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ATA Nº 5.529 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia oito (08) do mês de fevereiro 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, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 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, Edvaldo 

Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de 

Contas, procurador Stephenson Oliveira Victer, 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. Justifico as ausências dos 

conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, por motivo de força maior, André Teixeira Dias e 

Odilon Inácio Teixeira em gozo de férias regulamentares; e ainda da Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha, por motivo de força maior. Foram, então, motivo de deliberação 

plenária, as atas das sessões ordinárias de 1° e do dia 6 de fevereiro. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-as. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-as. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-as. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Julival Silva Rocha: Aprovo a ata da sessão do dia 6. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: Aprovo a ata da sessão do dia 6. 

Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo a 

ata de 1º de fevereiro. Em virtude da ausência do relator, a presidência determinou a retirada do 

processo de número três, da pauta de julgamentos e, incontinenti, solicitou ao plenário a 

aquiescência para antecipação do processo de número seis, do mesmo contexto, em respeito ao 

jurisdicionado presente à sessão. Tendo havido a solicitação ao senhor secretário para o 
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seguimento a sessão, foi-lhe autorizado o anúncio da pauta de julgamentos, com o Processo  n.º 

2006/53001-4, que agasalha o Recurso de Revisão interposto por Raimundo Silveira Lima, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relatora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. Cumprindo os preceitos 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 recurso pretendido para a manutenção total do Acórdão n.° 38.195/2005 do 

TCE. Presente em plenário, a senhora Liliane Miranda dos Santos, representando o recorrente, 

fez uso da palavra conforme os preceitos regimentais da ampla defesa: Bom dia senhora 

Presidente, bom dia senhora Relatora, senhores Conselheiros, aos colegas e todos presentes 

aqui. Diante do símbolo exposto nesta Casa, observo que a maioria talvez seja cristã, então 

nesse contexto, eu rogo para que Deus nos abençoe, seja nossa força e justiça. Justiça essa que 

deve prevalecer nos julgados dessa Casa, e eu creio que assim será. O presente recurso de 

revisão contra o Acórdão 38195, da tomada de contas 2002/51518 referente ao convênio 

407/2000, foi realizada entre a SEPLAN e a Prefeitura de São Geraldo de Araguaia, para 

recuperação de 100 metros quadrados de estrada vicinal interna, que liga a região de Boa 

Sorte à região de Gameleira. Regiões interligadas essas, inclusive por duas vias. Isso foi 

explanado e frisado na defesa do recorrente, a todo tempo, desde a primeira vez que ele se viu 

conhecedor dos termos dos autos. E desde esse primeiro pronunciamento, requereu que fosse 

feita uma vistoria para se averiguar a existência de duas estradas e a possibilidade, que não se 

pode dizer tão somente hipotética, mas clara, de que possivelmente a fiscal tenha feito um 

percurso que não correspondia ao recuperado. Até porque, ainda que tivesse feito o percurso 

correto, temos que nos atentar que no seu parecer, no seu relatório, a mesma aponta e exige a 

recuperação de muitos metros quadrados a mais do que o realmente contratado. Então só por 

aí nós podemos ver o vício nessa vistoria. Nos chama a atenção e não deve passar a limpo por 

esse Tribunal. Por que colocar aqui nos autos uma vistoria de um convênio que não faz parte e 

que nada tem a ver com o em questão? Explico, senhores. Quando a senhora fiscal se 

pronunciou, às folhas 139 e 140 dos autos, a mesma afirmou que foi acompanhada pelos 

adversários políticos do recorrente, e que ao caminho perguntou se aquela era a estrada em 

Boa Sorte-Gameleira e as pessoas respondiam que sim, talvez sim, porque havia duas, será que 

ela chegou a perguntar? Ou alguém se atentou para falar: “existe mais uma que a senhora 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 173

deveria verificar”? Pois tanto, chegamos ao objetivo, o que acontece? A senhora fiscal, em 

vistoria ao convênio 199/2000, apontou a inexecução de apenas 49% do objeto, mas em 

vistoria anterior, realizada por este Tribunal, observou-se que na verdade, o objeto tinha sido 

realizado, e em 100% do seu objeto. Aí se traz a dúvida com relação a esse parecer, como se 

chegou a isso? Talvez levada pela má-fé de quem a acompanhou, talvez por uma análise 

também não tão ateada ao plano de trabalho como ocorreu no caso em questão? Então foi por 

isso que trouxemos aos autos. Outra situação foi também o Acórdão do TCU, que nos mostra e 

fala de outra situação, na qual também o fiscal se diz acompanhado por pessoa ligada ao 

sucessor do recorrente e, novamente, injustiça se fez. Tanto que por vários anos, desde 1998 

até 2013, quando o recorrente conseguiu provar sua inocência, e provar que realmente fez o 

objeto do convênio, podemos observar que houve uma tendência, tanto que eu fui testemunha, 

desculpe falar pessoalmente, de tantas situações pelas quais o recorrente passou, de chegar a 

responder quase 40 processos e, pela maioria, tivemos êxito, pelas injustiças que foram feitas. 

E nesse caso, do TCU, o técnico chegou a afirmar que havia um canal com 200 metros feito 

por recursos que nunca chegaram ao município, conseguimos provar. E que aquele canal, que 

ali ele atesta ter 200 metros, tinha apenas 90 e correspondia àquele objeto que os recursos 

estavam destinados. Então senhores, qual o objetivo aqui? É demonstrar que injustiças talvez 

possam ser feitas pela negativa de prova. E esse caso, creio eu, na minha análise, que seja um 

deles. Chamo atenção aos senhores também, pela movimentação processual, a tomada de 

contas foi feita devido ao atraso, logicamente, na prestação, mas porque o convênio foi até 31 

de dezembro de 2000, até o final do mandato do recorrente e o prazo se estendeu ao novo 

mandato. E como assim o foi, este não teve culpa pela demora na tomada de contas, que só 

ocorreu em 2002, sendo que somente se chegou à citação do recorrente em 2004. Então se a 

demora é causa para a negativa de provas, essa não pode ser imputada ao requerente, que 

merecia ter respaldado a sua ampla defesa, bem como o princípio maior do devido processo 

legal, o que, infelizmente, não ocorreu neste processo. Quanto à licitação, o fracionamento não 

tem nenhum indício nos autos de que tal conduta ou tal maneira de contratar realmente 

prejudicou o erário, até porque se verificarmos nos históricos, bem como é citada na defesa, no 

recurso do recorrente, a estrada, o metro quadrado custava oito mil reais. Como a senhora 

Relatora bem o disse, foram pagos menos de quatro mil, então menos de 50% neste convênio. 
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Foi feito por administração direta e a carta convite gera menos custos para a Prefeitura, para 

o gestor e, ainda, assegurou que pessoas próximas dali pudessem concorrer, porque empresas 

com os altos custos de remanejamento e toda a situação estrutural que é necessária, 

dificilmente aceitariam os preços ofertados pela Prefeitura, então pelo princípio maior, que 

seria a boa-fé, o objetivo alcançado, de maneira que não se sabe e não se tem notícia de que 

realmente causou um dano, se requer que a lei tem sua validade, ela tem sua importância, mas 

ela nem sempre está acima do que realmente vai assegurar o seu princípio, que é a atenção ao 

público, ao comum, a atenção aos princípios norteadores. Então senhores, era o que eu tinha a 

apresentar e lembrar a todos que como tem pelo menos indícios fortes de que houve a violação 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficácia, nesse caso 

princípios norteadores do direito e dos atos públicos, peço a Vossas Excelências que 

considerem vossos votos ao que foi aqui explanado. Então peço pela regularidade das contas 

do recorrente com ressalva, diante da impossibilidade do mesmo fazer provas. Peço também 

que seja aceito aqui a juntada de uma declaração emitida pela Secretaria de Obras de São 

Geraldo do Araguaia, a qual afirma que ainda hoje a estrada apresenta possibilidade de 

trafegabilidade, ainda que ela não tenha sido reparada nos mandatos posteriores. E são esses 

os motivos da defesa. A matéria foi levada à luz da discussão. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, agradeço a Vossa 

Excelência e cumprimento a Eminente advogada, doutora Liliane Miranda dos Santos, que 

apresenta aqui sua defesa, que é seu direito constitucional, ao contraditório. E vejo que ela 

apresentou algumas questões, na minha avaliação, importantes, até graves, uma vez que 

levanta a Eminente advogada, a possibilidade de o laudo ter sido induzido e ter a possibilidade 

de não ter a isenção devida e nem a imparcialidade que deveria ter o técnico, o responsável, 

alguém que estivesse à frente dessa missão para fazer um documento com total isenção e 

imparcialidade. Apresenta ela, até considera como uma denúncia, uma colocação de esta 

informação ter induzido a erro outras informações do processo, assim senti na minha 

avaliação, confiando e considerando, obviamente, a palavra da Eminente advogada. Também 

colocou a desconsideração ao respeito ao devido processo legal e às garantias que todas as 

partes do processo têm direito. Então eu queria fazer essa contribuição, essa colocação para o 

plenário, para que a gente possa, se for o caso debater e levar em consideração isso, e trouxe 
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uma documentação que eu acredito ser nova no processo, uma declaração da Secretaria do 

Munícipio, informando ainda o estado de trafegabilidade da estrada. E Presidente, colegas 

todos, nós temos essa missão, mais uma situação de um processo que eu considero passivo do 

Tribunal de Contas, uma vez que nós temos que buscar essa atualização, essa celeridade e que 

isso, de todas as formas que eu posso olhar, prejudica ou não permite a segurança jurídica 

com tranquilidade, até a possibilidade de uma ampla defesa, uma vez da dificuldade de se 

conseguir informações, documentos para se aportar no processo há oito, dez, 12 anos. Então 

insisto, nós devemos trabalhar, nos esforçar para zerar esse passivo do Tribunal porque só traz 

transtorno, não só para o Tribunal, para toda a nossa equipe técnica, para o Ministério 

Público de Contas, para o jurisdicionado, enfim, todos saem perdendo, então eu insisto com a 

minha palavra modesta aqui, humilde, no sentido de nós tentarmos fazer de tudo que puder 

para zerar este passivo, uma vez que só causa transtorno. Então eu faço essa reflexão 

Presidente, levando em consideração obviamente, principalmente o devido processo legal e a 

ampla defesa e o contraditório, que me parece que nessas observações feitas pela doutora 

Liliane poderão estar sendo prejudicadas nesse momento. Devolvo a palavra à Vossa 

Excelência com essas considerações para posteriormente, se for o caso, me manifestar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

Presidente, muito bom dia à Vossa Excelência, senhor Procurador Stephenson Victer, bem-

vindo aqui, eu creio que é a primeira sessão de Vossa Excelência neste ano, representando o 

Ministério Público de Contas, bem-vindo. Senhor Conselheiro Cipriano Sabino, caro amigo, 

Conselheira Relatora Rosa Egídia, os Conselheiros Substitutos Julival Rocha, Daniel Mello e 

Edvaldo Souza, senhores advogados, contadores, jurisdicionados, servidores do TCE, do 

Ministério Público, a todos um bom dia. Eu quero cumprimentar a advogada, doutora Liliane 

Miranda, pela belíssima defesa, a senhora de uma forma muito simples chega nesta tribuna 

com muita calma, com muita precisão e proferiu uma defesa convincente, aos meus olhos. Mas 

a reflexão, senhora Presidente, que eu faço neste momento, todas as vezes que eu vou analisar 

um processo, eu olho a idade do processo, o que está nos autos, o responsável pelo processo e 

o contexto. E eu fico aqui a pensar, por exemplo, São Geraldo do Araguaia, pedi ao doutor 

Jorge que pudesse colocar na tela o mapa de São Geraldo do Araguaia, mas ele disse que não 

tem como pelos problemas hoje de energia elétrica, que dificultam isso no sistema, para a 
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gente poder entender o contexto do que eu faço referência. São Geraldo do Araguaia talvez 

seja um dos municípios mais longe do estado do Pará, ele já fica no limite com o estado de 

Tocantins, é longe. O doutor Stephenson Victer conhece muito bem, ele andou naquela região, 

atuou naquela região muito antes de vir para cá, evidentemente, conhece bem. São Geraldo é 

um município novo, fica naquela região de Conceição do Araguaia, foi um município 

desmembrado de Conceição do Araguaia. Me disseram que tem, Conselheiro Julival, em São 

Geraldo do Araguaia, 137 cachoeiras que o paraense não conhece, e cachoeiras belíssimas 

que poderão ser exploradas turisticamente. E eu fico aqui, também a refletir um processo de 

2000, senhora Presidente, 2000 é a idade desse processo. Um gasto realizado em 2000, doutor 

Jorge, para estradas vicinais. Só bastava a chuva de 2018 para acabar com a estrada, quanto 

mais uma obra feita em 2000. A doutora Liliane vem aqui e faz uma reflexão sobre o processo, 

ela não fugiu do processo em nenhum momento, de uma situação que poderá ter acontecido, e 

é comum acontecer, eu falo isso porque eu conheço o mundo político muito bem e, geralmente 

quando um prefeito perde eleição, e parece que foi o caso do ex-prefeito Lima, o sucessor dele 

era adversário político, não é isso doutora advogada? Manifestação da senhora Liliane 

Miranda dos Santos: Inclusive foi decidido entre os dois a eleição. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Ele perdeu para uma outra 

pessoa, ele disputou a eleição e perdeu. É muito comum acontecer a perseguição política, 

desaparece com os documentos e no caso desse, da fiscalização, ela informa que houve a 

fiscalização, mas que o técnico que foi fazer a vistoria, influenciado por um funcionário da 

Prefeitura que o acompanhou, não mostrou o trecho adequado, o trecho onde a obra foi 

realizada, foi isso que eu entendi na defesa da doutora Liliane. Manifestação da senhora 

Liliane Miranda dos Santos: Se o senhor me permitir, e também queria chamar a atenção para 

que ele trouxe fotos nos autos. Desculpe Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Ele pediu nos autos que fosse feita uma nova vistoria e 

não foi feito isso. Manifestação da senhora Liliane Miranda dos Santos: Desde o primeiro 

momento que ele teve conhecimento dos autos. Não foi feito, em vez de se fazer a vistoria, se 

optou por consultar a mesma fiscal que fez. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Deixa eu fazer outra pergunta, senhora. A fiscal que 

Vossa Excelência faz referência é a fiscal do TCE ou do órgão repassador de recurso? 
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Manifestação da senhora Liliane Miranda dos Santos: Da SEPLAN, do órgão repassador. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Perfeito, 

esclareceu, muito obrigado. Então senhoras e senhores, eu fico aqui refletindo sobre isso, 

tentando entender o contexto de São Geraldo do Araguaia, um município que tem estradas 

vicinais gigantes. O nosso Procurador Stephenson Victer sabe, no sul do Pará tudo é grande, 

municípios pequenos, que não é o caso de São Geraldo, que é um município médio, mas tem 

milhares, é milhares mesmo, de quilômetros de estradas vicinais de responsabilidade do 

município. E quando o prefeito, doutor Julival, consegue uma migalha, eu digo migalha porque 

os convênios são pequenos, para recuperar suas estradas, ele faz uma festa. E aí eu também 

entendi o argumento porque a opção no processo licitatório pela carta convite, porque faz o 

dinheiro render mais, é um processo mais simples. Não foi o melhor caminho, mas no 

entendimento do prefeito ele conseguiu um resultado, pelo que foi apresentado pela senhora 

advogada, Liliane, pela metade do preço. E ela traz um fato novo, uma declaração atual e tem 

fé pública, porque é de uma autoridade do município, dizendo que a estrada existe e que ainda 

serve à população. Então eu vou aguardar o voto da Eminente Relatora, Conselheira Rosa 

Egídia, para a partir daí também me manifestar com o meu voto, mas encerro a discussão 

batendo nesta tecla que nos incomoda, o Conselheiro Cipriano tem falado muito disso, fez 

muito quando estava na presidência dessa Casa, ele realmente enfrentou esse passivo 

processual, a ideia era reduzi-lo de forma significativa, e conseguiu, ele conseguiu retirar 

desse Tribunal dez anos de processo que estavam aí, processos com mais de 20 anos. Só que os 

processos também já estão envelhecidos novamente, este processo vai completar 18 anos, o 

objeto recuperação de estrada vicinal para a gente analisar hoje, com o olhar de hoje, é um 

pouco complicado. E esta a reflexão que eu faço nesta manhã, muito obrigado. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu ouvi 

atentamente os argumentos da doutora Liliane, dos colegas Conselheiros. Primeiramente, eu 

preciso ressaltar que em momento algum da tramitação dos autos neste Tribunal, houve 

qualquer violação ao direito de defesa, ao devido processo legal, foram respeitados os 

princípios constitucionais atinentes, em nenhum momento isso deixou de existir nesta Corte. É 

fato, está comprovado nos autos a inexistência do processo licitatório, há um laudo da 

SEPLAN, de um servidor público responsável pela vistoria atestando a inexecução e, 
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posteriormente, em razão da defesa do interessado eles foram consultados novamente, o 

técnico referendou a vistoria, a engenharia deste Tribunal também atestou a desnecessidade de 

realização de nova vistoria, não era possível, até pelo tempo que decorreu da obra ao momento 

da defesa. Já houve a reabertura da instrução processual, que só é permitida uma vez, segundo 

o nosso Regimento Interno no plenário, porém, sempre a busca da verdade real deve ser 

perseguida e é isso que nos move aqui, considerando a manifestação da defesa, dos 

Conselheiros, o tempo decorrido, ela afirma que há uma declaração do secretário de obras da 

Prefeitura de que as vias continuam em boas condições de trafegabilidade. Se houve ou não a 

vistoria nas vicinais erradas, até é difícil hoje a gente comprovar, mas considerando tudo o que 

foi trazido aqui, eu pergunto ao plenário se, excepcionalmente, ainda que seja em via recursal, 

isso já aconteceu aqui no plenário em um processo do doutor Odilon, a nível recursal foi 

aberta a oportunidade de realização de diligência para que se comprove. Porque o que nós 

temos aqui são fotos de vicinais da época da vistoria, que não estavam em condições de 

trafegabilidade, então se o plenário concordar, excepcionalmente, se faria uma reabertura 

para realização de diligência, para que fique provado nos autos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Rosa, Vossa 

Excelência me permite um aparte? Achei muito interessante as ponderações de Vossa 

Excelência, um ponto me chamou a atenção. Que a engenharia da Casa se posicionou dizendo 

que era inviável fazer uma vistoria, então significa dizer que a nossa Casa não fez vistoria na 

obra, apenas entendeu que o laudo da SEPOF era verdadeiro e as alegações apresentadas não 

tinham cabimento para provocar uma nova vistoria da Casa, então a Casa não fez a 

constatação? É isso que eu queria entender. Em seguida, Sua Excelência a relatora solicitou 

suspensão do julgamento para reanálise dos fundamentos da defesa, sendo de imediato 

deferido pela presidência. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2007/51690-4, que 

cuida da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Marituba, responsável Antônio 

Armando Amaral de Castro, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relatora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes que, ao solicitar a retirada do mesmo da pauta de julgamento, 

obteve a imediata deferência. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2009/53299-0, que trata 

da prestação de contas da Prefeitura de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do 

Nascimento, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro Luís da Cunha 
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Teixeira. Sua Excelência solicitou a retirada deste processo da pauta de julgamentos, obtendo a 

imediata aquiescência. No mesmo passo, foi anunciado o Processo nº 2014/51904-0, que cuida 

da tomada de contas Especial da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, responsável Maria 

Ribeiro da Silva, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro Substituto Daniel 

Mello que seguiu o mesmo norte do processo anterior, obtendo a imediata deferência. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2016/50502-4, que trata do pedido de rescisão 

interposto por Averaldo Pereira Lima, Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relator 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha que seguiu a orientação anterior, obtendo da 

presidência o imediato atendimento. Desta feita, foi o anúncio do Processo nº 2017/52910-8, 

que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Evaldo Oliveira da Cunha, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, Relator Conselheiro Substituto Daniel Mello que solicitou a retirada 

deste processo da pauta supra, pelo que obteve o imediato deferimento. Em seguida, foram 

anunciados os Processos nºs 2016/50551-2 e 2016/50490-6, que agasalham os atos de admissão 

de Pessoal realizados pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Procuradores Stanley 

Botti Fernandes e Guilherme da Costa Sperry, Relatora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante 

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

denegação dos registros pleiteados com aplicação de multa regimental ao responsável pelos 

atos, na forma do artigo 243, I, alínea “b” do RITCE/PA, com determinações de imediata 

cessação dos pagamentos, ainda em curso, e ciência à Casa Civil da Governadoria do Estado, à 

SEAD e ao CPC Renato Chaves, com necessidade de inclusão no rol do artigo 114 do Ato n.° 

63/2012, constando da exigência do admitido obediência ao disposto Parágrafo único do artigo 

2° da Lei complementar n.° 07/91. Pausa. A matéria entrou na fase de discussão. Pausa. 

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

deferir os registros. Seguiu-se à votação plenária: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Divirjo da relatora para acompanhar o parecer do Ministério 

Público de Contas. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho a 

relatora. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): 

Acompanho a relatora. Terminada a votação, a presidência proclamou que adotou o plenário 

por maioria de votos, três a um, acatar a posição da relatora.  Esgotada a pauta de julgamentos e 
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não havendo matéria administrativa, a presidência manifestou-se: Encontra-se neste 

plenário a secretária de gestão de pessoas, Doutora Ana Maria Mota Garcia e a doutora 

Elyeda Pessoa, que é a subsecretária de Gestão de Pessoas, eu gostaria de convidar os 

nossos Conselheiros e Conselheiros Substitutos, a Escola de Contas ainda encaminhará o 

convite e, certamente, também ao Ministério Público, para no dia 21 de fevereiro, às nove 

horas no plenário Conselheiro Emílio Martins, para participarem de um curso, um 

treinamento promovido pela Escola de Contas, através da Secretaria de Gestão de Pessoas 

e da Secretaria de Tecnologia da Informação, para participarmos deste evento, para 

melhores esclarecimentos, para exposição do E-social. Eu gostaria de convidar a 

secretária de gestão, doutora Ana Maria, para uma breve apresentação, porque é muito 

importante a nossa participação nesse encontro. E depois dessa apresentação, se os 

senhores Conselheiros precisarem de melhores informações, estão determinadas a 

secretária de gestão, a diretora da Escola de Contas e a doutora Elyeda para melhores 

esclarecimentos. Manifestação da Secretária de Gestão de Pessoas Ana Maria da Motta 

Garcia: Senhora Presidente, senhor Procurador, senhores Conselheiros, senhores 

Conselheiros Substitutos e demais presentes, muito bom dia. Faremos uma breve 

explanação sobre o tema E-social. O E-social foi instituído pelo governo federal em 2014, 

através do decreto 8.373, o E-social é um sistema de escrituração digital das obrigações 

fiscais, trabalhistas e previdenciárias, os principais órgãos envolvidos são a Receita 

Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência, dentre outros. 

Em janeiro de 2018, as empresas de grande porte, as empresas privadas já implantaram o 

E-social, em julho de 2018 as demais empresas também estão obrigadas a aderir ao E-

social. Para os órgãos públicos, o nosso prazo é janeiro de 2019. No intuito de cumprir as 

exigências que o E-social vem nos trazer, ano passado foi criado pela presidência um 

grupo de trabalho com representantes da presidência, técnicos da presidência, da 

Secretaria de Gestão, da Secretaria de Informática, da Secretaria do Controle Interno, da 

Administração e da Procuradoria, para fazer um diagnóstico da atual situação do Tribunal 

e da necessidade de adequação dos nossos procedimentos às exigências que o E-social vem 

nos trazer. Fizemos algumas reuniões e nessas reuniões detectamos a necessidade de 
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treinamento da nossa equipe técnica, essa equipe de técnicos formadores do grupo de 

trabalho participamos de um seminário promovido pelo TRT da oitava região, esse 

seminário foi ministrado por membros do comitê gestor do E-social e podemos, digamos 

assim, tomar mais pé da situação. Nesse seminário, alguns questionamentos foram feitos 

pela plateia e os próprios membros do comitê nos informaram que ainda não estavam 

definidos alguns pontos, levando em consideração as particularidades de cada estado. 

Importante também ressaltar que o Tribunal mandou para a quinta reunião do E-social 

para órgãos públicos, que foi realizada em Manaus, dois técnicos para participarem, um 

da área de gestão de pessoas e um da área de informática. Orientados por esses membros 

do comitê de gestão, nós fizemos já o primeiro teste que foi disponibilizado pelo E-social, 

pelo site. Esse teste, quanto à qualificação cadastral dos nossos servidores, é o primeiro 

passo para a concretização do E-social. Neste teste, apenas 67 inconsistências foram 

apontadas pelo E-social, em um universo de 605 servidores, sendo que essas 

inconsistências são bem simples de serem resolvidas, na maioria delas são divergências 

entre o número do CPF que nós temos aqui no nosso cadastro e o que tem Receita Federal, 

divergências de nome de servidoras que casaram e não alteraram no CPF o nome para 

casada, divergências entre datas de nascimento. Então são situações bem simples de 

resolver e nós, da gestão de pessoas, já estamos trabalhando nesse sentido. A nossa 

Presidente também nos proporcionou que nos dias 19 e 20 de fevereiro agora nós teremos 

um curso para a equipe técnica do Tribunal, ministrada pelo professor João Povoa, 

especialista nessa matéria, foram disponibilizadas 40 vagas para esse curso, sendo que 

duas vagas dessas estão destinadas ao Ministério Público, uma vaga para cada gabinete de 

Conselheiro e de Conselheiros Substitutos que quiserem mandar um técnico. E no dia 21, 

conforme nossa Presidente já falou, o professor Povoa estará aqui no plenário à disposição 

dos senhores Conselheiros para prestar maiores esclarecimentos que Vossas Excelências 

julgarem necessários. O E-social é uma realidade e um grande desafio para todos os 

órgãos públicos, importante ressaltar aqui que o nosso Tribunal já está engajado e 

trabalhando para o sucesso da implantação do E-social no prazo estipulado pelo governo 

federal. Muito obrigado a todos pela atenção. Manifestação da Excelentíssima Senhora 
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Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Primeiro perguntar aos 

senhores Conselheiros se tem algum esclarecimento? Se não tiverem, ela retorna ao 

plenário e eu apenas reforço que a reunião técnica vai ser dia 19 e 20. E a reunião com o 

colegiado, com o douto Ministério Público, com os Conselheiros Substitutos vai ser aqui no 

plenário, a reunião dos técnicos no auditório e essa outra reunião vai ser conosco aqui no 

plenário, que este professor vai trazer todas as informações e poderemos tirar todas as 

dúvidas necessárias, porque nós temos que nos preparar para esse momento que é o estado 

brasileiro que está exigindo, são as leis exigindo, exigiu das empresas, está dando um 

prazo para menores empresas e para os órgãos públicos, possivelmente janeiro ou 

fevereiro do ano que vem. Então será importante que todos nós já estejamos preparados 

para não ter dificuldades lá na frente. Obrigada, doutora Ana Maria.  Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, como 

vamos ter a oportunidade dia 21 de ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, 

seria até uma precipitação da minha parte agora, fazer qualquer pergunta sobre o tema, 

ainda é uma coisa muito nova para todos nós, precisamos saber como isso vai interferir no 

nosso trabalho. Uma coisa é o trabalho da gestão administrativa do TCE, hoje 

responsabilidade maior de Vossa Excelência, outra coisa é como isso vai refletir nos 

processos que relatamos, essa é a parte que mais me interessa, até porque a Casa já está 

tomando as providências, como bem foi apresentado aqui pela secretária de gestão de 

pessoas. Eu queria propor no dia 21, considerando que é aqui no auditório, tem mais de 60 

lugares, que cada Conselheiro, Conselheiro Substituto também e que cada procurador que 

comparecesse pudesse trazer um assessor para ficar aí sentado acompanhando o que a 

gente vai tratar, por quê? Isso é muito importante, eles que nos assessoram, só um evento 

para eles não é o suficiente, seria muito importante, eu queria pedir, até porque só tem a 

ganhar porque é com o assessor da gente que a gente tira dúvidas, a gente faz o debate. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Os servidores terão dia 19 e 20, entretanto, eu acredito que nada impede que 

cada Conselheiro ou Conselheiro Substituto, o Ministério Público, porque seria já mais 

para melhor compreensão nossa, para que nós tenhamos a visão e outra, aqui nesta Casa, 
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possivelmente, e no Ministério Público, nós possamos ter esse conhecimento, essa visão, 

essa forma de manusear porque como disse o doutor Stephenson, nas nossas Casas a gente 

já vem – eu pelo menos, e ele – tratando desse assunto, mas é uma questão administrativa 

da instituição. Então como disse Vossa Excelência, nada melhor que quanto mais 

estivermos bem informados, com maior conhecimento, sem problema nenhum, vamos 

aproveitar a oportunidade de que vai ter uma pessoa que pode nos tirar todas as dúvidas, a 

nós e aos nossos assessores. Fica a critério de cada Conselheiro. Nós vamos estar 

encaminhando formalmente, mas a gente já queria dar conhecimento, para que cada um e 

eu já solicitei à secretária, aos técnicos, para que façam contato com o Conselheiro 

Nelson, com o Conselheiro André e com o Conselheiro Odilon, e a Conselheira Substituta 

Milene, para que possam falar um pouco do objetivo e da importância da participação 

tanto dos técnicos, quanto da participação efetiva deles. E o doutor Stephenson também já 

vai comunicar ao doutor Felipe, à doutora Silaine, para que a gente não perca essas 

oportunidades. Continua a palavra à disposição dos senhores e senhoras. Antes de 

encerrar essa sessão, gostaria de dizer que todos nós sabemos, que no Carnaval, que vai 

acontecer na próxima semana, primeiro desejar um feliz Carnaval a todos e dizer que 

amanhã nossos trabalhos se encerrarão e retornaremos na próxima quinta-feira já, para a 

sessão plenária. Portanto, nós este ano baixamos uma portaria que foi publicada no Diário 

Oficial em 31 de janeiro de 2018, a portaria de número 33.148, do nosso Tribunal, de 23 

de janeiro de 2018, que já dá a especificação das datas do ano de 2018, a qual nós teremos 

ponto facultativo, feriado estadual, feriados nacionais e, também, as compensações. E eu 

gostaria de dizer que na segunda-feira não teremos expediente, na terça-feira feriado e 

quarta-feira nós teremos também um ponto facultativo, quinta-feira nós retornaremos as 

nossas atividades, para sessão normal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Rapidamente Presidente, eu queria frisar, 

Vossa Excelência já fez muito bem, o próprio Ministério Público, a retirada de pauta de 

vários processos em virtude de problema técnico de energia e não foi possível a 

publicação, que isso faz parte, obviamente, do devido processo legal. Então houve essa 

peculiaridade no dia de hoje, essa diferença, para justificar a todos essa situação que foi 
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atípica. Só isso. 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 (11h00) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do 

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

 
Belém, 8 de fevereiro de 2018. 
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