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Nº 5.544 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia doze (12) do mês de abril 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

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

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes de Souza e, 

ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas, procurador 

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. Justifico a ausência do Conselheiro André Teixeira Dias para 

tratamento de saúde. Incontinenti, foi motivo de deliberação plenária, a ata da sessão ordinária 

do dia dez (10) de abril. 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: Impedido na forma regimental. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora 

Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, havendo 

expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura 

da correspondência da Senhora Marilda Nunes. Manifestação do Senhor Secretário Geral: Cara 

Conselheira Lourdes Lima, gostaria de, em meu nome e de meus filhos, agradecer a 

homenagem prestada na sessão deste TCE. A propositura do Conselheiro Nelson Chaves, meu 

amigo por quem tenho admiração e respeito pela sua conduta, acolhida pelos ministros desta 

Corte de Contas, muito nos sensibilizou e que demonstrou a grandeza e o reconhecimento deste 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 514

Egrégio Colegiado. O escritor, filósofo e político brasileiro Mariano José Pereira da Fonseca, 

Marquês de Maricá, que foi ministro da Fazenda, conselheiro de Estado e senador do Império 

do Brasil. Enquanto filósofo, Maricá disse que: “Há homens para nada, muitos para poucos, 

alguns para muito, nenhum para tudo. ” Tenho convicção que o Alacid encaixou-se entre 

“alguns para muito”, conforme mostra seu legado de obras por todo o nosso Estado. Sua 

conduta ética o incentivou a valorizar o papel das Cortes de Contas, levando-o a criar o TCM, 

bem como fortalecer o TCE, inclusive com a construção de sua nova sede, que permanece até 

hoje. Receba e transmita aos nobres Conselheiros nossos sinceros agradecimentos e, em 

especial, ao Conselheiro Nelson Chaves, autor da proposição. Afetuosamente, Marilda Nunes. 

Em seguida, Sua Excelência, em homenagem à presença do jurisdicionado, solicitou ao 

plenário inversão na pauta do processo de número dois (02), que obteve a assertiva dos demais 

membros da Corte para esta primazia. Então, solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta 

que, procedeu ao anúncio do Processo nº 2008/53248-4, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação Paraense de Desenvolvimento Socioeconômico Bem Viver, 

responsável Manuel Nemésio Ferreira dos Santos, 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 pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária entre ao responsável e 

Associação Paraense de Desenvolvimento Socieconômico Bem Viver, sem prejuízo das multas 

regimentais, ficando, ainda, inabilitados para o exercício do cargo em comissão ou função de 

confiança na administração estadual, por até cinco anos e proibidos de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, de forma direta ou indireta, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritários, pelo prazo de até 

três anos. Ademais, que os mesmos sejam inscritos no cadastro de inadimplentes do TCE e 

remessa dos autos ao Ministério Público Estadual e à Procuradoria Geral do Estado, pelos 

indícios de improbidade administrativa e para que a mesma providencie as medidas cabíveis. A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável, Senhor Manuel Nemésio Ferreira Dos 

Santos estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-

lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia. Peço desculpas aos senhores 
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e a senhoras por não ter a habilidade de falar bonito assim como os senhores. Na época eu era 

servidor de um gabinete, era pessoa de confiança, então surgiu a possibilidade de eu ser 

indicado para ser presidente de uma entidade e fui, de muito boa-fé e criamos essa associação. 

Então de lá para cá, todo processo que se deu em relação aos valores repassados por essa 

entidade, foram de competência das pessoas que cuidavam disso, eu só dei o meu nome em 

função de ser pessoa de confiança. Então as pessoas citadas no processo, eram as pessoas 

responsáveis por fazer todo o evento e cuidar das prestações de contas, etc. E muito tempo 

depois eu fui descobrindo que a coisa não funcionou do jeito que era para ter sido feita; não 

tive condições de contratar advogado, eu sou uma pessoa muito humilde, moro em um 

quartinho alugado com a minha esposa e meu filho menor, cuido da minha vida com muita 

dificuldade. E hoje estou aqui, diante dos senhores e das senhoras, humildemente ouvindo 

essas coisas que foram feitas de forma que não deveria ser. Eu, particularmente, estou com 

muita vergonha de estar aqui tentando me defender, não pude contratar advogado para vir 

fazer isso aqui, de modo que eu peço aos senhores e às senhoras que, ainda assim, revejam a 

situação e se quiser aprovar, pelo menos com ressalva. É o que eu tenho a dizer, obrigado.  

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarar 

solidariamente seu responsável e a Associação Paraense de Desenvolvimento Sócio Econômico 

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

reais), aplicar ao responsável as multas de 10% (dez por cento) sobre o débito apontado e 

R$1.000,00 (um mil reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2014/50161-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Capanema, 

responsáveis José Alexandre Buchacra Araújo e Eslon Aguiar Martins, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua 

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

Processo nº 2013/50957-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de São Miguel do Guamá, responsável Vildemar Rosa Fernandes, Procuradora Deíla Barbosa 
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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 retificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado, com aplicação das multas regimentais e, ainda, pela 

inabilitação para cargo em comissão e função de confiança. 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 proposta de decisão para julgar as 

contas irregulares, condenando o responsável a devolver a importância de R$40.833,69 

(quarenta mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos) aplicando-lhe as multas 

de R$4.083,36 (quatro mil, oitenta e três reais e trinta e seis centavos) pelo débito apontado e 

R$1.359,29 (mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos) pela instauração da 

tomada de contas, aplicar, ainda, a senhora Disseia da Silva Maia a multa de R$931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela não emissão do laudo 

conclusivo. Por fim, determinar remessa de cópias desta decisão 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 da relatora. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/50252-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Sócio-

Ambiental Bragantina, responsável Angela dos Santos Rodrigues, Procurador 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 pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária entre à responsável e a 

Associação Sócio-Ambiental Bragantina, com aplicação das multas regimentais e determinação 

à Fundação Curro Velho. 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 
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Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, condenando solidariamente o 

responsável e a Associação Sócio-Ambiental Bragantina a devolução de R$ 74.000,00 (setenta 

e quatro mil reais), aplicando as seguintes multas: À Associação Sócio-Ambiental Bragantina 

no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) pelo débito apontado; à responsável no valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais) pelo débito apontado e R$931,00 (novecentos e trinta e um reais) 

pela instauração da tomada de contas; remessa de cópia desta decisão 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2014/50509-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Muaná, 

responsável Raimundo Martins Cunha, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50902-5, que trata 

do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 

pela Conhecimento e provimento ao recurso de reconsideração interposto, reformando-se 

parcialmente os termos do Acórdão 55.596/2016, do TCE, para aplicar ao responsável, senhor 

Raimundo Reis Barbosa Ribeiro a penalidade de inabilitação a cargo em comissão ou função de 

confiança, nos termos do art. 85 da LOTCE. 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 proposta de decisão para conhecer 

do recurso, para no mérito dar-lhe provimento, retificando a decisão recorrida para aplicar ao 

senhor Raimundo Reis Barbosa Ribeiro a penalidade de inabilitação a cargo em comissão ou 

função de confiança pelo prazo de 2 (dois) anos, dando-se ciência desta decisão à SEAD. 

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

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Registrou-se neste momento a saída de plenário do 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado Processo nº 

2013/51140-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 

Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora 

foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 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 indeferimento dos registros, com as 

recomendações ao Detran e à Sead. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

os registros, com as recomendações ao Detran. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim 

votaram: Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu da relatora, acompanhando o 

parecer do Ministério Público de Contas; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira acompanhou a 

relatora; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou a divergência; Excelentíssima 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanhou o voto da relatora. Em 

seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar o voto 

da relatora. Registrou-se neste momento o retorno ao plenário do Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50328-8, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato 

Chaves", Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros 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 indeferimento dos registros, com as recomendações ao Centro 

Perícias Científicas “Renato Chaves e à Sead. 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 Consultado o Plenário, Suas Excelências assim 

votaram: Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu da relatora, acompanhando o 

parecer do Ministério Público de Contas; Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

acompanhou a divergência. Conselheiro Luís da Cunha Teixeira acompanhou a relatora; 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou a divergência; Excelentíssima Conselheira 
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Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanhou o voto da relatora. Em havendo 

empate na votação, a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira apresentou voto de qualidade no sentido de acompanhar a Relatora. Pausa. A 

presidência proclamou o Resultado: Voto da relatora foi o vencedor pelo voto de desempate. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53438-9, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Fundação Carlos Gomes, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, 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 denegação do registro, devendo 

ser adotadas as medidas cabíveis para suspensão de todo e qualquer pagamento, haja vista o 

prazo de vigência ainda em curso, com termo final para outubro de 2018 e, ainda, expedição de 

recomendações à Fundação Carlos Gomes. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53838-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas 

Gaspar Vianna, 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 indeferimento do registro. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/52653-8, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Benedito Alves Pereira, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 
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Excelência proferiu proposta de decisão pelo arquivamento do processo. Consultado o Plenário, 

este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que 

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. 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 Luís da Cunha Teixeira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/52945-0, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de José Barbosa da Silva, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Neste momento registrou-se a saída do plenário do 

Conselheiro Luís da Cunha. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53297-1, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Nataniel Barbosa da Silva, Procurador Felipe Rosa 

Cruz, 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. Neste momento registrou-se a saída do plenário 

da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que transferiu a presidência ao Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51087-3, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Paulo Carvalho Costa, Procurador Felipe Rosa Cruz, cuja 

Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 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 deferimento do registro. Pausa. A 

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

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

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

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

2018/50243-5, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Romualdo Savedra Guimarães, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, 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 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. Neste momento registrou-se o retorno ao plenário do Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira e da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que recebeu a presidência do 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51430-

9, que trata da Consulta formalizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa 

Social, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu seu voto pela possibilidade de contratação direta de professores, instrutores 

e monitores para efetivação dos cursos constantes no planejamento acadêmico dos órgãos civis 

e militares, em ambas as hipóteses previstas na lei nº 8.666/93; o servidor pode ministrar aula 

durante o expediente sem recebimento de vantagem e sem necessidade de compensação desde 

que a atividade seja inerente ao exercício do cargo, caso contrário será devida a gratificação de 

docência, nos termos do art. 141 da lei nº 5.810/94. 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 

2018/50047-3, que trata do Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público de Contas do 

Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento e determinar o 

processamento do recurso de reconsideração. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim 

votaram: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves acompanhou o relator; Conselheiro Luís da 

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

estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. 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 
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recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA 

ADMISTRATIVA: Senhores Conselheiros e Conselheira, considerando a parte final do artigo 37, 

inciso dez da Constituição Federal de 88; o artigo 118 da Constituição Estadual combinado com o 

artigo 117 da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994, considerando o artigo 15, inciso XXV do 

Regimento Interno desta Corte de Contas do Estado do Pará; considerando ainda a estimativa de 

pacto orçamentário e financeiro para gastos com pessoal realizada pela Secretaria de 

Administração desta Corte, submeto à deliberação plenária a proposta para a reposição dos 

vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Tribunal de Contas do Estado do Pará 

no percentual de 3%, ressaltando que os efeitos financeiros da proposta ora formulada incidirão a 

partir deste mês de abril de 2018. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Daniel Mello: Me parece que a inflação do ano passado foi algo em torno de 2,85%. É 

só uma questão de ordem técnica realmente, que a reposição é possível por essa medida, aumento e 

aí houve ainda que pequeno um aumento real que seria por meio de lei. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nós 

consideramos, inclusive, a do ano passado com a juntada desse ano. Realmente, aproximado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: É só por uma 

questão técnica. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora Presidente, pelo que eu vi na proposta de Vossa Excelência, Vossa Excelência está 

seguindo a decisão do Executivo em ajustar em 3%, é isso? E essa Casa sempre acompanhou o 

Executivo, mas a ponderação do Conselheiro Daniel me chamou a atenção, por ser um ano 

eleitoral. Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Vossa Excelência esclareceu que está acompanhando o Poder Executivo, o Poder 

Executivo já encaminhou o projeto de lei para a Alepa, nesse sentido? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ele apenas 

anunciou e nós estamos acompanhando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Canja de galinha e cautela nunca fizeram mal a ninguém. Se é um projeto 

de lei que ainda vai ser discutido na Alepa, esses 3% podem não ficar estabelecido pelo Poder 

Legislativo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Eu acredito que não irá para a Alepa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Talvez seja o caso a gente ainda aguardar um pouco mais, 
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Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Se quiserem aguardar, porque a nossa preocupação era acompanhar porque 

pela informação que nós temos, que o governo do estado é uma questão de reposição 

acompanhando o IPCA do ano passado e parte deste ano. Então trazemos essa questão hoje por 

conta da folha de pagamento, mas se o plenário – a maioria – decidir que nós esperemos mais uns 

dias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que 

é cautela, senhora Presidente. Isso não vai trazer nenhum prejuízo de poder fazer alteração 

salarial ainda para o mês de abril, esperar mais uma semana. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É porque nós estamos com 

a folha de pagamento dependendo da nossa decisão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, se permite. Como há 

manifestações pertinentes no plenário, não digo contrárias, não vi ninguém manifestando 

contrário, mas uma observação de algum tempo para aclarar esses esclarecimentos, que seja do 

Legislativo na chegada do projeto ou do próprio Executivo, eu sugeriria à Vossa Excelência, se me 

permitisse, que votasse sobre isso na terça-feira porque esses pontos serão aclarados com certeza, 

temos hoje e sexta-feira, qualquer dúvida que ainda possa restar. Passaríamos para terça-feira, 

Vossa Excelência ficaria também resguardada na sua posição. Eu estou me dirigindo à Vossa 

Excelência mesmo porque é Vossa Excelência que tem que tomar a medida, dirige a Casa e terá a 

oportunidade de conversar com todos os membros, eventualmente com a nossa sempre oportuna 

assessoria do Ministério Público de Contas que também com certeza pode dar o esclarecimento 

para nós. E levaria essa matéria sem nenhum problema, para terça-feira à decisão plenária. 

Sugestão apenas que eu faço. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tranquilo, sem problema nenhum, o plenário é soberano. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, eu 

acho que o Conselheiro Nelson Chaves está corretíssimo. Questão de esperar mais uns dias não vai 

atrapalhar, para que fique assegurado no contracheque do mês de abril dos servidores. Eu acho 

que a senhora deixaria a gestão de pessoas, a administração de prontidão, já tomando 

preliminarmente as providências de cálculo, de folha e tudo mais, porém a gente bateria o martelo 

na terça-feira. Acho que o que Vossa Excelência está propondo está corretíssimo, porque essa 

Casa sempre caminhou assim, seguindo o Executivo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Se me permite, Conselheiro Luís Cunha, eu sei da 
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angústia da Presidente, já tive a honra de passar na cadeira e logicamente de Vossa Excelência, 

Conselheiro Luís Cunha. Conversava com Vossa Excelência, Conselheiro Cipriano, os outros, 

quem está na direção da administração tende a dar o máximo possível, quem não gostaria de 

conceder o maior aumento possível? Entretanto, algumas circunstâncias limitam as nossas 

vontades, o nosso desejo, então nesse sentido eu quero registrar que sei da preocupação de Vossa 

Excelência em fazer o melhor para que a Casa possa usufruir o possível reajuste que seja feito e a 

nossa proposta é exatamente nesse sentido, dirimindo todas as dúvidas que restar, que eu sei que a 

preocupação de Vossa Excelência é conceder o máximo que seja possível. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Porque na 

verdade é a reposição. Mas sem problema nenhum. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, o comentário que eu faço é que Vossa 

Excelência está de parabéns, primeiro pela iniciativa e a gente sabe que o valor de 3% pode 

parecer insignificante, mas é o que está sendo possível nesse momento pelo estado do Pará. Mas 

fica aqui o registro apenas, para no futuro, quando houver a possibilidade, tanto aqui como no 

Executivo, há uma dívida com os servidores do Executivo e engloba a gente aqui também, como? 

Durante dois anos não houve reajuste, um ano da minha gestão, um ano da gestão de Vossa 

Excelência. Essa é uma dívida que a gente tem com os servidores da Casa, não dá para fazer isso 

agora, a reposição, porque o próprio governo dialogou com a gente durante esses dois anos e 

colocou que não tinha como bancar isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro, não é questão do governo, é questão 

da situação momentânea. Nós passamos por um processo de crise, inclusive o estado do Pará 

conseguiu se manter, Vossa Excelência sabe que teve um ano em que passamos, e estamos 

passando por uma crise, que graças a Deus estamos tendo condições de equilíbrio. Muitos estados 

não vão ter condições, nem em 2016, 2017 e tampouco este ano. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas o que eu quero é nada em relação à Vossa 

Excelência, ninguém. Amanhã a Casa vai ter um outro Presidente, nós temos uma dívida com os 

servidores correspondente a dois anos que não houve reajuste. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mas não é culpa nossa, 

nem minha e nem sua. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Eu não estou falando isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira:  A culpa é da crise financeira. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu não posso me culpar, é só para 

não perder isso na memória porque quando houve a possibilidade lá na frente, que eu espero que o 

estado esteja bem, financeiramente, a gente começar a repor isso ao servidor. É muito importante 

isso. Eu estou falando isso, Conselheiro Odilon, porque eu sou a favor da boa remuneração para o 

servidor público, para que a gente possa cobrar dele o melhor desempenho. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: É o contrário, Conselheiro. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Então eu vou 

sempre defender a boa remuneração, mas cobrar resultado. Em relação à Casa, eu digo isso 

porque para mim causou uma frustração, Conselheiro Nelson, no meu último ano como Presidente 

não ter tido condições de reajustar o salário dos servidores. Causou uma frustração, mas não tinha 

como. O primeiro ano da Conselheira Lourdes Lima ela também não teve como e agora, graças a 

Deus, ela está tendo a oportunidade, de acordo com a inflação, pelo menos é o que está 

aproximado aqui, fazer a reposição de 3%. E fica apenas o registro, o que eu quero fazer é o 

registro de que ainda devemos dois anos aos servidores, que ninguém pode reajustar. Para que no 

futuro, eu espero, a gente tenha condições de poder fazer essa reposição e para mim isso é uma 

questão de justiça, mas nada contra Vossa Excelência agora, que está de parabéns. Eu não 

esperava que o governador fosse dar e nem Vossa Excelência, diante do contexto, mas Vossa 

Excelência já começa a reparar parte disso. Eu espero que lá frente, quem venha a conduzir esta 

Casa não perca isso de vista, eu estou apenas registrando para ficar na memória nossa e 

registrado aqui na ata desta sessão. Era isso que eu tinha a dizer, Presidente. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então esse 

assunto, de acordo com a proposta do Conselheiro Nelson, vai ficar para a próxima terça-feira. 

Nada mais a tratar, coloco a palavra à disposição dos senhores. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É muito rápido. Eu queria só fazer um registro 

que me alegra muito, sei que alegra Vossa Excelência também porque é o conjunto da medida 

administrativa e isso aqui sempre falo, tudo que sucede é razão do esforço de todos. Inclusive está 

presente no plenário o secretário da Secretaria de Tecnologia da Informação, é só para fazer o 

registro na ata da sessão, que o secretário fez distribuir a todos os Conselheiros, aos membros do 

Ministério Público, os nossos Conselheiros Substitutos, o relatório do primeiro trimestre de 2018. 

Eu ali estou de passagem, eu sou figurante praticamente, um pequeno condutor apenas, 

procurando o diálogo com todos, dizer e registrar que há o trabalho positivo, sequenciando a todas 
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administrações que por lá passaram, na presidência do Conselheiro Luís Cunha, procurando 

sempre que a gente possa oferecer o melhor para administração. Então eu queria me congratular 

com a equipe, agradecer verdadeiramente a todos os Conselheiros, Conselheiros Substitutos, aos 

ilustres membros do Ministério Público de Contas porque a todo momento que a secretaria, por 

meio do seu secretário, Doutor Carlos Gomes que está ali, eu mesmo quando tentei o diálogo no 

sentido de procurar uma ajuda, um apoio, isso jamais foi negado. De forma que esse relatório que 

é o trabalho da equipe, mas sobretudo quer revelar o trabalho de um conjunto de pessoas dos mais 

diversos níveis administrativos, no sentido de atingir o objetivo que todos pretendemos. Era só para 

que isso pudesse ficar registrado na ata, e eu pessoalmente agradecendo a todos por essa 

oportunidade e por essa ajuda que eu tenho tido no momento em que estou, eventualmente, na 

coordenação da área da tecnologia da informação nesse Tribunal. E agradecer à Vossa Excelência 

também, Presidente, porque todas as vezes que tenho, em nome da secretaria, reivindicado algo à 

presidência, em nenhum momento me foi negado esse apoio para atingir os objetivos que são os 

objetivos de todos nós. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada, a gente parabeniza pela ação, pela condução da 

coordenação, sempre proativa e que vem dando condições a esse trabalho. Parabéns também à 

Vossa Excelência pelo trabalho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves Eu também queria fazer esse registro aqui, quero me dirigir ao Conselheiro 

Luís Cunha, aqui está presente a Conselheira Milene, que também recebi da diretoria da Escola de 

Contas, a professora Karla Benson que está também desenvolvendo um trabalho extraordinário à 

frente da Escola, cumprimento o presidente do conselho, Conselheiro Luís Cunha. E foi a 

revelação de uma coisa muito positiva o alcance do TCE Cidadão, volto a dizer que não fora essas 

mãos benfazejas que em todos os níveis toca esse projeto que a gente tem a alegria de ver cada vez 

mais e mais longe do nosso centro, chegando em todos os níveis, na universidade, no ensino médio 

e até em algumas condições de ir à escola indígena, pregando nada mais do que a cidadania que 

para mim, modestamente, na minha observação, é o que tem faltado um pouco no nosso país em 

todos os níveis. É o princípio da cidadania. Se nós tivermos isso embutido em cada um de nós, 

certamente as coisas poderão se conduzir melhor. De maneira que eu queria, presidente Luís 

Cunha, que é do conselho diretivo, Conselheira Milene que está presente aqui, a diretora e toda 

essa equipe da Escola de Contas, que as vezes até de maneira anônima, vir ao trabalho no sentido 

de poder levar a imagem, a dimensão do Tribunal de Contas e sua real finalidade a todas essas 
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áreas.  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Verdade, eu quero agradecer também, toda a preocupação, agradecer o conselho 

consultivo da escola, agradecer a parceria também porque muitos trabalhos têm acontecido em 

parceria com as outras secretarias, mas principalmente com a Secretaria de Tecnologia da 

Informação. E a Escola de Contas já avançou além da parceria que nós estamos já com as 

universidades, o projeto TCE Cidadão que foi proposto por Vossa Excelência, teve todo o 

Colegiado, os servidores todos abraçaram esse projeto, ele já se expandiu para as escolas de 

ensino médio, para as universidades. Desde o ano passado já vem acontecendo com as 

universidades e Vossa Excelência muito bem lembrou, a educação indígena e já fui informada que 

o conselho consultivo junto com a Escola de Contas já está trabalhando para a aplicabilidade 

chegar até os quilombolas. E também é de festejar esse momento da Escola de Contas, Conselheiro 

Nelson, Vossa Excelência sabe, que nós estamos já também em um processo de educação à 

distância. Essa semana saiu já uma nota na imprensa, que a educação à distância também vai 

proporcionar muito a Escola de Contas aos servidores. Já estamos aqui com o curso de pós-

graduação, mas nós vamos ter a educação à distância, onde nós teremos a possibilidade de 

palestras, de trazer palestrantes, palestras de renomados juristas e outros professores de 

universidades do Brasil todo. Então é mais um ganho para o nosso Tribunal, através do ensino à 

distância. E esse trabalho está sendo feito pela Escola de Contas, conselho consultivo e Tecnologia 

da Informação do qual Vossa Excelência é coordenador, já desenvolveu um sistema para que 

realmente nós Conselheiros, servidores e jurisdicionados, tenhamos essa possibilidade de, através 

do sistema de informação, termos a orientação à distância, o ensino à distância. Isso vai ser um 

ganho considerável para os servidores, para todos nós inclusive e a parceria, resta dizer, que nós 

temos com o Ministério Público de Contas também. Então todos nós, todos nós mesmo, o Tribunal 

de Contas, o Ministério Público, estamos de parabéns e agradecemos à Escola de Contas na 

pessoa da Karla, ao conselho consultivo na pessoa do Conselheiro Luís e Conselheira Milene e à 

tecnologia de informação na pessoa de Vossa Excelência como coordenador, Conselheiro Nelson, 

Carlos e toda a equipe da Secretaria de TI. Acabei de receber uma informação de que a lei 8587 de 

28/12/2017 trata da reposição, ela já é uma previsão legal na lei orçamentária, por parte do nosso 

Tribunal de Contas, a secretaria acaba de informar. Mas nós já decidimos, vamos trazer na 

próxima terça-feira, só para a gente ficar tranquilo. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Apenas para registrar, comungo dos 
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cumprimentos à SETIN, à Escola de Contas e da mesma forma, eu apenas gostaria de registrar que 

também foi distribuído para os e-mails dos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e já fiz chegar 

fisicamente às mãos de Vossa Excelência na presidência, o relatório também da nossa ouvidoria. 

Já está desde ontem disponível nos e-mails de Vossas Excelências. Só isso, Presidente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Muito obrigada e parabéns à Vossa Excelência que está dando continuidade àquele 

trabalho que foi implantado com uma enorme demanda. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Se me permite a Ilustre Conselheira da ouvidoria.  

Dizer que a mensagem da ouvidoria foi escutada por todos nós. E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às doze horas e dois 

minutos (12h02min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário-geral do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 12 de abril de 2018. 
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