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Nº 5.587 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte (20) do mês de setembro do ano dois mil e 

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

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

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

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

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

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

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

Patrick Bezerra Mesquita, 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 a digna representante do Ministério Público de Contas e, sob as 

bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência do conselheiro André Teixeira 

Dias em tratamento de saúde. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a 

ata da sessão ordinária do dia 18 (dezoito) de setembro de 2018, na forma do disposto no 

parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual 

a Presidência submeteu o texto à deliberação do Plenário: Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: 

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

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

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

a. Em seguida, a Presidência determinou a exclusão da pauta de julgamentos dos Processos de 

números 01, 10, 16, 22, 24, 27, 28, 29, 30, em virtude da ausência do relator. Então, foi 

solicitado ao senhor secretário o seguimento da sessão, oportunidade em que foi 

anunciado o Processo nº 2017/50118-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 
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Roberto Lobo Saleme, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, com pedido de vista formulado pelo Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, em sessão ordinária de 11/09/2018 que ao solicitar a retirada deste processo da pauta 

supra, sua Excelência obteve o imediato deferimento. Na sequência, foi anunciado o Processo 

nº 2017/51347-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Jaime da Silva 

Barbosa, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, com pedido de vista formulado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão 

ordinária de 11/09/2018. Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi dirigida de imediato a 

Sua Excelência, que proferiu sua posição no sentido de acompanhar na íntegra a decisão do 

eminente Conselheiro Relator e votar de acordo, para manter intactos os termos da decisão 

recorrida. 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, foram anunciados os Processos nºs 2012/50215-9 e 2012/51478-1, que 

tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de 

Educação, Procuradores Stephenson Oliveira Victer e Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi 

o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. No cumprimento das disposições legais 

e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela extinção dos processos sem resolução de mérito e 

consequente arquivamento dos autos. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental Sua Excelência proferiu proposta de decisão no 

sentido de promover a extinção dos feitos sem resolução do mérito, com fulcro no art. 4º, inciso 

II, da Resolução n. 18.990/2018, deste Tribunal, com o consequente arquivamento dos autos. 

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

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

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

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

Inácio Teixeira. Imediatamente foram anunciados pelo senhor secretário os Processos nºs 

2012/50931-8, 2012/51016-8, 2013/50993-6, 2014/51536-6 e 2015/50243-9, que tratam dos 

Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Assistência 

Social, Trabalho, Emprego e Renda, Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará e 
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Secretaria de Estado de Saúde Pública, Procuradores Guilherme da Costa Sperry, Deíla Barbosa 

Maia e Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

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

processos sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto para extinguir os processos, nos termos das manifestações da Secex e 

Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Na mesma esteira, foi anunciado o Processo nº 2016/51705-

6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 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 escrito nos 

autos, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto para extinguir o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art.4º, II da 

Resolução TCE nº 18.990/18. 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. No seguimento, foi anunciado o Processo nº 2017/50723-0, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo indeferimento do 

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

forma regimental Sua Excelência proferiu voto no sentido de indeferir o registro e determinar 

extinção do pagamento. Seguiu-se à votação: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Voto com o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Divirjo da posição do relator para deferir excepcionalmente o registro. 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a 

divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho a divergência. Declarou, então, a presidência que com o voto de 

desempate, resolveu o plenário acatar a posição do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

vencido o relator. Prosseguindo, foram anunciados os Processos nºs 2009/50288-6, 

2017/50021-9, 2017/50031-0 e 2008/52206-1, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor 

de Manoel Corrêa de Miranda, Maria Mercedes dos Santos Fagundes e Manoel Paulo dos 

Santos; e do Ato de Pensão em favor dos dependentes do ex-segurado Antonio Lúcio Ribeiro 

de Oliveira, Procuradores Stephenson Oliveira Victer, Deíla Barbosa Maia e Felipe Rosa Cruz, 

cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A 

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

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de promover o deferimento dos registros. 

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

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

relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

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

Luiz Teixeira Chaves. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2009/50536-3, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Benedita da Costa Baia, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 

cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No cumprimento das disposições legais 

e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos da 

jurisprudência da Corte de Contas Estadual. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

decisão no sentido de extinguir o feito sem resolução de mérito. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio 

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

da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na 
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mesma esteira, foram anunciados os Processos nºs 2013/52112-6, 2013/52558-0, 2017/50012-8 

e 2017/50022-0, que cuidam dos Atos de Aposentadoria em favor de Raimunda Nilma Gurjão 

da Silva, Antonio Ribeiro de Jesus, Esmaelinda Costa Pimentel e Maria Madalena Fonseca dos 

Santos, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, Guilherme da Costa Sperry, Stephenson 

Oliveira Victer e Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

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

deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

promover o deferimento dos registros. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

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

decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Logo então foi anunciado o 

Processo nº 2013/52153-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de José Ulisses Avelino 

Botão, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel 

Mello. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

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

do processo sem resolução de mérito e consequente arquivamento dos autos. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para extinguir o presente feito sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo Civil e no art. 4º, inciso I, da Resolução 

nº 18.990/2018-TCE/PA. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

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

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

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Neste momento registrou-se a saída do conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior do plenário. Na sequência, foi anunciado o Processo nº 

2013/52160-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Normy Caetana Bueno, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 
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No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela extinção do processo 

sem resolução do mérito, em virtude da perda de objeto. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos da manifestação da Secex e 

Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Logo após foi dado conhecimento a respeito dos Processos 

nºs 2013/52263-9 e 2015/51613-8, que agasalham os atos de Aposentadoria em favor de Maria 

Celi Nascimento Queiroz e Maria Célia Rocha Passinho, Procuradores Deíla Barbosa Maia e 

Stephenson Oliveira Victer, cujo 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 escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos 

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

forma regimental Sua Excelência proferiu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2017/50013-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Zuila 

Maria Andrade de Melo, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

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

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

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

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

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

relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2018/50173-8, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Romana Gonçalves Reis, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo 

Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

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

parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase 
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da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental Sua Excelência proferiu 

voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Neste momento registrou-se o retorno ao plenário do Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Imediatamente, foram anunciados os Processos nºs 

2007/52714-0, 2008/52339-2 e 2008/52565-0, que tratam dos Atos de Pensão em favor dos 

dependentes dos ex-segurados Carlos Castro da Silva, João Barros da Silva e Eládio Pinheiro, 

Procuradores Stanley Botti Fernandes, Deíla Barbosa Maia e Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi 

o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e 

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

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

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

proferiu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo, em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2008/52013-5, que trata do Ato de Pensão em favor dos dependentes da ex-segurada Benedita 

Felicidade de Melo e Silva, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida 

a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

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

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

para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos da manifestação da Secex e 

Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Em seguida, foram anunciados os Processos nºs 2008/52157-

9 e 2008/53346-5, que tratam dos Atos de Pensão em favor dos dependentes dos ex-segurados 

Raimundo Nonato de Andrade Rabelo e Raymundo Nonato de Abreu, Procuradores Felipe 

Rosa Cruz e Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Ao solicitar a retiradas deste processo da pauta supra, Sua Excelência obteve o imediato 

deferimento. Logo após, foi dado conhecimento do Processo nº 2008/53582-4, que trata do Ato 
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de Pensão em favor dos dependentes da ex-segurada Elodir Maria Dias dos Santos, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do 

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

forma regimental Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir o registro. 

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

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

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Em seguida, foram anunciados os Processos nºs 2012/51268-

4 e 2012/51421-6, que tratam dos Atos de Reforma em favor de Ferdinan Oliveira Cruz e 

Alessandro Lima de Araújo, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

decisão para promover o deferimento dos registros. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. 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. Em seguida, foram 

anunciados os Processos nºs 2012/51292-4 e 2012/51846-5, que tratam dos Atos de Reforma 

em favor de André Souza Lopes e Jairo Pereira da Silva, Procuradores Stanley Botti Fernandes 

e Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos 

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

forma regimental Sua Excelência proferiu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que 
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resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Na mesma esteira, foi 

anunciado o Processo nº 2012/52061-6, que trata da Consulta formulada pela Empresa de 

Processamento de Dados do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. Não havendo oitiva do Ministério Público de Contas, Sua Excelência proferiu voto no 

sentido de concluir por não haver impeditivo legal para a utilização de Ata de Registro de Preço 

por Empresas Públicas, desde que estas obedeçam ao Decreto Estadual nº 1887/2017 e que 

sejam autorizadas pelo Órgão Gerenciador, conforme consta no §1º do artigo 24 do decreto 

citado. Consultado o Plenário, os Excelentíssimos Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanharam o relator. Instado a se manifestar, sua 

Excelência o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, solicitou esclarecimentos ao relator nos 

termos seguintes: Presidente, o decreto mencionado pelo conselheiro Luís Cunha ele estende às 

empresas públicas? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Esse assunto é confuso, razão pela qual a própria PRODEPA fez a consulta ao TCE. 

Eu me ative aos critérios da admissibilidade, peguei o parecer da procuradoria sobre o 

assunto e também do órgão técnico e a conclusão foi essa. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu entendi, a questão é, o decreto é do governador 

do Estado. Se o governador não autorizou no seu texto a participação das empresas é porque 

não é. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: No meu 

entendimento autoriza e eu cito aqui o §1º do artigo 24. Assim sendo, invocando preceito 

regimental, Sua Excelência o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira solicitou vistas dos autos para 

melhores estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência informou a respeito da matéria administrativa: Esta presidência 

submete à deliberação plenária solicitação para prorrogação por mais 90 dias do prazo fixado 

pelo Acórdão 57.675 que determinou a realização da inspeção extraordinária no Igeprev, 

considerando a manifestação do órgão previdenciário contida nos autos, a qual afirma ser 

necessária a prorrogação como forma de viabilizar o atendimento da demanda desta Corte de 

Contas. Está em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Essa é a primeira prorrogação? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É a primeira. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu pedi ajuda do 
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Jorge para entender a inspeção do que se trata. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Fique à vontade. Se quiser pedir 

vistas também. Eu sei que é o primeiro pedido, porque ontem estivemos com o secretário. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Satisfeito. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Supondo 

que as argumentações procedentes da área técnica justificam e Vossa Excelência encaminha 

ao plenário, aprovo. Deve haver naturalmente a justificativa. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.049, 

desta data. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, 

declarou encerrada a sessão às dez horas e vinte e três minutos (10h23min) e mandou que 

eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 20 de setembro de 2018. 
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