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ATA Nº 5.525 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e cinco (25) do mês de janeiro do ano dois 

mil e dezoito (2018), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro 

Emílio Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira Presidente, 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, Milene Dias da Cunha, 

Daniel Mello, Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante 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. Disponibilizadas, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal as atas das sessões ordinárias dos dias dezenove (19) de 

dezembro de 2017 e vinte e três (23) de janeiro de 2018, na forma do disposto no parágrafo 

único do artigo 169 do Regimento, a leitura das mesmas foi dispensada, razão pela qual a 

Presidência submeteu os textos à deliberação do Plenário. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo a ata do dia 18 e estou impedido 

para votar a ata do dia 23. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Impedido em relação ata do dia 19 e aprovo a ata do dia 23. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Impedido em 

relação ata do dia 19 e aprovo a ata do dia 23. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-as. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Impedido em relação ata do dia 19 e aprovo a ata do dia 

23. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Aprovo-as. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 
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Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-as. Em seguida, não havendo expediente a ser lido, e em 

ato contínuo, Sua Excelência solicitou ao plenário a inversão na pauta dos processos de 

números 15,16 e 20 de relatoria do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, oportunidade em que 

foi anunciado o Processo nº 2015/51194-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, com pedido de vistas pela 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, em sessão de 07/12/2017. Considerando 

dispositivo regimental, a palavra foi concedida a Sua Excelência para que proferisse seu voto-

vistas, que o fez no sentido de divergir do relator, para deferir o registro. A matéria foi colocada 

em discussão, sem que houvesse manifestação neste sentido. Instado a se manifestar, Sua 

Excelência o Conselheiro relator Odilon Inácio Teixeira ratificou seu voto já proferido, o 

mesmo acontecendo com os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves e Cipriano Sabino de Oliveira Junior que acompanharam o relator. Ao serem 

consultados os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Luis da Cunha Teixeira e André 

Teixeira Dias, declararam-se esclarecidos sobre a matéria e manifestaram voto de acordo com a 

divergência apresentada pela Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente) 

acompanhou a divergência. Assim sendo, por maioria de votos (4x3) vencido o relator, decidiu 

o Plenário deferir os registros em caráter excepcional. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2013/50707-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Vilma de Jesus Silva Costa, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 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 foram anunciados os Processos nºs 2008/52801-3, 2009/52313-9, 

2009/52591-7 e 2014/51785-0, que tratam dos Atos de Pensão em favor de Maria Letícia 

Santos da Costa, Jessica Fontes Malheiros, Raimunda da Silva Rêgo e Maria Balbina Oliveira 
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Silva, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita e Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio 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 dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir os registros. 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. Em seguida, sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira transferiu a Presidência à Sua Excelência Conselheiro André Teixeira Dias, 

que após as saudações solicitou ao senhor secretário-geral o prosseguimento da sessão. Neste 

momento se registrou a saída em definitivo de Sua Excelência o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50826-0, que tratam dos Embargos 

de Declaração opostos por Benedita do Pilar Lobo Dias, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 

cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, registrando-se na ocasião o 

impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiro Lopes. 

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

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

conhecimento e acolhimento dos embargos opostos com o fim de sanar a omissão apontada, 

integrando o acórdão embargado com as razões apontadas pela unidade técnica e pelo Parquet 

de Contas e negar, ademais, qualquer efeito infringente aos embargos. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para conhecer dos embargos e no mérito negar o pretendido provimento. 

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 2017/50507-4, que tratam dos Embargos 

de Declaração opostos por Cláudio Augusto de Azevedo Meira, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, registrando-se 

na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

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

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 
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jurídico foi pelo não provimento dos embargos de declaração, manter inalterado o acórdão 

recorrido. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer dos embargos e no mérito 

negar o pretendido provimento. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação do relator. Neste momento, Sua Excelência Conselheiro André Teixeira 

Dias restituiu a Presidência à Sua Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

que agradeceu o apoio recebido e determinou ao secretário na continuidade dos trabalhos, a 

inversão de pauta, antecipando o julgamento dos processos 3, 4, 6, 7 e 18, de relatoria do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2008/53471-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Rio Maria, 

responsáveis Aldo Fernandes de Souza e Walter José da Silva, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, 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, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais aos 

responsáveis. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

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

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas de responsabilidade do senhor Aldo 

Fernandes de Souza regulares com ressalva; julgar irregulares as contas de responsabilidade do 

senhor Walter José da Silva, declarando-o em débito com o erário na importância de 

R$97.497,70 (noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta centavos), 

aplicando-lhe a multa de R$9.749,77 (nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e 

sete centavos) 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 2011/50805-8, 

que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos 

Públicos Estaduais, procedência Ação Social Integrada do Palácio do Governo, exercício 
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financeiro de 2010, responsáveis Josué Nauar de Araújo e Pio X Sampaio Leite, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, 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 2014/50732-4, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Departamento de 

Trânsito do Estado do Pará, exercício financeiro de 2013, responsáveis Walter Wanderley de 

Paula Pena e Agostinho Queiroz Soares, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas: Senhora presidente, eu ratifico o 

parecer contido nos autos, fazendo apenas uma ressalva, e desde já peço à secretaria que faça 

constar essa ressalva contida em minha manifestação. Nenhuma imputação por ato de 

improbidade administrativa seja arguida ou imputada por esse Tribunal, pois qualquer 

reconhecimento de prática tipificada como improbidade administrativa tem que ser feita pela 

justiça comum e não por esta Corte de Contas que não possui dentre as suas competências 

constitucionais essa prerrogativa. Então, feito este esclarecimento, pedindo que o mesmo seja 

registrado, reitero tudo o mais que consta no parecer. A presidência tornou público que os 

responsáveis supracitados não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. 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 manteve favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que 

resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do relator. Imediatamente, foi chamado à 

ordem da pauta 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 

retirada deste processo da pauta de julgamento, a presidência deferiu o pedido de pronto. 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2017/52719-0, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Daisy Maria Bentes Dias Carneiro, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo as disposições legais e regimentais, 

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 
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Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para 

deferir o registro. Consultado o plenário, este se manteve favoravelmente, oportunidade em que 

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

Logo após, foi anunciado o Processo nº 2011/51364-8, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação 

Comunitária Ita, responsável Mateus Oliveira Teixeira, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

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

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

o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

glosado e aplicação da multa regimental ao seu responsável extensiva ao senhor Domingos 

Juvenil Nunes de Sousa. A presidência tornou público que os responsáveis supracitados não 

estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

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

estadual na importância de R$510,00 (quinhentos e dez reais), aplicando-lhe a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito apontado devidamente atualizado. Consultado o plenário, este se 

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

acatar por unanimidade a posição do relator. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 

2012/50811-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação de Pescadores, 

Agricultores e Moradores de Juçarateua, responsável Dilermando Seabra Filho, Procurador 

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

Cumprindo as disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das 

contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu 

responsável, ficando responsáveis solidariamente pelo débito Dilermando Seabra Filho e 

Associação de Pescadores Agricultores e Moradores de Juçarateua, e expedição de 

determinações. A presidência tornou público que os responsáveis supracitados não estiveram 

presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar 

as contas irregulares, devendo o responsável o senhor Dilermando Seabra Filho bem como 
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Associação de Pescadores, Agricultores e Moradores de Juçarateua, responsável solidária pelo 

débito, restituírem ao erário estadual na importância de R$11.000,00 (onze mil reais), aplicar ao 

responsável as multas de 10% (dez por cento) sobre o débito apontado e R$1.000,00 (um mil 

reais), pelo não encaminhamento da prestação de contas e determinar após o trânsito em 

julgado da decisão, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para que sejam 

tomadas as medidas legais cabíveis. Consultado o plenário, este se manteve favoravelmente, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a 

posição do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2014/50078-8, que trata da Tomada 

de Contas instaurada na Associação dos Moradores e Agricultores da Serraria Boa Vista, 

responsável Ezequias Melo da Costa, Procuradora Deila Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo as disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

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

das multas regimentais ao seu responsável. A presidência tornou público que os responsáveis 

supracitados não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de julgar as contas irregulares, declarando 

seu responsável solidariamente responsável com a Associação dos Moradores e Agricultores da 

Serraria Boa Vista pelo débito de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), aplicando a ambos 

individualmente a multa de 10% (dez por cento) sobre o débito apontado, aplicando ao 

responsável a multa de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) 

pela instauração da tomada de contas. Consultado o plenário, este se manteve favoravelmente, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a 

posição do relator.  Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto 

artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2016/50890-

7, que cuida do Pedido de Rescisão formulado por Antônio Sérgio Rodrigues Barbosa, 

Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior que ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, 

Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Logo após, foi anunciado o Processo nº 
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2010/52141-4, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Luiz Furtado Rebêlo, 

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

Oliveira Junior. Cumprindo as disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

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

conhecimento e desprovimento do presente Recurso de Reconsideração, para que seja mantido 

o Acórdão nº 47.583, permanecendo a irregularidade das contas, com a manutenção das 

penalidades do acórdão originário. A presidência tornou público que os responsáveis 

supracitados não estiveram presentes e nem se fizeram 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 do Recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, mantendo em todos os termos do Acórdão recorrido. Consultado o plenário, este se 

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

acatar por unanimidade a posição do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2015/50194-6, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Averaldo Pereira Lima, 

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

Oliveira Junior, registrando-se o impedimento da conselheira rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes de atuação no julgamento deste processo. Cumprindo as disposições legais e regimentais, 

foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pelo conhecimento e não provimento do presente Recurso de Reconsideração. A 

presidência tornou público que o responsável supracitado 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 para conhecer o recurso e, no 

mérito, dar-lhe provimento parcial, reformar o Acórdão TCE/PA 54.318/2014 para julgar as 

contas do convênio nº 085/2004 irregulares, com devolução do valor de R$2.300,00 (dois mil e 

trezentos reais), mantendo os demais termos do Acórdão recorrido. Consultado o plenário, este 

se manteve favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 

plenário acatar por unanimidade a posição do relator. Imediatamente foi anunciado o Processo 

nº 2017/52301-0, que trata da Consulta formulada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e 

da Biodiversidade do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Em não havendo manifestação do Ministério Público de Contas, lido o relatório, entrou em 
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momento de discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto em resposta à 

consulta, por concluir ser obrigatória a apresentação das certidões indicadas para a realização de 

repasse financeiro, por meio de Termo de Cooperação. Consultado o plenário, este se manteve 

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

por unanimidade a posição do relator. Registrou-se a saída em definitivo do plenário do 

conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/51954-5, 

que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Wilson Flávio da Silva Corrêa, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, registrando-se o impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

Cumprindo as disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas: Presidente, eu retifico o parecer ministerial, tendo em vista que ao 

recorrente foi imputada apenas uma multa, opinando pelo provimento integral do recurso. A 

presidência tornou público que o recorrente supracitado 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 do 

recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformar o acórdão TCE nº 56.555/2017 para 

extinguir a multa imposta ao Recorrente, manter os demais termos da decisão recorrida. 

Consultado o plenário, este se manteve favoravelmente, oportunidade em que proclamou a 

presidência que resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição do relator. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2013/51040-3, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Vanilda Gomes Costa, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo as disposições legais e 

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

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

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

por unanimidade a posição do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e 

com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Logo após, foi anunciado o 
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Processo nº 2007/54362-3, que trata do Ato de Pensão em favor de Creuza de Oliveira Brito, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Cumprindo as disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro. Consultado o 

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

resolveu o plenário acatar por unanimidade a posição 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 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, a presidência anunciou os assuntos 

atinentes à matéria administrativa: Conforme material distribuído aos senhores Conselheiros 

através dos e-mails corporativos na sessão ordinária próxima passada, submeto à apreciação 

deste Colegiado a autorização para celebração de acordo de cooperação técnica a ser firmado 

por esta Corte de Contas, através da Escola de Contas Alberto Veloso, com a Escola de 

Governo do Estado do Pará, com o objetivo de promover a realização do curso de pós-

graduação lato sensu em gestão pública, com ênfase em políticas públicas e governança, para 

os servidores desta Corte de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Presidente, quero acrescentar os cumprimentos à senhora, à sua 

presidência através da Escola de Contas que eu exerço, somente com a doutora Milene a nossa 

condição de presidir o Conselho Consultivo, mas todo o trabalho é da Escola, a direção da 

Escola indicada por Vossa Excelência, professor Karla Bengtson, porque foi uma ação 

conjunta. Da gestão de Vossa Excelência e um trabalho, posso dizer assim, grandioso da 

equipe da Escola de Contas, à frente a professora Karla Bengtson. A maior dificuldade 

Presidente, e Vossa Excelência sabe disso, foi alcançar o número de alunos que têm que ser 

somente servidores efetivos da Casa e do Ministério Público para formar uma turma, não foi 

fácil não. Até me surpreendeu, que eu achava que a gente ia ter dificuldade para ter um 

critério e quem deveria, porque eu achava que teria gente demais, e não foi o que aconteceu. 

Mas espero que o curso seja uma grande oportunidade da Casa, àqueles que ainda não têm 
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pós-graduação, primeiro porque além do conhecimento que eles vão adquirir, eles vão ter uma 

compensação financeira pelo PCCR, vão ter um ganho a mais após a conclusão do curso. 

Então é um ganho duplo para o servidor efetivo. Está de parabéns Vossa Excelência porque é 

um passo grandioso, no sentido da capacitação do servidor, já tivemos em outro momento um 

curso de capacitação de servidor na Casa, mas foi em outro formato, esse vem diferente, uma 

parceria com a Escola de Governo, a custo zero para o TCE, isso que é importante, quase zero. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente): Quase zero, foi o mínimo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: O quase é a parte de logística e tudo mais, mas os professores, na 

verdade essa integração, essa parceria com a Escola de Governança Pública do Estado do 

Pará é extraordinária. Então eu quero me dirigir aos servidores efetivos que se inscreveram 

para cursar, eu sei que vão ter que dedicar um pouco mais do seu tempo no horário da tarde, 

fora do expediente, portanto, para estudar, mas esses servidores só têm a ganhar porque vão 

adquirir conhecimento. A Casa vai ganhar porque certamente esses servidores vão, através do 

conhecimento adquirido, oferecer um resultado de um trabalho melhor para a instituição. 

Então nesse desejo nosso de caminhar para uma instituição de excelência, esse passo, senhora 

Presidente, dado na gestão de Vossa Excelência fica bem evidente esse crescimento 

institucional, o servidor é muito importante para a Casa, a gente já discutiu isso semana 

passada, vamos discutir para a semana, de que forma, juntos, Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos e servidores, a gente consegue avançar para atacar um ponto que nos incomoda, 

que é esse passivo de processo na Casa. Começamos, nós vamos encontrar o caminho, e para 

isso a gente precisa do servidor. O servidor trabalhando, se dedicando, cumprindo metas e eu 

estou muito tranquilo em relação a isso porque no final da gestão a gente trabalhou essa 

questão da meta individual de cada servidor no plano de cargos, a avaliação por 

competências, por desempenho. Então senhora Presidente, esse passo que a gestão de Vossa 

Excelência dá, eu considero da maior importância para a instituição. E vai ganhar quem se 

inscreveu, quem está disposto a buscar essa qualificação. E eu quero estender o que estou 

dizendo à Vossa Excelência, ao Procurador Felipe Rosa Cruz. O quinhão do Ministério 

Público é significativo, eu acho que foi um gesto, também, grandioso do Ministério Público, 

que já faz parte dessa parceria de capacitação de servidor e membros, já temos um termo de 
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cooperação assinado pelo doutor Felipe, desde a gestão em que eu estava Presidente e isso 

está sendo aprimorado, aprofundado. E eu fiquei muito surpreso, surpreso agradável, de saber 

a quantidade de servidores do Ministério Público de Contas que farão esse curso de pós-

graduação. Parabéns à Vossa Excelência também, a todos os integrantes do Ministério 

Público. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egidia Crispino Calheiros 

Lopes: Parabenizando a presidência e a equipe da Escola de Contas, Conselho Consultivo em 

nome do doutor Luís Cunha, doutora Milene. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria aprovada ficou consubstanciada através da Resolução 

n.º 18.892/2018. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira (Presidente): Gostaria de agradecer aos comentários Luís. Realmente, Conselheiro, 

isso é um trabalho da presidência, um trabalho do Conselho, da Escola de Contas, mas é um 

trabalho de todos nós. E hoje, a valorização do nosso servidor está dentro dos planos, inclusive 

de plano plurianual, então cada um fazendo a sua parte. Eu fico feliz porque não foi fácil, 

estava comentando aqui quando Vossa Excelência falou, o custo quase zero porque em relação 

ao tamanho do evento, às despesas que podem acontecer, a gente conseguiu buscar cortar o 

que pudemos e chegar ao mínimo possível. Então a cooperação técnica deste termo que vai ser 

firmado é realmente um momento de se festejar. E eu gostaria de convidar a todos, inclusive, 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos, nosso Ministério Público, que amanhã à tarde, às 15 

horas, nós teremos no nosso auditório, a aula inaugural. Onde nós vamos ter a presença, 

porque esse acordo de cooperação técnica vai ser assinado com a Escola de Governança do 

Estado e por proposição do Conselheiro Cipriano Sabino, apoio dos demais Conselheiros, nós 

convidamos o governador, Sua Excelência, senhor governador do estado para proferir a aula 

magna, ele como professor e pela experiência que está tendo diante do governo do estado, pelo 

equilíbrio financeiro do estado e por diversas razões. Conselheiro Cipriano propôs e os 

Conselheiros todos acataram, nós acatamos e Sua Excelência, governador Simão Jatene 

aceitou ao convite e virá aqui nesta Corte de Contas proferir a aula magna para esses 

servidores que estarão, a partir de amanhã, já dentro dessa capacitação, desse curso, que irão 

prestar por conta para melhoria da formação, mais um grau no seu currículo. Enfim, como 

disse o Conselheiro Luís, é um ganho econômico para quem vai prestar o curso, vai participar, 

e um ganho também, de conhecimento. Então nós gostaríamos de convidar para que os 
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senhores Conselheiros possam fazer o maior esforço e estar aqui compartilhando deste 

momento, que essa Corte de Contas vai estar oferecendo para os seus servidores efetivos e ao 

Ministério Público, aos servidores também, parte dos servidores do Ministério Público de 

Contas. Então isso é o motivo de festejar, Conselheiro Luís, vai ser uma sexta-feira à tarde, 

mas vamos estar juntos para que a gente possa realmente incentivar esses servidores que 

estarão dando mais um início à sua carreira profissional, na melhoria, na qualificação, no 

aprimoramento de seus conhecimentos. Portanto, muito nos alegra, alegra a todos nós, de 

podermos compartilhar desse momento e agradecemos a todos que se envolveram, inclusive 

esse plenário e àqueles que estão, até mesmo, torcendo pelo sucesso desses nossos colegas que 

irão participar deste curso. Esta presidência também gostaria de compartilhar com esse 

plenário da alegria que nós tivemos durante este mês. Esta é a penúltima sessão plenária deste 

mês, mas esse mês a gente já começou, graças a Deus, com resultados bastante positivos, com 

o esforço de todos, inclusive mesmo daqueles que estavam em férias, mas que antes das férias 

se preocuparam de deixar essas ações em andamento. Nós tivemos a oportunidade, 

Conselheira Rosa, e Vossa Excelência, Conselheiro André estiveram conosco no evento, 

Conselheiro Nelson, que foi feito pela Secretaria de Tecnologia da Informação, quando Vossa 

Excelência vem coordenando e com a Secretaria de Controle Externo, no novo sistema que é o 

E-jurisdicionado. E no dia 17 nós tivemos a participação de mais ou menos uns 200 servidores 

do estado, jurisdicionados especificamente do estado, que passaram uma manhã conhecendo 

esse sistema, onde nós já tínhamos o conhecimento, no mês de dezembro foi apresentado pelos 

dois secretários para todos os servidores daqui, para nós Conselheiro, e no dia 17 foi a 

apresentação para os jurisdicionados. O novo modelo de apresentação de contas de gestão, 

nós tivemos a presença do auditor geral do estado, do presidente do PRODEPA que, inclusive, 

se manifestou parabenizando esta Corte de Contas pelo momento de oportunizar a seus 

jurisdicionados a esse novo sistema, a esse novo modelo que está acontecendo as orientações a 

partir de 22 até o dia dois. 22 de janeiro até o dia de dois de fevereiro, para que as prestações 

de contas de gestão – é um passo – já possam chegar a esta Casa através do sistema 

eletrônico, do processo de prestação de contas vindo eletronicamente. Então já é um passo e eu 

quero dividir com Vossas Excelências esse momento também. Aqui nós tivemos a presença, 

ficaram inclusive, servidores, nós tivemos que colocar mais cadeiras no nosso auditório e 
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faltou cadeira para as pessoas que vieram participar, mesmo assim ficaram direto no 

auditório, atentos a tudo que foi orientado pelos nossos secretários, pela secretária doutora 

Ana Paula da SECEX, e pelo secretário Carlos Gomes da SETIN. Então foi um encontro muito 

primoroso também, muito valioso para os nossos jurisdicionados que vieram, maciçamente, 

tomar conhecimento e planejar esse novo momento de prestar contas conosco aqui. Também 

gostaria de dividir o momento ontem vivenciado por todos nós, tivemos a presença do 

Ministério Público de Contas conosco e dos diversos Conselheiros, pelo cumprimento a mais 

uma resolução, a Resolução 18.119/2011, que fala do ciclo de aperfeiçoamento para prefeitos 

e secretários de controle interno. Ontem, também, nós tivemos o nosso plenário lotado, vários 

prefeitos se inscreveram, vários prefeitos vieram participar pela manhã e à tarde e gostaríamos 

de agradecer, também, a participação de todos os Conselheiros, até mesmo daqueles que não 

puderam estar presentes, mas que justificaram e dizer da nossa alegria, que foi um dia 

primoroso. Conselheiro Luís ficou como presidente do Conselho e teve a oportunidade, ele e o 

Conselheiro Substituto Edvaldo, Conselheira Rosa, os Conselheiro Substituto Daniel, que 

inclusive também proferiu uma palestra, a Conselheira Substituta Milene, Conselheiro Julival, 

Conselheiro Cipriano também, que ainda se pronunciou lá, orientando os prefeitos e 

secretários. Enfim, foi um momento que acredito além de prazeroso, importante para esta 

Corte, para a sociedade porque o que se percebeu, sentimos que tanto o primeiro evento que 

falamos do dia 17, quanto no evento de ontem, a gente sentiu o interesse, tivemos até uma 

pane, não dá nem para mostrar os momentos, talvez vamos trazer na terça, mas porque tivemos 

uma pane elétrica, faltou energia às cinco horas da tarde. Mesmo assim, um pouco escuro, mas 

com pouca luz, até mesmo luzes de celulares, a gente viu que as pessoas permaneceram na sala 

para ouvir a nossa última palestrante, que é a doutora Andreia, mas permaneceram. A 

primeira palestra foi do doutor Roberto Paulo Amoras, do Procurador Geral do estado e 

também auditor geral do estado, que também deu uma sacudida nos prefeitos, nos secretários, 

vereadores presentes ao evento. Enfim, eu gostaria de dividir com todos e deixar o nosso 

registro aqui da nossa alegria e satisfação por vivenciar esses momentos aqui nesta Corte de 

Contas, onde todos os Conselheiros, Conselheiros Substitutos, nosso Ministério Público 

parceiro e à dedicação. Chegaram as imagens de ontem, esses são alguns prefeitos registrando 

o momento conosco, ali o doutor Paulo Amoras, os Conselheiros, Conselheiro Luís ali 
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encerrando o encontro e dando também uma mensagem. A primeira palestra; essa foi a 

palestra da tarde, doutor Daniel, Conselheiro Cipriano e doutor Paulo Amoras recebendo. 

Enfim, foi um dia de muitas bênçãos, muito trabalho, eu cheguei até um pouquinho cansada em 

casa, mas valeu a pena, eu passei o dia todo, quase não tive tempo de almoçar, mas a gente 

conseguiu concluir. Eu quero agradeceu a Deus, agradecer a iniciativa do Conselheiro Nelson 

que propôs a este plenário, que aprovou a iniciativa, e que nós estamos trabalhando. Um 

pouco cansativo, não é Conselheiro Luís? Mas vale a pena porque a gente vê os testemunhos 

apresentadas pelos nossos gestores, da oportunidade de melhorar a qualidade da gestão 

pública, principalmente daqueles os quais a gente analisa e julga as suas contas. Então foi 

muito importante, também tinham contadores, advogados aqui, enfim, foi muito bom, esse mês 

– que a gente está quase que encerrando – mas com muitos bons resultados, positivos. Eu 

quero dividir com os Conselheiros, Conselheiros Substitutos, Ministério Público, com nossos 

servidores e servidores que se dedicaram para que tudo isso possa estar acontecendo. A 

palavra está à disposição dos senhores. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, eu tenho muito pouco a dizer, eu acho que os 

eventos são positivos e o de ontem não foi diferente. Tivemos 130 participantes, 47 municípios 

e 13 prefeitos compareceram, tivemos vereadores, secretários municipais, advogados, 

contadores. A mensagem foi dada, a missão foi cumprida. Eu acho que dentro do que sonhou, 

pensou o Conselheiro Nelson Chaves nós cumprimos direitinho a missão porque foi transmitido 

para quem pode comparecer ao evento, a mensagem sobre prestação de contas de convênio e, 

principalmente, uma expressão até dele recentemente, do Conselheiro Nelson que falou em um 

dos eventos do controle interno, que seria criar uma cultura do controle interno na 

administração pública. Eu acho que essa cultura está bastante consolidada já na 

administração pública estadual, hoje a Controladoria Geral do estado, à frente o Roberto 

Paulo Amoras, fez um trabalho criterioso, tem o controle da situação, ele é o Controlador 

Geral, mas cada unidade do estado, cada órgão tem o seu controle interno funcionando, ele é 

uma espécie de supervisor e cobra de cada controle interno do estado do Pará. Nos municípios 

eu posso dizer que é um processo que vem evoluindo e ontem tivemos a oportunidade de 

transmitir, novamente, essa mensagem aos prefeitos, aos secretários e servidores dos 

municípios paraenses. Então parabéns à Vossa Excelência, ao Conselheiro Nelson que propôs 
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e àqueles que puderam participar. Parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Parabenizar o Tribunal, à Vossa 

Excelência pelo encontro e dizer que realmente só pude participar pela manhã, mas um evento 

muito bom, a iniciativa sempre muito bem-vinda do Conselheiro Nelson Chaves, traz sempre 

bons frutos para esse Tribunal. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a 

presença de todos, e invocando novamente as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze 

horas e vinte e dois minutos (11h22min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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

 
Belém, 25 de janeiro de 2018. 
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