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Nº 5.556 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do cinco (05) do mês de junho 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, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes 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 André Teixeira Dias e 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha por motivo de força maior. Disponibilizadas, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal as atas das sessões ordinárias dos dias vinte e 

quatro (24) e vinte e nove (29) de maio de 2018, na forma do disposto no parágrafo único do 

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

submeteu o texto à deliberação do Plenário: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Aprovo a ata do dia vinte de quatro e estou impedido por força regimental 

para votar a ata do dia vinte e nove.  Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Aprovo-as. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Aprovo-as. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-as. 

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

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

ata do dia vinte e quatro e impedida, por força regimental, para votar a ata do dia vinte e nove. 

Em seguida, havendo expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário que 
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procedesse a leitura do ofício expedido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton 

Nobre. Manifestação do Senhor Secretário Geral: “Senhora Presidente, com justificado orgulho 

recebo a comunicação de Vossa Excelência, através do Oficio n° 062/2018-SEGER, datado de 

03/05/2018 e recebido em meu gabinete em 16/05/2018, de ter sido o meu nome escolhido para 

a outorga da Medalha Serzedello Corrêa pela unanimidade dos membros dessa Corte, 

acolhendo proposição do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Por me encontrar ausente do país, por ocasião da entrega desse expediente, somente 

nesta data me é possível expressar a Vossa Excelência, de modo extensivo aos seus eminentes 

pares, o registro de minha imorredoura gratidão. Por ter consciência da parcimônia dos 

critérios adotados por esse Tribunal para a concessão de sua maior honraria, ser 

recipiendário dessa Comenda torna ainda maiores o sentimento dessa gratidão e a percepção 

da responsabilidade em ostentá-la entre as mais gratas homenagens já recebidas. Aceite, pois, 

o meu emocionado agradecimento, que dirijo, igualmente, a cada membro do Tribunal de 

Contas do Estado, ficando no aguardo da comunicação da data em que a outorga será 

realizada. Cordialmente, Milton Augusto Brito Nobre.”. Em seguida, a presidência, informou 

ao colegiado a inversão da pauta de julgamentos, com primazia ao processo de número cinco, 

posto que havia interessado inscrito para sustentação oral. Em seguida o senhor secretário 

anunciou o Processo nº 2014/50149-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar da Escola 

Estadual em Regime de Convênio São Pio X, responsável Laurinha Nascimento Souza, 

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 

pela regularidade das contas com ressalva, e, aplicar a multa regimental a senhora Iracy de 

Almeida Gallo Ritzmann, além da expedição de determinação à Seduc e por fim, as Contas de 

Exercício da Seduc do ano de 2009 deverão receber a informação do fato aqui constatado, para 

a devida apreciação no processo de contas anuais ordinárias. A seguir, a Presidência proclamou 

que a procuradora da responsável Laurinha Nascimento Souza, Senhora Camila Góes Viana 

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: Excelentíssima Senhora Presidente desse 
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egrégio Tribunal, demais julgadores, bom dia. A senhora Laurinha foi responsável pela 

execução do convênio firmado entre o estado do Pará e o Conselho da Escola Estadual em 

Regime de Convênio São Pio X, que o objetivo era subsidiar as despesas de uniformes no valor 

de R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais). Como se observa no extrato juntado às folhas 22, 

o período indicado para o uso de recurso era de primeiro de setembro de 2009 até 27 de 

outubro de 2009, no entanto o cheque para pagamento dos serviços foi assinado apenas em 11 

de novembro de 2009, quando os uniformes foram efetivamente entregues. Mesmo sem receber 

os originais do termo de convênio e do plano de trabalho, que foram recebidos só em 11 de 

dezembro de 2013, a senhora Laurinha protocolou os documentos iniciais para a prestação de 

contas, porém em razão da única servidora responsável pela prestação de contas encontrar-se 

de licença em razão de um problema de saúde, a prestação de contas ficou parada, não tendo 

conseguido dar continuidade em razão da falta de conhecimento técnico. Em 26 de fevereiro de 

2014 foi feita uma visita técnica da SEDUC à escola e na ocasião foram fornecidos os 

procedimentos que deveriam ser tomados pela senhora Laurinha, que ouvindo a forma como 

deveria proceder a prestação de contas, deu prosseguimento à prestação. A prestação de 

contas, ainda que intempestiva e a peça de defesa apresentada, demonstram que não houve 

negligência por parte da senhora Laurinha, tendo em vista que em razão da ausência de 

conhecimento técnico, como até demonstrou o parecer do Ministério Público de Contas, essa 

falta de conhecimento técnico encontra-se justificada pelo princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Sendo assim, considerando a opinião do relatório técnico complementar e 

do parecer do Ministério Público de Contas, que opinou pela regularidade das contas da 

senhora Laurinha, pugna-se pela aprovação das contas referente ao montante de R$ 3.120,00 

(três mil cento e vinte reais) por ser medida de equidade. Era o que tinha a sustentar, obrigada. 

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, aplicar a responsável a multa no valor de R$931,58 (novecentos e trinta e um reais e 

cinquenta e oito centavos), em virtude da remessa intempestiva da prestação de Contas a este 

Tribunal, com fulcro na Resolução nº 18.980/2018 – TCE/PA e art. 83, VIII da Lei Orgânica 

c/c art. 151 do RITCE-PA (Ato nº 24/1994, vigente à época). Consultado o Plenário, Suas 

Excelências assim votaram: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves acompanhou a relatora, 
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tendo sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, invocando preceito 

regimental, solicitou vista dos autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela 

Presidência. Em seguida, Sua Excelência, devido à ausência do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias, solicitou a retirada de pauta dos Processos nºs. Processo nº 

2007/52958-6 e 2006/50709-0. E devido à ausência do Excelentíssimo Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha, foram retirados de pauta os Processos nºs 2013/53529-9 e 2017/51841-8. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51765-0, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Nair Pantoja de Araújo, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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, com aplicação da multa 

regimental ao senhor José Cláudio Couto Salgado. A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável supra, 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 deferir o registro, e, aplicar ao senhor 

José Cláudio Couto Salgado a multa no valor de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e 

cinquenta e nove centavos), pela intempestividade no envio do contrato em questão, com a 

advertência para que observe a recomendação sugerida pelo Ministério Público 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 2007/50715-3, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, responsável Antônio Nazaré Elias Corrêa, 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 pela 

irregularidade das contas, sem prejuízo da multa regimental ao seu responsável extensiva ao 

senhor Paulo Fernando Machado. 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 
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regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas irregulares e, 

aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$1.359,28 (um mil, trezentos e cinquenta e 

nove reais e vinte e oito centavos), correspondente a 3% (três por cento) do valor máximo 

estabelecido na Resolução nº 18.871/2017, face a irregularidade constatada com fulcro no art. 

83, inciso II da Lei Complementar nº 81/2012 c/c art. 243, inciso I, alínea “b” do Regimento 

Interno (Ato nº 63/2012). 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 

2017/50970-1, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 11º. Centro Regional de Saúde de Marabá, 

exercício financeiro de 2016, responsável Geraldo Pereira Barroso, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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, 

sem devolução, com aplicação das multas ao seu responsável, além de expedição de 

determinações ao 11º Centro Regional de Saúde-Marabá. 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, sem devolução, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$1.397,38 (um 

mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), equivalente a 3% três por cento 

pela irregularidade, além da recomendação ao 11º Centro Regional de Saúde. 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 2007/53155-5, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Abaetetuba, responsável Luiz Gonzaga Leite Lopes, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 
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Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem aplicação das multas 

regimentais, e, ainda, aplicar a multa regimental à senhora Ivanise Coelho Gasparim. 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 seu responsável em débito para com o erário 

estadual na importância de R$43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), aplicando-lhe as 

multas de R$2.160,00 (dois mil, cento sessenta reais), 5% do débito apurado e R$1.000,00 (mil 

reais), pela instauração desta tomada de contas, e, ainda, aplicar a senhora Ivanise Coelho 

Gasparim a multa no valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) pelo não atendimento da 

diligência desta Corte 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 2011/52892-9, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Monte Alegre, 

responsável Jorge Luís dos Santos Braga, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi 

o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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, além das multas regimentais ao seu responsável 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 seu voto para julgar as contas irregulares, declarar 

seu responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$92.143,80 (noventa 

e dois mil, cento e quarenta e três reais e oitenta centavos), aplicando-lhe as multas nos valores 

de R$4.607,19 (quatro mil, seiscentos e sete reais e dezenove centavos), 5% do valor do débito 

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

Tomada de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 
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manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o  Processo nº 2013/52395-9, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Produtores Rurais e Pescadores do Furo 

Muaná, responsável Rosivaldo Silva Vale, 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 e aplicação das multas regimentais ao seu responsável. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para 

com o erário estadual na importância de R$15.859,40 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e 

nove reais e quarenta centavos), aplicando-lhe as multas de 10% sobre o valor do débito 

apontado atualizado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo não encaminhamento da prestação de 

contas e determinar, após o trânsito julgado da decisão, encaminhar os autos ao Ministério 

Público Estadual para que sejam tomadas as medidas legais 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 2014/51913-0, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada na 

Prefeitura Municipal de Pacajá, responsável Edmir José 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 ao seu responsável extensiva 

a senhora Zélia Silva Reis e, ainda, sugere aplicação da sanção de inabilitação para cargo em 

comissão e função de confiança prevista no 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 julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário 

estadual na importância de R$367.950,00 (trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e 

cinquenta reais), mais as multas de 15% sobre o valor do débito imputado atualizado e 
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R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pela instauração da 

tomada de contas, e, ainda, aplicar a senhora Zélia Silva Reis a multa no valor de R$931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pela produção de laudo inválido 

para fins da Resolução TCE/PA n.13.989/1995 e, considerando-se que a senhora Zélia Reis 

apresenta vínculo atual com a Seduc, encaminhem-se os autos ao referido órgão, para abertura 

de PAD no intuito de apurar eventuais ilícitos administrativos e por fim determinar que a Seger 

encaminhe cópia desta decisão ao MPE, na pessoa do seu Procurador Geral de Justiça, para 

apuração de ilícitos, 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 do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

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

decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino De Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2015/51900-1, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Atanagildo de Deus Matos, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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 do recurso de 

reconsideração, ora manejado, para manter inalterado o Acórdão nº 54.978/2015 proferido pelo 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado. A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 

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 conhecer o presente recurso e, no mérito negar-lhe 

provimento, manter integralmente a decisão contida no Acórdão nº 54.978, de 27/08/2015. 

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 2017/50301-3, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Marifrança do Socorro Souza de Oliveira, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que 

solicitou a retirada de pauta que solicitou a sua retirada de pauta, sendo, de imediato, deferida 

pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/50995-3, que trata da 
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Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Prefeitura Municipal de Cametá, responsável José Waldoli Filgueira Valente, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin,  cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, com pedido de vistas pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, em sessão 

ordinária de 15/05/2018, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53674-8, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará, 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 denegação dos registros, com determinação a Fundação Centro de Hemoterapia 

e Hematologia do Pará. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para (Item 1) deferir os 

registros das contratações temporárias firmadas entre a Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará – Hemopa e Cleomara Marques Galvão, Jean Carlos Pereira, Ana 

Carolina Souza Coqueiro dos santos e Carmem Eunice Guimarães Pantoja; (Item 2) denegar os 

registros das contratações de prestação de serviço temporário entre a Hemopa e Cristy Aline 

Silva dos Santos, Dyonatan Vieira Oliveira, Antônio Maria Alencar dos Santos, Carmem Lúcia 

Rodrigues Ramos, Rodrigo dos Santos Portilho e Nelcilene Lima Tavares Branco; e (Item 3) 

determinar à Hemopa que cesse os pagamentos dos vencimentos e adote as providências 

cabíveis para a extinção dos contratos indeferidos (vide Item 2), no prazo de 15 (quinze) dias, o 

que deverá ser comunicado a este Tribunal de Contas em igual prazo, sob pena de 

responsabilidade solidária, com fundamento no inciso II do art. 109 do RITCE. Consultado o 

Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves 

acompanhou o relator; Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou o relator; 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira acompanhou o relator quanto ao Item 1, pelo deferimento 

dos registros e apresentou divergência quanto aos Itens 2 e 3, do voto do relator; tendo a 

Excelentíssima Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a Excelentíssima 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanhado o voto divergente. 

Em havendo empate na votação, a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes 
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Lima de Oliveira apresentou voto de qualidade no sentido de acompanhar o voto divergente. A 

presidência proclamou o Resultado: Voto do divergente foi o vencedor pelo voto de desempate. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53801-8, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, Relator 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 dos atos de admissão, pugnando, ainda, expedição ao Ideflor para que faça cessar 

todos os pagamentos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade solidária em 

caso de omissão e, ainda, requer a expedição de determinação ao Ideflor e à Secretaria de 

Estado de Administração – Sead. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para denegar os 

registros dos contratos do servidor firmados entre o Ideflor-BIO e Aluísio José Fernandes 

Júnior e outros e determinar ao Ideflor que cesse os pagamentos dos respectivos vencimentos e 

adote as providências cabíveis para a extinção dos contratos dos servidores em questão, no 

prazo de 15 (quinze) dias, o que deverá ser comunicado a este Tribunal de Contas em igual 

prazo, sob pena de responsabilidade solidária, com fundamento no inciso II do art. 109 do 

RITCE. Outrossim, recomendo ao IDEFLOR-BIO e à SEAD que adotem as providências 

necessárias à realização de concurso público para o preenchimento dos cargos vagos no referido 

Instituto. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves acompanhou o relator; Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

acompanhou o relator; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu do relator, pelo 

deferimento excepcional os registros, tendo a Excelentíssima Conselheira Rosa Egídia Crispino 

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

acompanhado o voto divergente. Em havendo empate na votação, a Excelentíssima Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira apresentou voto de qualidade no sentido de 

acompanhar o voto divergente. A presidência proclamou o Resultado: Voto do divergente foi o 

vencedor pelo voto de desempate. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50244-9, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Helena Bezerra Rodrigues da Silva, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 
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Chaves. 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, dando-se ciência à interessada da manifestação ministerial e da 

respeitável decisão exarada pelo Douto Plenário. 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 2013/53571-0, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Edna Maria Costa Moreira, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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 

2015/51544-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Graciete Ferreira Guimarães, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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 2015/50608-7, que trata do Ato de Pensão 

em favor de Socorro Janilce Lopes Malheiros, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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 
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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 

2013/52336-9, que trata do Ato de Retificação de Pensão em favor de Ana Cleuse Furtado 

Pinto, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. 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 extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do artigo 94 do Regimento 

Interno com recomendações à Sead. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

registro com as devidas recomendações 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2018/50981-0, que tratam dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público de 

Contas do Estado do Pará, 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 2016/51161-7, que trata da Consulta formalizada pela Polícia 

Militar do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. Dispensada a oitiva do Ministério Público de Contas, Sua Excelência proferiu voto no 

sentido de em resposta à consulta elaborada pela Polícia Militar do Estado do Pará, acompanho 

os pareceres da Seção Técnica e da Procuradoria desta Corte de Contas no seguinte sentido: 1. 

As receitas do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar (FASPM) e do Fundo de Saúde da 

Polícia Militar (FUNSAU), além de serem constituídas parcialmente por recursos procedentes 

do Tesouro do Estado, integrarão – em sua totalidade – o Orçamento Geral do Estado, 

conforme disposto no art. 64, caput, da Lei Estadual nº. 4.491/73 e nos arts. 3º, inc. I, e 4º, 

caput, do Decreto Estadual nº. 5.380/02: Art. 64 - As despesas decorrentes dos serviços de 

assistência social prestados aos policiais militares e seus dependentes serão providas pelo 

Fundo de Assistência Social da Polícia Militar, cujos recursos, provenientes do Tesouro do 

Estado, de contribuições dos policiais militares, de transferências federais e de convênios, serão 

alocados no Orçamento Geral do Estado, em unidade orçamentária criada especificamente para 
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esse fim. Art. 3º O FUNSAU será constituído de recursos financeiros provenientes: I - do 

Tesouro do Estado; (...) Art. 4º Os recursos do FUNSAU constarão no Orçamento Geral do 

Estado e serão movimentados e recolhidos em conta especial do Banco do Estado do Pará S.A., 

sob a égide das normas públicas, em especial as da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 

1964, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei Complementar Federal nº. 101, 

de 4 de maio de 2000. Seguindo o entendimento da 7ª Controladoria (fl. 30), reputo que os 

recursos originários das contribuições dos militares, ao se incorporarem à receita dos Fundos, 

associam-se aos recursos oriundos do Tesouro do Estado, sendo impossível desagregá-los. 

Desta forma, o Tribunal de Contas do Estado do Pará é competente para fiscalizar os recursos 

do FASPM e do FUNSAU que são provenientes das contribuições dos seus associados, pois 

deve “fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado mediante convênio, 

acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres” (art. 1º, inc. V, Lei Complementar nº. 81/12). 

2. Quanto à natureza jurídica dos recursos derivados da contribuição direta dos associados, 

entendo que são receitas públicas, a medida que, além de se incorporarem aos recursos 

procedentes do Tesouro do Estado, como já explanado acima, serão alocados – por 

determinação legal (art. 64, caput, da Lei Estadual nº. 4.491/73 e nos art. 4º, caput, do Decreto 

Estadual nº. 5.380/02) – no Orçamento Geral do Estado, em consonância com a decisão que 

esta Corte de Contas tomou em 10.03.2016, na qual se lê: “A fonte de recursos, utilizada pelo 

MPC como parâmetro para descaracterizar a receita do convênio como sendo de recursos do 

orçamento estadual, na verdade é justamente um dos critérios de classificação da receita 

orçamentária. E todas as receitas orçamentárias são receitas públicas, e, como tais, devem ser 

fiscalizadas. O que pode variar é apenas a esfera da Corte de Contas que irá fazê-lo. Por 

exemplo, se o recurso tiver origem federal, a sua fiscalização será da competência do Tribunal 

de Contas da União. Se for recurso oriundo do tesouro estadual, competirá ao Tribunal de 

Contas do Estado fiscalizar a sua aplicação. No mais, a questão de as contribuições dos 

policiais militares serem originalmente recursos privados, não pode ser levantada como causa 

para afastar o julgamento das contas, pois a determinação legal para que esses recursos sejam 

alocados no Orçamento Geral do Estado tem o condão de torná-los recursos públicos”. 

(Acórdão TCE/PA nº. 55.481 – Relator: Conselheiro Odilon Inácio Teixeira). É esse meu 

entendimento sobre a consulta formulada. Consultado o Plenário, este se manifestou, 
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inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. 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, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Não há matéria administrativa, 

pois, esta presidência tinha colocado para hoje, tendo em vista as emendas apresentadas pelo 

Conselheiro Luís Cunha, com o devido conhecimento dado aos demais Conselheiros, comunico 

que a deliberação plenária do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação, PETI, 2018 a 

2022, bem como a proposta de resolução que consubstancia a decisão deverá ser submetida 

posteriormente. Esta presidência encaminhou convite aos senhores Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos, Ministério Público e convidamos também os demais servidores. Está acontecendo 

nesse momento a vigésima segunda Feira Panamazônica do Livro, durante essa semana. 

Amanhã, às 19 horas na sala multimídia número sete do Hangar Centro de Convenções da 

Feira da Amazônia, nós teremos uma participação do TCE Cidadão e a palestra do projeto 

TCE Cidadão acontecerá nesse momento, amanhã dia seis, que é um dos nossos projetos. Um 

projeto que já se consolidou, que foi a ideia do Conselheiro Nelson que vem se consolidando, 

se consolidou através da escola de ensino fundamental, médio, universitário e agora nós 

também teremos um momento nesta Feira do Livro, a participação do Tribunal de Contas 

apresentando o projeto TCE Cidadão. Então todos estão convidados a participar desse 

momento amanhã, onde nós teremos a presença desse grande projeto que tem sido um 

momento do Tribunal junto à sociedade, tomar conhecimento das nossas atividades, do nosso 

trabalho. Portanto, todos estão convidados a participar, amanhã às 19 horas no Centro de 

Convenções e Feiras da Amazônia, no Hangar na sala número sete, multimídia. Também essa 

presidência comunica e compartilha com esse plenário, com todos os servidores e com o 

Ministério Público de Contas, nós estivemos em visita na capital do Brasil, em Brasília no 

último dia 29, visitando em audiência o Excelentíssimo Senhor Ministro José Antonio Dias 

Toffoli, onde tivemos a honra de convidá-lo para compor o conselho editorial na qualidade de 

membro da Revista Eletrônica da Procuradoria do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
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Aproveitamos a oportunidade para convidá-lo ainda, para que escreva um artigo de sua 

escolha no âmbito do controle externo brasileiro. Convém compartilhar com Vossas 

Excelências e com os demais servidores desta Corte de Contas a extrema gentileza com a qual 

fomos recebidos pelo Ilustre Ministro, bem como a sua plena receptividade em contribuir com 

a nova publicação desta Corte de Contas na área jurídica. Portanto, compartilho com Vossas 

Excelências e acreditamos que pela receptividade nós teremos um bom resultado, inclusive 

também aproveitamos para lançar o nosso convite no próximo ano, do momento do nosso 

fórum. Ele pediu, nós percebemos, a receptividade do mesmo, dizendo que após o mês de 

janeiro que nós possamos fazer contato, dependendo da agenda poderá até mesmo, quem sabe, 

vir ao Pará. Então para o nosso conselho da revista, como membro, ele de pronto se propôs a 

elaborar o artigo, ele teve de pronto uma resposta que certamente será positiva, assim como a 

vir participar – a gente espera que ele possa ter a oportunidade de estar conosco no próximo 

fórum, que acontecerá no mês de abril do próximo ano. Fiz questão de partilhar com todos 

porque realmente foi bastante proveitosa a nossa visita e a receptividade com a qual fomos 

tratados pelo Ilustre Ministro. A palavra está à disposição dos senhores Conselheiros. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Inicialmente, 

desejo que o Ministro Dias Toffoli possa nos prestigiar no fórum do próximo ano e nos 

prestigiar também na nova revista que este Tribunal lançará. Quero cumprimentar Vossa 

Excelência da iniciativa de levar o projeto do TCE Cidadão à Feira Pan-Amazônica, que está 

na sua vigésima segunda edição, essa feira justamente por ser a vigésima segunda edição 

demonstra a sua capacidade de capilaridade e prestígio no cenário nacional, na Amazônia 

principalmente no que tange aos livros, ao mercado editorial, à disseminação junto à 

sociedade de uma prática que entendo muito salutar que é a leitura. Um povo educado lê e 

precisamos cada vez mais incentivar a leitura no nosso país e fazer parte, levar o projeto TCE 

Cidadão a essa Feira Amazônica com espaço para palestras é de se louvar. O TCE deve, de 

fato, incentivar o controle social e nada melhor que essa feira, dada a sua relevância, a sua 

importância para esse desiderato. Quero, Presidente, informar ao plenário que este 

Conselheiro, usando suas atribuições regimentais enquanto corregedor e considerando que as 

correições têm a finalidade de contribuir para a melhoria do desempenho, aperfeiçoamento de 

processos de trabalho das unidades da estrutura organizacional do Tribunal, inclusive a 
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corregedoria encaminhou à presidência todos os planos de ação elaborados pelas unidades da 

SECEX e lá estão metas pactuadas para correção de eventuais problemas ou impropriedades 

ou soluções que se deseja de melhoria para aquelas propriedades. E esse corregedor, portanto, 

baixo um provimento, provimento seis de 2018 fixando o cronograma em que serão elaborados 

os relatórios parciais das correições, para que a corregedoria possa monitorar. Das metas e 

medidas pactuadas tanto pelas unidades quanto pactuadas pelas unidades que tiveram a 

chancela dessa corregedoria e que servirão de compromisso entre a unidade correicionada, 

esta corregedoria e a presidência. É fixado o cronograma, os relatórios parciais deverão ser 

elaborados trimestralmente, conforme calendário civil. Lembrando à SECEX que está nos 

ouvindo, que em junho já é o primeiro trimestre e o prazo fixado é o décimo dia do mês 

subsequente do encerramento do trimestre para apresentar o relatório parcial. Muito 

obrigado, Presidente. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e trinta e três minutos (11h33min) e mandou 

que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 05 de junho de 2018. 

 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Subsecretário em exercício 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 

Sessão Ordinária de 07 de junho de 2018. 
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