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Nº 5.596 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e três (23) do mês de outubro 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 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 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 e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência dos Excelentíssimos Conselheiros Nelson 

Luiz Teixeira Chaves que se encontra representando este Tribunal em cerimônia militar, 

alusiva ao Dia da Força Aérea e Dia do Aviador e André Teixeira Dias por motivo de saúde e, 

ainda, do Conselheiro Substituto Daniel Mello que se encontra participando de curso na vara 

de Família desta capital. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata 

da sessão ordinária do dia 18 (dezoito) 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 

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: Impedida na 

forma regimental. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, a Presidência informou ao plenário a 

inversão de pauta dos Processos nºs 2018/51412-8, 2013/53475-1, 2015/51924-9 e 2017/51899-
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4, de relatoria da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha e 

2016/51722-7, 2017/50689-3 e 2017/50780-8 cujo relator é o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, bem como, a exclusão da pauta de julgamentos 

dos Processos nºs  2012/52460-6 e 2017/51270-6, em virtude da ausência do relator. Logo após, 

solicitou o seguimento da sessão, oportunidade em que o senhor secretário anunciou o Processo 

nº 2018/51412-8, que trata do Pedido de Rescisão formulado pela Polícia Civil do Estado do 

Pará, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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 pelo não provimento do pedido de rescisão, mantendo-se todos os termos da decisão 

consubstanciada no Acórdão nº 57.515 de 03 de maio de 2018. A seguir, a Presidência 

proclamou que o procurador do responsável pelas presentes contas, advogado Osvaldino Silva 

Junior estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-

lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Excelentíssima senhora conselheira 

presidente; Excelentíssimos senhores conselheiros; Excelentíssimas senhoras conselheiras; 

Excelentíssima procuradora de contas; senhores servidores; meu colegas, meus senhores e 

minhas senhoras. Há pouco eu fiz a leitura do manuseio dos autos e confesso a Vossas 

Excelências que assumo esta tribuna como aquele advogado criminalista que há poucos 

minutos de começar a defesa de seu cliente, é surpreendido com um fato que lhe foi omitido 

pelo cliente. Eu me refiro a não comprovação da compatibilidade de horário, como também a 

constatação pela secretaria da já existência de dois vínculos dessa servidora com o HEMOPA 

e com o IPAMB, o que configuraria a tentativa de um terceiro vínculo, com a Polícia Civil. O 

relatório, objetivo, didático e claro, não fossem esses fatos, até me pouparia de assumir a 

tribuna. Parabéns à Vossa Excelência, por sinal, já me sinto vitorioso, porque lendo o parecer 

técnico desta Casa ficou esclarecido que sob o aspecto do direito, era possível, sim, rescindir o 

acórdão e restabelecer o fato, a constatação de que o cargo de assistente social, preenchidos 

esses requisitos fáticos, é passível de acumulação porquanto se trata de um cargo cujas 

atividades, dependendo do contexto – como ressaltou a nossa corte suprema – pode ser 

caracterizada como atividade de saúde. Então, nesse aspecto do direito eu já me sinto 

vitorioso. Porque a nossa preocupação, na Polícia Civil, não é tão somente com este caso 
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específico, mas com a repercussão que ele pode ter, e terá, para outros profissionais na mesma 

situação. Então, neste aspecto do direito, já foi destacado no relatório a resolução do conselho 

que reconhece o cargo de assistente social como afeto à área de saúde. No contexto fático, 

Excelência, e antes disso me permitam um desabafo. Esses equívocos a que foi levado a Corte, 

essas omissões desses detalhes – data vênia minha sogra diz que as ausências são sempre 

atrevidas; e eu vou ser atrevido aqui – elas acontecem, Excelência, porque lamentavelmente no 

serviço público esta atividade de Estado de suma importância, que é a advocacia pública, 

ainda é no mais das vezes delegada a profissionais estranhos ao quadro efetivo do serviço 

público. E muitas das vezes como se a Res pública, o interesse público, o interesse da 

sociedade pudesse ser tratado de maneira amadora ou improvisada até. Como se a defesa do 

interesse público não fosse capaz de despertar no profissional a mesma paixão que a gente vê 

na biografia de Serzedelo Correa. Pronto, falei. Voltando aos fatos, então, eu só quero 

ressaltar a importância do assistente social no contexto de uma delegacia. É o assistente social 

o primeiro ombro, o primeiro refúgio que crianças e mulheres notadamente vítimas de 

violência sexual encontram naquele ambiente policial para restabelecer sua saúde psíquica, 

psicológica naquele primeiro momento. Isso é feito e inspirado na lei. O legislador, na lei 

13.431, que estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 

testemunha de violência, chamou a responsabilidade; incluiu no hall dos profissionais 

responsáveis pelo atendimento às essas pessoas taxativamente o assistente social. Então não há 

dúvidas, do ponto de vista legal, da importância e da relação da atividade com a área de 

saúde. No aspecto fático, doutora Milene, o que eu posso fazer aqui é – com relação ao vínculo 

– repassar a informação que me foi dada há pouco. Que o vínculo com o IPAMB, esta 

servidora não tem mais. Com relação à compatibilidade de horários, peço-lhe vênia e até lhe 

suplico, se não for intransponível, peço-lhe vênia para receber aqui umas cópias da ficha de 

horário da servidora, é até presumível, em face do horário que ela, bem, Excelência, não me 

alongando mais: nesses tempos de fakes, já se pontificou, surgem os filósofos que dizem que é 

impossível a busca da verdade real. Hoje o que se fala é numa construção. Numa verdade 

construída, ou numa verdade argumentativa. Eu fiz a minha parte. Estou aqui tentando 

reconstruir essa verdade para que os males dos equívocos sejam minorados. Muito obrigado. 

A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação da Excelentíssima Senhora 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1684

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhora presidente, a defesa pede para juntar os 

horários da Polícia Civil, mas não conta dos autos o horário de trabalho tanto no IPAMB, que 

ele alega que foi retirado o vínculo, nem no HEMOPA para que a gente possa verificar. 

Porque o do IPAMB seria de 13:30, que é o que a gente tem nos autos, até as 19:30. E os 

documentos que ele junta aqui de horário de serviço na Polícia Civil, é das sete às 13 horas. 

Mas ainda resta pendente a comprovação de horário em relação ao HEMOPA. Eu pergunto à 

defesa se ele possui documentos nesse sentido que queira juntar. Manifestação do Senhor 

Osvaldino Silva Junior: Doutora Milene, lamentavelmente não disponho. Só quero aproveitar 

para destacar para Vossas Excelências que nossa preocupação agora é com a repercussão nos 

demais. Para a senhora ter uma ideia, de 31 servidores assistentes sociais efetivos que temos, 

pelo menos nove deles acumulam. Então a repercussão que isso pode ter vai obrigá-los a fazer 

essa opção dolorosa para seus orçamentos, ou quem sabe até pior ainda para o próprio serviço 

policial nesse aspecto. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha Muito obrigado. Bem, presidente e conselheiros, eu abstraio da defesa que a 

preocupação está em relação ao direito em si da acumulação, e não necessariamente voltado à 

questão específica da servidora Nilvete. Sendo assim, eu gostaria de passar à proposta.  

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

decisão para conhecer o presente pedido de rescisão, para no mérito julgá-lo improcedente, 

mantendo integralmente a decisão questionada, com determinação para realização de Inspeção 

Extraordinária para apurar a legalidade da contratação temporária da servidora no âmbito da 

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

2013/53475-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de São Félix 

do Xingu, responsável Antonio Paulino da Silva, 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 regularidade das contas, com aplicação da multa 
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regimental ao seu responsável, pugnando, contudo, pela aplicação, em solidariedade com o 

senhor João Cléber de Souza Torres da multa prevista no art. 83, inciso VIII, da Lei Orgânica 

do TCE/PA, em razão da instauração de processo de tomada de contas e, pugna, ainda, pela 

aplicação da multa prevista no art. 83, VII, da Lei Orgânica do TCE/PA, à servidora Dorvalina 

dos Santos Coutinho, em face da total ausência de acompanhamento da execução do convênio. 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

proposta de decisão para Julgar as contas regulares, aplicando ao responsável multa no valor de 

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

Tomada de Contas e a à Senhora Dorvalina  dos Santos Coutinho aplicar a multa de R$931,59 

(novecentos e trinta e um reais, cinquenta e nove centavos) pela ausência do Laudo de 

acompanhamento do objeto conveniado, determinando à Seduc para que apure os fatos, e ainda, 

com remessa de cópia da decisão ao MPE para as medidas pertinentes a conduta da servidora. 

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 

Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o 2015/51924-9, que trata da Tomada de 

Contas Especial instaurada na Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Tauá, responsável 

Sérgio Hideki Hiura, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

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

conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais 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. A matéria foi colocada em discussão. 

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

decisão para julgar as contas irregulares com devolução do valor de R$246.740,00 (duzentos e 

quarenta e seis mil, setecentos e quarenta reais), aplicando ao responsável a multa no valor de 
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R$ 24.674,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais) tendo em vista a 

irregularidade com débito, bem como a remessa de cópia da decisão ao MPE para as medidas 

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 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 pela Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Em seguida foi anunciado o Processo nº 2017/51899-4, 

que trata do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado 

do Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene 

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

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

jurídico foi pelo conhecimento e no mérito dar provimento para reformar parcialmente o 

Acórdão nº 56.482, de 07.03.2017, para que sejam julgadas irregulares as contas de 

responsabilidade da Associação Amigos de Mosqueiro condenando-a solidariamente à 

devolução do valor conveniado. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para conhecer o presente pedido de rescisão, para no 

mérito negar-lhe provimento. 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2016/51722-7, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada na Associação Desportiva 

e Beneficente Antônio Soares, responsável Antônio dos Santos Soares, Procurador Guilherme 

da Costa Sperry, 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, atribuindo responsabilidade solidária pelo 

débito entre seu responsável, à Associação Desportiva e Beneficente Antônio Soares e à 
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senhora Suzane Pereira, além da aplicação das multas regimentais. (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas irregulares, declarar solidariamente responsáveis o senhor Antônio dos Santos 

Soares e a Associação Desportiva e Beneficente Antônio Soares em débito para com o erário 

estadual na importância de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais), aplicar ao seu responsável 

as multas no valor 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 determinar, após o trânsito em julgado da 

decisão, remessa 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50689-3, que trata da Tomada de 

Contas Especial instaurada na Prefeitura Municipal de Curralinho, responsável José Leonaldo 

dos Santos Arruda, Procurador Felipe Rosa Cruz, 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, 

atribuindo responsabilidade solidária pelo débito entre seu responsável e Paulo Sérgio de Souza 

Correa, além da aplicação das multas regimentais aos seus responsáveis. (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

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

importância de R$308.450,00 (trezentos e oito mil, quatrocentos 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 determinar, após o trânsito em julgado da 

decisão remessa 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 
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do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50780-8, que trata da Tomada de 

Contas Especial instaurada na Prefeitura Municipal de Tracuateua, responsável Aluizio de 

Souza Barros, 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 regimentais ao seu responsável. (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

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

importância de R$219.170,00 (duzentos e dezenove mil, cento e setenta 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 determinar, após o trânsito em julgado da decisão 

remessa 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50092-6, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, responsável Márcio Ricardo 

Borges da Silva, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 conveniado e aplicação das 

multas regimentais e, ainda, pela inabilitação para cargo em comissão e função de confiança 

prevista no art.85 da LOTCE ao seu responsável. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente 

e nem se fez representar. 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, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$1.000,00 (um mil 

reais), pela omissão na prestação de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 
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inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/50855-9, que trata da Tomada de Contas instaurada no Sindicato dos Servidores Públicos 

da Polícia Civil do Estado do Pará, responsável Raimundo Nonato Rivas Pinheiro, 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 conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu 

responsável. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 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$50.000,00 (cinquenta mil reais) e no 

tocante à aplicação das multas regimentais reconhecer a prescrição qüinqüenal, com 

determinação à SEDOP que se abstenha de repassar recursos ao Sindicato dos Servidores 

Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará ou a qualquer outro sindicato. 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 a saída de plenário, em definitivo, do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51733-4, que trata 

da Tomada de Contas Especial instaurada na Prefeitura Municipal de São João da Ponta, 

responsável Nelson Almeida Santa Brígida, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais e pela inabilitação para cargo em comissão e 

função de confiança ao seu responsável e por fim sugeriu, ainda, multa à senhora Sandra 

Oliveira de Sousa Silva, responsável pela produção do Laudo Conclusivo inválido e nulo, nos 

termos do 2º, da Resolução 13.989/95. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1690

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 com o erário no valor de R$ 57.040,00 

(cinquenta e sete mil e quarenta reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$ 931,00 

(novecentos e trinta e um reais) pela instauração da Tomada de Contas e, ainda, aplicando a 

penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança por 

02 (dois) anos; aplicar à Senhora Sandra Oliveira de Sousa Silva a multa de R$ 931,00 

(novecentos e trinta e um reais) pela inobservância das normas legais para elaboração do laudo 

conclusivo; por fim, determinar a remessa de cópias dos autos ao Ministério Público do Estado 

para as providências cabíveis. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Acompanho em parte o relator, 

divirjo especificamente pela não aplicação da penalidade de inabilitação para o exercício de 

cargo em comissão. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho a proposta de decisão do relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a divergência apresentada pelo 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto divergente. A seguir a Presidência 

proclamou que resolveu o Plenário, por maioria (3x1) vencido em parte o relator, aprovado o 

voto divergente do Conselheiro Luis Teixeira da Cunha. Nos termos do disposto no artigo 

247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão 

em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias 

para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário 

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência apresentou os assuntos 

atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Eminentes conselheiros e conselheiras, nos termos 

previstos no artigo 11, alínea A da resolução 17.658/2009 desta Corte de Contas, esta 

presidência dá conhecimento ao douto plenário acerca do processo de nº 2015/59964-2 que 

cuida do acompanhamento da gestão pública estadual, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

referente ao exercício financeiro de 2016 sob a relatoria do Excelentíssimo senhor conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. E diante das conclusões exaradas nos autos, houve regularidade no 

círculo jurídico da lei nº 8.232/2015 a qual já foi objeto de análise por ocasião da emissão do 
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parecer prévio das contas de governo em 2016. Submeto à apreciação dos senhores 

conselheiros a solicitação de arquivamento e baixa no sistema desta Corte de Contas do 

processo de nº 2017/52938-9 que versa sobre a baixa da tomada de contas especial 

encaminhada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública relativo ao convênio nº 34/2001 

celebrado com a Prefeitura Municipal de Bragança tendo em vista sua instauração indevida, 

por tratar-se de recursos federais. A Secretaria de Controle Externo e o Excelentíssimo senhor 

conselheiro Nelson Luís Teixeira Chaves confirmaram tal condição, devendo a documentação 

ser devolvida à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.058, 

desta data. Ainda com a palavra, a presidência prosseguiu na pauta administrativa: Senhores 

conselheiros, diante das propostas de emenda apresentadas pelo Excelentíssimo senhor 

conselheiro Odilon Inácio Teixeira e a conselheira substituta Milene Cunha, informo que será 

redistribuída mediante os e-mails corporativos de Vossas Excelências a minuta de resolução 

que trata dos documentos sobre a resolução que trata sobre transição de governo estadual. 

Informações e procedimentos necessários à transição de governo do chefe do Poder Executivo 

estadual com a reformulação efetuada pela SECEX considerando as sugestões apresentadas 

pelo senhor conselheiro doutor Odilon Teixeira e a senhora conselheira substituta Milene. A 

SECEX efetuou a reformulação e essa presidência determina a colocação das considerações e 

sugestões apresentadas nos e-mails corporativos para que no dia 25, próxima quinta-feira, 

possamos trazer a discussão e possível aprovação desta matéria. Senhores conselheiros, esta 

presidência reitera o convite para, às 9 horas da manhã, dia 24, nós teremos o curso de 

capacitação dos membros do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas com o 

tema “alterações da LINDB: o que muda para os Tribunais de Contas” com o professor 

Odilon Cavallari, amanhã às 9 horas da manhã no Hotel Grand Mercure, local onde já 

tivemos duas capacitações com a unanimidade dos conselheiros, conselheiros substitutos e de 

todos os procuradores do Ministério Público de Contas. Gostaríamos de reafirmar que 

esperamos que todos amanhã também estejamos presentes no mesmo local. Uma excelente 

palestra para todos. Também essa presidência está distribuindo a todos e convidando a todos 

os conselheiros e conselheiros substitutos para amanhã, quinta e sexta-feira nós estaremos 

realizando a terceira edição do Festou Servidor. Homenagem ao dia do servidor público, que 
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ocorrerá no dia 28 de outubro. Serão três dias de comemoração com muita música, animação, 

sorteio de brindes e lanches no térreo do edifício sede, próximo ao ponto eletrônico. Quem 

quiser ver a programação completa e participar, ela já está disponível na nossa intranet. 

Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a Secretaria de Gestão de Pessoas, porque 

essa é uma promoção da Secretaria de Gestão de Pessoas, que estará coordenando o 

evento em parceria com o nosso cerimonial. O Festou Servidor é uma forma de 

agradecermos por todo o empenho de nossos servidores desta Casa. Queremos aqui 

convidar para todos participarem desta justa homenagem. Todos os servidores, todos nós 

conselheiros, conselheiros substitutos. Até mesmo nosso parceiro Ministério Público está 

convidado a participar. Nós distribuímos esses convites, nas dependências da Casa e 

estamos reforçando o convite para o Festou Servidor que se iniciará amanhã e encerrará 

no próximo dia 26, sexta-feira. Posto que o dia do servidor público será no domingo. Então 

vamos aproveitar esses três dias para prestar essa homenagem ao nosso servidor do 

Tribunal de Contas e também do Ministério Público de Contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Presidente, nós 

indubitavelmente, vivemos um momento de enfraquecimento das instituições. Infelizmente, e 

nós percebemos, apenas para reflexão, porque a não convocação nossa, minha e do 

conselheiro Edivaldo, para o último processo, com certeza não resultaria em diferença 

para aplicação da penalidade da inabilitação. O conselheiro Luís Cunha divergiu, a 

conselheira Rosa o acompanhou; mas para a nossa reflexão, isso aqui nos faz pensar da 

importância do quórum para funcionar completo. Porque o próprio regimento prevê que 

nessas situações tem que ter a maioria dos membros, ou seja, cinco votos. Se tivesse 

convocado, seis, um vencido, poderia passar. Se a sociedade souber que o tribunal não 

aplicou a penalidade de inabilitação, deixou de exercer uma de suas funções porque não 

teve quórum, sendo que têm substitutos na bancada, pagos por essa sociedade, eu creio que 

não ficaria bem. Nem um jornal divulgando uma notícia dessas. Então por mais uma razão 

nós deveremos amadurecer a ideia de fazer uma reforma já no regimento, expressa a 

respeito, nesse sentido. Essa é a minha curta e protestante fala. Muito obrigado.  

Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público de 
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Contas Silaine Karine Vendramin: Quero dizer que ontem eu estive na SEFA – Secretaria 

da Fazenda junto com o Tuffi para dar maior efetividade à cobrança dos acórdãos do TCE. 

É onde a gente pode ver o resultado desse trabalho, do nosso trabalho. E essa cobrança 

junto aos outros órgãos, TCE, PGE, isso eu já venho empreendendo desde o início do ano. 

Dando prosseguimento ao nosso termo de cooperação que tem entre as instituições. 

Inclusive foi um termo pensado e feito pelo doutor Antônio Maria e que a gente vem dando 

continuidade. É algo que eu procuro sempre priorizar. Tanto que desde que eu assumi, já 

convoquei uma reunião com a PGE, com o Tuffi e a gente vem sendo bastante diligente. 

Porque uma coisa que me preocupou bastante foi um estudo feito ainda pelo doutor 

Antônio onde a gente verificou um interstício de tempo de praticamente um ano – quase 

dois anos – que a PGE não vinha cobrando nenhum título dos nossos acórdãos. Porque 

nossos acórdãos são títulos executivos. E o que acontece? A gente foi atrás de saber o 

porquê. Daí a SEFA chegou com a informação de que não poderia inscrever em dívida 

ativa porque estava tendo uma dificuldade em relação ao que dizia a lei orgânica do TCE e 

a resolução. Então o índice de atualização do valor e também dos juros moratórios não 

batem com o índice que é realizado pelo Estado. E por isso não estava sendo inscrito em 

dívida ativa. Aí chegamos com essa informação pra PGE e a PGE então passou a cobrança 

para o núcleo cível. Só que a cobrança através desse núcleo acaba sendo um pouco mais 

lenta, porque o rito quando é inscrito em dívida ativa é mais célere. E os procuradores 

estão lá para movimentar; estão acostumados a fazer essa cobrança. Enquanto no núcleo 

cível o Estado é mais réu do que autor. Então os procuradores estão ali sempre com 

pendências urgentes, chega mandado de segurança e eles precisam responder essas 

urgências. E acaba que a cobrança ia ficando um pouco de lado. Aí o núcleo disponibilizou 

duas assessoras só para fazer essa cobrança. Quando a gente pensava que ia solucionar, 

que ia altera a resolução, na reunião de ontem ainda verificamos que haveria o problema 

da cobrança de juros. A gente iria resolver a atualização, no entanto ficaria a pendência 

dos juros, porque é uma alteração na lei orgânica. E aí a gente viu o quanto urge se fazer 

essa alteração na lei orgânica. Porque só assim os acórdãos e esses débitos podem ser 

inscritos em dívida ativa. E quando é inscrito em dívida ativa, automaticamente já vai para 
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protesto e o interesse já procura para realmente efetivar o pagamento. Mas enquanto isso 

não acontece, enquanto não há a alteração da lei orgânica, que eu acho que é algo que 

vocês precisam se reunir e urge em se fazer isso, vai continuar sendo pelo núcleo cível. E 

outra coisa que nos preocupou bastante é que esse núcleo mandava uma notificação 

extrajudicial. Aí chegou uma pessoa lá com um bolo de dinheiro querendo pagar. R$ 

9.000,00 (nove mil reais) “olha, eu quero pagar”. Aí eles disseram: “eu não posso receber. 

Vai no TCE”. Aí chegou aqui no TCE e disseram: “só posso receber a multa. Só dá para 

imprimir a guia da multa. Você precisa pagar o principal na SEFA”. Aí chegou na SEFA e 

disseram: “não está inscrito. Eu não tenho de receber. Não tenho como tirar uma guia 

para você me pagar.”. Então imagina, o cidadão quer pagar e parece que o Estado coloca 

barreiras. Parece que não está nem precisando. Então a gente convocou essa reunião para 

resolver isso. E o que ficou acertado: eles vão conseguir fazer uma guia avulsa nesses 

casos em que não vai ser preciso inscrever em dívida ativa. Vai ser feito uma guia avulsa 

para que o cidadão possa pagar. E aí eu até falei: “para o cidadão não ter ir no TCE, na 

SEFA, em vários... não dá para disponibilizar esse sistema através de uma senha aqui para 

o TCE imprimir essa guia e para que o cidadão possa pagar? Assim ele só precisa ir em 

um órgão”. E parece que isso vai ser disponibilizado. Basta a gente fazer um ofício – disse 

que ia fazer um ofício conjunto do MPC e TCE para que seja disponibilizado e a pessoa só 

vai precisar realmente vir aqui e vai conseguir sair com as duas guias para pagamento. E 

nós, o Ministério Público de Contas, vamos passar a fazer a notificação extrajudicial. Aí 

vai desafogar também a PGE. Vai tirar uma assessora, a outra vai ficar só mesmo para 

quando chegar lá; vai ser só para a cobrança. Aqui a gente fez a notificação antes, 

aguarda durante 30 dias. Se a pessoa vier, nós encaminhamos para o TCE – como é do 

lado a gente vem destaca um servidor para vir junto e aí já damos todas as orientações 

para que a pessoa possa realmente pagar. Vamos ver se conseguimos ter mais efetividade. 

Mas tenho certeza de que vamos ter principalmente quando conseguir mudar a lei orgânica 

e deixar de uma forma genérica. Que a atualização e a cobrança dos juros sejam feitas de 

acordo com o procedimento do estado. Porque assim fica genérico. Se mudar a legislação 

não vai impactar na inscrição dos nossos débitos dos acórdãos aqui do TCE em dívida 
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ativa. Então vai ficar bem mais célere. E outra coisa que queria falar é que não parece, 

mas já vai fazer um ano de falecimento do doutor Antônio. Dia 25, quinta-feira. E os 

familiares e nós do Ministério Público de Contas convidamos a todos para participar de 

uma missa em homenagem a esse um ano de falecimento. Vai ser na quinta-feira, dia 25, às 

19 horas na Igreja Santo Antônio Maria Zaccaria localizada na Boaventura 196. A gente 

gostaria muito que todos pudessem ir e participar. Porque inclusive quando eu estava 

voltando desse termo de cooperação eu lembrei que foi uma iniciativa dele. E quantas 

coisas ele realmente nos deixou; um legado muito grande. Ele é um paizão. E se a gente 

parar para pensar e retroceder, no Círio passado, esse mês acaba sendo muito emotivo, 

por vários significados. Doutor Antônio era muito fervoroso de Nossa Senhora. Gostava 

muito de estar presente no Círio. Enfim, tenho certeza de que ele está no céu descansando 

num lugar muito bom e que ele deixou sua marca, sua história. E que todo o Ministério 

Público de Contas é muito grato a ele. Então, dia 25 teremos essa missa em homenagem e 

gostaria de convocar aqui todos os servidores do Ministério Público de Contas e os 

servidores, conselheiros, conselheiros substitutos aqui do TCE para participarem desse 

momento de homenagem. Obrigada. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Esta presidência agradece, doutora. 

Inclusive ontem mesmo quando o Tuffi chegou após a reunião, ele me passou as 

informações e eu lhe agradeço. Porque está dando uma informação geral do que está 

ocorrendo. E nós também já pensamos nas medidas que foram sugeridas e vamos sim fazer 

o oficio. Também vamos trazer a proposta de alteração da lei orgânica. Inclusive já pedi 

para o Tuffi proceder nessa mudança para que a gente possa apresentar ao plenário talvez 

ainda esse ano para que tenhamos uma melhor solução para a efetividade nas nossas 

decisões, principalmente no que diz respeito a essa questão de dívida ativa. Também com 

relação à questão do doutor Antônio, nós sentimos muito. Inclusive sabemos, temos a 

certeza e só reafirmamos aqui com o que Vossa Excelência colocou aqui do legado deixado 

pelo doutor Antônio Maria acerca de tantas conquistas para o Ministério Público de 

Contas do Estado do Pará. Não só para o Ministério Público do Pará: também muitos 

eventos, muitos avanços a nível nacional. Sentimos muito. Parece realmente que foi ontem, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1696

mas já tem um ano da ausência dele em nosso meio. Bruscamente partiu e nos deixa ainda 

com saudade. Imagina seus próprios familiares e os colegas de trabalho diretamente. Nada 

mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às onze horas e trinta e oito minutos (11h38min) e mandou que eu, Jorge Batista 

Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente 

ata. 

 
Belém, 23 de outubro de 2018. 
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