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Nº 5.564 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia três (03) do mês de julho do ano dois mil e 

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

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

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

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

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, 

o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas, Procurador Guilherme 

da Costa Sperry, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em 

sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A 

Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência da conselheira substituta Milene Dias da 

Cunha em gozo de férias. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata 

da sessão ordinária do dia vinte e oito (28) de junho 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. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Declaro-me impedido por força regimental. 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 

Em não havendo expediente a ser lido, a Presidência solicitou o seguimento da sessão, 

oportunidade em que o senhor secretário anunciou o Processo nº 2007/52958-6, que agasalha a 

prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 
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procedência Prefeitura Municipal de Belém, responsável Duciomar Gomes da Costa, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, sob a relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o digno representante do 

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável e, a inabilitação do gestor para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança na administração pública por prazo não superior a 5 (cinco) 

anos e a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na 

administração pública estadual e sugere remessa da cópia deste parecer ao Tribunal de Contas 

do Município extensiva ao Ministério Público Estadual, Auditoria Geral do Estado e 

Procuradoria Geral do Estado para adoção das medidas cabíveis. Presente em plenário, o senhor 

Sábato Giovanni Megale Rossetti, representando o senhor Duciomar Gomes da Costa, 

manifestou-se conforme preceitua o direito à ampola defesa: Muito obrigado, Excelência. Bom 

dia a todos, cumprimento todos os presentes, saudando aqui o eminente Relator em nome da 

Corte. O tema aqui é muito conhecido no Tribunal, que são aquelas licitações realizadas no 

âmbito genérico, que no âmbito do estado do Pará se denominou licitações guarda-chuvas. A 

um exemplo disso, o governo do estado celebra periodicamente licitações dessa natureza para 

publicidade e para asfaltamento, que é do Programa Asfalto na Cidade, sem especificamente 

dizer para que município é. Por que é feito isso? Porque existe uma autorização para tanto, de 

ordem normativa, que é a portaria interministerial firmada entre CGU, Ministério da Fazenda 

e MPOG, que deve ser Ministério do Planejamento e Orçamento Geral. O que diz no seu artigo 

36, essa portaria? O que autoriza validar a manifestação do órgão técnico, que é 

absolutamente moderna e contemporânea às disposições normativas? Artigo 36: “poderá ser 

aceita licitação realizada antes da assinatura do convênio, desde que observadas as seguintes 

condições: primeiro, fique demonstrado que a contratação é mais vantajosa para o convenente 

se comparada com a realização de uma nova licitação; quinto, que a empresa vencedora da 

licitação venha mantendo durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigida da licitação”. Por que isso se torna uma praxe na administração? Por 

conta da celeridade que impõe tocar a administração pública. E eu dei esse exemplo, o 

Programa Asfalto na Cidade, que tem a ver com terraplenagem, etc., é o mesmo objeto daqui, 
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que foi para asfaltar Belém. E vejam que isto só é feito por conta desta disposição normativa, 

que é dada por quem libera o recurso. O recurso vem e quando ele libera, ele estabeleceu as 

condições que podem ser flexibilizadas para dar o necessário impulso à gestão. Agora, é 

preciso que essas coisas sejam exatamente apuradas como foi aqui, o órgão técnico relaciona 

nos autos que efetivamente foi aplicado o recurso do convênio, obedecendo aos preços de 

mercado, portanto, não houve sobrepreço, não houve nada que justificasse uma alegação de 

dano imotivada ao erário. Por essas razões, seguindo a orientação ministerial, tanto da CGU, 

o Ministério da Fazenda como o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, então é por 

isso que se pede aqui a aprovação das contas como regulares, exatamente porque consultou o 

interesse público. Muito obrigado, Excelência. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar 

as contas regulares com ressalva. 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, foram anunciados os Processos nºs 

2010/52465-0 e 2013/51868-6, que versam sobre os atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado de Administração, 

Procuradores Deíla Barbosa Maia, Stephenson Oliveira Victer, sob a relatoria do Conselheiro 

André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer exarado nos autos 

opinou pela extinção dos processos sem resolução de mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

posicionando-se em favor da extinção dos processos sem resolução de mérito. 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. Imediatamente 

foram anunciados os Processos nºs 2011/50129-6, 2013/50869-3 e 2014/50282-0, que 

agasalham os atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de 

Administração, Escola de Governo do Estado do Pará e Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Procurador Stanley Botti Fernandes, tendo 

funcionado na relatoria o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando 
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o parecer exarado nos autos opinou pela extinção dos processos sem resolução de mérito. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto, posicionando-se em favor da extinção dos processos 

sem resolução de mérito. 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. Incontinenti, foram anunciados pelo senhor secretário os Processos nºs 

2012/50352-6 e 2013/53566-3, que compõem os atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Junta Comercial do Estado do Pará e Agência de Defesa Agropecuária do 

Estado do Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. 

No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer exarado nos autos opinou pela extinção dos 

processos sem resolução de mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto, promovendo a     

extinção dos processos sem resolução de mérito. 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. A seguir, foi anunciado o Processo nº 

2007/50950-1, que versa sobre o ato de Aposentadoria em favor de Walkiria Maria de Oliveira 

Souza, Procurador Deíla Barbosa Maia, sob a relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante da douta Procuradoria de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. 

A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu voto no sentido de 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. Logo após, foi anunciado o 

Processo nº 2013/52622-1, que trata do ato de Aposentadoria em favor de Edmilson Nogueira 

de Santiago, Procurador Guilherme da Costa Sperry, sob a relatoria do Conselheiro André 

Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante 

do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer exarado nos autos opinou pelo 

deferimento do registro, com recomendações ao IGEPREV. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 
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para deferir o registro, com recomendação ao IGEPREV. 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. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2017/52926-5, que agasalha o ato de Aposentadoria em favor de Isabella Maia 

Franco, Procurador Stanley Botti Fernandes, tendo funcionado na relatoria o Conselheiro André 

Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante 

do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer exarado nos autos opinou pelo 

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 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. Na mesma senda, foi anunciado o Processo nº 2007/51035-1, que versa sobre o ato de 

Pensão em favor de Claudionor da Silva Souza Júnior, Procurador Stanley Botti Fernandes, sob 

a relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer exarado nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase 

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

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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2008/52363-2, que trata do ato 

de Pensão em favor de Caroline Brenda Mendes Coelho, Procurador Stephenson Oliveira 

Victer, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer exarado nos autos opinou pela extinção do processo sem resolução de mérito. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto em favor da extinção do processo sem resolução de mérito. 

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. Sem detença, foram anunciados os Processos nºs 2011/52086-9 e 2017/50064-9, que 

trata dos atos de Pensão em favor de Maria Almeida da Silva e Maria Paula Costa Gonçalves, 
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Procurador Felipe Rosa Cruz, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer exarado nos autos opinou pelo deferimento dos 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. Pausa. 

A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu voto no sentido de 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. Incontinenti, foi anunciado o 

Processo nº 2012/50462-0, que agasalha o ato de Pensão em favor de Dariane Cristina dos 

Santos Alves, Procuradora Deíla Barbosa Maia, sob a relatoria do Conselheiro André Teixeira 

Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer exarado nos autos opinou pelo 

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2013/53529-9, que trata da tomada de 

contas instaurada no Conselho Escolar da Escola Estadual Ilha Saraca Limoeiro do Ajurú, 

responsável Emanuel José Costa Paes, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, em sessão de 21/06/2018. Não havendo, desta feita, a manifestação do 

Ministério Público de Contas, Sua Excelência pronunciou o voto-vista no sentido de 

acompanhar parcialmente o voto da Conselheira Rosa Egídia, excluindo a imposição de multa 

por não atendimento à diligência ao senhor José Seixas Lourenço. Instado a se manifestar, o 

relator, Sua Excelência o senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha manteve 

integralmente sua proposta de decisão já proferida. Regimentalmente, foi ouvido a conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, momento em que aderiu em seu voto, a modificação 

processada pelo voto-vista do Conselheiro Luís Cunha. Consultado os demais membros do 

colegiado, estes se manifestaram integralmente de acordo. A presidência proclamou, então, que 
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resolveu o plenário acatar por unanimidade o voto-vista, promovido pela conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, com a modificação processada pelo conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira. Prosseguindo-se, foram anunciados os Processos nºs 2009/53859-9, 

2015/51639-7, 2015/51737-8, 2015/51758-2, 2015/50036-4 e 2015/51872-3,que tratam dos atos 

de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Cultura, Fundação 

Carlos Gomes, Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e Secretaria de Estado de 

Administração,   Procuradores Stanley Botti Fernandes, Felipe Rosa Cruz, Stephenson Oliveira 

Victer e Deíla Barbosa Maia, sob a relatoria do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer exarado nos autos opinou pela extinção dos 

processos sem resolução de mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto, posicionando-se 

em favor da extinção dos feitos sem resolução de mérito. 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. Registrou-se neste momento a 

saída de plenário do Conselheiro André Teixeira Dias. Com a continuidade da leitura da pauta, 

foram anunciados os Processos nºs 2010/51905-9, 2010/52172-0, 2014/50439-2, 2014/51577-4, 

2014/51586-5, 2014/51616-5 e 2014/51621-2, que compõem os atos de Admissão de Pessoal 

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

Fernandes, Stephenson Oliveira Victer, Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro Substituto 

Daniel Mello. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante 

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

extinção dos processos sem resolução de mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

decisão no sentido de promover a extinção, sem resolução de mérito dos feitos apreciados. 

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

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

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

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No feito seguinte, foram anunciados os Processos de 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 964

números  nº 2015/50604-3, 2015/50611-2, 2015/50613-4, 2015/50612-3 e 2016/50220-8, que 

tratam dos atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pelo Centro de Perícias 

Científicas "Renato Chaves", Secretaria de Estado de Comunicação, Secretaria de Estado de 

Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda,  Procuradores Felipe Rosa Cruz, Stanley Botti 

Fernandes, Deíla Barbosa Maia e Felipe Rosa Cruz, sob a relatoria do Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer exarado nos autos 

opinou pela extinção do feito sem resolução de mérito. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

proposta de decisão no sentido de promover a extinção dos feitos sem resolução do mérito 

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

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

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Em seguida, foram anunciados os Processos nºs 

2008/51565-6, 2008/53675-8, 2012/50571-4 e 2015/50824-2, que tratam os atos de 

Aposentadorias em favor de João Franklin, Sandra Lúcia Bastos Rodrigues, Sérgio Mercês da 

Silva e Maria de Lourdes Costa Raiol, Procuradores Stanley Botti Fernandes, Felipe Rosa Cruz, 

Relator Conselheiro Substituto Daniel Mello. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer exarado nos autos opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na 

fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu proposta de decisão no sentido de 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. Conforme sistema de rodízio 

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

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Logo após, foram anunciados os Processos de números 2009/50335-7, 2013/50701-2, e 

2013/51695-3, que agasalham os atos de Aposentadoria em favor de Raimunda Marques Farias, 

Francisco Silva e de Maria Ruth Maciel Melo, Procuradores Deíla Barbosa Maia, Felipe Rosa 

Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 
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que ratificando o parecer exarado nos autos opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu proposta de decisão 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. Conforme sistema de rodízio 

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

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Em 

seguida, foi anunciado o Processo nº 2011/52256-9, que trata do ato de Pensão em favor de 

Sebastiana Bento Costa, Procurador Felipe Rosa Cruz, sob a relatoria do Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer exarado nos autos 

opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 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. Registrou-se neste momento o retorno ao plenário do Conselheiro André Teixeira Dias. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2016/50730-3, que trata da representação 

formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, sob a relatoria do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando 

o parecer exarado nos autos opinou pelo conhecimento da presente representação, e no mérito 

pela sua procedência, com recomendações, mantendo-se o monitoramento das ações da SEAD, 

adicionando a seguinte manifestação: Senhora Presidente, senhores Conselheiros, Conselheira 

e Conselheiros Substitutos. Em que pese o minudente relatório trazido pelo Conselheiro Odilon 

Teixeira, por se tratar de representação do Ministério Público de Contas, achei por bem 

providenciar um pequeno resumo do que se trata a representação, para que ficasse também 

constante da ata da sessão. Pois bem, a atuação do Ministério Público de Contas na presente 

questão se atém à propositura de soluções no sentido de auxiliar a atuação proativa e 

preventiva da administração pública nos casos de contratação de mão de obra terceirizada, 

além de otimizar a qualificação dos servidores designados para atuar como fiscais desses tipos 
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de contratos. Nesse sentido, anoto que a finalidade desta representação não é a de aplicar 

sanções ao gestor, mas sim por meio de uma atuação conjunta, dar efetividade à proteção do 

erário na sua esfera coletiva, especificamente no âmbito da prevenção e proteção do ente 

público, resguardando de possíveis futuras imputações de responsabilidade subsidiária quanto 

aos débitos trabalhistas provenientes das empresas contratadas para o fornecimento de mão de 

obra. Nesse sentido, a atuação da Corte de Contas se mostra imprescindível na presente 

questão, de modo a provocar a administração para que efetivamente tome as medidas 

necessárias, para o fim de evitar possíveis condenações na justiça do trabalho, em especial 

quanto às responsabilizações subsidiárias do estado provenientes da aplicação da súmula 331 

do TST. Denota-se das manifestações da SEAD, a receptividade da administração pública 

quanto às medidas propostas pelo Ministério Público de Contas, de modo que não se furtou de 

apresentar documentos capazes de comprovar a sua atuação junto aos órgãos que lhe assistem. 

Entretanto, duas delas, de grande importância, precisam de uma melhor atenção por parte da 

administração pública. A primeira: a adoção do contraditório diferido nos procedimentos 

administrativos sumários de retenção de fatura, oportunizando à empresa cedente de mão de 

obra, a contestação posterior à retenção. Os ofícios emitidos pela SEAD não deram ênfase à 

necessidade de adoção do contraditório diferido, o que no caso do acautelamento de valores, é 

imprescindível. Por tratar-se de medida cautelar, o procedimento de retenção de valores deve 

preceder a manifestação do interessado, haja vista que a burocracia atrelada à tramitação 

normal do processo administrativo, obsta a eficácia da retenção de valores. Contraditório 

diferido é instituto consentâneo com a natureza das medidas cautelares, sem que isso 

represente ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, conforme já decidido pelo TCU, quando 

se manifestou através do Acórdão 1995/2008 plenário e no mesmo sentido, o Superior Tribunal 

de Justiça quando julgou o agravo regimental na medida cautelar 16.257 de São Paulo. Nesse 

sentido, vale anotar que uma das grandes questões em que se pauta a representação é 

justamente a adoção de medidas que possibilitem que o ente público não suporte sozinho os 

débitos trabalhistas provenientes da inadimplência das empresas contratadas. Motivo pelo 

qual entendo que o pleito da adoção do contraditório diferido deva ser adotado pela 

administração pública. O segundo ponto que merece destaque é que fosse efetuada a 

normatização estadual da matéria e homogeneização das práticas licitatórias para contratação 
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de mão de obra na administração direta e indireta paraense. Quanto a esse ponto, a SEAD 

apresentou manifestação informando que a publicação da lei federal 13429/2017, que abrange 

a contratação de terceirizados e com julgamento no recurso extraordinário 760931 no STF, 

houve a necessidade de serem providenciados novos estudos para atualização da resolução da 

SEFA e do manual de gestão e fiscalização da SEAD. De fato, nesse aspecto, entendo que a 

cautela relativa à adaptação do regramento no âmbito estadual é medida necessária, haja vista 

a atual ampliação dos meios de regulamentação da matéria, súmula 331 TST; lei 13429/2017 e 

recurso extraordinário 760931 do STF, além do caráter repetitivo da circunstância modelo e o 

efeito multiplicador que lhe é correlato. Não se pode olvidar que as inovações trazidas pelos 

normativos são muito recentes, aqui me refiro principalmente à lei 13429/2017, ao ponto de 

que ainda não subsiste uma interpretação majoritária, tampouco entendimento consolidado 

acerca das implicações advindas dessa lei e da repercussão geral proveniente do julgamento 

do recurso extraordinário 760931 pelo STF, de modo que acredito ser necessário que 

pontuemos algumas questões concernentes à matéria. A promulgação da lei 13429/2017 não só 

alterou o regime de contratação temporária disciplinado pela lei 6019/1974, como foi a 

pioneira a trazer a discussão acerca do fenômeno social denominado terceirização. Com a 

edição da lei 13429/2017, deparamo-nos com um grande conflito, qual seja: a falta de clareza 

quanto à aparente flexibilização das contratações de terceirizados no âmbito do exercício de 

atividade-fim, em contraponto ao disposto na súmula 331 do TST, que entende como válidos 

apenas os contratos de terceirização nas atividades-meio. Nesse sentido, acaso no futuro seja 

referendada a contratação de terceirizados para atividade-fim no âmbito da administração 

pública, esta será uma medida que ocasionará um aumento substancial na quantidade de 

contratações terceirizadas, repercutindo futuramente na responsabilidade subsidiária do 

estado, proveniente de possíveis condenações junto à justiça do trabalho. Como se pode notar, 

as consequências provenientes da inovação legislativa implicam em uma atuação mais eficaz 

da administração pública, admitindo mecanismos de controle mais aprimorados. Outra 

situação afeta a representação, é a repercussão geral proveniente do julgamento do recurso 

extraordinário 760931 pelo STF. Naquela ocasião, o recurso da União foi parcialmente 

provido, confirmando-se o entendimento adotado na ADC número 16, que veda a 

responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se houve 
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prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos in 

vigilando ou culpa in eligendo. Em outras palavras, persiste a possibilidade do reconhecimento 

da responsabilização do ente público ante à ação culposa da administração pública, seja na 

ocorrência da culpa in vigilando e/ou na culpa in eligendo, pela conduta omissiva ou comissiva 

na fiscalização dos contratos. Tratamos, portanto, de duas frentes de responsabilização: a 

ausência de eficaz fiscalização e demonstração de irregularidades no procedimento licitatório. 

Ainda que a questão não tenha sido pacificada, depreende-se das discussões, a importância da 

administração pública se resguardar, munindo-se de elementos que comprovam a eficácia de 

sua atuação em todo processo de contratação de serviços terceirizados de mão de obra, e para 

tanto, o estado precisa se precaver, proporcionando também a qualificação dos seus servidores 

que atuaram em todas as fases, desde a licitação até a execução do contrato. Note-se que as 

consequências advindas da atuação da administração pública são inúmeras, englobando 

inclusive, a possibilidade de apuração da responsabilidade daquele que não fiscalizou ou do 

que licitou mal, para o manejo de ações de regresso. Isto posto, opino favoravelmente ao 

conhecimento da presente representação, em razão do preenchimento de requisitos legais e 

regimentais. No mérito, considero a representação procedente, uma vez que restou 

demonstrada a necessidade de uma atuação mais eficaz do estado no controle, 

acompanhamento e fiscalização dos contratos de terceirização de mão de obra. E por fim, 

sugiro a expedição de recomendações e determinações nos termos em que foram propostos, 

bem como posterior monitoramento por parte desta Corte de Contas. É como me manifesto, 

senhora Presidente, senhor Conselheiro Relator e demais integrantes do colegiado. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar procedente a representação, com expedição de 

recomendações à SEAD e com a determinação para que os presentes autos sejam apensados à 

prestação de contas da SEAD, exercício 2016. 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. Na mesma senda, foi anunciado o Processo nº 

2018/50525-1, que versa sobre a Denúncia formalizada pela senhora Amália da Costa Passos, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, Relator Conselheiro Substituto Daniel Mello. No cumprimento 

das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de 
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Contas que ratificando o parecer exarado nos autos opinou pela improcedência da denúncia 

considerando que os atos praticados pelo IGEPREV, nos limites de cognição do controle 

externo, não representam violação à legalidade, com encaminhamento de cópia do parecer à 

denunciante a fim de que tome as providências que ainda julgar necessárias. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de acatar parcialmente a denúncia, com 

determinações ao IGEPREV e propor instauração de inspeção extraordinária, com a fixação do 

prazo de 120 (cento e vinte) dias para a realização e encaminhamento do relatório conclusivo ao 

relator competente. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

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

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

pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Em ato contínuo, foi apregoado o Processo nº 

2015/50906-3, que trata do Recurso de Reexame interposto por Eunice Saco, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, tendo funcionado como relator o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer exarado nos autos opinou pelo 

conhecimento e não provimento do recurso de reexame, mantendo o Acórdão nº 54.763/2015. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do recurso de reexame, porém 

no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o Acórdão contestado em todos os seus termos. 

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 

expôs os assuntos de tino administrativo: Conforme distribuído na sessão ordinária anterior, 

submeto à deliberação plenária solicitação de autorização de acordo de cooperação técnica a 

ser celebrado com a ATRICON, com vistas ao desenvolvimento de diversas ações voltadas ao 
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fortalecimento do controle externo nacional, especialmente à aplicação do MMDTC, Marco de 

Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas Brasileiros. A matéria entrou no âmbito da 

discussão, momento em que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

solicitou tempo para estudar melhor a matéria, o que lhe foi concedido de pronto. Novamente a 

presidência, ficou com a palavra: Senhores Conselheiros, informo que ao final desta sessão 

será distribuído através dos e-mails corporativos de Vossas Excelências, a solicitação de 

autorização para celebração de acordo de cooperação técnica a ser celebrado com a União, 

através da Secretaria do Tesouro Nacional – ATRICON – e Instituto Rui Barbosa, com vistas 

ao desenvolvimento de diversas ações voltadas ao fomento da transparência da gestão fiscal, 

apoiar o exercício do controle social. A matéria fica à disposição de Vossas Excelências, com a 

previsão para deliberação na sessão da próxima terça-feira. Da mesma forma anteriormente 

referida, será distribuída através dos e-mails corporativos de Vossas Excelências, minuta de 

resolução elaborada pela Secretaria de Controle Externo e que dispõe sobre procedimentos 

para protocolização, atuação e exame das prestações de contas anuais de gestão, segundo as 

diretrizes estabelecidas pela resolução TCE Pará número 18919/2017. A matéria fica à 

disposição de Vossas Excelências com previsão para deliberação também na próxima terça-

feira. Esta presidência informa a todos, a este colegiado, ao Ministério Público, aos servidores 

e também aos nossos amigos internautas, que a remessa eletrônica das prestações de contas de 

gestão referente ao exercício de 2017, utilizando o sistema E-jurisdicionado, com a grande 

satisfação, informamos ao plenário que dentre as 151 unidades jurisdicionadas diretamente a 

esta Corte, obrigadas as prestar contas ao Tribunal. 150 unidades enviaram as contas anuais 

de gestão dentro do prazo estipulado por esta Corte. Apenas uma unidade ainda não conseguiu 

encaminhar sua prestação de contas, cujo prazo para envio encerrou-se em 30 de junho. A 

Secretaria de Tecnologia da Informação, quero agradecer a proatividade do secretário, do 

coordenador, Conselheiro Nelson Chaves, com muita determinação e observação 

acompanharam, inclusive foram dadas orientações para todos os jurisdicionados, através da 

Secretaria de Controle Externo, recentemente estiveram apresentando os sistemas de apoio e 

fiscalização E-jurisdicionados e E-fiscalis, também aos procuradores e servidores do douto 

Ministério Público de Contas. A capacitação coordenada pela ECAV objetivou apresentar ao 

Ministério Público de Contas, importante ator no processo de fiscalização, no exercício pelo 
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Tribunal, as mudanças pelas quais a SETIN e a SECEX estão passando, com o 

desenvolvimento e implantação desses sistemas. Então parabenizo às Secretarias de 

Tecnologia da Informação e de Controle Externo, que inclusive levaram esta orientação ao 

Ministério Público. Estamos abertos, para que realmente a gente possa, nesta parceria, cada 

vez mais exercer o controle externo da gestão dos recursos públicos estaduais em benefício da 

sociedade, como manda a nossa missão e a nossa visão. Pretendemos alcançar. Agradeço ao 

Conselheiro Nelson Chaves em nome da Secretaria de Tecnologia da Informação e a todos os 

Conselheiros, que todo o colegiado se empenhou, Conselheiros Substitutos, servidores e a 

parceria também do Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador 

Guilherme da Costa Sperry:  Senhora Presidente, só um aparte, já que o Ministério Público foi 

citado. Dizer aos nobres Conselheiros, Conselheiros Substitutos que a participação lá no 

Ministério Público nesse treinamento do sistema do Tribunal teve um quórum bastante alto, 

praticamente todos os procuradores que estavam na Casa se fizeram presentes e também os 

servidores. De modo que o treinamento lá foi um sucesso e o pessoal da tecnologia da 

informação aqui do Tribunal pode nos esclarecer todas as dúvidas que vão, com o tempo 

realmente surgindo, mas acho que nesse momento vieram à tona e foram todas esclarecidas 

pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal. Então agradeço o treinamento, 

senhora Presidente e devolvo a palavra. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada, essa sempre é a nossa 

parceria, Tribunal de Contas e Ministério Público, para que nós possamos caminhar 

harmonicamente e dentro de um processo para que o resultado do nosso trabalho reflita diante 

da sociedade, aquela que nós temos o dever e o cumprimento de prestar os nossos trabalhos. 

Eu fiquei sabendo que realmente foi um sucesso lá e a gente agradece essa parceria. Eu quero 

reafirmar o convite, amanhã nós teremos apresentação do plano estratégico da tecnologia da 

informação a partir das dez horas, no auditório Ministro Elmiro Nogueira. As inscrições no 

sistema integrado de gestão acadêmica no SIGA já estão ocorrendo e quem não se inscrever e 

quiser participar, nós também estamos convidando todos os Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos, assessores de gabinete, servidores, especialmente os da SECEX e de todas as 

unidades deste Tribunal. Também o Ministério Público se quiser se fazer presente, os 

procuradores e assessores, para que nós podemos já não mais discutir, mas será a 
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apresentação e a discussão sim, mas da aplicação do plano estratégico 2018 a 2022, que foi 

aprovado por este plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhora Presidente, Doutor Procurador, Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos, todos que nos ouvem, presentes no nosso auditório, servidores, visitantes, bom dia 

a todos. É minimamente para registrar, Conselheira, Vossa Excelência sempre muito gentil em 

falar no meu nome, na coordenação eventualíssima em que eu estou, na Secretaria da 

Tecnologia da Informação, mas eu quero integralmente, por um dever de justiça, repassar 

todas essas palavras elogiosas que a generosidade de Vossa Excelência permite fazer, à equipe 

técnica. Na realidade, eu sou apenas um partícipe, talvez um amigo mais velho para conversar, 

quero também destacar que esse trabalho todo nada mais é que uma sequência de trabalhos 

outros que nos antecederam, Conselheiro Cipriano deu uma empurrada, Conselheiro Luís 

Cunha também empurrou denodadamente, os Conselheiros todos. A informação que eu tenho, 

as conversas, especialmente com o Luís que tenho mantido nesse sentido, e Conselheiros 

Substitutos também, sempre a contribuir. De forma que eu agradeço a Vossa Excelência, ao 

Ministério Público de Contas sempre somando, e somando muito, nessas conquistas todas, mas 

eu queria me alegrar por fazer parte do conjunto, mas por uma questão de justiça absoluta 

queria transferir essas palavras elogiosas para a equipe técnica deste Tribunal, que ao longo 

destes anos todos, não estou me referindo somente a esta equipe que honra o trabalho que faz, 

mas sobretudo também, queria fazer o registro de todos aqueles tantos quantos que ao longo 

desses anos vêm contribuindo para que esse trabalho possa ser revestido de êxito e, 

consequentemente, cumprir. E a Vossa Excelência como Presidente, que tem tido uma 

participação diária no recebimento das sugestões, no encaminhamento das demandas, de 

forma que é um trabalho absolutamente coletivo e estou ali, prazerosamente, mas de uma 

maneira extremamente eventual, sendo apenas um companheiro a acompanhar o trabalho 

técnico, competente e diligente que lá tem sido desenvolvido. E no caso da Controladoria, o 

secretário Carlos Gomes. Era isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem lembrado, Conselheiro Nelson, eu 

agradeço a Vossa Excelência. Realmente, isso é um trabalho que vem se consolidando ao longo 

desses anos, Conselheiro Cipriano, Conselheiro Luís e principalmente, Conselheiro Luís, 

Vossa Excelência à frente da presidência da ECAV, também tem tido essa parceria junto com a 
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SETIN, a SECEX e a Escola de Contas Alberto Veloso, neste treinamento para os nossos 

servidores. E amanhã nós estaremos, também, nesse conjunto de ações onde SETIN, SECEX, 

ECAV e tudo, como disse o Conselheiro Nelson, é trabalho de mãos operosas para que a gente 

possa realmente consolidar e festejar esses momentos que vêm acontecendo ao longo dos anos 

no Tribunal de Contas e dando continuidade a trabalhos. E hoje, à medida que se precisa 

melhorar, consolidar, nós temos tido essa cooperação, inclusive dos Conselheiros, os 

Conselheiros Substitutos, servidores e a parceria do nosso Ministério Público de Contas. Então 

isso é muito prazeroso para gente, trabalhar dessa forma, onde todos conseguem trabalhar na 

mesma direção. Muito obrigada a todos, aos Conselheiros, ao Conselheiro Nelson pela SETIN, 

Conselheiro Luís pela ECAV, Conselheiro Cipriano, André, Conselheiro Odilon, Conselheira 

Rosa e aos Conselheiros Substitutos também, que têm tido essa colaboração conosco, ao 

Ministério Público e aos servidores nossos, que estão lá na ponta, os técnicos, nos orientando e 

nos mostrando o caminho a ser seguido. Muito obrigada. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, cumprimentar Vossa 

Excelência, bom dia Doutor Guilherme Sperry, seja sempre bem-vindo. Conselheiros Nelson 

Chaves, nosso decano; Luís Cunha, presidente; André Dias; Odilon Teixeira; Rosa Egídia, 

Conselheiros Substitutos, Doutor Julival; Doutor Daniel e Doutor Edvaldo, secretário Doutor 

Tuffi e Jorge, a equipe da secretaria, senhoras e senhores da galeria, senhores que estão nos 

assistindo através da internet, sejam sempre bem-vindos. Presidente, eu queria apenas fazer 

uma sugestão e eu conversei com os colegas Conselheiros, o mês de julho efetivamente é um 

mês atípico, em virtude das férias escolares e vários servidores, há programações de família e 

tudo mais. Nós vamos ter nesse mês todas as sessões já devidamente combinadas, o Tribunal de 

Contas trabalha normal no período de julho, não há recesso. E a minha proposição é no 

sentido de que nós realizássemos as sessões nas terças e quartas, no período de mês de julho, 

até dia 1º de agosto, voltando à normalidade em seguida, é só ver o calendário, a partir do mês 

de agosto, seria o dia sete e nove, até o dia 31 faria sessão terça-feira dia 31, e na quarta-feira 

dia 1º e voltava ao normal na outra semana, todas as sessões realizadas. Pelas contas que fiz 

aqui, no mês de julho vamos realizar nove sessões ordinárias, normal, vamos continuar 

realizando as mesmas nove sessões, aí eu faço um adendo para fazer terças e quartas e quantas 

sessões forem necessárias, com o objetivo de esgotarmos a pauta. E se todos concordarem, 
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Presidente, com o objetivo até de manter o trabalho normal no mês de julho, até se for o caso, 

exceções excepcionais para esgotarmos a pauta, nos dias de terças e quartas-feiras neste 

período. É esta a minha sugestão, até para facilitar o trabalho de todos. Era essa a minha 

consideração, senhora Presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência, agradecendo pela 

oportunidade que Vossa Excelência me deu. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A proposta do Conselheiro 

Cipriano, ele já conversou com todos, inclusive conversou com esta presidência. Não tem nada 

contra, porque nós vamos manter os dois dias de sessão, então está em discussão. Na próxima 

quinta-feira, Conselheiro, já tem julgamentos marcados, nós iniciaríamos a partir do dia 10. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, deixa eu fazer uma observação, por favor. Conforme já combinado com os 

Conselheiros, esta terça-feira, hoje e no dia cinco teremos sessão normal, na quinta-feira e a 

partir da próxima semana iniciaríamos as duas sessões normais, sem nenhuma alteração. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Seria 10 e 11; 17 e 18; 24 e 25; 31 e 1º. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Isso, e quantas forem necessárias para esgotar 

a pauta. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: E retornaremos ao normal em sete de agosto. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.015, 

desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Esta presidência também avisa que através de uma portaria, de número 

33.148 de 23 de janeiro de 2018, nós temos uma previsão e já estamos procedendo assim, à 

compensação, para neste mês, todos os dias teremos uma hora compensada por dia, pois nós 

teremos quatro sextas-feiras e compensaremos os dias e horas, antecipando horas por dia. 

Todos os gabinetes de Conselheiros, Conselheiros Substitutos e os servidores. Conta de sexta, 

sexta-feira nós teremos as atividades suspensas. Essa portaria foi editada e publicada em 

janeiro de 2018, então nós teremos a compensação, nesse período o expediente será das oito às 

15 horas, com uma carga de sete horas, servindo, neste caso, para compensar o dia de sexta. 

Então a partir desta semana, do dia seis, as horas compensadas já vêm inclusive do dia 26, já 

temos quatro horas e precisaremos de 24 horas para compensar as quatro sextas-feiras. E esta 
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presidência comunica que qualquer necessidade de alteração no período pré-estabelecido será 

informada posteriormente. Para os servidores que estejam em férias ou licença, não há 

necessidade, essa compensação servirá para quem está em atividade durante o mês de julho. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Presidente, senhores Conselheiros, eu tenho uma observação sobre essa compensação em 

virtude da folga de sexta-feira. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não é folga. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: É ponto facultativo, na verdade. É que no mês de 

julho, eu já morei em outros estados, tenho conhecimento, e aqui no estado do Pará é 

realmente um mês excepcional, todo mundo prefere o mês de julho, por quê? É o verão essa 

época e eu percebo que muitas pessoas saem de férias nesse período, o Tribunal fica 

desfalcado. Outro fator, quem não sai de férias usa muito o banco de horas nesse período, 

então eu penso que seria viável uma análise de quantas pessoas realmente estão trabalhando, 

porque manter toda uma estrutura funcionando por conta de poucas pessoas trabalhando, para 

compensar horas, é como se tivesse acendendo um maço de vela para procurar uma moeda de 

dez centavos. Penso que seria viável uma análise nesse sentido, de quantas pessoas estão 

trabalhando por setor para manter essa compensação. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É muito prudente a 

observação de Vossa Excelência, mas nós já colocamos isso para a Secretaria de Gestão de 

Pessoas e não é a maioria que está em férias, a maioria está em atividade, seja dos gabinetes, 

seja das controladorias. Inclusive nós, Conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, eu sei que é um assunto mais 

administrativo, mas a senhora está compartilhando com o plenário. A ponderação do 

Conselheiro Julival é muito interessante e como Vossa Excelência está à frente da gestão hoje, 

vou lhe dizer uma coisa, eu aproveitava aquela folga quando eu estava Presidente, da sexta-

feira, para a nossa equipe operacional fazer a manutenção, revisão elétrica, obras na 

instituição, nos prédios. Eu acho que Vossa Excelência poderia avaliar com essa justificativa, 

que é o que acontece. Agora, nesses dias, faltou energia aqui e foi um dano muito grande para 

todos nós, por quê? Esse prédio é um prédio velho e é a chance que o operacional do Tribunal 

teria para fazer essa revisão, sistema elétrico, hidráulico, coisas que fazem parte da rotina. 
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Talvez o Conselheiro Nelson com a visão dele de engenheiro entenda até melhor o que eu 

estou falando aqui, é uma sugestão, até porque senhora Presidente, no mês de julho essas 

observações apresentadas pelo Conselheiro Julival realmente acontecem aqui na Casa. E 

eu lhe digo uma coisa, em alguns momentos em que eu estava Presidente, eu tinha que 

aproveitar o final de semana aqui, sábado e domingo, e quando tinha um feriado eu 

aproveitava para fazer esses trabalhos, que não atrapalhassem o funcionamento da Casa. 

E neste mês de julho é uma boa oportunidade que tem, a senhora como gestora, como 

Presidente, para fazer esses trabalhos complementares e necessários, principalmente de 

manutenção que os prédios aqui necessitam. Uma ideia apenas. Obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tudo é 

válido, inclusive esse problema que deu na energia a gente já tinha tomado as providências 

antes e por conta dessas providências que foram tomadas antes, quando aconteceu na 

semana passada, o tempo foi mínimo para recuperar, por quê? Porque já se havia tomado 

as providências. Então é boa essa sugestão, mas eu digo que a gente já tinha tomado as 

providências, tanto que eu acho que não demorou uma hora, nós tivemos inclusive 

problema externo, próximo do nosso Tribunal, que afetou aparelhos aqui, mas 

imediatamente foram resolvidos os problemas elétricos. Mas sem problemas, eu posso 

conversar com a equipe para ver, porque já há recomendações no sentido de que eles 

possam observar inclusive, obras que às vezes perturbam. A gente pede desculpas aos 

Conselheiros quando de repente começa com obra que perturba os gabinetes, peço 

desculpas, mas todas as vezes que há qualquer reclamação a gente manda suspender e 

depois continua o trabalho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Conselheira Lourdes, é quase uma provocação porque eu tenho 

algum pensamento a respeito do funcionamento da máquina pública, que o testemunho está 

sendo consagrado agora, quando sei que os Conselheiros e nós todos, Vossa Excelência, 

que nós funcionaremos em julho, o plenário. De maneira que eu venho ao longo do tempo, 

e Vossa Excelência como o Conselheiro Cipriano e tantas vezes juntos, Conselheiro Luís 

Cunha, dizendo que muitas vezes a gente fica em minoria e às vezes fica até solitário, sem 

ser a questão do solitário do Botafogo do Conselheiro André, porque eu acho que nós não 
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podemos nos destacar da sociedade, o serviço público faz parte. Ontem eu vi um programa 

muito expressivo no Roda Viva, na TV Cultura, os juristas de renome no Brasil estavam 

discutindo algumas coisas que penso que o Brasil, Conselheiro Julival, que Vossa 

Excelência propõe, tem muita razão, esse ganho custo-benefício, eu também concordo com 

Vossa Excelência, que se fosse para fazer a suspensão do trabalho fizesse todo, não fizesse 

a compensação, porque antes disso eu sou contra a suspensão da sexta-feira. Isso vai me 

causar: “esse cara é antipático”, eu não estou ofendendo ninguém, eu sou um cidadão 

brasileiro e lutei na Assembleia Legislativa pela suspensão do recesso legislativo, tivemos 

a aprovação plenária não aos três quintos para fazer uma emenda constitucional, mas sou 

daqueles que acho que algumas coisas no Brasil poderiam ser mudadas sem radicalismos, 

sem confronto, tão somente o Brasil abrindo, especialmente no serviço público, mão dos 

privilégios. Eu não me refiro às prerrogativas, eu me refiro aos privilégios. Esta sociedade 

que trabalha diuturnamente, 24 horas por dia, os operadores das estações de tratamento 

por onde andei quando era, para mim com muita honra, engenheiro da COSANPA, os 

motoristas, os guardas, os policiais. Ainda nos enxergam, às vezes, com uma ótica 

deturpada por medidas como essa, então sei que essa é uma sessão pública, quero me 

manter sempre em nível respeitoso da discordância, mas quando se olhar por exemplo, 

90% da sociedade no mês de julho, é férias para as escolas, é esse que é o processo 

somente. Então cada um faz a sua programação, então eu quero dizer que a proposta do 

Conselheiro Julival a ser adotada, eu também considero essa hora de compensação, vamos 

dizer aqui jocosamente, é quase para inglês ver. Vamos jogar sete horas, eu acho que não é 

produtivo porque eu, a princípio, é isso que eu quero registrar. Não estou fazendo crítica 

ao governo, não estou fazendo crítica ao Poder Judiciário, mas quero dizer que eu sou 

particularmente contra esse feriado de sexta-feira no nível da administração pública. Aliás, 

não era assim. E hoje, quando a gente vê a sociedade que discute até as férias dos 

magistrados, porque o trabalhador tem 30 dias de férias e hoje a sociedade começa a 

prestar atenção, e Vossa Excelência, Conselheiro Cipriano também, ajudaram muito aqui, 

nossos queridos Conselheiros Substitutos Edvaldo; Daniel e Julival, quando se falava em 

fazer a supressão do recesso aqui nesse Tribunal durante o mês de julho, quase que o teto 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 978

cai, quase que desaba. E hoje nós estamos festejando, se disser para o Brasil que nós 

estamos festejando o trabalho em julho, corretamente o Tribunal vai ser elogiado porque a 

sociedade não para, para esperar por nós, ela demanda os nossos serviços. E todos nós 

aqui, ali, temos condições de adequar as nossas atividades para que a instituição funcione, 

sem solução de continuidade. Essa questão da manutenção técnica, eu concordo aqui com 

o Conselheiro Luís Cunha, mas ela não é episódica, a manutenção técnica tem que ser 

permanente. Se a gente não mantiver permanentemente, por exemplo o carro, ele para, 

então a mesma coisa, a estrutura tem que estar funcionando com a previsão da 

manutenção. Outro dia vi, e aconteceu isso no Brasil, porque nós vamos falando dos 

termos práticos, teve jogo do Brasil, teve paciente no hospital referência do câncer que 

veio embora do interior e não pode ser atendido. Se morre um doente desse? Então nós 

precisamos no Brasil, Conselheiro Odilon, e Vossa Excelência vem de uma região que nos 

dá exemplo pela mentalidade, pela educação, é aqui que a gente se congrega nessa Copa, 

que é bonito, a gente tem que se congregar em outras coisas que nos levam no mesmo 

sentido, sem decapitar ninguém, sem expor ninguém ao ridículo. Mas qual é a discussão de 

a gente funcionar aqui normal? Normal, Conselheiro Cipriano fez uma sugestão, faz terça 

e quinta, não para porque um parando não quer dizer que o conjunto pare, então isso é o 

que eu digo. Eu recebo, aceito e eventualmente vai ser antipatizado por uma grande 

maioria, que eu desejava que fosse uma insignificante minoria, mas eu acho realmente que 

o órgão público não pode parar, não se adoece ou não se acidenta escolhendo a hora do 

dia. Então os nossos companheiros na área pública que trabalham de madrugada, às vezes, 

os caras são um fora da curva, de maneira que eu queria, respeitosamente, divergir da 

adoção da medida governamental, sei que isso pode ter outro tipo de interpretação, não 

estou divergindo de pessoas, mas estou divergindo de proposições. Eu quero referendar, 

sou contra feriado imprensado, tenho uma vida de algumas décadas demonstrando isso e se 

nós todos refletirmos que só absolutamente nós nos abstivemos toda a vida pública, toda a 

estrutura pública, até hoje estava se discutindo, qual é o tamanho do estado brasileiro? 

Nós sabemos o tamanho do estado brasileiro? Todos os níveis, todos os poderes? Uma 

discussão ontem belíssima, Doutor Julival, a respeito da gerência do sistema penitenciário, 
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é para ser do Executivo ou pertence ao Judiciário essa gerência? Porque ele condena lá, 

mas quem mantém aqui é o Executivo. Então são esses sistemas que eu acho que nós 

deveríamos debater aqui nos nossos simpósios, com a sociedade, para ver realmente o 

rumo que a sociedade deseja que a gente caminhe. Não sei se numa pesquisa ampla da 

sociedade, essa sociedade se manifestaria pela aprovação deste cancelamento nos órgãos 

públicos na sexta-feira. Era só isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Nelson, Vossa Excelência sabe 

que essa presidência está adotando uma situação que já vem de alguns tempos aqui. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Presidente, só um minutinho se Vossa Excelência me permite, veja a minha palavra, eu 

disse que eu não queria criticar pessoas, autoridades. Eu estou apenas dizendo aquilo que 

um cidadão como eu, independentemente de ser um Conselheiro, é o que eu tenho e nem 

tenho pretensão de que aquilo que eu penso seja majoritário, porque senão eu ficava 

acovardado no silêncio e não dizia. Por isso eu disse até no bom sentido, uma provocação, 

como cidadão. De maneira que não tem nada a ver para atingir Vossa Excelência, dizer 

que Vossa Excelência está seguindo um decreto governamental. Tudo bem, eu sei disso, a 

sua situação é essa, há um decreto governamental e resolveram. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não é 

um decreto, o decreto nós estamos seguindo no que diz respeito a questão da Copa. Essa 

questão da portaria que nós estamos seguindo já vem se consolidando aqui nesse plenário 

há alguns anos, então se o plenário, os Conselheiros decidirem que a gente retire, nós 

podemos fazer como Vossa Excelência, quando eu cheguei aqui, que lutava para que o mês 

de julho a gente pudesse manter normal. E não conseguia. Foi se consolidando, foi se 

discutindo, eu inclusive comungava do mesmo sentimento. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A senhora ajudou muito, é questão de 

justiça. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Comungava do mesmo sentimento, do mesmo pensamento de Vossa 

Excelência e depois foram chegando novos Conselheiros e a gente conseguiu permitir que o 

nosso plenário funcionasse no mês de julho, porque antes não era assim, não funcionava 
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durante o mês de julho. Então as nossas sessões vêm acontecendo, essa questão da 

compensação de horas para, na sexta-feira, facultar, ela já vem de alguns anos, mas se o 

plenário achar que não devemos assim proceder, a maioria, não precisa nem a totalidade, 

se a maioria disser: “Conselheira Presidente, vamos analisar, vamos mudar”, sem 

problema nenhum. Nós vamos estar aqui da mesma forma, concordando, como 

concordamos com o plenário funcionando durante o mês de julho, inclusive fizemos até um 

pacto, eu e Vossa Excelência, para que a gente não tirasse férias em julho, para que nós 

pudéssemos manter o quórum do plenário. E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui no mês 

de julho, funcionando com a totalidade do plenário, quase com a totalidade dos 

Conselheiros Substitutos, o Ministério Público também, sem problema nenhum. Então 

como Vossa Excelência disse: “quem quiser tirar as férias, tira”. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: E outra coisa 

Conselheira, fica mantido o direito de todo mundo, quer tirar férias no mês de julho, tira; 

quem quiser no mês de agosto, sem nenhum problema. Quer dizer, não é uma maneira de 

tentar atingir qualquer direito de quem quer que seja, é apenas um mês normal como os 

outros, nós não estamos estudando. Os que estão estudando sim, tem a folga, os que estão 

mestrando, doutorando, aí sim na universidade, mas aqui não. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: E se 

Vossa Excelência já tem esse pensamento, essa – vamos dizer assim – vontade de que nós 

possamos discutir a questão da compensação, poderemos sem problema nenhum. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O 

Conselheiro Julival levantou o assunto como propriedade, eu sugeriria, se Vossa 

Excelência me permite, o assunto foi levantado, eu expressei minha opinião, então a 

senhora numa reunião que convoque na administração e veja essa conveniência e pronto, 

não é assunto para que se vá decidir hoje. Mas escutar as pessoas, cada um tem uma 

opinião, eu não estou nem querendo ser maioria não. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nós temos um ato, que 

é uma portaria, em vigor, mas isso não quer dizer que não se rediscuta, podemos 

rediscutir. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 
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Chaves: Eu acho que a prudência – aliás, estão falando muito do técnico da seleção, a 

palavra é coerência. Eu quero dizer o seguinte, pode ser que nesse momento as pessoas que 

tenham eventualmente programado suas vidas com as providências que estão tradicionais 

na Casa, eu acho que não se deve afetar alguém que tomou providência em razão de um 

fato que não provocou, mas poderíamos discutir isso para o futuro próximo. Sem causar 

atropelo para ninguém, é uma mera tese que precisa ser discutida, se acharem que não é 

aceita, não haverá derrota nem vitória de ponto de vista, acho que é assim que se faz 

democraticamente, conversando com todos. E não afetaria aqueles que eventualmente já 

têm alguma coisa programada para o momento atual. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Realmente Vossa 

Excelência tocou num assunto, que essa portaria vem de janeiro, aí no próximo ano já se 

discute e modifica, se assim o plenário, a maioria decidir. Apesar de que já está posta e 

como Vossa Excelência falou, diante dessa realidade, muitas pessoas possam ter tomado 

algumas decisões, entendendo de que compensariam, e na sexta já poderiam ter algum 

outro compromisso. Mas como eu digo, a discussão pode ter continuidade, podemos 

continuar e tomar novas decisões para frente, pelo entendimento da maioria, como assim 

aconteceu com as sessões plenárias no mês de julho. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Só dá um registro, como o 

Conselheiro Nelson já até falou no final, a importância de o Tribunal trabalhar no mês de 

julho normal, não há nenhum tipo de prejuízo ao jurisdicionado, a qualquer tipo de 

situação. Eventuais alterações, até em benefício do servidor, devem ser discutidas sim, com 

certeza. O que eu converso com o Nelson, e sempre conversei? Ele colocou aqui a situação 

das férias dos juízes, ainda não vi ninguém discutir isso, mas eu, a minha sensibilidade, 

pela própria conversa que tenho com ele e a gente tem junto com os amigos, com a 

sociedade, entendem que a população trabalhadora de um modo geral, repara 

determinadas situações e comportamentos do serviço público, e começa a conferir, 

relacionar as regalias, os benefícios que esses mesmos trabalhadores não têm direito. E aí 

começa a questionar. Então você verifica que existe o recesso no mês de julho, existe o 

recesso de dezembro até janeiro e existe direito a 60 dias de férias. Eu que comentei isso 
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com o Conselheiro Nelson, há essa discussão nesse sentido, daqui a pouco com certeza a 

sociedade vai querer questionar: “Por que existe esse período todo? Onde eu trabalho o 

ano inteiro, até sábado meio-dia e tenho só 30 dias de férias”? Essas coisas que começam, 

com certeza absoluta, a serem observadas e questionadas pela população, em diversas 

situações, estou falando só um exemplo, Conselheiro Nelson tem seus exemplos e cada um 

tem, com certeza vai observar os seus exemplos. O que eu acho ruim, Presidente, e até falei 

para o Nelson, é a gente fazer o regulamento, uma regra e no meio do negócio, mudar. Isso 

é difícil. Estamos falando na Copa, é como se o Brasil vai chegar e chega lá no meio do 

primeiro tempo: “é o seguinte, agora quem fizer falta é pênalti, no meio do campo”, não é 

assim. Nós temos um regulamento, uma situação que foi criada, há necessária 

interpretação e entendimento dessas mudanças. Eu acredito que sim, concordo com o 

Conselheiro Nelson, concordo com o Julival, com certeza, não há problema. Existe uma 

previsão, o secretário pode me confirmar, de acordo com a conveniência da gestão, dar até 

férias coletivas aos conselheiros, legal, sem prejuízo nenhum. É previamente combinado 

administrativamente, dando segurança ao jurisdicionado, isso o Tribunal de Justiça faz, as 

empresas privadas fazem, em determinada situação que têm, de demanda muito baixa, elas 

simplesmente dão férias coletivas. E aí há prejuízo? Se a empresa privada que fizer, o 

maior resultado dela obviamente, ao aferir lucros, faz isso. Então eu acho que é um assunto 

importante, nós devemos discutir isso administrativamente, claro que com certeza para dar 

resposta, que cada um entende, interpreta, mas principalmente para a sociedade na 

discussão desse tema. Eu acho que é importante a preocupação de não termos tantas 

diferenças ou algum tipo de regalia, porque há essa cobrança da sociedade, não tem outra 

forma e cada dia aumenta mais, eu acho que nós temos que trabalhar para devolver para a 

população o dinheiro que ela gasta conosco, mas essa situação foi estipulada em janeiro, 

alguns servidores já se programaram, alguns já fizeram gastos até e eu acho um pouco 

complicado a mudança nesse momento. Mas eu concordo que a hora que a presidência 

definir, os Conselheiros, a gente sentar para discutir esse assunto com certeza absoluta. Eu 

acho que essa ponderação deve ser feita. E eu digo mais, Presidente, a sugestão do 

Conselheiro Nelson com Vossa Excelência na época, de quebrar essa questão da suspensão 
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do trabalho no mês de julho, do recesso, ele iniciou na Assembleia efetivamente. E a 

Assembleia já reduziu mais de 30 dias o recesso que tinha, era 30 dias de julho mais 60 

dias em dezembro e janeiro e já reduziu bastante, e vem discutindo essa questão. Eu acho 

que o Tribunal deu um grande exemplo e vem dando, são atitudes pioneiras, importantes 

que às vezes podem considerar uma coisa muito estranha, até de algum efeito, mas nada 

disso, é só uma questão de mudança de hábito e de mudança de olhar para as questões. O 

que a população com certeza espera da gente. Então eu quero cumprimentar Vossa 

Excelência e o Conselheiro Nelson, pioneiro há anos, eu ainda não estava aqui, uma das 

primeiras conversas com ele quando eu cheguei aqui foi em relação a essa luta que ele teve 

com Vossa Excelência, fizeram um acordo para não sair de férias e ficar o mês de julho 

todinho aqui, para ninguém falar nada, questionar nada, até que a coisa se engrenasse. E 

foi o que aconteceu, engrenou de uma maneira que não tem mais volta, e esperando que o 

exemplo que o Tribunal está dando reflita-se para outros órgãos, instituições e poderes, no 

sentido de melhorar mais esse trabalho. Então era essa a minha observação, dizendo que 

eu concordo, acho que é importante discutir, mas agora devemos deixar como está. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Muito obrigada, Conselheiro Cipriano. Só para lembrar que recesso é só em 

dezembro, esse mês de julho são apenas quatro sextas-feiras facultadas e essa faculdade 

das sextas-feiras a gente está compensando durante os dias, o recesso não é compensado, é 

uma outra questão no mês de dezembro, que está consolidado, é época do Natal. Como o 

Tribunal de Justiça e diversos tribunais fazem. O decreto governamental, que o governador 

colocou agora nessa época da Copa, nós vamos também cumprir e esperamos que a gente 

cumpra até a festejar, se Deus quiser, o caneco de ouro. Essa é nossa intenção, mas vamos 

aguardar porque vai depender de como se comporta a nossa seleção, que nós queremos até 

parabenizar por ontem, animou muito todos nós, até os japoneses estavam torcendo pelo 

Brasil – e estão torcendo com certeza pelo nosso país. Então é isso, o decreto 

governamental se refere à Copa, recesso dezembro, essa faculdade da compensação agora 

quatro sextas-feiras de julho. E poderemos, Conselheiro, continuar conversando, não 

vamos poder agora, como já foi bem refletido por todos, de repente nós vamos tirar o 
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direito de muitos que já se programaram às sextas-feiras, em razão de uma portaria 

realizada. E foi discutida essa portaria antes, porque já havia outros julhos em anos 

anteriores, também acontecia dessa forma, mas agora a gente pode pensar diferente. E no 

momento em que formos discutir, tomarmos essa decisão. Nada mais havendo a tratar, Sua 

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

quatro minutos (12h04min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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

 
Belém, 3 de julho de 2018. 
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