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Nº 5.580 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e oito (28) do mês de agosto 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 além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Rocha, 

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

Senhora representante do Ministério Público de Contas, Procuradora Geral Silaine Karine 

Vendramin, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão 

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

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

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

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência da conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes por motivo de força maior. Disponibilizadas, previamente, no sistema digital 

deste Tribunal as atas das sessões ordinárias dos dias 21 (vinte e um) e 23 (vinte e três) de 

agosto 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 os textos à deliberação do 

Plenário: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Impedido na forma 

regimental para votar a ata do dia 21 e aprovo a ata do dia 23. Excelentíssimo Senhor 

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

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

Teixeira Dias: Impedido na forma regimental. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Aprovo a ata do dia 21 e estou impedido na forma regimental para votar a ata 

do dia 23. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo 

a ata do dia 21 e estou impedida na forma regimental para votar a ata do dia 23. 

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1296

as. Em seguida a Presidência registrou a presença no Plenário do Professor Gilberto Suzuki e 

alunos da Faculdade Fibra do Curso de Administração. Em seguida, não havendo expediente a 

ser lido, e em ato contínuo, a Presidência solicitou inversão da pauta dos Processos de nºs 

10,15,04,07,09,06,14, 22, 08,16 e 17. O plenário acenou positivamente, oportunidade então que 

determinou o seguimento da sessão, com o senhor secretário anunciando o Processo nº 

2016/51318-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, 

responsável Pedro Patrício de Medeiros, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de conas que expôs o seguinte pensamento: Bom dia, 

Senhora Presidente, Lourdes Lima. Bom dia, Conselheiros, Conselheiros Substitutos, 

Procuradores, servidores dessa Casa, do Ministério Público de Contas, e todos que estão nos 

assistindo e ouvindo. O Ministério Público de Contas opina pela regularidade das contas com 

ressalva, pelos motivos já expostos pelo ilustre Relator, e por fim, expedição de recomendação 

à Secretaria de Estado de Transporte, que previamente a celebração de futuros convênios exija 

dos Municípios convenentes a comprovação dos requisitos previstos no Art. 25 § 1º Inciso IV, 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam: Que certidão que se acha certificando que eles 

estão em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente 

transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos antigamente dele recebido; 

Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde, e a observância dos 

limites das dívidas consolidadas e mobiliária de operação de crédito, inclusive por antecipação 

de receita, de inscrição em restos a pagar, e despesa total com o pessoal. Na verdade, são 

certidões que devem ser pedidas sempre antes de se fazer um convênio, e todas as Secretarias 

deveriam observar essas disposições da LRF. A seguir, a Presidência proclamou que o 

procurador do responsável, Senhor Marco Aurélio Furtado de Sousa estava presente e na forma 

como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez 

nos seguintes termos: Bom dia a todos. Quero saudar esse ilustre Plenário, a Corte de Contas 

desse Estado do Pará, a todos os membros Conselheiros, tanto efetivos quanto substitutos, e 

desejar a todos um bom dia. Senhora Presidente, na sua pessoa, quero também aqui saudar 

não só os membros, mas também a todo o corpo desse Tribunal, auxiliares, Secretários e 
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demais servidores de auxílio. Também saudar a ilustre representante da Procuradoria do 

Contas, do Ministério Público de Contas. Vamos tratar do objeto em questão. Pois bem, o 

objeto em questão já foi aqui anunciado pelo ilustre Relator, trata acerca do convênio firmado 

com a SETRAN, para revitalização de vicinais no Município de São Domingos do Araguaia. 

Deixar claro que desde o parecer técnico emitido pelo controle externo deste Tribunal, como 

também o parecer do próprio Ministério Público de Contas, como já foi ratificado aqui, é pela 

aprovação das contas ainda que com ressalvas. Deixar claro e expor que durante todo o 

transcurso da implementação desse objeto, foram respeitados os princípios da legalidade, da 

publicidade, da transparência e da economicidade que deve guiar essa implementação de 

receita. Deixar claro também que o convênio, ele recebe objetivamente durante todo o seu 

transcurso essa chancela de que houve a total implementação e consolidação do objeto que 

aqui fora conveniado. Isso pode ser atestado através do parecer técnico que está contido às 

folhas 165 a 170, volume dois desses autos de prestação de contas. Gostaria apenas de deixar 

claro, Excelência, e trazer a essa Corte, uma observação que acredito ser pertinente, quanto à 

questão estrutural do Município de São Domingos do Araguaia, dizer que é um grande 

hercúleo para pequenos Municípios, isso não é uma regra apenas para o Município de São 

Domingos, mas para todos os Municípios, acredito eu, se não todos, pelo menos, a grande 

maioria dos Municípios interioranos. Deixar claro que eu agradeço a exposição no slide, 

porque demonstra muito bem a dimensão de São Domingos, que é um Município pequeno, de 

24 mil e 659 habitantes, é um Município que sofre deficiências estruturais, e por conta disso, 

por vezes, não consegue fazer essa organicidade da documentação na sua plenitude. Mas a 

lisura aqui ela foi obedecida, e por conta disso, deixar que aqui o que está se fazendo de 

ressalva é uma regularidade meramente formal, não atinge o âmago do objeto que aqui está 

em discussão, ele foi implementado e isso não há discussões, de maneira que não há razões de 

sua rejeição. Também deixar claro que há uma observação que não foi avençada, que não foi 

levantada pelo Plenário ainda, mas está no relatório técnico que foi produzido pelos fiscais de 

engenharia, que foram no local atestar a conclusão da obra, que é com relação à placa de 

identificação do convênio e da implantação desse projeto. O fiscal deixa claro que a placa está 

em desacordo com alguns objetos, com as especificações, perdão, da própria Secretaria 

Estadual de Transportes, mas havia placa. Deixar claro isso, nós estamos falando de um 
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Município que está há alguns quilômetros de distância de Marabá, e em sua grande maioria o 

fornecimento desse tipo de material depende dos Municípios de mesma região ali próximos. 

Por conta disso, a essa deficiência, de produzir o maquinário, ou até mesmo placas de 

identificação, que atendam aos padrões da SETRAN como aconteceu. A placa existia, porém, 

há algumas ressalvas com relação à sua formalidade, deixar claro que isso se dá por conta do 

próprio fornecimento estrutural que nós temos para a região. Pedimos encarecidamente a 

observação desse Plenário, com relação a essa questão, porque estamos diante de 

questiúnculas, estamos diante apenas de ressalvas meramente formais. O objeto ele foi 

avençado, está devidamente atestado ao longo de todo o ditame dos autos, nós pedimos 

encarecidamente por essa pequena observação, essa sensibilidade do Plenário para com essa 

questão. Estamos falando de um Município que está à margem do crescimento, tem potencial 

de crescimento, que essa obra foi essencial para integração da zona rural com o centro do 

Município, lembramos que a principal fonte de economia do Município ainda é agrário 

exportador, agropastoril, e nós temos uma necessidade de integração dessas vicinais com o 

centro de São Domingos do Araguaia, até para fornecimento da economia interna. Feitas essas 

observações, nós aqui da Procuradoria Municipal, rogamos pedimos, requeremos a esse ilustre 

Plenário, que aprove a prestação de contas, eis que as irregularidades conforme aqui 

exaustivamente debatido, são meramente formais, não atrapalham em nenhuma forma a 

conclusão de que o objeto foi sim concluído, e dessa forma rogamos pela aprovação das contas 

ainda com essas ressalvas, que com essas ressalvas. Agradecemos a oportunidade. Pausa. A 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. 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 2015/50299-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação dos Artesãos de Brinquedos e Artesanatos de Miriti, responsável Dezidério Antonio 

dos Santos Neto, Procurador Stanley Botti Fernandes, 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, 
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atribuindo responsabilidade solidária pelo débito apontado entre seu responsável e os senhores 

Manoel Carlos Antunes e  Maria das Graças Vieira Figueiredo, além da aplicação das multas 

regimentais e por fim remessa dos autos ao Ministério Público Estadual. A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável, Senhor Dezidério Antonio dos Santos Neto 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: Eu fiquei até surpreso quando eu recebi já sendo julgado, eu fui 

Presidente de 2009 a 2012 da Associação, onde fiz dois convênios, um com a Alepa e um com a 

Paratur. E todo esse tempo, esse projeto foi para o Miriti Fértil, onde nós criamos uma 

Secretaria justamente para estar dando andamento nesse documento para poder prestar conta. 

Estive na Alepa, mostrei a documentação, mandaram voltar justamente para um ajuste na 

época. Novamente quando deu um desvio de dinheiro dentro da Alepa, então eles começaram a 

procurar algumas entidades que tinham recebido algum recurso, e a Alepa esteve na minha 

sede, onde também mostrei a documentação. Em seguida teve um trâmite de eleição, onde o 

Presidente na época, que eu não concorria à chapa nenhuma, estavam todos os documentos, 

não só da Alepa, como também da Paratur, livro de nota fiscal, computadores tudo lá dentro, 

simplesmente trancaram a sede impossibilitando de eu prestar as contas. Quando surpreso 

agora, que eu vim a comparecer, eu fui até à sede novamente, solicitar essa documentação, e 

ele me diz que não tinha nada, que eu não tinha nenhum documento. Então o que eu quero com 

isso? É dizer, tentar fazer com que a Procuradoria chame, busque no computador as notas, ir 

até à Alepa também, porque a Alepa, eu estive dentro da Alepa, protocolei esse documento, eu 

fiz um protocolo dentro da Alepa. A Alepa esteve comigo em Abaetetuba, foi mostrado também 

essas contas. Em grosso peso eu estou sendo julgado. A matéria entrou na fase da discussão. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Quero fazer uma pergunta ao 

senhor Dezidério. É o senhor mesmo o responsável? Manifestação do Senhor Dezidério 

Antônio dos Santos Neto: Eu era na época o Presidente. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Permita-me perguntar: o senhor quando assinou convênio, eles não 

liberam um documento, termo do convênio ao senhor? Manifestação do Senhor Dezidério 

Antônio dos Santos Neto: Sim. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: E 

não tinha ali uma orientação de como devia prestar contas? Manifestação do Senhor Dezidério 

Antônio dos Santos Neto: Então, justamente que fizemos tudinho, quando fomos prestas contas. 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Lá na Alepa? Manifestação do 

Senhor Dezidério Antônio dos Santos Neto: Na Alepa. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: O senhor não sabia que tinha que prestar contas aqui? Manifestação do 

Senhor Dezidério Antônio dos Santos Neto: Não, primeiro com a Alepa, que eles pegaram, 

viram a documentação, e eu tinha que fazer algumas adaptações dentro. E essa documentação, 

no caso de lá, foi protocolada lá dentro. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: O senhor tem o protocolo? Manifestação do Senhor Dezidério Antônio dos Santos 

Neto: Tudo, estava tudo dentro da Secretaria, como o próprio computador, que o sócio tentava 

buscava esse computador, para ver que todas as atas, todos os ofícios, tudo que estava lá 

presente na minha defesa. E eu chego, o Presidente diz que eu não tenho nada, não existe nada 

de documentação. Por quê? Qual o motivo de me prejudicar? Se eu estou sabendo que eu já 

estou sento julgado, intimado, porque já tinha feito essa minha defesa, com certeza, porque eu 

não ia me prejudicar e prejudicar uma entidade. Eu vou me prejudicar? Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Depois que a assembleia lhe disse que faltava ajustar 

algumas coisas, o senhor voltou à assembleia, prestou contas lá? Manifestação do Senhor 

Dezidério Antônio dos Santos Neto: Justamente no período de eleição. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mas na assembleia ninguém lhe disse que tinha que trazer 

a prestação de contas para o TCE? Manifestação do Senhor Dezidério Antônio dos Santos 

Neto: Para cá, não. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Obrigado. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É só para perguntar 

para o doutor Dezidério Antônio dos Santos Neto, que é o responsável, nós tivemos aqui um 

laudo da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, consta nos autos que atesta a inexecução 

do convênio, e aí Vossa Senhoria apresenta aqui algumas razões, a gente tenta compreender, e 

não há interesse nenhum dos Conselheiros em condenar ninguém, absolutamente. Ou qual é a 

intenção maior, que não é só dos Conselheiros, é da população, que o dinheiro seja aplicado 

corretamente, nosso objetivo é esse, é o dinheiro suado do povo, enfim. Não é aqui a intenção 

nossa, vamos condenar fulano, ciclano, não existe isso, tanto é que uma das exigências do 

cargo é a absoluta imparcialidade. Mas eu pergunto à Vossa Senhoria se fez, após a negação 

das pessoas, em lhe fornecer os documentos, Vossa Senhoria foi à delegacia de polícia, 

registrou a ocorrência policial, denunciou ao Ministério Público? Esses documentos constam? 
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Manifestação do Senhor Dezidério Antônio dos Santos Neto: Não, o último que teve agora foi 

sábado, agora sábado recente, porque eu recebi esse documento dia 24, sim, dia 24 agora que 

eu recebi que estava sendo julgado. Eu fui até à sede solicitar essa documentação, sabendo que 

ela está lá, e ele me diz que não. Aí é que eu já fiz um Boletim de Ocorrência agora, no sábado, 

dia 24. Mas antes eu não estou sabendo, estou pensando e queria estar prestando conta. Que a 

documentação todinha existia, e existe, com certeza existe, a não ser que queira me prejudicar 

de qualquer maneira. Mas que a documentação, vamos supor, até a Secretária, nós montamos 

um secretariado para montar para fazer essa documentação. E nós tivemos na Alepa. Pausa. A 

matéria entrou em votação. Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, 

declarar solidariamente responsáveis o senhor Dezidério Antonio dos Santos Neto e à 

Associação dos Artesãos de Brinquedos e Artesanatos de Miriti ao débito com o erário estadual 

na importância de R$10.000,00 (dez mil reais) e, aplicar ao responsável as multas de 10% (dez 

por cento) sobre o débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), devido ao não 

encaminhamento da prestação de contas e descumprimento de prazos, por fim determinar, após 

o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento dos 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. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Eu queria me dirigir ao senhor Dezidério, dizer o 

seguinte, o senhor fez muito bem em ter vindo aqui, o senhor se apresentou, disse da sua 

dificuldade, mas o senhor não trouxe um documento novo que permitisse ao Relator reabrir a 

instrução processual. Vejo que o senhor é homem simples, o senhor está sendo 

responsabilizado e a sua entidade também. Só que ainda tem jeito. Quando o Relator 

responsabiliza a entidade, a pessoa jurídica, agora você pode voltar lá, olha, eu fui condenado 

e a entidade também, me ajudem a esclarecer isso. Essa decisão de hoje ela vai ser publicada, 

que a gente chama de Acórdão, depois de publicado o senhor tem 15 dias para vir aqui no 

Tribunal e apresentar um recurso de reconsideração. Se o não fizer isso o senhor tem mais dois 

anos para apresentar o seu último recurso, que a gente chama de rescisão, fora isso não tem 

mais jeito. Então o que eu lhe diria, se o senhor tem dificuldade, essas pessoas que estão aqui 

na frente, Doutor Jorge, Doutor Tuffi e a Cláudia que está circulando por aí, Tarcísio, 
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trabalham na Secretaria no primeiro andar, procure a Secretaria, procure saber como é que o 

senhor pode formular a sua defesa, recurso de reconsideração. Caberia um embargo, mas eu 

acho que nesse caso aqui não tem sentido nenhum o embargo, mas é regimental, embargo de 

declaração. Então o senhor pode formular o seu recurso de reconsideração. Agora também eu 

lhe diria outra coisa, o senhor conversou com alguém da Alepa, vai lá na Alepa, o que foi que 

aconteceu com a minha documentação? Deve ter lá no arquivo da Alepa alguma coisa. Então é 

isso que eu quero lhe dizer, procure a Secretaria, vejo que o senhor é um homem simples, mas 

não tem, está nos autos aqui, a sua prestação de contas está oca, não tem nada. E recebeu o 

dinheiro e tem que prestar contas. Nós estamos julgando de acordo com o que consta nos 

autos, o Relator agiu com muita correção nesse processo. Que Deus lhe abençoe. Obrigado. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53808-4, que trata do Agravo Regimental 

interposto por Albeniz Martins e Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2007/50769-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Cametá, responsável José Waldoli Filgueira Valente, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 

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 regularidade das contas com 

ressalva, com aplicação da multa regimental à senhora Gilda Dias Souza e por fim expedição de 

determinações dirigidas ao responsável, ao município de Cametá e ao 13º Centro Regional de 

Proteção Social. A seguir, a Presidência proclamou que o procurador da concedente, Senhor 

Domingos Sávio Souza 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: Primeiramente, bom 

dia a todos. Em nome da Presidente, doutora Lourdes Lima, eu saúdo a todos os Conselheiros 

e todos os presentes nessa sessa plenária. Eu volto aqui, estive aqui há duas semanas, também 

defendendo essa situação, até porque, eu fui Diretor do 13º Centro Regional anterior à Gilda 

Dias Souza. Eu quero me deter, Presidente, com a sua permissão, em um ponto só, eu estou 

aqui com a relação de todos os convênios firmados entre a SESPA, o 13º Centro Regional e as 

prefeituras que compõem a jurisdição do 13º Centro Regional, que é Cametá, Mocajuba, 
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Limoeiro, Oeiras e Baião. E se você me permitir, eu posso passar para os Conselheiros que o 

repasse desses convênios foram todos no último dia que já ia entrar o prazo eleitoral, foi no 

último dia. E esse recurso ele caiu na conta do 13º Centro Regional já dentro do período 

eleitoral, ele foi repassado no dia 30/06, que foi em uma sexta-feira, e esse recurso só caiu no 

dia 03/07/2016, portanto, já dentro do período eleitoral. E imediatamente esse recurso foi 

repassado às prefeituras que foram firmados esses convênios, quer dizer, que já houve uma 

indução de erro. Eu acredito que não foi proposital, mas que deve se responsabilizar quem fez 

esse repasse, no caso o Secretário do Estado de Saúde Pública. Eu fico muito triste quando eu 

vejo esse tipo de coisa, porque olha só, esse Convênio nº 163 que foi firmado entre a SESPA e a 

Prefeitura, foi comprado o equipamento que era o aparelho de mamografia, isso foi constatado 

pelo próprio membro do Tribunal, os controladores externos estiveram lá e comprovaram que 

foi comprado. Então a gente se detém nessa questão muito de foi repassado no período 

eleitoral, mas infelizmente não tinha como, no imediato dia que caiu na conta da SESPA, foi 

repassado para as prefeituras. Eu tenho aqui uma relação de 23 convênios firmados. Está 

sendo chamado, o 13º Centro Regional, está sendo chamado justamente nos convênios que 

foram repassados por Belém, pela Secretaria, no dia 30/06, os demais não estão sendo citados, 

nós não estamos sendo chamados no momento de julgamento. Então eu queria que os 

Conselheiros verificassem a situação no conhecimento de vocês aí, e eu peço que vocês 

reabram essa situação, para apurar essa situação dos repasses, e nesse momento eu peço as 

Vossas Excelências, pela absolvição de multa, de qualquer multa à senhora Gilda, porque eu 

entendo que a mesma não deu causa a essa irregularidade, e não podemos imputar a ela 

qualquer sanção. É esse o meu entendimento, me desculpa se eu fui muito agressivo na minha 

fala. Muito obrigado. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para receber a 

documentação apresentada e solicitou a reabertura da instrução processual. 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 2013/51011-9, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Cametá, responsável José Waldoli Filgueira Valente, Procurador Guilherme da 
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Costa Sperry, 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 dos valores glosados, atribuindo responsabilidade solidária com o 

erário estadual entre seu responsável e à senhora Gilda Dias Souza e sugerir ainda que o 

município de Cametá seja compelido a devolver o saldo do convênio e por fim expedição de 

determinações dirigidas ao responsável, ao município de Cametá e ao 13º Centro Regional de 

Proteção Social/SESPA e aplicação das multas regimentais (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o procurador da concedente, senhor Domingos Sávio Souza 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: Senhores Conselheiros, na verdade, há muita similaridade entre um 

e outro, todos os dois foram repassados no dia 30/06/2016, esse recurso, e foram depositados 

na conta da Prefeitura no dia 03/07, e já era no período eleitoral. Uma indução ao ermo e à 

irregularidade. Esse é meu ponto de vista, e eu acho que tem que ser responsabilizando 

também quem deu causa a isso. Eu quero fazer uma ressalva, que esse Convênio nº 304/2016, 

durante a gestão da Gilda ela só repassou a primeira parcela, como foi bem-dito pelo 

Conselheiro Nelson Chaves. As parcelas subsequentes nem foram repassadas, porque houve 

um cancelamento do convênio. Essa questão desse julgamento pelo Ministério Público de 

Contas, responsabilizar para que o membro da SESPA devolva o dinheiro que foi repassado 

para a Prefeitura, me parece uma coisa até hilária, é a mesma coisa que o gerente do banco 

emprestar o dinheiro para alguém, e depois ele ter que pagar esse dinheiro para quem ele 

emprestou. É um ponto totalmente fora da curva. O Prefeito, há uma comprovação que ele 

recebeu o recurso, se ele não aplicou isso é responsabilidade do Prefeito, da Prefeitura. A 

Secretaria de Estado de Saúde, se vocês pudessem dar uma volta pelos centros regionais, vocês 

iam ver a precariedade do corpo técnico, não existe um Engenheiro sequer em qualquer Centro 

Regional no Estado do Pará, Centro Regional de Proteção social. Então, como é se pode 

elaborar um laudo técnico se não for pelo Engenheiro? Eu sou Engenheiro de formação, estou 

falando isso de carta também, porque eu sei disso. Então o que se faz nas regionais é o 

acompanhamento, uma supervisão, mas só pode ser cobrado isso dentro do período de gestado 

dela. Eu vou repassar novamente mais uma cópia da Portaria de exoneração dela, que deu-se 
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no dia 21/03/2007, e comprova que as parcelas subsequentes não era ela a responsável por 

esse acompanhamento. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público de Contas 

Silaine Karine Vendramin: Bom, só gostaria de falar aqui que houve uma inversão na ótica, 

quando ele disse que quando o Governo, quando o concedente entrega um valor para o 

Município, é como se ele estivesse fazendo um empréstimo, e o concedente não pode ser 

responsabilizado por isso. Eu acho que esse olhar simplista é que faz com que o dinheiro 

público “vá para o ralo”, porque na verdade, quando o Estado concede dinheiro para o 

Município ou para uma entidade sem fins lucrativos, ele é responsável por aquela fiscalização, 

não basta entregar e depois lavar as mãos, se ele não tem como fiscalizar ele não deveria nem 

ter entregado, nem ter feito o convênio, se ele “não tem pernas”, não tem servidores que façam 

essa fiscalização, então não deveria fazer o convênio. Na realidade, ele é sim responsável, a 

partir do momento que ele entrega, ele tem que fiscalizar, para saber se o dinheiro está sendo 

bem empregado, da forma como foi planejado, como estava lá no planejamento, e tudo precisa 

ser acompanhado, inclusive com relatórios parciais do convênio, para que sejam liberadas 

outras parcelas, se for um convênio de entrega parcelada. Então é responsabilidade sim do 

Estado, isso não é um empréstimo, isso é um convênio que tem obrigações e que requer muito 

cuidado do Estado, que é o concedente, para entregar para pessoas que realmente vá cumprir, 

e se o Estado não tem condições de fazer essa fiscalização, então nem faça o convênio. Por isso 

que a responsabilidade é solidária sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Conselheiro Nelson, só me esclareça, pois fiquei em dúvida. A discussão 

gira em torno de um valor que não foi devolvido e que se encontra depositado na conta do 

Governo? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

O valor não foi repassado integralmente, dos R$83.000,00 (oitenta e três mil reais) foram 

repassados R$23.000,00 (vinte e três mil reais) e foram utilizados em uma outra finalidade, 

não a do convênio. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Há um desvio de finalidade? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: A discussão não é sobre o valor que ficou depositado? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Exatamente, também, porque houve o desvio 
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da finalidade do convênio, e o valor repassado ele foi colocado em uma outra ação. Então 

nesse sentido não foi concretizado o objetivo do convênio, e resta algum depósito no banco ali 

daquele que eventualmente não foi utilizado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Isso ocorreu no ano de 2007? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vou aqui pesquisar para 

Vossa Excelência. 2006, o convênio é 2006. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: E o que trouxe a Procuradora é que em 2007. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Sim, ela já não era. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: E isso foi em prazo 

de diligência do convênio? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Sim, o prazo da vigência do convênio, onde ela alega que ela já em um 

determinado período não era mais a Diretora do Centro, aqui está exatamente essa discussão, 

e que logicamente demandará a pesquisa processual, para que a gente tenha certeza. O que 

resta de fato, eu até não teria mais nada a acrescentar, com a clareza solar da argumentação 

da Procuradora. Como é que uma estrutura do Estado, e quando a gente discute aqui a 

estrutura e não uma crítica, porque não se faz crítica pessoal, nem é a nossa tarefa estar 

fazendo crítica, apenas debruçamos aos fatos. Que ele instruísse aqui, o ilustre Procurador, o 

Defensor, melhor dizendo, Doutor Domingos Sávio Souza, lembrar a ele que também sou 

formado em Engenharia. E a maneira que ele traz aqui é uma afirmação contundente, a 

respeito da deficiência do Estado, estou me apegando é na palavra dele, ele deu declaração 

aqui que nenhum Centro da SESPA, em nenhum lugar do Estado do Pará, tem 

responsabilidade técnica para liberar coisa alguma. Foi mais ou menos também, o que eu 

entendi, penso na esteira da ilustre Procuradoria. Isso é uma coisa gravíssima, Conselheiro. 

Então como é que se libera o dinheiro e a execução da obra não prossegue, e para que então o 

Centro? Para que essa descentralização, quem verifica isso. Mas isso é uma outra história, a 

gente não vai abordar exatamente no voto, mas estaremos prontos para discutir sobre a 

matéria. E eu quero exatamente também me ratificar aqui no pensamento absolutamente 

correto, limpo, tranquilo, transparente, que foi expressado aqui pela Doutora Silaine, no 

momento da discussão. Ninguém mais se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu seu voto para receber a documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução 
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processual. 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 Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2006/51910-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Instituto de Capacitação Jovem da Amazônia, responsável 

Andréa Castro de Noronha, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, 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 

glosado, sem prejuízo das penalidades regimentais insertas nos artigos 242 e 243, inciso I, “c” e 

inciso III “b” do Ato nº 63/2012 – RITCE/PA, porém em face aos novos aspectos emergidos 

dos autos e ora discorridos neste opinativo. A seguir, a Presidência proclamou que a 

procuradora da responsável, Senhora Ana Paula Cavalcante 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 Presidente, Conselheiro Nelson Chaves, Relator desse 

processo. Cumprimento os demais Conselheiros, cumprimento os presentes nessa sessão, bom 

dia. Bom, como já relatado pelo Conselheiro Nelson, esse convênio tratava-se do Projeto 

Tesourinha, ele era um convênio para capacitação de jovens e adultos no setor de beleza para 

desenvolvimento pessoal, e inserção no mercado de trabalho. Ou seja, o meu primeiro apelo é, 

não vamos punir quem tenta capacitar jovens para o mercado de trabalho. Assim, a questão 

cerne desse processo é a não apresentação de recibos conjuntamente com as notas fiscais. A 

prestação de contas, senhores, foi feita no ano de 2006, ou seja, há mais de dez anos. O que 

aconteceu? Como relatado também pelo Conselheiro, o processo teve alguns erros técnicos da 

CCG, que primeiro eles entenderam que não havia uma complexidade de despesas, e 

posteriormente eles reformaram esse entendimento dizendo que o objeto era compatível, 

principalmente, senhores, porque o relatório de fiscalização efetuado pela Loterpa, logo em 

seguida à prestação de contas, foi no sentido de que o convenente aplicou correspondente os 

repasses financeiros concedidos pela concedente, cumprindo com o objeto do convênio. Ou 

seja, todo o valor recebido, que não foi nem integral, foi aplicado no objeto do convênio. 

Relacionado às notas fiscais que estão sendo objeto de debate, eu as trouxe para explicar 
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pormenorizada para os senhores. A primeira nota fiscal é no valor de 900 reais da Loja Visão, 

senhores, e é referente a uma compra de um ar-condicionado e um ventilador de teto, a nota 

fiscal consta o carimbo de comprovação de pagamento, é indicada a forma de pagamento, 

consta a liberação da mercadoria, é um carimbo grande. Ou seja, não há dúvidas de que esse 

material foi adquirido para utilização do Instituto nesse projeto. E todos os outros recibos são 

menores, 71 reais o outro, um é 16, o outro é 390. Ou seja, todos eles estão na comprovação de 

contas que foi feita no ano de 2006. Agora, o que acontece, senhores, exigir esse recibo quando 

a minha cliente foi citada no ano de 2016, dez anos depois, é não propiciar a ela a 

oportunidade mais de defesa, de tentar buscar esses documentos. Por quê? São mais de dez 

anos, senhores. Então é impossível. Aonde ela conseguiria, ela foi atrás e conseguiu, que era 

um recibo que foi recebido e foi descontado, mas os demais, a Visão fechou, não tem mais 

como ela atuar, enfim. Então, senhores, é no mínimo, contraditório o relatório de fiscalização e 

acompanhamento realizado pela Loterpa, indicar que o objeto do convênio foi cumprido, que 

todos os recursos foram empregados correspondente, e a defendente ser obrigada a devolver 

aos cofres públicos um valor, sendo que na verdade, foi empregado nesse projeto muito mais 

do que foi recebido pelo Estado. Então o único erro que poderia ser apontado é um atraso 

mínimo de prestação de contas, que era um atraso formal, então a prestação de contas não iria 

ser maculada. Então não foi comprovado em nenhum momento desvio de recursos públicos. 

Então se ela tivesse, novamente, sido citada com uma antecedência maior, ela com certeza 

teria ido atrás dessa documentação. Ainda eu trouxe um acordão, senhores, julgado por vocês 

mesmos, que eu vou pedir permissão para ler aqui, ele diz assim: “O valor de 201 reais e 70 

centavos, glosado pela sessão técnica, refere-se à nota fiscal contida nas folhas 23, por 

ausência de recibo. Ora, constatei pelo exame da nota fiscal que em seu rosto está lançado o 

carimbo de pago, datado de 03 de maio de 2005, devidamente assinado, justo pois na data de 

emissão na nota, comportamento que é comum para quitar pequenas compras sem a 

formalização do recibo daí considerar que a falta de recibo fora reclamado pela sessão 

técnica, ao lado do pequeno valor de compra, cujo o pagamento foi atestado pelo carimbo de 

pago lançado no rosto da nota fiscal, e não macula prestação de contas, uma vez que não foi 

em momento algum negada a aquisição do material referido no original da nota fiscal, nem 

levantada qualquer dúvida sobre terem os produtos adquiridos, sido empregados em 
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conformidade com o objeto conveniado pela associação”. Senhores, esse é o Acordão nº 

42560, que foi julgado pelos senhores. Ou seja, a precedente em sentido que o recibo ele não é 

primordial, quando a nota fiscal ela é capaz de emitir essas dúvidas. Então, com isso, senhores, 

eu peço que reconsiderem, que as contas sejam divulgadas regulares, ainda que com ressalvas, 

mas que a suplicante não seja obrigada a devolver valores que na verdade, não teriam 

motivações para serem devolvidos. Obrigada. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A senhora tem algum 

documento a anexar? A senhora estava lendo alguma coisa, nota fiscal, recibo? Manifestação 

da Senhora Ana Paula Cavalcante: Não, eu estava lendo o acordão que foi julgado pelos 

senhores, sobre essa questão da nota fiscal. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Mas a senhora falou de uma nota fiscal da Visão, não foi? Manifestação da 

Senhora Ana Paula Cavalcante: Não, a nota fiscal está nos autos já, Doutor, é as folhas 15. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não houve nada de novo? 

Manifestação da Senhora Ana Paula Cavalcante: Não. O que nós podíamos ter juntado foi 

juntado junto à defesa, que foi um recibo da Norte Refrigeração, que é uma empresa que 

continua em funcionamento, mas a Visão, infelizmente. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro, ela afirmou 

que na nota fiscal consta um carimbo de recebido. Manifestação da Senhora Ana Paula 

Cavalcante: Sim, é um carimbo grande, talvez pelo tempo do documento ele já não esteja mais 

tão claro. Pausa. A matéria entrou em votação. Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas irregulares, declarar seu responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$477,92 (quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos). Quanto 

às multas regimentais, deixar de aplicá-las à responsável em face da prescrição intercorrente da 

pretensão punitiva e por fim que sejam apurados os fatos que deram causa à prescrição 

intercorrente. Pausa. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, invocando preceito regimental, solicitou vistas dos autos para melhores 

estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2012/50803-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Auditores 

Fiscais do Estado do Pará, responsável Catarina das Graças Gomes Braga, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que 
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solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2017/51021-2, que trata do Recurso de Reconsideração interposto 

por Jaime Barbosa da Silva, Procurador Stanley Botti Fernandes, Relator Conselheiro Luís da 

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

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

jurídico foi pelo conhecimento do presente recurso para negar-lhe o pretendido provimento com 

a manutenção in totum dos termos acordados pelo TCE. A seguir, a Presidência proclamou que 

o procurador do recorrente, Senhor Nelson Luiz Diniz da Conceição 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: Muito obrigado. Senhora Presidente, dessa Corte de Contas, digníssima 

Conselheira Lourdes Lima, digníssima representatividade do Ministério Público, senhora 

Silaine Karine Vendramin, senhores Conselheiros, senhores Conselheiros substitutos, senhores 

jurisdicionados. Por ocasião do primeiro julgamento desse convênio, teve como Relator o 

Conselheiro André Dias, convênio este firmado entre a SEPOF e a Prefeitura Municipal de 

Óbidos, de responsabilidade como convenente, senhor Jaime Barbosa da Silva. Na ocasião 

tornou-se relevante para o julgamento o laudo de execução física da SEPOF, que atestava 

como execução parcial o fato de que não constava quanto da vistoria final, como já fez 

referência ao nobre Relator do recurso, Conselheiro Luís Cunha, a ausência da placa da obra, 

e as luminárias da quadra. Na ocasião do primeiro julgamento essas fotografias chegaram até 

mim, mas não com tempo hábil de que levasse até ao Conselheiro Relator. Fotos estas, 

senhores Conselheiros, que confrontadas com as fotografias constantes do laudo conclusivo, 

comprova cabalmente que se trata do mesmo equipamento público. O laudo de execução física 

no qual se baseou o órgão técnico, o Ministério Público, e o voto do Relator para considerar 

as contas irregulares ele é bem claro, e ele relata melhor do que qualquer análise, Doutora 

Silaine, o histórico desse convênio. O convênio assinado no dia 28 de maio de 2008, primeira 

parcela, no valor de 22 mil e 500 reais, Conselheiro Julival, liberado no dia 04 de julho de 

2008. Segunda parcela, no valor de 56 mil 250 reais, liberado no dia 19 de agosto de 2008. 

Terceira parcela, no valor de 56 mil 250 reais, liberado somente no dia 29 de dezembro de 

2009, Conselheiro Luís Cunha. Ou seja, um ano e quatro meses de atraso da segunda para a 

terceira parcela, e justamente uma das maiores parcelas que era para conclusão do objeto. 
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Conselheiro Nelson Chaves é Engenheiro, imagine, Conselheiro Nelson Chaves, o senhor que é 

um Engenheiro, mensurar o custo de uma obra paralisada por um ano e quatro meses, o 

Município tem o dever de fazer a licitação para cumprir a lei evidentemente, faz a licitação, 

formaliza o contato administrativo com uma empresa que inclusive não é nem do Município, foi 

lá no Município e ganhou a licitação. Essa empresa se mobiliza, instala o canteiro de obras e 

depois fica paralisado. Qual é a empresa que resiste? Eu faço uma pergunta para vocês, qual é 

a empresa que resiste manter o canteiro de obras com os custos que tem uma folha de 

pagamento, Conselheiro Julival, por um ano e quatro meses? Uma situação que o gestor não 

deu causa, não deu causa, Conselheiro André Dias. É evidente, Doutora Silaine, que essa obra 

vai ter problema, até porque, esses recursos eles não são atualizados, o Estado repassa 

exatamente o valor com o que foi assinado o convênio. Semana passada, Conselheiro André 

Dias, eu constatei uma situação na própria SEPOF, que hoje é a SEPLAN, que é uma coisa que 

o Estado aplica a seu favor, e que se aplicasse a favor do convenente, eu garanto aos senhores 

que muitos ordenadores que já foram condenados por essa Corte, por execução parcial de 

convênio, não estariam condenados. Qual é a situação? Se o concedente, no caso o Estado, 

Conselheiro Odilon, entender que a obra está atrasada por culpa do convenente, este atraso é 

remunerado em desfavor do convenente, pelo atual decreto de transferência de subvenção. 

Remunerado, isso é calculado mensalmente, se eu não me engano, através do Índice Nacional 

de Construção Civil. E o Município, depois de apurado esse valor pelo Estado, tem que 

devolver este valor para os cofres do Tesouro Estadual, ele tem que complementar o 

Município, se o Estado entender no seu julgamento, que foi culpa dele, do convenente o atraso 

da obra, ele tem que reembolsar o Estado dessa remuneração e se responsabilizar pela 

finalização do objeto do convênio, pelo atingimento da finalidade do convênio. Imaginem os 

senhores, Conselheiros, se o Estado também adotasse isso, para os atrasos que ele dá causa, 

será que nós não teríamos uma realidade de contas irregulares diferentes nessa Corte? 

Teríamos, nós teríamos. Porque convênio é um pacto mútuo que se busca um fim comum. Então 

os pesos tem que ser iguais para os dois lados, mas não é o que ocorre nos convênios que são 

firmados entre o Governo do Estado do Pará, e os pobres Municípios do Estado do Pará, que 

para fazer qualquer realização em termos de obra no Município, 90% dos nossos Municípios 

dependem desse convênio, porque os repasses constitucionais, Conselheiro André Dias, mal dá 
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para pagar a folha de pagamento, muitos Municípios administram apenas folha de pagamento, 

essa é a nossa realidade, e está aí os nossos IDHs que são públicos que comprovam o que eu 

digo. Isso é um fato. Mas também nesse laudo de execução física, às folhas 175 do concedente, 

ele ilustra o seu relatório com fotos: as arquibancadas que foram feitas na quadra, com quatro 

lances de arquibancadas e mais um guarda-corpo, em toda a extensão da quadra, e ele ainda 

diz aqui, “foto nº 02, vista da arquibancada, concreto alvenaria, executada em ambos os lados 

da quadra, serviço não previsto na planilha orçamentária”. Quem fez este laudo, Conselheiro 

André Dias, é o Engenheiro, será que ele não tinha capacidade técnica para aferir o quanto se 

aplicou de dinheiro nessa complementação que otimiza a utilização desse equipamento 

público? Porque a gente sabe que quadra é utilizada por jovens, por crianças, e que vão ter ali 

o conforto de quem ficar assistindo, ficar sentado na arquibancada. E ele diz que foi feito de 

ambos os lados, e isso não está contemplado no convênio. Pela extensão da quadra, eu sou 

Advogado, mas quem é Engenheiro vai chegar, facilmente, Conselheiro André Dias, que o que 

foi aplicado nessas arquibancadas é um valor bem superior aos 20 mil que ele diz que está 

faltando pelas luminárias. E essas luminárias foram colocadas. A questão que ele coloca 

também como inexecução, o fato da placa da obra não estar mais na obra, uma vistoria que foi 

feita somente 2011, com convênio que ficou paralisado por mais de um ano, se torna até 

irrelevante, se torna até irrelevante. Porque eu conversando com esse gestor, ele me disse, 

“Doutor Nelson, se eu fosse colocar também aqui a conta dos quatro vigilantes que eu mantive 

depois que a empresa abandonou o canteiro de obras, para ficar tomando conta desse espaço, 

para que não fosse depredado por vândalos, eu lhe garanto que eu gastei com esses quatro 

vigilantes que fazem turno de 12 por 36, quase o valor do convênio, Conselheiro André. Então 

são fatos, senhores, que a gente precisa relatar porque eles ocorrem, eles são reais, eu não 

estou fantasiando aqui, eu não estou usando de vocabulário aqui para ludibriar Vossas 

Excelências, porque isso não é prática minha, eu estou apenas mostrando, relatando o que está 

no laudo conclusivo que não foi mensurado, nem pelo Engenheiro que esteve “in loco”, 

fazendo a vistoria dessa obra, como também não foi aferido pelo departamento de controle 

externo desse Tribunal, que também tem quadros bem capacitados para se chegar a essa 

quantificação, de quanto foi complementado nessa obra, mesmo sem estar previsto no 

orçamento. De fato, senhor Conselheiro, que as fotos que foram anexadas ao recurso, 
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comprova cabalmente que as luminárias foram colocadas, inclusive em estruturas de concreto 

bem fortes, pelo o que está nas fotos, e que esse equipamento está servindo à população e de 

uma maneira muito melhor do que foi originalmente planejado, porque o projeto original não 

contemplava a arquibancada, e no entanto, o equipamento tem quatro lances de arquibancada 

na extensão das suas laterais, como ele mesmo coloca, em ambos os lados em concreto, o 

próprio Engenheiro coloca. Esse Tribunal, Conselheiro André Dias, Conselheiro Relator, 

quando julgou o Convênio nº 089/2007, também acatou, como era uma diferença pequena e 

uma coisa de fácil comprovação, que os registros fotográficos trazidos comprovavam a 

execução do convênio e que ele estava a serviço da população. Do mesmo modo, Conselheiro 

André Dias, eu não estou lembrado no momento do número do acordão, mas eu me lembro 

muito bem quando foi julgado por esse Plenário o convênio que cujo o objeto era construção 

da Feira do Produtor Rural em Oriximiná, que também o laudo da vistoria final atestava que 

estava 90% da feira concluída, e faltando só as luminárias, e eu trouxe os registros 

fotográficos durante o julgamento, coloquei em suas mãos, e o senhor comprovou e aprovou as 

contas do convênio. Então, senhor Conselheiro Relator, Senhora Representante do Ministério 

Público, diante desses fatos que eu trago aqui nesse momento, e que é retratado e discriminado 

com detalhes no meu recurso, recurso este que o Conselheiro Relator verificou e analisou as 

fotos, é que eu apelo que o recurso seja provido, e sejam essas contas, levando em 

consideração todas essas adversidades as quais o convenente não deu causa, possam ser essas 

contas julgadas regulares com ressalva, ou se entenderem de forma diferente Vossas 

Excelências, para que se faça justiça com esse ordenador, que seja mantida a irregularidade, 

mas sem a devolução dos recursos. Muito obrigado. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe provimento parcial, considerando as 

contas irregulares sem importar em devolução de valores, mantendo a multa de R$1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) pela grave infração à norma legal. 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 2011/51803-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Esportiva Paraense Atlético 
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Clube, responsável Lucivane Miranda Lobo, 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 à responsável e extensiva aos senhores 

Domingos Juvenil Nunes de Souza e Maria das Graças Vieira Figueiredo. A seguir, a 

Presidência proclamou que a responsável, Senhora Lucivane Miranda Lobo estava presente e na 

forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que 

o fez nos seguintes termos: Bom dia a todos. Quero saudar o Plenário em nome da Doutora 

Maria de Lourdes. E gostaria de dizer a todos que eu sou a representante à época da 

Associação Paraense Atlético Clube, da cidade de Curuçá. Queria dizer a todos que em 2010 

nós recebemos um convênio de 50 mil reais, para ampliação e reforma do cemitério de uma 

das comunidades pertencentes ao Município de Curuçá, onde a nossa associação faz parte. 

Queria dizer que a defesa em si, o que chegou até a mim, sobre a cotação de preços, o primeiro 

item foi sobre cotação de preços das notas que não condiz com a cotação. Então queria deixar 

bem claro a todos que Curuçá pertence à região Nordeste do Pará, e naquela época em 2010, 

a cidade apresentava uma faixa de 30 mil habitantes, e por ser considerado um Município 

pequeno, uma cidade pequena, naquele exato momento nós não tínhamos lojas de material de 

construções em muitas quantidades, que pudessem fornecer essas notas em três preços 

diferenciados, para que nós pudéssemos fazer a compra desse material. Então o primeiro item 

aqui que é relacionado à cotação de preços, como foi dito aqui, foi lido, eu queria dizer é isso, 

que o nosso Município em 2010 não tinha lojas suficientes para que fornecesse esse material 

com essa devida notas, com essas devidas notas. Eu sei e reconheço que antes de você comprar 

um material que o dinheiro não é seu, que é público, você tem que fazer as três cotações de 

preços, e que a menor cotação é que vai para construção da obra, isso aí eu reconheço e eu 

tenho conhecimento disso, mas eu queria deixar bem claro para os senhores e as senhoras, que 

naquele momento, na minha cidade, em Curuçá, eu não tinha lojas suficientes que pudessem 

me fornecer essas três pesquisas, essas três notas. Então por isso houve essa quebra, digamos 

assim, de contrato, por eu não ter como ir buscar essa cotação. E o segundo item aqui, que foi 

relatado, o que eu tenho, queria pedir perdão a todos, se não for o que a minha defesa não 
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tiver enquadrada no questionamento, é sobre as fotografias, que foram emitidas, eu, Lucivane 

Miranda Lobo, a Presidente da associação na época, hoje eu faço parte ainda da associação, 

mas como outro membro, eu queria dizer o seguinte para vocês, deixar bem claro, que eu sou 

funcionária pública, e eu sei o valor que tem trabalhar com o dinheiro público, e a 

responsabilidade que é trabalhar com dinheiro público. Isso eu sei, eu tenho consciência e 

clareza. Então eu queria deixar bem claro a todos, que em momento algum eu, enquanto 

pessoa, cidadã paraense de coração, eu tipo assim, coloquei, fiz compras alheias que não fosse 

o que tivesse no convênio. Então queria dizer aqui, o convênio foi em 2010, maio de 2010, a 

construção, a reforma e ampliação do cemitério tinha que ficar pronto até dia 31 de dezembro, 

e nós conseguimos fazer a obra, ampliar o cemitério da comunidade do quilômetro São Pedro, 

nós conseguimos ampliar o cemitério, conseguimos fazer a reforma com o valor que foi 

estipulado, que foi enviado a nós. E na época, até porque, eu queria deixar bem claro para 

vocês, que é o meu conhecimento, nós recebemos esse convênio em três parcelas, e as parcelas 

só eram liberadas a partir do momento em que a fiscalização iria à obra. Então nós recebemos 

a visita de um técnico da Assembleia Legislativa, de pré-nome, que hoje, sinceramente, eu não 

sei o sobrenome dele, mas ele era chamado de Marcos, ele foi até lá à obra, examinou a 

primeira parcela do dinheiro que foi, nós empregamos ali na obra, ele foi, fiscalizou, veio e 

liberou a segunda, fiscalizou e liberou a terceira. Então foi prestado conta de todo o processo. 

Então naquele momento nós tiramos fotos, porque era tipo assim, um marco para a 

comunidade, nós enquanto cidadãos, a gente pegar um dinheiro que não é nosso público, e 

investir realmente na comunidade. Então para nós é um reconhecimento muito grande e um 

privilégio na nossa comunidade fazer isso. Então nós recebemos o conhecimento do povo, da 

sociedade curuçaense, por esse privilégio, por esse prestígio. Então naquele momento que nós 

terminamos a obra, nós tiramos fotos, a cada parcela do dinheiro nós prestávamos contas. 

Então a gente não emitia foto da obra, nós tiramos as fotos no final da obra concluída, em 

dezembro, 31 de dezembro de 2010. Só que como a gente prestou conta, chegou uma 

notificação, como eu recebi uma sexta-feira passada também, chegou uma notificação para 

mim que tinha coisas pendentes na prestação de contas, e quando foi em 2012 eu vim até aqui 

no Tribunal de Contas, fui até à assembleia com ofício encaminhado, e entreguei junto ao que 

eles estavam me solicitando, anexado a esses documentos, foram as fotos que foram tiradas da 
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obra, acabada, pronta e acabada. Então a solicitação aqui, o que eu entendi aqui é que as 

fotos que nós emitimos em 2012, dois anos, bem dizer, após o término da obra, não condizia 

com a realidade da obra. Então eu só queria deixar bem claro a todos, que nós vivemos em 

uma cidade, em uma região que a gente não sabe mais o que é verão e nem o que é inverno, 

hoje é verão, mas está chovendo, amanhã é inverno, mas está fazendo sol. Então, por causa do 

tempo, as obras que a gente faz hoje, amanhã já podem estar danificadas. Então eu queria 

deixar bem claro isso para vocês, que hoje a gente tira uma foto de uma obra finalizada para 

mandar, para enviar daqui a um ano. Então com certeza absoluta, daqui a um ano, quando 

forem fiscalizar, não é mais a mesma coisa que está na foto, não é a mesma obra que está ali 

na foto em sim. Então eu queria dizer o seguinte, a todos que estão aqui presentes, que eu, com 

certeza absoluta, absolutamente, eu estou dizendo aqui de coração aberto para vocês, o 

dinheiro que foi enviado para a Associação Paraense Atlético Clube, eu, enquanto Presidente 

na época, foi investido na reforma e na ampliação toda do cemitério da comunidade. O outro 

item que diz aqui é sobre a nota fiscal que não condiz com a data de término da obra, a obra 

terminou dia 31 de dezembro e foi emitida uma nota fiscal aqui com 24 dias após o término da 

obra, em janeiro de 2011. Queria dizer a todos vocês também, que como nós moramos em uma 

cidade pequena, é muito costume, é muito rotineiro a gente chegar na loja do seu fulano e dizer 

assim, eu estou precisando de um milheiro de tijolo, manda deixar na minha obra, daqui a 

pouco eu tenho que te pagar, e aí quando a gente paga a gente acaba esquecendo de pegar a 

nota, isso é comum e é normal acontecer em cidades pequenas. Então foi isso que aconteceu, a 

gente pagou todo o material, mas nós só fomos buscar a nota em janeiro. E aí eu sinceramente, 

assumo aqui meu erro, por não ter atentado naquele momento para a data da nota fiscal, que 

saiu 24 dias após o término da obra, isso aí eu assumo aqui, não ter atentado naquele 

momento. Mas eu queria deixar bem claro que a defesa em sim, ela é baseada nesses três 

argumentos. E mais uma vez, depois de pronto o cemitério nós recebemos elogios, foi colocado 

foto da obra nas redes sociais, nós fomos elogiados em sessão na Câmara de Vereadores na 

cidade de Curuçá, pela obra que nós conseguimos fazer com o dinheiro que foi enviado. Então 

foi uma obra que ficou conhecida, os filos de Curuçá que moram fora do Brasil, até mesmo 

fora do Brasil, que moram fora da cidade, mandaram elogios para a gente, através das redes 

sociais. Então foi uma obra que a gente construiu com muito custo e com muita determinação, 
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e principalmente com muita responsabilidade. Voltando mais uma vez, queria deixar bem 

claro, senhores e senhoras, que o valor, 50 mil reais que foi do convênio para reforma e 

ampliação do cemitério, absolutamente, nem um centavo foi desviado além do objeto da obra. 

Muito obrigado. A matéria entrou na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, eu fico ouvindo um depoimento desse 

e fica passando aqui um filme na minha cabeça, eu olhei para essa senhora, não a conheço, 

mas percebe-se que ela fala a verdade. Agora vejo, como é que se celebra um convênio com um 

Clube de futebol, uma entidade de futebol para fazer um cemitério. Mas também ninguém sabe 

a razão, de repente era a única entidade organizada na comunidade, pelo que eu entendi é uma 

comunidade rural. De repente era isso, que é comum acontecer no interior. E esse jeito de 

comprar o tijolo assim, é assim que acontece, não é diferente, diga para a pessoa, rapaz, 

manda aí um cimento para mim, um tijolo, depois vai lá e é assim mesmo que acontece. Agora, 

eu não sei aí o voto do Relator, é lamentar essa situação, mas tem um lado bom para o efeito 

do controle externo aqui, qual é o lado bom? A Assembleia não faz mais isso, e ela não faz 

mais isso porque nós determinamos que não fizesse mais isso, isso é, estanca isso aqui, está 

tudo errado, não é papel do Legislativo. Só que um convênio desses é um convênio antigo, do 

tempo ainda que a Assembleia praticava esse tipo de coisa. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Agora, Conselheiro Luís da Cunha. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Pois não, 

Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Só uma pergunta que eu não fiz para a senhora, a dona Lucivane. Quem é que mantém esse 

cemitério é a Prefeitura? Normalmente cemitério é mantido pela Prefeitura. Manifestação da 

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

Lucivane, pode voltar à tribuna para responder. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Normalmente o cemitério, a cidade onde moro, é 

iniciativa privada, mas normalmente mesmo nos vilarejos, é a própria Prefeitura que mantém 

isso, é isso? Não? Manifestação da Senhora Lucivane Miranda Lobo: Não, quem mantém o 

cemitério é a própria comunidade, até porque, a comunidade da Vila de São Pedro ela fica 15 

quilômetros da cidade de Curuçá, ela é na zona rural. Então é a comunidade que é constituída 

de aproximadamente 1.500 habitantes, que mantém toda a limpeza, toda a ordem do cemitério. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não 

poderia ter sido feito esse convênio com a Associação dos Moradores, ao invés de ser o Clube? 

Manifestação da Senhora Lucivane Miranda Lobo: Porque assim, foi bem colocada a pergunta 

dele, por que uma associação de futebol foi construir um cemitério? A gente sabe que hoje as 

associações têm várias finalidades, e uma das finalidades da nossa associação, eu digo nossa 

porque eu faço parte ainda, não só o futebol, a cidadania, a educação de jovens e adultos como 

eu já assisti ainda agora, recursos para jovens e adultos, a educação, ao meio ambiente. Então 

se tem a cidadania, tem a comunidade, então por que eu não posso procurar um recurso? Até 

porque, esses recursos saem a partir da finalidade da associação, se a minha associação tiver 

algum item lá que diz que a finalidade dela serve para aquele recurso, eu acredito que se 

encaixa ali. Certo? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Foi esclarecido. É bom que fique aí por perto, porque de repente 

pode ter alguma mais. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: O Conselheiro Nelson está perguntando se o seu time já ganhou alguma 

partida no campeonato de Curuçá? Manifestação da Senhora Lucivane Miranda Lobo: O meu 

time dessa associação é chamado de Paraense Atlético Clube da Comunidade de Marauá, que 

pertence à Curuçá. Em 2007 nós fomos campeões da Liga do Pará. Nós pertencemos hoje à 

Federação Paraense de Futebol. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Olha, eu não disse nada, foi o Conselheiro Luís da Cunha que disse, mas 

como ele já permeabilizou aqui para o povo, embora seja uma coisa seriíssima um pouco de 

humor, é Associação Unidos até à Morte, porque no cemitério também. Manifestação da 

Senhora Lucivane Miranda Lobo: Com certeza. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Dona Lucivane, essa parte foi só uma brincadeira, mas de 

qualquer maneira eu entendo, um Clube desse de futebol deve ter uns 30, 50 anos, sei lá, na 

comunidade, é bem antigo? Manifestação da Senhora Lucivane Miranda Lobo: O Clube na 

comunidade ele foi fundado em 1833. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: 1.800? Manifestação da Senhora Lucivane Miranda Lobo: E 33. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: É o time mais 

antigo do Brasil, eu acho. Manifestação da Senhora Lucivane Miranda Lobo: A gente lá na 

vila, a gente tinha uma moradora que ela faleceu, quando ele faleceu ela tinha 105 anos. Então 
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ela foi uma das primeiras moradoras da vila, faleceu já uns cinco, seis anos atrás, ela tinha 

105 anos. Então por aí dá para ver que o Clube ele é bastante antigo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Muito interessante. Eu estou 

satisfeito, Senhora Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Bom dia, Presidente, bom dia senhores Conselheiros, Procuradora Geral de 

Contas, Conselheiros Substitutos, senhoras e senhores. Conselheiro Relator, Cipriano Sabino, 

eu fico aqui me questionando dada a peculiaridade, uma associação que em tese a sua 

finalidade é esporte, a construção do cemitério, haja todas as dificuldades aqui narradas pela 

convenente, a responsável pela associação. A Assembleia Legislativa quem repassou recurso 

fez a fiscalização corretamente? Há laudo dos autos, confirmando o que foi executado 

direitinho? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Sim. Encerrada a fase da discussão, a palavra foi concedida ao relator que proferiu seu 

voto nos termos seguintes: Presidente, é semelhante a alguns já julgados nessa sessão, 

apresenta-se as razões, as justificativas, inclusive no Plenário, mas de fato, o que consta no 

processo é um pouco diferente. E respondendo à pergunta do meu colega eminente Conselheiro 

Odilon, consta nos autos relatório de acompanhamento de fiscalização da assembleia, 

concluindo que o objeto do convênio teria sido atingido, no entanto, não há nos autos 

documentação que seja capaz de comprovar isso, tem um laudo, mas não comprova. Então, 

Presidente, fala a senhora Lucivane, que obviamente qualquer fala que se apresentar, e se o 

Plenário entender, acompanhar o voto desse relator, Vossa Senhoria, Lucivane, ainda pode 

recorrer e apresentar os documentos necessários se assim desejar para tentar corrigir essa 

questão. Senhora Presidente, Dra. Silaine Karine Vendramin do Ministério Público, senhoras e 

senhores Conselheiros, a documentação de despesa apresentada nos autos não é capaz de 

comprovar a correta aplicação dos recursos públicos envolvido. Motivo pelo qual julgo as 

contas irregulares, e nos termos do Art. 158 do Inciso III, alínea B e D, do Regimento Interno 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará, devendo a responsável à época, senhora Lucivane 

Miranda Lobo, restituir ao erário estadual o valor recebido R$50.000,00 (cinquenta mil reais) 

devidamente corrigidos. Aplico ainda à responsável a multa de 10% (dez por cento) 

correspondente ao débito apontado e devidamente atualizado, com fundamento no Art. 242 do 

Regimento Interno, e R$1.000,00 (mil reais) de multa com base no Art. 243, Inciso III, Alínea 
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B, do Regimento, em razão da intempestividade da prestação de contas ao TCE. Todas essas 

argumentações são fundamentadas no Regimento Interno do Tribunal. Presidente, há uma 

sugestão de multa à assembleia proposta, eu deixo de aplicar a multa uma vez que a 

assembleia apresentou o laudo de fiscalização, e mostrou o acompanhamento da obra. É esse o 

meu voto, Presidente. Foram então colhidos os votos dos demais membros: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Chaves: Acompanho o relator. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, eu pedi o 

processo, mas não deu tempo de olhar direito, e na verdade, é que eu estou falando, já 

conversei com o Conselheiro Cipriano, conversei com o Conselheiro Nelson, fiquei muito 

tocado com o depoimento dessa senhora. E quem é do interior sabe como é que a coisa 

acontece, na verdade, a comunidade que quer assumir, principalmente cemitério, é muito 

comum Prefeito não cuidar de cemitério, porque não dá voto para ele, é muito comum. Tem 

cemitério no interior que a gente não consegue entrar, o mato alto. A senhora está balançando 

a cabeça porque conhece isso. E a comunidade que tem que assumir. Tem cemitério do interior 

que as famílias só vão lá dia de finados, durante o ano ninguém aparece, e o mato sobe. Eu vou 

dar uma analisada nesse processo, para poder ver. Peço vista. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: A defendente fez referência à Câmara Municipal ter 

feito sessão em homenagem, quer dizer, redes sociais, são vários itens que talvez eles 

ratifiquem se estiverem nos autos, se não estiveram nos autos são só palavras. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Me permita o diálogo, 

até para a senhora Lucivane compreender, para não pensar diferente. A senhora Lucivane está 

aí. Nós temos que observar o que consta no processo, e às vezes, a necessidade de um 

esclarecimento a mais ou a menos, nós não temos como fazer diferente, eu não posso criar uma 

situação. Então o Conselheiro Luís Cunha, até conversamos aqui nós três, pedimos vistas para 

tentar exatamente suprir talvez as necessidades, e o Conselheiro André colocou muito bem, em 

que pese. O Conselheiro Nelson está dizendo, quem sabe. Então assim, existe a manifestação 

da sociedade através da Câmara Municipal, e de outros e outros, que elogiam, cumprimentam 

a Associação pela obra, pelo serviço, mas isso efetivamente tem que constar nos autos do 

processo, é somente isso. Apresentado esses esclarecimentos, obviamente que nós vamos aqui 

aprovar ou rejeitar. Pausa. Solicitada vista dos autos para melhores estudos, foi de imediato 
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deferido pela Presidência.  Neste momento registrou-se a saída de plenário do Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50786-3, que trata da 

Tomada de Contas Especial instaurada na Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim, 

responsável Alberto Yoiti Nakata, Procurador Stanley Botti Fernandes, 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, sem prejuízo da aplicação das multas ao seu responsável. A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

contas irregulares, declarar o seu responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$800.110,00 (oitocentos mil, cento e dez reais), aplicando-lhe as multas de 

10% (dez por cento) sobre o débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo não 

encaminhamento da prestação de contas e por fim determinar, após o trânsito em julgado da 

decisão, encaminhar a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para 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. Neste momento registrou-se o retorno do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53228-1, que trata da Tomada de Contas 

Especial instaurada na Prefeitura Municipal de Muaná, responsável Sérgio Murilo dos Santos 

Guimarães, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

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

do Ministério Público de Contas, quando expôs o seguinte pensamento: Pela irregularidade das 

contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais 

ao seu responsável, e encaminhamento ao Ministério Público do Estado, pelo ato de 

improbidade administrativa configurado pela ausência da prestação de contas. Muito 

semelhante ao anterior. E o objeto dos dois é para o transporte escolar, a gente vê que para 

uma área tão nobre, que é a educação há esse tipo de atitudes, onde não há prestação de 

contas, onde o dinheiro muitas vezes, é desviado, e a gente precisa olhar com maior seriedade 
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e severidade para que isso não ocorra. 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 entrou na fase da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua 

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

para com o erário estadual na importância de R$504.750,00 (quinhentos e quatro mil, 

setecentos e cinquenta reais), aplicando-lhe as multas de 10% (dez por cento) sobre o débito 

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

fim determinar após o trânsito julgado da decisão, remessa dos autos ao Ministério Público 

Estadual para as providências legais cabíveis. Seguiu-se à votação: Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora Presidente, eu não só acompanho o 

Conselheiro Relator, como de resto todos nós já ratificamos a nossa posição no Plenário, que 

nenhum prazer nos move em multar alguém ou pedir a devolução de recursos públicos, não é 

esse o nosso objetivo a realidade nos obriga a fazer assim, mas especialmente quando se trata, 

por exemplo, de recursos que seriam destinados, como bem disse a ilustre Procuradora, 

Doutora Silaine, a respeito do transporte escolar. A gente nada um pouco nesse interior do 

Estado, as dificuldades, e sabe que uma falha dessas ou um erro de uma determinada 

autoridade nesse sentido, o que provoca de desconforto e de perigo inclusive para as crianças 

que necessitam se deslocar muitas vezes, até pelos rios da região, e a gente sabe como é 

perigoso. De maneira que lamentando a nossa necessidade pela punição, eu não tenho como 

deixar de acompanhar o voto do ilustre Relator, que sei que também está condoído de aplicar 

uma multa quando o transporte escolar é exatamente o objetivo de a gente dar melhores 

condições de vida às nossas crianças. Antes de continuar a votação, Sua Excelência, o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior apresentou breve manifestação: Rapidamente 

antes de ouvir o Luís Cunha, o Conselheiro Nelson, assim como a doutora Silaine destacaram 

essa questão. O Município de Muaná fica na Ilha do Marajó, nós sabemos a dificuldade e a 

necessidade de apoiamento do Estado, de atenção a esse arquipélago no Marajó, é uma 

dificuldade muito grande, as distâncias. Conselheiro Nelson falou muito bem, a rua desses 

Municípios é o rio, muitas vezes, as crianças tem que ser levadas para a escola de barco, de 

lancha, e aí mostra aí que o Estado, a Secretaria de Educação até encaminhou o recurso, 

esperamos que talvez em um recurso venha comprovar talvez aí com a prestação de contas, que 
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o recurso foi aplicado, mas é de se lamentar, é com tristeza, obviamente, que observamos esse 

tipo de questão, uma vez que todos sabem, todos nós sabemos da necessidade da importância 

do investimento em todos os sentidos, inclusive na logística, no transporte, na merenda, os 

professores, dar todo o apoiamento para a área de educação. Então se processo de prestação 

de contas a turma da comunicação está atenta aí, lamentável que nós tivemos aí que condenar 

o gestor a devolver os recursos, uma vez que não houve prestação de contas. Então era essa a 

observação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o relator. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto do relator. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Com o relator. Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto do 

relator. Terminada a votação, a presidência anunciou que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição do relator. Neste momento registrou-se a saída em definitivo do 

plenário do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2011/50391-7, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Gabinete do Vice-

Governador, exercício financeiro de 2010, responsável Odair Santos Corrêa, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com devolução do valor 

glosado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao seu responsável e que o servidor 

responsável pelo Controle Interno da Vice-Governadoria, pela relatada atuação deficiente, 

sujeito, a critério do Douto Plenário, à responsabilidade solidária e por fim a determinar à Vice-

Governadoria do Estado do Pará, para atentar das recomendações técnicas constantes do item 

11 do Relatório da Unidade Instrutiva, sob pena de sujeição ao que prevê o art. 158, §2º do 

atual RITCE. 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, com devolução da importância 

de R$84.481,06 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e seis centavos), 

aplicando ao responsável as multas de R$8.448,10 (oito mil, quatrocentos e quarenta e oito 
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reais e dez centavos) pelo débito apontado e R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e 

cinquenta e nove centavos) pela sonegação de documentos indispensáveis a fiscalização deste 

Tribunal. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves 

proferiu seu voto nos termos seguintes: Eu vou acompanhar o Relator. Só queria uma 

informação, Conselheiro André, o volume dos recursos, 4 milhões? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Quatro milhões é o total 

movimentado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Mas só da vice-governadoria? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Vice-governadoria, o glosado são oitenta e quatro mil reais. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não, eu 

estou só querendo saber o volume durante o ano na vice-governadoria, 4 milhões e um 

bocado? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Sim. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho 

Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Acredito que é só o gabinete. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: É um bom dinheiro, 4 milhões e pouco, não estou entrando em mérito 

nenhum. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: E isso há 

oito anos atrás, dez anos atrás, oito anos atrás. Em 2010. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Se for corrigir isso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas a reposição eu 

particularmente, como sou contrário aos vices, sem fotografar nenhum deles, o Brasil tem 

quase 6 mil Municípios, são 6 mil vices, 6 mil e poucos vices, fora os vices, Governador, e a 

estrutura enorme do Jaburu em Brasília, como é no orçamento Federal, as pessoas pouco se 

dão conta disso, a gente discute aqui e vê, agora mesmo de manhã, os Municípios, estava 

dizendo o Doutor Nelson Luís, a respeito de Óbidos, e que é verdade, que os Municípios 

menores eles vivem só do repasse. Quer dizer, então não é nada de radical, mas se nós 

tirássemos essa figura, porque a Constituição diz, a minha colocação é apenas constitucional, 

a que compete o vice, não é o caso de Vossa Excelência e nem ironizar o que eu vou dizer, o 

que normalmente diz, vice conspira muito e normalmente custa caro, é o que tem acontecido no 

Brasil, e é verdade isso, não sendo nenhum desrespeito, porque eu não estou dizendo quem seja 
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o vice, eu mesmo, já na minha vida fui vice. Mas só estou lhe mostrando que são as coisas 

emblemáticas do Brasil, são os imóveis funcionais em Brasília, aqueles mais de quase mil 

imóveis funcionais, 6 mil e poucos vices, isso aí é uma despesa, para o Município que já está 

combalido, quando nós vimos no Brasil em uma época não muito distante, que até o próprio 

cargo de Vereador que Vossa Excelência e eu nos honramos de exercer, mas muito, era o 

cargo honorífico, o cidadão vive na cidade. Então vamos dizer, algumas coisas que acredito, 

porque toda a democracia é igual, agora, da Alemanha é diferente da Suécia, é diferente da 

França, é diferente da nossa. Eu acho que países como o nosso, a gente tem que discutir alguns 

aspectos em benefícios coletivos. Então sem nenhum desmerecimento à Vossa Excelência, eu, 

Conselheiro Luís Cunha, qualquer de um de nós, Procuradores, podemos ser vice um dia, de 

Prefeito, só que eu acho que no desenho brasileiro é muito vice para ser sustentado pela 

máquina pública, com ação executiva muito pequena quando tem, e normalmente os vices a 

gente vai ver, ao longo do tempo eles acabam até desavindo. Mas isso é só um comentário, mas 

que eu digo aqui como isso é registrado, eu sou um cidadão pensando, se dependesse de mim, 

essas medidas eu proporia, extinção dos vices, vender todos os imóveis funcionais do 

Congresso em Brasília, isso eu defendo. Vossa Excelência conhece bem Brasília, só aquele 

Palácio Jaburu, e hoje o Presidente não ocupa o Palácio da Alvorada, mas está lá a estrutura, 

dos famosos imóveis funcionais que realmente custam muito caro a manutenção, enfim, mas é 

só um comentário. Só queria me furtar de dizer o que eu penso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Conselheiro Nelson, dentro do que 

Vossa Excelência está falando, digamos, as diferenças que elas não têm proporção. 

Recentemente eu fui fazer um tratamento em Miami, que acabei não podendo fazer porque 

estava resfriado. E aí fui visitar, me levaram, que é uma coisa que eu sou muito curioso, a 

conhecer a estrutura administrativa da cidade, uma cidade que tem um porto gigantesco, uma 

cidade, porto de passageiros, porto de materiais, de bens. Que tem uma quantidade enorme de 

IPTU, porque tudo é caríssimo, tem quatro Vereadores e um Prefeito, sendo que esse Prefeito é 

o voto minerva da sessão dos quatro Vereadores. Lá, diferentemente daqui, os Municípios tem 

um orçamento proporcional às suas tarefas, coisa que aqui as tarefas são mais que 

proporcional aos seus orçamentos, ou seja, as tarefas dos Municípios é muito maior do que a 

sua capacidade de realizá-los, constitucionalmente. E o Município como Belém, que é muito 
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menor economicamente do que o Município de Miami, tem 34 Vereadores, mais um Vice-

Prefeito. Então são coisas que eu acho que a gente vai precisar repensar. Ontem Vossa 

Excelência falava com preocupação, e à tarde eu fui visitado por três ex-Vereadores que foram 

teus colegas, Vinícius Vinagre, Carlos Augusto Barbosa e Antônio Sobrinho, e os três 

manifestavam a mesma preocupação que Vossa Excelência manifestou, eles diziam, “que rumo 

tomará o Brasil depois dessas eleições?”, será que vai conseguir mudar alguma coisa? Porque 

muda o Presidente, mas o Congresso continua com o mesmo perfil de comportamento, não é 

que não troquem os congressistas, podem ser trocados, mas o perfil de comportamento, de 

visão, continua aquele que passado, acostumado com um tipo de votação não ideológica, não 

voltada para o todo, mas faz parte do setor, somente para seus redutos eleitorais. Será que nós 

construímos um novo país a partir disso? Quando precisamos de reformas tributárias, 

reformas administrativas profundas, que é o que Vossa Excelência tocou no assunto agora, 

temos que enxugar o custo da máquina pública, porque tem que sobrar dinheiro para a 

infraestrutura, educação, como infraestrutura, porque eu penso que uma planilha de custos, 

uma parte grande você gasta com mão-de-obra em uma empresa. A mão-de-obra é um dos 

fatores de produção mais importante, aliás, de qualquer empresa. No momento que eu tenho 

um profissional bem qualificado, faz parte da infraestrutura do país, infraestrutura econômica, 

mas nós estamos hoje oferecendo uma escolaridade abaixo da média. Minha mulher depunha 

há uns quatro ou cinco anos atrás para mim, o quanto os professores tinham que recuar, 

Milene, e acho que o Luís André deve sentir isso, recuar anos para o ensino médio, para dar 

uma aula no curso superior, porque as pessoas chegam no curso superior sem sequer 

qualificação para ter concluído o ensino médio. Então tudo isso é o objeto, que eu vi Vossa 

Excelência ontem abatido, até perguntei, “você está chateado?”, e aí Vossa Excelência 

manifestou isso, Luís Cunha, “sim, eu estou preocupado, porque eu não estou vendo essa 

iluminação que me motive”, mas não é só Vossa Excelência. Vinícius e Carlos Augusto 

manifestaram a mesma coisa, e eu comentei com o sobrinho da sua preocupação, e ele disse, é 

verdade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só 

estou com uma inveja de Vossa Excelência, de não ter participado desse grupo, são queridos 

amigos todos os três. Mas de qualquer maneira fico feliz em ver que Vossa Excelência mantém 

com eles um contato permanente, porque são figuras muito caras para mim também. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Desculpe. Está 

em votação, Conselheira Lourdes, obrigado por ter concedido esse tempo. Em seguimento 

a votação, sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, invocando preceito 

regimental, solicitado vistas dos autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido 

pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50575-3, que trata da 

Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado, exercício 

financeiro de 2012, responsável Caio de Azevedo Trindade, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

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

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

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

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, com 

determinações à PGE. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: 

Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Luís da Cunha Teixeira acompanharam o 

relator; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira divergiu do relator para julgar as contas 

regulares com ressalva; Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

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

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

Processo nº 2015/50221-3, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Núcleo 

Administrativo Financeiro, exercício financeiro de 2014, responsáveis Patrícia Barbosa 

Brito Nasser, Edineusa Maria Silveira Alencar da Rosa e Lucila dos Santos Serique, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

regularidade das contas. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 
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presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

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

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

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 2017/53471-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela denegação dos registros, com imediato desligamento 

dos servidores e determinação à Fundação Centro de Hemoterapia do Pará, sob pena de 

multa pelo descumprimento. 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 deferir em caráter 

excepcional os registros, com expedição de determinação ao HEMOPA. 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 André 

Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o. Processo nº 2017/52822-9, que trata da 

Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Prefeitura Municipal de Capanema, responsável Eslon Aguiar Martins, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, com aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 
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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$3.870,00 (três mil, oitocentos e setenta reais), aplicando-lhe a multa no valor de 

R$1.000,00 (um mil reais), pela prática de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico do qual 

resulte dano ao erário, com fundamento no art. 83, III, também da LOTCE. Consultado o 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/53376-0, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Rurópolis, responsável Aparecido Florentino da 

Silva, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator Conselheiro Substituto Julival Silva 

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

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

foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e atribuindo 

responsabilidade solidária pelo débito apontado entre seu responsável e os senhores Denival 

Aleixo da Silva, Maurício de Siqueira P. da Silva e Aldemio Campil Baségio, e pela 

aplicação a todos os envolvidos da penalidade de inabilitação para o exercício do cargo em 

comissão ou função de confiança na Administração Estadual, por prazo não superior a cinco 

anos e da penalidade de declaração de idoneidade a todas as empresas participantes do 

certame licitatório e aplicação da multa regimental à senhora Catharina Ramos dos Prazeres 

Campos e por fim o Município de Rurópolis deverá ressarcir aos cofres estaduais o valor 

glosado de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 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 como o 

erário na importância de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com remessa de cópia da 

decisão ao TCM e ao MPE. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1330

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 Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2007/51878-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Soure, responsável Carlos Augusto Nunes Gouvêa, 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 

regularidade das contas com ressalva, deixou de sugerir a aplicação de multas regimentais, 

em face da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva, além disso, deverá 

ser perquirida em sindicância interna do TCE o atraso de mais de (07) sete anos que fez por 

incidir a prescrição intercorrente. 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 entrou em votação. Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas regulares com ressalva, com adendo da manifestação da SECEX e parecer 

do MPC no que diz respeito ao reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão 

punitiva para aplicação de multa regimental inicialmente sugerida ao senhor Samuel Aflalo 

pelo não acompanhamento da fiscalização, e controle da execução do convênio, devendo-

se, ainda, serem apurados os fatos que deram causa à prescrição intercorrente. 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. 

Conclusa a votação desse processo, aconteceram as seguintes manifestações: 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: É só para chamar atenção para 

a parte final do voto de sua Excelência, Conselheiro Nelson, e alertar, olha, sete anos 

parado e eventualmente na área técnica, isso se trata de uma tomada de contas, cujo rito, 

pelo Regimento Interno tem que ser rápido. Então assim, isso é importante até porque, na 

última correção Vossa Excelência achou a correição que fizemos pela Corregedoria, e foi 

multado no plano de ação junto à SECEX, eu deixei a SECEX muito à vontade, inclusive, 
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para definir prazos, dado ao quantitativo e a capacidade de produção de relatórios, haja 

vista essa questão de pessoal na Casa. Então essas entidades ficaram muito à vontade para 

definir lá no plano de ação em quanto tempo eles debelariam aquele passivo naquela data, 

que estava nos controles daquela data. E aqui, e eu aproveito a oportunidade para a todos 

aqueles servidores que estão nos ouvindo, principalmente a área técnica, que a gente não 

pode perder de vista esses processos nos escaninhos, principalmente esses que têm 

prioridade no Regimento Interno, é necessário que a gente tenha todo esse policiamento, 

essa preocupação, porque além de criar uma instabilidade, insegurança ao jurisdicionado, 

isso cria uma instabilidade do ponto de vista institucional. Então serve de alerta, é só 

chamar atenção para esse detalhe, para que a gente possa cumprir de fato aqueles prazos 

que o regimento nos cobra. Obrigado, Presidente. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, também só para ratificar a manifestação do 

Conselheiro Odilon. Poderia a finalização do voto até excluir essa observação, mas achei 

extremamente pertinente, de maneira que eu fiz questão de ratificar integralmente, porque 

acho que é o caminho que temos que perseguir, e foi muito bem alertado pelo douto 

Ministério Público de Contas. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2018/50258-1, 

que trata da Denúncia formulada pela empresa Kapa Capital Ltda.-ME, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo 

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

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

improcedência da presente denúncia, tendo em vista que as falhas elencadas constantes na 

proposta da empresa denunciante Kapa Capital Ltda. – ME estão em dissonância com as 

previsões contidas no edital, não se vislumbrando a ocorrência de irregularidade na 

inabilitação da denunciada em relação aos lotes nº 08 e 21. 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 conhecer da denúncia, para no mérito julgá-la improcedente, com expedição de 

recomendação à SEAD. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 
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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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2013/50876-2, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Antonio Nazaré Elias Corrêa, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Neste momento a conselheira Presidente se ausentou em 

definitivo do plenário e transferiu a presidência ao conselheiro André Teixeira dias. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50371-6, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Franciely dos Santos Santos, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, cujo o Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer exarado nos autos, opinou pelo conhecimento e não provimento 

do presente Recurso de Reconsideração e por fim remessa dos autos ao Ministério Público 

do Estado para as providências que entender necessárias. A presidência anunciou que 

embora regularmente notificada, a recorrente não esteve presente e nem se fez representar à 

sessão. 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 

Reconsideração, pois tempestivo, e conceder-lhe provimento parcial para reformar o 

Acórdão e considerar as contas regulares com ressalva, e manter apenas a aplicação da 

multa pela intempestividade. Consultado o plenário, este acenou positivamente; 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário por unanimidade 

acatar a posição do relator. Na sequência, foi dado conhecimento a respeito do Processo nº 

2017/50881-1, que cuida do Recurso de Reconsideração interposto por Gandor Calil Hage 

Neto, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. Cumpridos os preceitos legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

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

conhecimento e não provimento do Recurso de Reconsideração ora manejado, para manter 
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inalterado o Acórdão nº 56.337/2017 proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado. 

A presidência tornou público que embora regularmente notificado, o recorrente não esteve 

presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

e dar provimento parcial deste Recurso de Reconsideração, passando a considerar as contas 

irregulares sem devolução de valores e manter o Acórdão ora guerreado em todos os seus 

demais termos. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar por 

unanimidade a posição 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, Sua Excelência informou a respeito das matérias 

administrativas: Senhores Conselheiros, informo que ao final desta Sessão será distribuída 

através dos e-mails corporativos de Vossas Excelências a proposta de Resolução que 

dispõe sobre o recadastramento de Conselheiros, Auditores/Conselheiros Substitutos e 

demais servidores ativos deste Tribunal em atendimento ao e-Social, obrigação imposta 

através do Decreto nº 8.373/2014; ratifico, também, que foi distribuída aos e-mails de 

Vossas Excelências na última quinta-feira (23.08) a proposta de resolução encaminhada 

pela SECEX que define as Unidades Jurisdicionadas que terão processo autuado, para fins 

de instrução e julgamento, de prestação de contas de gestão, referente ao exercício de 

2017, conforme previsão contida na Resolução TCE/PA nº 19.022/2018. As matérias ficam 

à disposição dos senhores para deliberação na próxima sessão ordinária. Também será 

objeto de DISTRIBUIÇÃO ao final desta sessão, a proposta de outorga da Medalha 

Serzedello Corrêa ao Comandante Militar do Norte, General Paulo Sérgio Nogueira de 

Oliveira formulada pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, sendo relator o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Chaves. De acordo com 

o rito processual, após a distribuição, a Secretaria Geral incluirá a proposta para 

deliberação por este colegiado na terceira sessão ordinária seguinte a distribuição do 
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relatório, o que desde já se fixa para a sessão do próximo dia 06.09.2018. Nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às quatorze horas e oito minutos (14h08min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 28 de agosto de 2018. 
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Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 30 de agosto de 2018. 
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