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Nº 5.547 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e quatro (24) do mês de abril 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, 

Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva 

Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, a 

Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de Contas, Procuradora Geral 

Silaine Karine Vendramin, 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 Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior por motivo de força maior. Incontinenti, foi motivo de deliberação 

plenária, a ata da sessão ordinária do dia dezenove (19) de abril. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 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 Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. 

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

a. Não houve expediente, e, antes de determinar à leitura da pauta, a presidência colocou à 

apreciação plenária a antecipação do processo de número 2 da pauta uma vez que presente o seu 

responsável, o que obteve a unanimidade plenária. Deu-se, então, a leitura da pauta a partir do 

Processo nº 2012/50642-2, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Loteria do Estado do 

Pará, exercício financeiro de 2011, responsável Jorge Otávio Bahia de Rezende, Procurador 
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Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

das contas com ressalva, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao seu responsável. 

Pausa. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável, Senhor Jorge Otávio Bahia de 

Rezende 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, Presidente Conselheira; 

bom dia, nobres Conselheiras e Conselheiros deste egrégio Tribunal; bom dia ao Ministério 

Público. Eu gostaria só de fazer uma ponderação, Presidente e nobres Conselheiros e 

Conselheiras, a respeito da situação da LOTERPA, que até hoje, infelizmente, eu não consegui 

no papel, transmitir essa mensagem aos analistas aqui desse Tribunal. Quando eu assumi a 

LOTERPA em 2011, que é o que a gente está falando aqui agora, Conselheiro André Dias, eu 

tinha quatro servidores, todos de nível fundamental. Servente, auxiliar de serviços gerais era a 

pessoa que fazia o cafezinho, que limpava banheiro, que fazia protocolo. Este fato é tudo que o 

analista da segunda Controladoria apontou e o Ministério Público também seguiu, de um 

orçamento de um milhão e quase 700 mil reais à época, não tem nada que desabone a minha 

conduta. Eu zelei pelo patrimônio público, eu zelei pelo erário e não vejo nada que possa me 

condenar. Eu estou sendo condenado pelo atraso na entrega do primeiro quadrimestre, sem ter 

servidor qualificado para tal; em maio – eu tenho o documento aqui – eu solicitei a ajuda da 

SEAD para que me mandasse até servidores de outros órgãos, de outras secretarias, 

Conselheiro André, para que eu pudesse levar a cabo. Eu sempre digo que a LOTERPA foi a 

minha universidade, eu sou formado em administração de empresas, Conselheiro Nelson 

Chaves, mas lá eu pude exercitar na prática a minha formação profissional. Contra tudo e 

contra todos. Para vocês terem uma ideia, foi naquele momento de mudança de governo, eu 

não estou aqui para julgar ninguém politicamente, mas luz cortada do órgão, sem telefone, sem 

servidor, eu mesmo dirigia o carro que estava à disposição e isso não me envergonha, de jeito 

nenhum, dei prego na rua por problemas mecânicos com o carro. Mas me orgulho e tenho 

muita honra do que eu fiz lá. Já na outra sessão aqui neste nobre Tribunal, meu nome é Jorge 

Otávio Bahia de Rezende e eu me orgulho dele, não tenho nada que desaponte. Queria fazer 

umas ponderações aqui, inclusive quando eu falo na contratação do prévio empenho. Eu tinha 
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acabado de assumir o órgão, o SIAFEM estava fechado e nós tínhamos uma demanda 

trabalhista, Conselheiro André, de 365 mil reais, e foi no dia primeiro de fevereiro daquele 

ano. Eu tinha duas situações, ou eu enfrentava esse problema, infelizmente tive que fazer essa 

contratação, mas foi publicado no Diário Oficial a tempo e à hora; eu assumi a despesa, tinha 

previsão orçamentária, Conselheiro Luís Cunha e Conselheiro Nelson Chaves, foi pago no 

exercício, nunca extrapolei orçamento e sempre paguei as contas em dia. E nós conseguimos 

vencer a ação trabalhista e economizamos para o erário público, 365 mil reais à época, volto a 

pedir a reflexão de vocês. Então eu tenho aqui os dados da ação trabalhista, para quem quiser 

ter acesso. Volto a falar, no orçamento de R$ 1.674.000,00 (um milhão, seiscentos e setenta e 

quatro reais), os analistas não acharam nenhum problema de lesão aos cofres públicos e de 

lesão ao erário, uma simples pendência burocrática – me perdoem a franqueza, mas para mim 

é muito estranho me cobrarem o prazo de poucos dias para apresentação do primeiro 

quadrimestre, que depois não ocorreu mais porque aí a gente já conseguia fazer uma estrutura 

mínima, mesmo precária de servidores, Conselheiro André, para vencer essa dificuldades, mas 

a minha prestação de contas está sendo avaliada sete anos depois. Então só o jurisdicionado é 

penalizado, me perdoem a franqueza, eu estou falando aqui e não sou advogado, estou falando 

com o coração. Todos esses pontos que foram apontados pelo analista, contratação; falta de 

orientação processual; falta de controle interno, nós tínhamos na época a lei que eu só poderia 

contratar o temporário por seis meses renováveis por mais seis meses. Respeitosamente, nobres 

Conselheiros e Conselheiras, não há ser humano que consiga levar uma administração 

minimamente profissional e com competência com uma rotatividade de servidores nesse ponto. 

Até o controle interno, Conselheiro André, era temporário, para você ter uma ideia. Nós não 

tínhamos nada no quadro. Eu queria muito que esse Tribunal fizesse o julgamento por 

resultados, a minha avaliação de fora – me perdoem a franqueza, volto a pedir desculpa se eu 

ferir esse Tribunal – me parece – alguns amigos até me aconselharam: “não Jorge, vai ser 

julgado com ressalva, mas digo: “não rapaz, vou lá me defender, eu acho que tenho esse 

direito e vou lá, vou ocupar o tempo dos nobres Conselheiros e Conselheiras com a minha 

defesa – que o Tribunal tinha que olhar os resultados. No primeiro ano, a LOTERPA estava 

cinco anos interditada, sem lei porque foi declarada inconstitucional pelo Supremo e no 

primeiro ano nós conseguimos desinterditar o órgão, vencemos a maioria das demandas 
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judiciais e em 2013, 2014, conseguimos aprovar a lei de reestruturação. Mas nada disso foi 

levado em conta pelos analistas, não que eu queira o elogio fácil, mas essa demanda por 

exemplo, da contratação de advogado por uma conta de 365 mil, Conselheiro Luís Cunha, se 

eu não tivesse tomado essa providência, de repente eu estaria sendo julgado hoje por desídia, 

por má-gestão, por não ter combatido a ação trabalhista. Volto a falar, o primeiro 

quadrimestre foi muito difícil, foi o primeiro quadrimestre do primeiro ano de gestão. Uma 

coisa é você ter uma estrutura à sua disposição e errar por não ter mandado a tempo esse 

primeiro quadrimestre, mas isso não impediu, Conselheiro André, a análise, a fiscalização, a 

atuação desta Corte de Contas. Nada impediu, inclusive o próprio Ministério Público se 

manifesta nesse sentido, a própria segunda Controladoria que apoia, não houve nada, houve 

transparência sobre tudo. A sugestão é pela minha – eu digo condenação, não sei se eu estou 

me expressando adequadamente. Mas, para mim pessoalmente, é uma condenação ter que 

pagar multa por uma situação dessa. Nobres Conselheiros e Conselheiras, Presidente do douto 

Ministério Público, nós estamos falando de um órgão que estava interditado, sem servidores 

com competência, com qualidade para fazer esse atendimento como o Tribunal está me 

exigindo agora. Foi no primeiro quadrimestre, depois desse início, não houve mais problema 

em apresentação intempestiva de prestação de contas. Então eu faço um apelo, eu sei que 

vocês são julgadores, mas têm um excelente senso de justiça, é isso que me traz aqui. Eu 

poderia muito bem-estar na minha casa ou no meu trabalho e “as contas foram aprovadas com 

ressalva e tem a multa”. Não, eu me insurjo contra isso, eu venho aqui de peito aberto e cara 

limpa dizer que é inaceitável para mim. Quer dizer, ninguém achou nada, não tem nada, até 

porque eu não fiz nada de errado, Conselheiros. Quase um milhão e 700 mil reais à época, em 

2011 e os analistas não acharam nada de equivocado, nada de errado, o próprio Ministério 

Público referendou isso, que as irregularidades são ínfimas em relação ao orçamento que foi 

tratado e eu estou sendo só julgado e condenado porque o primeiro quadrimestre, do primeiro 

ano de gestão com luz cortada, telefone cortado, quatro servidores de nível fundamental para 

avançar toda essa estrutura da Loteria. Eu faço um apelo às Vossas Excelências para 

considerar essas minhas ponderações, muito obrigado. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 
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acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, 

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50404-6, 

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

Públicos Estaduais, procedência Encargos Gerais - Procuradoria Geral do Estado, exercício 

financeiro de 2010, responsável Ibraim José das Mercês Rocha, 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 pela regularidade das contas com 

ressalva, com expedição de determinação para que observe as normas quanto ao registro dos 

bens imóveis oriundos das desapropriações e recomendação ao órgão auditado quanto ao bom 

funcionamento do Controle Interno. 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 regulares com 

ressalva. Por fim propondo que seja expedida recomendação ao órgão auditado para que 

priorize o bom funcionamento do Controle Interno, formando equipe de trabalho, com vistas ao 

desempenho de suas funções, de forma tempestiva, em conformidade com o art. 36 do Decreto 

n. 2.536/2006, c/c art.41 do Decreto n. 2.576/2010. 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 pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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. 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 do senhor Eslon Aguiar Martins, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo 

de multa regimental e atribuir responsabilidade solidária ao senhor Valdir Ganzer, e ainda 
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imputação da multa. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

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

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares dos senhores José Alexandre 

Buchacra Araújo; e Eslon Aguiar Martins, mas com aplicação da multa no valor de R$1.000,00 

(mil reais), ao senhor Eslon Aguiar Martins, pelo encaminhamento intempestivo da prestação 

de contas, e, ainda, aplicar ao senhor Valdir Ganzer a multa no valor R$1.000,00 (mil reais) 

pela não emissão do Laudo Conclusivo, infringindo o que determina a Resolução nº 13.989 de 

20/06/95. 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 2006/50709-0, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Porto de Moz, responsável Edilson Cardoso de 

Lima, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/53063-6, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Portel, responsável Pedro Rodrigues Barbosa, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

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

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

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

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao seu 

responsável a multa no valor R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cincoenta e nove 

centavos), em razão da intempestividade na prestação destas contas, ensejando a tomada das 

mesmas. 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 2012/52447-9, que trata da Tomada de 

Contas Especial instaurada no Instituto Verde Amazônico, responsável João Gabriel Dantas da 
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Silva, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, 

que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52458-1, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação de Produção dos Moradores de Capanema, responsável Socorro Célia 

Barbosa do Nascimento, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo 

responsabilidade solidária entre à responsável e à Associação de Produção dos Moradores de 

Capanema, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no art.73 c/c art.74, incisos III e VII 

da mesma Lei à responsável e à entidade convenente. A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

se fez representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 

irregulares, declarar solidariamente seu responsável e à Associação de Produção dos 

Moradores de Capanema em débito para com o erário estadual na importância de R$30.000,00 

(trinta mil reais), aplicar ao responsável a multa de R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos 

arts.82 e 83, item II da LOTCE c/c os arts.242 e 243, item I, alínea “b” e item III, alínea “a” do 

RITCE. 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 2013/51195-0, que trata da Tomada de 

Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Nair 

Nazaré Lemos, responsável Pedro Oliveira da Costa, Procurador Felipe Rosa Cruz, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, que solicitou a sua retirada de 

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

nº 2014/51920-0, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada na Prefeitura Municipal 

de Oeiras do Pará, responsável Edivaldo Nabiça Leão, 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 pela irregularidade das contas, com devolução do 
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valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao seu responsável. 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, declarar seu responsável em débito para 

com o erário estadual na importância de R$180.125,00 (cento e oitenta mil, cento e vinte e 

cinco reais), aplicando-lhe as multas de 15% sobre o valor do débito imputado e de R$931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pela instauração da presente 

tomada de contas especial e determinar a Secretaria Geral encaminhar cópia desta decisão ao 

Ministério Público do Estado, na pessoa do seu Procurador Geral de Justiça, para adoção das 

medidas que julgar necessárias, e à Seduc e à AGE, para ciência. 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 2016/50694-5, que trata da Tomada de Contas Especial 

instaurada na Prefeitura Municipal de Prainha, responsável Espólio de Sérgio da Graça Amaral 

Pingarilho, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade 

solidária entre o espólio e à Empresa Coimbra de Mendonça Engenharia Ltda. A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

voto para julgar as contas irregulares e, condenar o Espólio do Senhor Sérgio da Graça 

Amaral Pingarilho, solidariamente com a empresa Coimbra de Mendonça Engenharia Ltda 

(Súmula 286 do TCU), à devolução do valor de R$100.000,00 (cem mil reais), devidamente 

corrigido a partir de 05.07.2012 e acrescido de juros de lei até a data de seu efetivo 

recolhimento. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em 
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que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50673-9, 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 Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, 

continuação do julgamento iniciado na sessão ordinária de 30/01/2018, que solicitou a sua 

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

Processo nº 2014/51573-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros, com as recomendações a 

Adepará e à Sead. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir em caráter 

excepcional dos registros. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: 

Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu do relator, acompanhando o parecer do 

Ministério Público de Contas; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira acompanhou o relator; 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou a divergência; Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira acompanharam o voto do relator. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por maioria de votos, acatar o voto do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/51578-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros, com as recomendações a 

Adepará e à Sead. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir em caráter excepcional dos 

registros. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiros Nelson Luiz 

Teixeira Chaves divergiu do relator, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas; 
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Conselheiro Luís da Cunha Teixeira acompanhou o relator; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

acompanhou a divergência; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o 

voto do relator. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de 

votos, acatar o voto do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50697-3, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, 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 denegação do registro, com imediato desligamento da 

servidora caso ainda esteja vinculada aos quadros da Administração Pública e determinação à 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir em caráter excepcional dos registros. 

Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves divergiu do relator, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas; 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira acompanhou o relator; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

acompanhou a divergência; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o 

voto do relator. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de 

votos, acatar o voto do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50164-4, que 

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

Públicos Estaduais, procedência Encargos Gerais - Procuradoria Geral do Estado, exercício 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. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para julgar as contas regulares e determinar a Secretaria desta Corte de Contas expedir 

ofício com as recomendações propostas pelo Órgão Técnico. Consultado o Plenário, este se 

manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 
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Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2017/50398-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Bannach, responsável 

Valbetanio Barbosa Milhomem, Procurador Felipe Rosa Cruz, 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. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

contas regulares e determinar a Secretaria desta Corte de Contas expedir ofício com as 

recomendações proposta pelo Órgão Técnico. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram 

aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

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

ADMINISTRATIVA: Em cumprimento ao protocolo de entendimento firmado em 11.12.2013 

entre o TCE Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID -  durante gestão do 

presidente conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior que tornou esta Corte de Contas 

elegível para a realização de auditoria independente adequada ao padrão internacional de 

normas exigido pelo Banco e de acordo com a resolução do TCE Pará n.º 18.700, de 31 de 

março de 2015, apresento para ciência deste Tribunal Pleno o quarto Relatório de Auditoria 

Externa realizada nas demonstrações financeiras encerradas em 31.12.2017, no projeto de 

melhoria da qualidade da expansão da estrutura da educação básica do estado do Pará, sendo 

o projeto financiado pelo contrato de empréstimos firmado entre o  governo do Estado do Pará 

e o BID, filiado ao grande pacto no estado do Pará. Ressalto que até o dia 31.12.2017, o BID 

liberou o montante de 89 milhões e 800 mil dólares, o equivalente a 44,74% do valor principal 

aprovado, de 200 milhões. E que a SEDUC com recursos exclusivos do BID iniciou em 2017 a 

execução de 29 obras nas escolas do estado, e a reforma e ampliação de sua sede na Avenida 

Augusto Montenegro. Cumpre-se, desta forma, o prazo previsto na Resolução supracitada. E 
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nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada 

a sessão às dez horas e vinte e oito minutos (10h28min) e mandou que eu, Walmir Pantoja 

Clemente, Subsecretário-geral em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
 
 

Belém, 24 de abril de 2018. 
 
 
 

 
WALMIR PANTOA CLEMENTE 

Subsecretário em exercício 
 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 26 de abril de 2018. 
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