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Nº 5.531 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte (20) do mês de fevereiro do ano dois mil e 

dezoito (2018), terça-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

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

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias e Odilon 

Inácio Teixeira, 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, procurador Stanley Botti 

Fernandes, 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 a ausência da Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes representando este Tribunal de Contas no II Congresso Internacional de 

Direito Comparado no Combate à Corrupção realizado na cidade de Coimbra, Portugal. Em 

não havendo expediente, foi, então, motivo de deliberação plenária, a ata da sessão ordinária do 

dia 15 de fevereiro. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor 

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

Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Aprovo-a. Tendo havido a solicitação ao senhor secretário para o seguimento a 

sessão, foi-lhe autorizado o anúncio da pauta de julgamentos, com o Processo nº 2009/53299-0, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do 

Nascimento, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 
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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 pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das 

multas regimentais aos seus responsáveis, ficando responsáveis solidariamente em débito para 

com o erário estadual Cybertec Tecnologia e Serviços Ltda; José Carlos Ferreira Filho; N.dos 

Santos Dias e Jorge de Almeida Valente, com inabilitação a cargos comissionados e funções de 

confiança e declaração de inidoneidade, e ainda com remessa da cópia dos autos ao Ministério 

Público Estadual para fins de apuração das respectivas responsabilidades criminais (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 e declarar solidariamente responsáveis em débito para com o 

erário estadual à devolução R$100.000,00 (cem mil reais), os senhores Itamar Cardoso do 

Nascimento; Jorge de Almeida Valente; Cybertec Tecnologia e Serviços Ltda; José Carlos 

Ferreira Filho e N. dos Santos Dias e, aplicar ao responsável as multas nos valores de 

R$2.000,00 (dois mil reais), pela grave infração à norma legal e de R$931,59 (novecentos e 

trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pela intempestividade e, ainda, aplicar aos 

licitantes a penalidade prevista no art.86 da Lei Orgânica, declarando-os inidôneos para licitar e 

contratar o Poder Público Estadual pelo prazo de 05 (cinco anos) e com remessa da cópia dos 

autos ao Ministério Público Estadual para as providências de sua competência.. 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 2010/50830-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Indígena 

Pusuru, responsável José Emiliano Krixi Mundurucu, Procuradora Silaine Karine Vendramin, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2008/53287-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Beneficente Cultural 

e Comunitária Viva Mosqueiro, responsável Maria Eduarda Rocha Nascimento Louchard, 

Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 
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Oliveira Junior. 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 atribuindo 

reponsabilidade solidária entre à responsável e a Associação Beneficente Cultural e 

Comunitária Viva Mosqueiro, com aplicação das multas regimentais à 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 regulares com ressalva e, aplicar à responsável a multa no valor de 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento do prazo para remessa da prestação 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 2013/53158-2, que trata da Tomada de 

Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola Estadual de 1º Grau Professora Antônia Paes 

da Silva, responsável Jorge Rodrigues da Conceição, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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 das multas regimentais ao seu responsável, extensiva ao 

senhor José Seixas Lourenço e da aplicação de inabilitação para o exercício do cargo em 

comissão ou função de confiança na administração estadual, por até cinco anos. (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 proposta de 

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

erário estadual na importância de R$64.200,00 (sessenta e quatro mil e duzentos reais), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$6.420,00 (seis mil, quatrocentos e vinte reais), 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor do dano, em virtude das contas julgadas 

irregulares com débito e  R$1.926,00 (um mil, novecentos e vinte e seis reais) correspondente a 

3% (três por cento) do valor máximo estabelecido na Resolução nº 18.980/2018, pela 
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instauração da tomada de contas e, ainda, aplicar  a senhora Ana Maria Maciel Correa a multa 

R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) em face da não 

comprovação de acompanhamento e supervisão da execução do objeto conveniado e, ainda, 

remessa da cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis. 

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

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

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

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/50060-9, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Federação de Mulheres do Município de Vigia de Nazaré, 

responsável Oscarina da Costa Sousa, 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 pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e atribuindo reponsabilidade solidária entre à responsável e a Federação de 

Mulheres do Município de Vigia de Nazaré, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais à 

responsável e à entidade convenente (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 e 

condenar solidariamente a Federação de Mulheres do Município de Vigia de Nazaré e a 

Senhora Oscarina da Costa Souza a devolução de R$98.000,00 (noventa e oito mil reais), 

devidamente corrigidos a partir de 09/12/2011 e acrescidos de juros até a data de seu efetivo 

recolhimento, com fulcro no art. 56, inciso III, alínea “a”, e art. 62 da Lei Orgânica desta Corte 

de Contas e aplicar à Federação de Mulheres do Município de Vigia de Nazaré a multa de 

R$10.000,00 (dez mil reais), pelo débito, com fundamento no art. 82 da LOTCE c/cart.242 do 

Regimento Interno desta Corte de Contas. Outrossim, aplicar à senhora Oscarina da Costa 

Souza as multas de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo débito e de R$931,00 (novecentos e trinta 

e um reais), pelo não encaminhamento das contas ensejando a sua tomada e por fim determinar 

que seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público para adoção de medidas de sua 
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atribuição. 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 2014/51904-0, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, responsável Maria Ribeiro da 

Silva, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel 

Mello. 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 a responsável extensiva a senhora Audiléia da Silva Teixeira e pela aplicação da 

inabilitação para o cargo em comissão e função de confiança (pausa). A matéria foi colocada 

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

proposta de decisão para julgar as contas irregulares, declarar a responsável em débito para 

com o erário estadual na importância de R$175.175,00 (cento e setenta e cinco mil, cento e 

setenta e cinco reais), aplicando-lhe as multas de 15% (quinze por cento) do valor do débito; 

R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cincoenta e nove centavos), pela instauração da 

tomada de contas especial; e, ainda, aplicar a Audiléia da Silva Teixeira a multa no valor de 

R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cincoenta e nove centavos), pelo laudo inválido para 

fins de Resolução nº 13.989/95 e remessa da cópia dos autos ao Ministério Público do Estado 

na pessoa do seu Procurador Geral de Justiça, para adoção das medidas cabíveis, dando-se 

ciência à Seduc e à AGE. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

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

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

pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2016/50502-4, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Averaldo Pereira Lima, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pelo conhecimento e não provimento, mantendo-se todos os termos da decisão consubstanciada 

no Acórdão nº 50.528 e ratificada pelo Acórdão nº 53.669 de 19/08/2014 (pausa). A matéria foi 
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colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu proposta de decisão para Conhecer do pedido de rescisão, para no mérito 

julgá-lo improcedente, mantendo-se incólume o v. Acórdão n. 53.669. Propondo, ainda, 

considerando o mencionado erro material, a retificação, de ofício, do valor histórico do débito, 

para que passe a constar no dispositivo do Acordão n. 50.528, a quantia de R$242.921,22 

(duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos), dando-

se ciência dessa correção à Procuradoria Geral do Estado – PGE/PA, para as providências que 

entender necessárias. Por fim, promover a correção ex ofício do erro material no Acórdão. 

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

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

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

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2017/52910-8, 

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

Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. 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, 

mas, no mérito, que seja negado provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se, na 

íntegra os termos do Acórdão nº 56.913/2017 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

decisão para Conhecer do Recurso de Reconsideração, e que, no mérito negar-lhe provimento, 

mantendo-se na íntegra a decisão do Acórdão nº 56.913. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2008/50170-9, que trata da Prestação de Contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Polícia Civil do Estado do Pará, exercício 2007, responsáveis Raimundo Benassuly Maués 

Júnior e Justiniano Alves Junior, Procuradora Iracema Teixeira Braga, cujo Relator foi o 
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Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, com pedido de vistas pelo Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi imediatamente 

concedida ao Conselheiro que pediu vistas, proferindo seu voto para acompanhar na íntegra o 

voto do relator. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira, invocando preceito regimental, solicitado vistas dos autos para melhores estudos, 

sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2011/52289-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Educação, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. 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, sem prejuízo da aplicação da 

multa regimental ao senhor Fernando Jorge de Azevedo (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para deferir os registros, e aplicar ao senhor Fernando Jorge de Azevedo a 

multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela remessa intempestiva dos atos para análise. 

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

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

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

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

André Teixeira Dias. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2015/51968-0, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 

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

Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pelo indeferimento dos registros, com as recomendações à Seduc e a Sead (pausa). A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros, com expedição de determinação a 

Seduc para adotar as providências cabíveis, especialmente quanto a promoção de concurso 

público para provimento de cargos de sua estrutura. Consultado o Plenário, este assim se 

manifestou: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o 
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relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: divirjo do relator, 

opinando pelo registro excepcional dos registros. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Acompanho a divergência. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a divergência suscitada pelo Conselheiro Luis da 

Cunha Teixeira e considerando o empate na votação, profiro voto de qualidade em favor da 

divergência. Encerrada a fase de votação, a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, 

pelo voto de qualidade, conforme previsão contida no §3º do art. 184 do RITCE, vencido o 

relator, deferir em caráter excepcional os registros. Prosseguindo-se foram anunciados os  

Processos nºs 2016/50244-5, 2016/50246-7 e 2017/53481-1, que tratam dos Atos de Admissão 

de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Educação, Procuradores Stanley 

Botti Fernandes, Deila Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo indeferimento dos registros, com as recomendações à Seduc e à Sead (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros, com expedição de determinação à 

Seduc para que em até 15 dias, cessar o pagamento dos vencimentos, se ainda em vigor, e 

adotar as providências cabíveis, especialmente quanto a promoção de concurso público para 

provimento de cargos de sua estrutura. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: divirjo do relator, opinando pelo 

registro excepcional dos registros. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Acompanho a divergência. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Acompanho a divergência suscitada pelo Conselheiro Luis da Cunha Teixeira e 

considerando o empate na votação, profiro voto de qualidade em favor da divergência. 

Encerrada a fase de votação, a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, pelo voto de 

qualidade, conforme previsão contida no §3º do art. 184 do RITCE, vencido o relator, deferir 

em caráter excepcional os registros. Prosseguindo-se foi anunciado o  Processo nº 2016/51244-
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9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Superintendência do 

Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora 

foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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 denegação do registro, com a determinação de 

imediata cessação de todo e qualquer pagamento em curso oriundo dos respectivos contratos, 

adotando-se as medidas cabíveis para a rescisão dos mesmos e entende ainda, que o Gestor 

Público que autorizou a contratação considerada irregular, no caso o Chefe da Casa Civil, Sr. 

José Megale, deve ser responsabilizado a devolução aos Cofres Públicos e que faça a Inspeção 

Extraordinária para apuração dos valores despendidos além da multa regimental e 

determinações à Susipe, à Casa Civil e por fim promover o encaminhamento de cópia dos 

elementos comprobatórios ao Ministério Público do Estado do Pará, bem como nos termos da 

Recomendação nº 02/2016 emitida pela Corregedoria-Geral do Ministério Público de Contas. 

(pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir em caráter excepcional o 

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

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

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

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Presidente, rapidamente. A Doutora Milene fez um voto bem elaborado e 

fundamentado. Nós tivemos aqui neste Plenário a presença do superintendente do sistema 

penal, também em reunião interna com os conselheiros, justificando diversas dificuldades que 

ele teria nesse período. Obviamente que não é uma manifestação exclusiva, direta, sem 

excepcionalidades. No meu caso, o conselheiro Nelson da mesma forma, nós votamos 

acompanhando a excepcionalidade porque já tivemos duas ou três justificativas convincentes, 

que explicaram a esse plenário e a esta Corte, é excepcionalidade, realmente, como disse a 

Doutora Milene, é excepcionalidade de fato, não é uma coisa que virou regra. Neste caso, 

justificando o meu voto. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2017/53450-5, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de 
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Clínicas Gaspar Vianna, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada 

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

seu voto para indeferir o registro, com expedição da recomendação a Fundação Pública 

Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, para realizar concurso público para provimento 

de seus cargos públicos em substituição aos servidores temporários. Consultado o Plenário, este 

assim se manifestou: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: divirjo do 

relator, opinando pelo registro excepcional dos registros. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Acompanho a divergência. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a divergência suscitada pelo Conselheiro Luis da 

Cunha Teixeira e considerando o empate na votação, profiro voto de qualidade em favor da 

divergência. Encerrada a fase de votação, a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, 

pelo voto de qualidade, conforme previsão contida no §3º do art. 184 do RITCE, vencido o 

relator, deferir em caráter excepcional os registros. Neste momento se registro a saída de 

Plenário do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhora presidente, 

senhores conselheiros. Eu gostaria só de fazer uma observação – como bem anotado pelo 

conselheiro Cipriano – em relação a esses processos de contratação temporária, e em relação 

aos deferimentos excepcionais que a gente tem aplicado reiteradamente na Casa. Como bem-

dito pelo conselheiro Cipriano, é preciso que se empreenda um maior rigor em relação a 

análise desse processo, porque sequer mesmo o critério da economicidade pode ser aceito, 

tendo em vista que, a cada dois anos quando se troca o servidor temporário a todo um custo de 

aprendizado, de continuidade daquele serviço público, isso sem contar com as despesas 

trabalhistas que se têm com a demissão desses servidores. Então, se a necessidade é 

permanente, o correto realmente é a realização do concurso público. Então, a preocupação 

colocada aqui, pelo conselheiro Cipriano, é muito importante porque o deferimento 
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excepcional de forma reiterada, acaba por retirar a excepcionalidade e acaba, na verdade, por 

tornar pejorativa essa excepcionalidade desse registro, o que acaba, de certa maneira, a 

comprometer a nossa missão constitucional, enquanto procuradora e protetora do Erário 

Público. Não só isso, dos valores constitucionais que regem a questão da contratação, da 

permanência e da prestação de serviço público. É por isso que, normalmente, quando 

analisamos – pelo menos no caso do meu gabinete – os processos de admissão temporária, 

somente consideramos o deferimento excepcional nos casos em que a excepcionalidade está 

devidamente comprovada, e não de forma abrangente e genérica, para não macular justamente 

nosso mister e a nossa função constitucional. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

2002/52544-2, que trata do Revisão de Proventos de Aposentadoria em favor de Raquelita 

Athias, Procuradora Deila Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha. 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 proposta de decisão 

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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Neste momento se registrou o retorno ao 

Plenário de sua Excelência o Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Na sequência foi anunciado 

o Processo nº 2009/50538-5, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria de Nazareth 

Dutra Mendes, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. 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 proposta de decisão 

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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 
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disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que neste momento se ausentou 

temporariamente do Plenário. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/51212-0, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Lucival Cardoso de Aviz, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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 proposta de decisão 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Luis da Cunha Teixeira. Registrou-se neste momento o retorno ao Plenário do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o Processo 

nº 2012/50162-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Procuradoria Geral do Estado do Pará, 

exercício financeiro de 2011, responsável Caio de Azevedo Trindade, 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 regularidade das contas, sem 

prejuízo de que sejam acolhidas as recomendações formuladas pela Secex (pausa). A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, determinar o atendimento às 

recomendações formuladas pela Secex. 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 

2015/50944-9, que trata da Denúncia formulada pela empresa Santa Edwiges Turismo Eireli 

Epp, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 235

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

jurídico foi pelo pela improcedência da denúncia em apreço, contudo, que seja a Seduc instada 

a proceder à devida apuração da conduta atribuída ao pregoeiro no certame em referência e que 

os presentes autos sejam juntados às contas anuais da Seduc do exercício de 2015, de forma que 

sejam alcançados pelos trabalhos da respectiva auditoria tanto o Pregão Eletrônico SRP nº 

002/2015-NLIC/SEDUC quanto o decorrente Contrato nº 084/2015 – SEDUC. (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para não conhecer a presente denúncia e determinar que a 

Seduc proceda a apuração quanto a conduta do Pregoeiro no certame em referência, em 

procedimento administrativo próprio, assim como os presentes autos sejam juntados às contas 

anuais da Seduc, exercício de 2015. 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 2012/52414-0, 

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

Estado, procedência Grêmio Musical Nazeazeno Ferreira, responsável Reginaldo Adilson 

Pereira Silveira, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, com pedido de vistas do Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, em sessão de 01/02/2018, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Esgotada a pauta de julgamentos e não havendo matéria 

administrativa, a presidência manifestou-se nos termos a seguir: Esta Presidência gostaria de 

relembrar o convite para a palestra de amanhã. Antes, gostaria também de agradecer ao 

Ministério Público, que nos cedeu o espaço, para que nossos servidores do Tribunal e do 

Ministério Público de Contas, pudessem passar o dia em palestra, aprimoramento e 

conhecimento do nosso sistema do E-Social. Em razão de termos iniciado as aulas do curso de 

pós-graduação no nosso auditório. O Ministério Público muito gentilmente nos cedeu o espaço 

e ontem nós tivemos a grande presença de servidores e técnicos desta Corte de Contas, e do 

Ministério Público de Contas, encerrando essa atividade do E-Social. Amanhã, às nove horas, 

o mesmo palestrante, Professor João Luiz Póvoa, estará aqui conosco, neste plenário, 

concluindo esse momento e nos dando de uma forma, para que nós possamos todos nos 

aprimorar nesse sistema do E-Social. Portando, gostaria de relembrar aos senhores 
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conselheiros, ao convite, para que todos nós possamos estar aqui presentes amanhã, às nove 

horas, para esse treinamento, informações e trocas de experiências. O Professor João Luiz 

estará conosco encerrando hoje o momento, com todos os técnicos do Tribunal e do Ministério 

Público, e a amanhã ele encerra aqui nesse plenário conosco. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador Stanley Botti Fernandes: Senhora presidente, eu agradeço a palavra. Em 

primeiro lugar, gostaria de dizer que foi uma honra poder receber os servidores do Tribunal de 

Contas do Estado, na nossa sede do Ministério Público de Contas. Dizer que nós é que ficamos 

agradecidos pela confiança do Tribunal em realizar esse evento lá. Para nós é uma honra 

recebê-los, já que tantas vezes o Tribunal também nos acolhe nos seus treinamentos e 

capacitações, e que as portas estarão sempre abertas, sempre que o Tribunal desejar, assim o 

fazer também. Em segundo lugar, também parabenizar Vossa Excelência e toda a direção do 

Tribunal pela realização desses eventos de capacitação e treinamentos dos seus servidores. 

Aproveito o ensejo, para reforçar o convite aos eminentes conselheiros, também aos servidores 

da Corte, para o Seminário que o Ministério Público de Contas realizará no próximo dia 28, 

próxima quarta-feira, a partir das 14 horas, até às 20 horas, no Auditório da Faci, que contará 

com a presença do Professor Scaff, e também do Procurador do TCU, Júlio Marcelo de 

Oliveira. Também com debatedores de escol, como o eminente conselheiro Cipriano Sabino, 

que abrilhantará o evento com a sua presença e a sua participação. As inscrições são 

gratuitas, podem ser feitas pelo nosso site. Por último e mais importante, o nosso Procurador 

Geral, Dr. Felipe Rosa Cruz, pediu que eu comunicasse Vossas Excelências para que se façam 

presentes, na próxima sexta-feira, às onze horas, no salão nobre do Ministério Público de 

Contas, para o descerramento da placa que leva o nome do nosso decano falecido, Dr. 

Antônio, que dará nome ao prédio do Órgão. Nós gostaríamos muito de contar com a presença 

de todos. Ficaremos felizes em recebe-los lá. Agradeço a palavra, presidente. Manifestação da 

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

Obrigada pela parceria e por tudo, pela cooperação entre o Ministério Público e o TCE.  

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, eu gostaria de fazer um registro. Também agradecer ao Doutor Stanley, sendo o 

conselheiro Cipriano um ilustre debatedor e vossa excelência me dirime a dúvida de vez, 

porque disse para mim que começada às oito e meia da manhã. Eu sei que é às 14 horas, ele 
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queria que eu esperasse por ele esse tempo todo lá, em pé, na porta do auditório. Presidente, 

faço isso, logicamente não alegre por fazê-lo, mas quando nós temos algumas perdas em nossa 

sociedade, também é importante que a gente não deixe passar em branco a nossa lamentação e 

infelizmente isso acontece no nosso dia a dia. Eu quero registrar que, na semana passada, 

faleceu nesta cidade, já ultrapassando os 90 anos de vida muito bem vivida, uma figura 

excepcional pela tradição, pela vida que teve, proveitosa em benefício da nossa coletividade, 

que foi a Professora Celeste Camarão Proença. Era viúva do saudoso advogado, cronista, 

esportista, bancário, compositor, Edyr Proença. Da minha parte, teve uma estima 

extraordinária, admiração fraterna e exatamente por tantas, tantas centenas de jovens e já 

adultos na nossa sociedade, que tiveram nela uma mestra excepcional da língua portuguesa. 

Era uma intelectual de primeira linha, uma figura reverenciada, estimada por toda a sociedade 

de Belém, posso até dizer do estado do Pará e que formou tantas e tantas gerações. Era 

absolutamente completa, no que se refere ao manuseio do nosso idioma – seja por prosa ou 

verso, era poeta também, de mão cheia – e fez, portanto, a construção de uma família 

excepcional, da qual eu me honro e me orgulho de dizer que sou amigo de todos, especialmente 

dela e do seu falecido marido e dos seus filhos. Eu quero registrar essa perda significativa 

para a nossa sociedade, ela deixará saudade, como já está deixando, mas certamente estará 

acolhida nos braços do senhor. Eu peço que também sobre a família, seus filhos especialmente, 

que com a magnanimidade divina, sejam abençoados para suportar esse momento que é muito 

difícil, de uma pessoa que, por tantos anos, conviveu positivamente com todos nós. Eu queria 

que esta Casa, se assim concordasse, levasse a família, na pessoa dos cinco filhos que deixou: 

Edgar Augusto, Edyr Augusto, Janjo, Celina Cláudia e Ana Carolina, nossos votos de profundo 

pesar e que as bênçãos de Deus caiam sobre eles, com a conformação necessária para 

enfretamento desse momento de muita perda e, com certeza, muita dor para a família e para os 

seus amigos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada no Ofício nº 032-2018/SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu agradeço, em 

primeiro a Deus, agradeço a todos os conselheiros, Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís 

Cunha, André Dias, Odilon Teixeira; ao Procurador Stanley Botti, que nesta sessão, muito bem 

representou o douto Ministério Público de Contas, festejando seus dois anos de participação, 
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de atuação do controle externo paraense; aos conselheiros substitutos Julival Rocha, Milene 

Cunha, Daniel Mello e Edvaldo; aos servidores e servidoras; ao jurisdicionados presentes ou 

representados por seus procuradores e procuradores; aos servidores e servidoras desta Corte 

de Contas e do Ministério Público de Contas; aos nossos amigos internautas que nos 

acompanham através das redes sociais, todas as terças e quintas-feiras. Nosso muito obrigado.  

E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às onze horas e trinta e quatro minutos (11h34) e mandou que eu, Walmir 

Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 20 de fevereiro de 2018. 
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