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Nº 5.594 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dezesseis (16) do mês de outubro do ano dois mil 

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

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente em exercício), 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, a Excelentíssima Senhora representante do Ministério 

Público de Contas, Procuradora Geral Silaine Karine Vendramim, 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, declaro aberta a sessão. Justifico a 

ausência da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira em tratamento de saúde. 

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do 

dia 11 (onze) de outubro 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: Impedido na forma regimental. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Impedido na forma regimental. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

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

Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

exercício): Aprovo-a. Em seguida foi anunciado o Processo nº 2013/51911-3, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Cultural do Estado do 
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Pará, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

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

extinção do processo sem resolução do mérito (pausa). A matéria foi colocada em 

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

seu voto pela extinção do feito sem resolução de mérito, com o conseqüente 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. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/50111-3, que trata 

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

Educação, Procurador Felipe Rosa Cruz, 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 extinção do processo sem resolução do mérito (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para extinguir o processo sem resolução de 

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

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

da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no 

artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Nelson Luis Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2007/52190-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria da Costa Sampaio, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

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

extinção do processo sem resolução do mérito (pausa). A matéria foi colocada em 

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

seu voto para extinguir o processo sem resolução de mérito. Consultado o Plenário, este se 

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



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1647

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida foi anunciado o 

Processo nº 2009/50474-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Josefa de Fátima 

Oliveira, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela extinção do processo sem resolução do mérito, em 

virtude da perda do objeto (pausa). A matéria foi colocada em 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, nos moldes previsto no art.4º, inciso I da Resolução n. 

18.990/2018. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

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

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

lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o 

Processo nº 2012/51411-4, que trata do Ato de Reforma em favor de Osvaldo Lyra da Silva, 

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 extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da perda do objeto 

(pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão pela extinção do processo sem 

resolução do mérito, em virtude da perda do objeto, 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 no 

artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2017/53160-9, que trata do Ato de Reforma em favor de Ivair Dias de Oliveira, Procuradora 
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Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

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

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

deferimento do registro, sugerindo a retificação por apostilamento da fundamentação do ato 

de reforma, com a exclusão da remissão à Lei nº 6.883, passando a constar a Lei nº 

6.833/2006 e acrescentando-se o artigo 106, IV da Lei nº 5.251/85 (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro, com recomendação ao IGEPREV para 

retificar os fundamentos legais do ato concessório. 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. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2009/53587-4, que trata do Recurso de Revisão interposto pelo 

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procurador Stephenson Oliveira 

Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza, onde foi 

registrado o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. 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 perda do objeto do recurso com o consequente arquivamento 

dos autos, referência ao Ato n° 63/2012; e registro do ato de pensão, edição da Portaria 

retificadora n° 1328, do Igeprev (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto pela 

inadmissibilidade do presente recurso para proceder o arquivamento desses autos, em razão 

da prática superveniente de fato extintivo do poder de recorrer; e na referência à portaria 

retificadora, de origem do Igeprev, promover a extinção do feito sem resolução do mérito. 

Seguiu-se à votação, tendo os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Luis da Cunha Teixeira acompanhado o 

relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O 

recurso foi autuado. Uma vez autuado, não se trata mais de questão de inadmitir, é 

conhecimento ou não. É não conhecer do recurso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Houve a admissibilidade e, na 

verdade, não houve alteração da fundamentação. Não deveria ter ocorrido, por regra, 

essa portaria retificadora, porque não houve alteração da fundamentação, houve uma 

atualização da legislação, que aumentou a gratificação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Na verdade, não cabe nem 

analisar a portaria retificadora. É não conhecer do recurso, ponto. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: O que foi 

proposto aqui é a extinção do feito, sem resolução do mérito. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Vossa Excelência está 

desdobrando o recurso em duas decisões, o que não é possível tecnicamente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de 

Souza: É pertinente, conselheiro Odilon, porque essa portaria retificadora foi 

desnecessária do ponto de vista legal, porque houve apenas uma atualização da 

legislação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Justamente, não cabe nem analisa-la. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Só que foi enviada a nós pelo 

IGPREV a portaria retificadora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Presidente, meu voto é pelo não conhecimento do recurso. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente em exercício] André Teixeira Dias: Eu 

acompanho os conselheiros Nelson, Cipriano e Luís Cunha, que aceitam a proposta de 

decisão do conselheiro substituto Edvaldo Souza. A presidência proclamou o Resultado: 

Por maioria (4x1) aprovada a proposta de decisão do relator. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2010/52645-1, que trata do Recurso de Revisão interposto pelo 

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, onde foi registrado o impedimento da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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 
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provimento parcial do recurso de revisão, para reformar o Acórdão nº 47.898, e 

desobrigar o Igeprev a atualizar o valor inicial da pensão com base na lei 7.083/2008 

(pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto por conhecer o presente recurso e 

conceder-lhe parcial provimento, reformando o Acórdão, para desobrigar o Igeprev a 

atualizar o valor inicial da pensão com base na Lei nº 7.083/2008. 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 2010/52804-9, que trata do Recurso de 

Revisão interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 pelo provimento do recurso e pelo registro da Portaria RET 

AP nº 40, de 27 de janeiro de 2011 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

voto para conhecer o presente recurso e conceder-lhe provimento, reformando a decisão, 

para desobrigar o Igeprev a atualizar o valor inicial da pensão com base na Lei nº 

7.083/2008 e deferir o registro da Portaria RET AP nº 0040 de 27 de janeiro de 2011. 

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, com fundamento no art. 17, inciso I do 

Regimento Interno do TCE-PA, foi transferida a direção dos trabalhos ao 

Excelentíssimo Conselheiro Nelson Luis Teixeira Chaves, para manifestação de voto-

vista do Excelentíssimo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira em processo de relatoria do 

Excelentíssimo Conselheiro André Teixeira Dias. Sua Excelência assumiu a direção dos 

trabalhos e em seguida foi anunciado o Processo nº 2017/53808-4, que trata do Agravo 

Regimental interposto por Albeniz Martins e Silva, cujo Relator foi o Conselheiro 
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André Teixeira Dias, com pedido de vista formulado pelo Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, em sessão ordinária de 25/09/2018, onde foi registrado o impedimento da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Sua 

Excelência proferiu seu voto-vista para conhecer do agravo, para no mérito negar-lhe 

provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos. Consultado, o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, retificou o seu voto anterior e 

acompanhou o voto vista, o mesmo ocorrendo com os Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, Luis da Cunha Teixeira e Nelson Luiz Teixeira Chaves. Em seguida, a 

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

manifestação do voto-vista. Foi restituída a direção dos trabalhos ao Excelentíssimo 

Conselheiro André Teixeira Dias. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência 

apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Senhores 

Conselheiros, foi distribuído ao final da última sessão ordinária, através dos e-mails 

corporativos, o manual de procedimentos internos da ouvidoria, devidamente ajustado 

com as sugestões verbais apresentadas pelos membros deste colegiado, razão pela qual 

coloco o assunto para deliberação plenária. O Manual de procedimentos da ouvidoria, 

Vossas Excelências tiveram oportunidade de conhece-lo? Podemos hoje, vota-lo?  Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só para me 

manifestar no sentido de elogiar a diligência da execução deste manual tão necessário 

para o aprimoramento e, logicamente, cumprimentar a nossa conselheira Rosa Egídia e 

esses cumprimentos também retornam ao tempo que foi o conselheiro Odilon que 

começou o trabalho na ouvidoria. Acho que esta Casa aprimora seus serviços no 

sentido de oferecer a sociedade, cada vez mais, um serviço diligente e profícuo. Com 

louvor, pela matéria que está sendo discutida, concordo inteiramente, sem nenhum 

reparo, com o trabalho que nos foi encaminhado. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino e Oliveira Junior: De acordo. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu acompanho, votando favorável. E 

quero também registrar o meu contentamento com a evolução da nossa ouvidoria a 
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nível institucional. Eu sempre falo da ouvidoria com muito orgulho, porque eu tive 

também uma participação, eu fui entusiasta junto com o conselheiro Odilon de 

implementa-la na instituição. E a conselheira Rosa Egídia, ao assumir a ouvidoria, fez 

o que precisava para ajustar, para melhorar. Esse é o lado bom de um trabalho 

institucional, é a continuidade, o aperfeiçoamento. Eu posso assegurar a Vossa 

Excelência que nós temos uma ouvidoria de ponta, que pode servir de referência para 

qualquer órgão público na esfera municipal, estadual e federal. É com muita satisfação 

que eu voto apoiando essa matéria. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Eu quero louvar o trabalho, a dedicação que a conselheira Rosa e toda 

a equipe dela vem tratando desse assunto. A ouvidoria do Tribunal tem um excelente 

trabalho feito à Casa e é um espelho que contribui, junto com outros projetos, como o 

TCE Cidadão, para fins do controle social. Conselheira Rosa, parabéns a Vossa 

Excelência. Todos os manuais estão em contínuo aperfeiçoamento, essa eu acredito que 

é a terceira versão. E a medida que a legislação for se alterando, com certeza virão 

outros, é muito natural que isso ocorra. Parabéns a Vossa Excelência e a toda sua 

equipe pela dedicação e trabalho que vem realizando. Eu agradeço a conselheira Rosa, 

a equipe dela e ao Tribunal de Contas que incentiva e apoia essa política. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Presidente, 

vou aproveitar a palavra para apenas me referir ao trabalho que foi apresentado pela 

equipe da ouvidoria. Gostaria de agradecer aos cumprimentos do conselheiro Nelson e 

as palavras dos demais colegas acerca do manual. Esse manual de procedimentos 

internos da ouvidoria do Tribunal integra um conjunto de três ações no âmbito da 

ouvidoria necessárias ao atendimento do que prescreve o código de defesa do usuário 

do serviço público. A primeira ação foi o ajuste do regulamento, o ato 74, aperfeiçoado 

pelo ato 78, ato de autoria do conselheiro Odilon quando comandava a ouvidoria. 

Apenas alguns ajustes foram necessários, em função das regras postas pela lei 13460. A 

segunda etapa corresponde a aprovação do manual, que está ocorrendo agora, para 

qual o senhor já tem o meu voto favorável. A terceira etapa corresponde a 
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disponibilização do novo sistema da ouvidoria, cuja tela inicial está sendo exibida. 

Estará disponível para uso a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de outubro. 

Portanto, eu gostaria de apresentar os meus agradecimentos, nominar. Corro o risco de 

esquecer algumas pessoas, mas algumas precisam ser mencionadas nesse momento. Em 

primeiro lugar, a contribuição do Doutor Odilon acerca de alguns ajustes, ele sempre 

contribui quando apresentamos nossas propostas e sempre com as ideias muito 

positivas, é recebido e vem só para aprimorar o trabalho desenvolvido pela equipe. Em 

segundo lugar, mas principal, a equipe da Cetim, comandada pelo conselheiro Nelson 

Chaves, o secretário Carlos Gomes e os servidores Renato, Breno, Danilo e Leda, que 

muito nos ajudaram com essa formatação que será disponibilizada em breve. Em 

terceiro lugar a assessoria de comunicação, servidores Remígio, Peixoto, que sempre 

nos auxiliam. Por último, mas muito importante também, a minha equipe da ouvidoria, 

doutora Tatiana, Olga, Ribamar, que são os responsáveis diretos por todo esse 

trabalho. Estendo o agradecimento a todos os demais servidores do Tribunal que 

sempre nos auxiliam no atendimento das demandas da ouvidoria. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente em exercício] André Teixeira Dias: 

Também voto de acordo, no dia 22 estará disponível a população do estado do Pará. A 

matéria aprovada, foi consubstanciada na Resolução nº 19.057, desta data. 

Prosseguindo a pauta Administrativa, Sua Excelência assim se pronunciou: Por fim, 

apresento aos senhores conselheiros a proposta da Secretaria de Controle Externo para 

a realização de auditoria especial junto ao Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do 

Estado do Pará, Fundepec, em decorrência de resultados da inspeção ordinária 

realizada pela terceira controladoria, tratando-se da omissão do dever de prestar 

contas e que requer levantamento de valores, movimentos, em vários exercícios 

financeiros e a consequente apuração de responsabilidade. Tudo nos termos do que 

prevê o artigo 81, inciso segundo do regimento interno, fixando o prazo de 90 dias para 

sua conclusão. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo 

a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.056, desta data. Nada mais havendo a 
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tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às 

dez horas e treze minutos (10h13min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 

Belém, 16 de outubro de 2018. 
 
 
 

 
JORGE BATISTA JUNIOR  

Subsecretário  
 
 
 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 18 de outubro de 2018. 
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