40.000,00 (quarenta 

mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo débito 

apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) pela não encaminhamento da remessa 

intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 
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2013/50949-2, que trata da Tomada de Contas instaurada no Instituto de Educação, Cultura, 

Esporte, Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário Expedito Corrêa, responsável 

Nizandro Corrêa Lopes, 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 seu responsável, ficando solidariamente responsáveis pelo débito o Instituto 

de Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário 

Expedito Corrêa e o senhor Christiano dos Santos Lima (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

julgar as contas irregulares, declarando seu responsável e o Instituto de Educação, Cultura, 

Esporte, Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário Expedito Corrêa  

solidariamente responsáveis pelo débito com o erário estadual na importância de 

R$110.000,00 (cento e dez mil reais), e aplicar ao responsável as multas nos valores de 

R$11.000,00 (onze mil reais) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) 

pelo não encaminhamento das contas no prazo regimental, e, ainda, aplicar ao senhor 

Christiano dos Santos Lima a multa no valor de R$907,00 (novecentos e sete reais) pela não 

emissão do Relatório Conclusivo de Execução do Convênio. Consultado o Plenário, este se 

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

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

anunciado o Processo nº 2014/50067-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação dos Produtores Rurais Boa Esperança, responsável Rubens Fredson Coelho da 

Silva, 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 regularidade das 

contas com ressalva, com aplicação da multa regimental ao seu responsável e expedição da 

recomendação à Associação dos Produtores Rurais Boa Esperança (pausa). A seguir, a 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 792

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 e aplicar ao seu responsável a multa no valor de 

R$907,00 (novecentos e sete reais) pela remessa intempestiva das contas e determinar à 

Secretaria deste Tribunal expedição da recomendação contida no parecer do Ministério 

Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2016/51541-4, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por Adelar Pellegrini, 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 pelo provimento dos Embargos de 

Declaração para tão somente substituir o item “a” da fundamentação legal relativa ao artigo 

56 da LC nº 81/12 pelos itens “b”, “c” e “d” do mesmo enquadramento legal (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

conhecer dos embargos de declaração, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, 

dar-lhe provimento parcial para tão somente substituir o item “a” da fundamentação legal 

relativa ao artigo 56 da LC nº 81/12 pelos itens “b”, “c” e “d” do mesmo enquadramento 

legal, o que não altera o julgamento do mérito da decisão guerreada, ficando mantidos os 

demais termos do V. Acórdão nº 52.025, inexistindo, portanto, contradição, obscuridade ou 

omissão apontada pelo Embargante. 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 2016/51581-1, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por João Damaceno 

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

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando 
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ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo não conhecimento 

dos embargos em razão da ausência dos pressupostos ensejadores ao seu processamento e, 

no mérito, por seu desprovimento para manter in totum os termos e fundamentos da decisão 

guerreada (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para acolhimento do pedido de efeito modificativo, feito nos 

embargos de declaração do senhor João Damaceno Filgueiras, para que o Acórdão nº 

55.951 seja reformado no sentido de julgar regular com ressalva as contas do embargante, 

face as falhas meramente formais apresentadas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

Processo nº 2013/50221-2, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria das 

Graças Maia 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 pelo 

deferimento do registro, desde que se proceda às retificações sugeridas pela Unidade 

Técnica referentes à remissão ao art.131, §1º, X da Lei Estadual nº 5.810/94 c/c art. 36, 

parágrafo único, da Lei nº 5.351/86, bem como à mudança do adicional por tempo de 

serviço ATS de 70% para 60% (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

converter o julgamento em diligência, para que o Instituto de Gestão Previdenciária do 

Estado do Pará – IGEPREV, no prazo de trinta (30) dias da publicação desta decisão, 

retifique os cálculos constantes na Portaria AP nº 1004, de 16 de fevereiro de 2012, 

adequando os proventos de acordo com a informação da Controladoria de Pessoal e Pensões 

dos presentes autos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2016/51582-2, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por José Raimundo de 
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Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Na fase da discussão, houve a 

seguinte manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz: Apenas eu gostaria de levantar uma questão de ordem e propor o 

encaminhamento. Como nos outros dois processos anteriores, de embargos de declaração, 

por vislumbrar a possibilidade de efeitos infringentes, o relator abriu a oitiva do Ministério 

Público de Contas, me parece que, nesse processo, especificamente, os autos não foram 

enviados para o MP de Contas, mas se, diante do relatório, de tudo que foi exposto aqui, 

esse plenário me permitir, eu gostaria de já me dar por esclarecido e fazer a manifestação 

do Ministério Público de Contas, se assim o plenário entender. Caso assim não entenda, 

fica o apelo para que, na eventualidade de um efeito infringente, o Ministério Público seja 

ouvido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

(Presidente em Exercício): Consulto o plenário se algum conselheiro tem alguma posição à 

colocação do nobre representante do Ministério Público de Contas, de proferir seu parecer 

imediatamente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Eu acho que não tem nenhuma dificuldade. Ao contrário, foi perfeitamente 

bem colocado pelo eminente procurador. Da minha parte, acredito que não há objeção. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: Senhor presidente, por tudo que foi exposto do relatório do ilustre 

conselheiro André, não há que prosperar os embargos de declaração interposta. Se quer 

deveriam ser conhecidos, porque eles não apontaram a obscuridade, contradição e 

omissão, que são requisitos para a sua apresentação. Cumprindo dispositivo regimental, a 

matéria foi imediatamente para a fase de votação, onde sua excelência o relator proferiu seu 

voto para acolher os presentes embargos de declaração para, no mérito, com fundamento 

nos arts.77 da Lei Complementar nº 081/2012 e 268 do Ato nº 063/2012, deste Tribunal, 

negar-lhe provimento. Neste momento, Sua Excelência Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

antes de restituir a Presidência à Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias, fez o 

seguinte pronunciamento: Quero agradecer, aqui, os conselheiros, por poder presidir, 

nesse momento, a sessão, em virtude dos processos relatados pelo conselheiro André Dias. 

E, antes de devolver, presidente, à Vossa Excelência, quero, aqui, estender os 
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cumprimentos dados pelo conselheiro Luís Cunha aos alunos da Universidade Estácio de 

Sá. Vocês puderam, aqui, acompanhar parte da sessão, e vão continuar assistindo, 

naturalmente. Todas as terças e quintas nós temos, aqui, essas sessões em que são votados 

vários processos nossos. Sintam-se à vontade. Tenho certeza que os servidores da casa, 

professora Andréa e o setor de comunicação social, eventualmente, caso tenham algumas 

dúvidas, terão prazer em tirá-las de todos vocês. Em seguida, restituiu a Presidência ao 

Conselheiro André Teixeira Dias, que agradeceu o apoio recebido e determinou ao 

secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2015/51067-4, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Francisco Pereira de Melo, 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 deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

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

anunciado o Processo nº 2011/50280-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Secretaria de Estado de 

Segurança Pública, responsável Geraldo José de Araújo, 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 regularidade das contas, isentando da aplicação da multa 

regimental em face do Prejulgado Nº 06 do TCE/PA, as senhoras Euniciana Peloso da Silva 

e Marlene Naoyo Abe (pausa). 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. 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 
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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 dá 

conhecimento ao plenário de que o relatório resumido da execução orçamentária do poder 

executivo, referente ao quinto bimestre de 2016, foi objeto de análise pela Secretaria de 

Controle Externo, Ministério Público de Contas e pelo relator conselheiro Luís Cunha 

Teixeira, sendo atestada a sua regularidade à obediência às disposições contidas na lei de 

responsabilidade fiscal. Dois: conforme já amplamente divulgado no portal deste tribunal, 

ratificamos o convite aos servidores para a participação na palestra Gestão de Finanças 

Pessoais, conduzida pelo facilitador Fábio Augusto Guimarães Teixeira, analista do Banco 

Central. Evento este que será promovido pela Escola de Contas e acontecerá amanhã, 10 

de maio, às 10 horas, no auditório Ministro Elmiro Nogueira. Antes de encerrar a sessão, 

cumprimento os alunos da faculdade Estácio de Sá, assim como a professora Anaslan 

Cristina Bezerra e Andréa Cavalcanti. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria, também, rapidamente, fazer o 

cumprimento, o registro da presença, e destacar a importância disto. Nós sabemos, aqui no 

nosso dia a dia, no julgamento da análise das contas, da importância dessa atividade, 

função, trabalho, ofício, que é, exatamente, o curso de ciências contábeis, no estado e no 

Brasil. Nós encontramos muitas dificuldades com relação à essa questão, quando os 

gestores dos municípios que recebem os recursos do estado, e o Tribunal de Contas do 

Estado tem a obrigação, determinada pela Constituição, de analisar e julgar as contas dos 

recursos públicos que vêm do contribuinte dos recursos estaduais. E então nós temos 144 

municípios, doutor Julival, que recebem convênios frequentemente. O estado repassando 

recursos para os municípios, para exercer algum tipo de atividade, realizar alguma hora, 

algum serviço para colocar à disposição da população. Como temos, também, entidades, 

organizações não governamentais, que também recebem recurso do estado, ou seja, do 

contribuinte, do nosso recurso, o imposto que a gente paga, e essas pessoas, naquele 

momento, estão representando o estado. Todos que recebem, ou que estão isentos de pagar 
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imposto, têm que prestar conta para o contribuinte. Quem faz este papel no estado do Pará e 

em todos os estados brasileiros é a Assembleia Legislativa do Estado, que é responsável pela 

legislação, obviamente, e pela fiscalização do executivo. A fiscalização do poder executivo é 

exercida com o auxílio técnico do Tribunal de Contas do Estado. E eu faço um destaque, aqui, 

que o Tribunal de Contas é um órgão independente, não é auxiliar da Assembleia Legislativa, 

tanto é que julga as contas da Assembleia. E o governador, que recebe do povo autonomia 

para governar, para administrar os recursos do estado, nosso contribuinte, tem, obviamente, a 

condição determinada pela constituição, de repassar recursos para prefeituras, órgãos e 

entidades. Nessa hora é que a gente percebe essa questão da contabilidade, não é isso, 

conselheiro Odilon? Muita dificuldade. Existe uma carência de profissionais competentes, 

efetivamente nesta área, no sentido de orientar os gestores dos recursos públicos. E eu quero, 

nesse momento, senhor presidente, fazer esse destaque, cumprimentando os alunos do curso de 

ciências contábeis da faculdade Estácio de Sá, que estão no primeiro período, da importância 

fundamental do trabalho de vocês para o Brasil. Para o Pará não é diferente, como também 

para qualquer município, nós temos 144 no estado do Pará. Quantas vezes, hoje, 

principalmente, nós verificamos problemas da ordem de gestão, de administração, de 

contabilidade, e assim vai? Então, há necessidade, há importância fundamental desses 

profissionais no Brasil, e cada vez se precisa mais deles, obviamente. Então, eu queria 

cumprimentar, parabenizando a coordenadora, professora Anaslan Cristina Bezerra, por ter 

tomado essa iniciativa de vir ao Tribunal de Contas, que está aberto a receber a sociedade, os 

alunos, enfim, todos que vêm nos visitar. E cumprimentar, também, a professora Andréa 

Cavalcanti, que é nossa servidora exemplar, que está dando apoio para vocês. Então, senhor 

Presidente, fazendo esse registro de que nós temos essa carência, efetivamente, no Brasil, e no 

estado do Pará não é diferente, professora Anaslan, tem municípios que não tem profissional 

da área, e, muitas vezes, o profissional se desloca de Marabá, de Belém, de Santarém, ou seja, 

dos grandes centros, para tentar fazer um trabalho, e pega serviço pela metade ou nem faz 

direito, então a situação vai se agravando. E essa situação, de um modo geral, da gestão das 

contas públicas, sempre apresenta dificuldades com relação à essa questão, e essas 

dificuldades, em geral, apresentam problemas e prejuízos caros, porque o dinheiro público é 

caro, é o suor da nossa população. Nesse momento é que tem o empenho, a dedicação desses 
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profissionais, no sentido de fazer com que os recursos sejam bem aplicados e devolvidos para a 

população em obras e serviços. Então, senhor Presidente, eu agradeço a palavra que Vossa 

Excelência me permitiu, parabenizando e cumprimentando a coordenadora, que teve a ideia, e, 

até como exemplo, que outras turmas de contabilidade, administração, enfim, venham ao 

tribunal no sentido de conhecer um pouquinho da importância desse trabalho que todos nós 

temos em defesa do nosso estado e país. Parabéns aos alunos, sejam sempre bem-vindos, e 

parabéns à professora Anaslan Cristina Bezerra. Muito obrigado, Andréa Cavalcanti, por estar 

representando a instituição, o Tribunal de Contas, neste momento, quando os recebe. 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 quarenta minutos (10h40min) e mandou 

que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 09 de maio de 2017. 
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