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Nº 5.598 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta (30) 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 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 e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias por motivo de saúde e 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 25 (vinte e cinco) 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: 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: Impedido na forma regimental .Excelentíssima Senhora 

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

Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo 

expediente a ser lido, a Presidência informou ao plenário a inversão de pauta do Processo nº 08 

da pauta em virtude da solicitação de sustentação oral. Logo após, solicitou o seguimento da 
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sessão, oportunidade em que o senhor secretário anunciou o Processo nº 2014/51914-1, que 

cuida da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Concórdia Do Pará, 

responsável Elias Guimarães Santiago, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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 das multas regimentais ao seu responsável e extensiva aos senhores 

Antonio Nascimento Guimarães e Cláudio Cavalcanti Ribeiro e, ainda, pela aplicação das 

penalidades previstas para a prática de Improbidade Administrativas caso confirmadas e 

inabilitação dos responsáveis para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança na 

administração estadual, por até cinco anos com recomendações e determinações à Seduc. 

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

contas, Doutor Eric Pimenta 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: 

Conselheira Presidente, saúdo o eminente representante do Ministério Público de Contas, aos 

eminentes conselheiros e a conselheira relatora Milene, o meu muito bom dia. Conselheiros, a 

sustentação nesse dia será no sentido de que o prestador, ao passo que foi notificado, verificou 

a possibilidade de estar apresentando a prestação de contas, visto que o setor de contabilidade, 

no primeiro momento, não teria toda a documentação necessária para fazê-la. Estariam 

faltando os extratos do mês de dezembro, bem como cópias do processo licitatório. Tendo em 

vista que o prestador hoje encontra-se a frente do poder executivo municipal, foi verificada o 

processo licitatório nos arquivos da prefeitura, o que viabilizaria de forma simplificada ser 

apresentado junto a prestação desse processo. Dessa forma, o prestador requer a eminente 

conselheira relatora prazo de 15 dias, ou qualquer prazo a ser definido por Vossa Excelência, 

para que seja apresentada a prestação de contas, com a documentação que se encontra hoje 

com a contabilidade, bem como os extratos do mês de dezembro, e cópias do processo 

licitatório que sanam por completo a documentação faltosa no processo. É o pedido. A matéria 

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

Excelência proferiu sua proposta de decisão para conceder prazo de 10 dias para apresentação 

de documentação de defesa, sendo apresentada, solicitar a reabertura da instrução processual. 
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Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, exceção do Excelentíssimo 

senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira que divergiu indeferindo a concessão de prazo, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por maioria (5x1), acolher a 

proposta 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/50603-7, que versa sobrea a Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, 

responsável Raimundo Faro Bittencourt, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/51355-3, 

que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, responsável Kleper Wandson 

Figueiredo De Carvalho, 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, sem devolução da verba pública e 

sem multas em decorrência da prescrição (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 irregulares, 

sem devolução de valores. 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 

2011/51476-4, que cuida da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Araguaia e 

Tocantins, responsável Valciney Ferreira Gomes, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 
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de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/51174-5, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola 

Estadual de Ensino Médio Remígio Fernandez, responsável Mauro Sidney Marques Monteiro, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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, atribuindo responsabilidade 

solidária pelo débito entre seu responsável e à senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann, além 

da aplicação das multas regimentais e por fim expedição de recomendação à Seduc (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 irregulares, sem devolução de valores, aplicando ao responsável as 

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

irregularidade apontada e R$ 931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove 

centavos) pela instauração da Tomada de Contas; aplicar à Sra. Iracy de Almeida Gallo 

Ritzmann a multa de R$ 931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) em 

razão da ausência do Laudo Conclusivo. 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 2013/51350-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação Centro de Desenvolvimento do Mato, responsável José Nilson Abreu Moura, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha, registrando-se, na ocasião, o impedimento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis 

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, sem prejuízo 

das multas regimentais, ficando solidariamente responsáveis o Sr. José Nilson Abreu Moura, a 
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Associação Centro de Desenvolvimento do Mato e a Sra. Rosymary Neves Teixeira (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 a constas irregulares, atribuindo responsabilidade solidária entre o 

responsável e a Associação Centro de Desenvolvimento do Mato, para a devolução de 

R$63.000,00 (sessenta e três mil reais) aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o débito 

à Associação e ao responsável, aplicando também a este a multa de R$931,59 (novecentos e 

trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela instauração da tomada 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. 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. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/53206-4, que aborda a 

Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Benevides, responsável Espólio de 

Edimauro Ramos de Faria, 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 irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado (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 irregulares, condenando o 

espólio a devolução do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Consultado o Plenário, este se 

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

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

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

formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/50236-4, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação dos Agricultores Familiares da Colônia Nazaré, responsável Luciel 
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Gomes Leite, 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, atribuindo responsabilidade 

solidária pelo débito entre seu responsável e João Bosco Lobo e aplicação das multas 

regimentais aos seus responsáveis extensiva ao senhor Ismar Pereira da Silva (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 senhor Luciel Gomes Leite  em débito para com o erário 

estadual na importância de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pela prática de ato resultado danos ao erário 

e R$1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento de prazos e, ainda, aplicar aos senhores 

Ismar Pereira da Silva as multas no valor de R$1.000,00 (um mil reais), pelo não atendimento à 

diligência e  João Bosco Lobo no valor de R$1.000,00 (um mil reais), pelo não 

encaminhamento do Laudo Conclusivo. 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 

2015/51061-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Comercial Industrial e 

Agropastoril de Viseu, responsável Marco Antônio Magalhães de Freitas, 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, atribuindo responsabilidade solidária pelo débito aos senhores 

José Alyrio Wanzeler Sabbá e Sandoval Bittencourt de Oliveira Neto dos valores glosados e 

deixar de sugerir a aplicação de multa em face de sua prescrição (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 senhor Marco Antônio Magalhães de Freitas em débito 
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para com o erário estadual na importância de R$66.507,30 (sessenta e seis mil, quinhentos e 

sete reais e trinta centavos), quanto às multas regimentais, reconhecer a prescrição quinquenal, 

conforme parecer da 7ª CCG. 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 2016/50801-1, que cuida 

do Pedido de Rescisão formulado por Jorge Alberto Bittencourt Mocbel, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, 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 pelo não 

conhecimento ou, por economia processual, caso o Soberano Plenário entender de forma 

diversa, pela improcedência, no mérito, do pedido de rescisão ora manejado, mantendo-se 

incólume o Acórdão nº 53.401/2014 proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado 

(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 seu voto para conhecer 

do pedido de rescisão, para no mérito, julgá-lo improcedente, mantendo integralmente a decisão 

constante no Acórdão nº 53.401, de 05 de junho de 2014.  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 2017/51230-9, Recurso de Reconsideração interposto por Raimundo Faro 

Bittencout, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2018/51337-3, que versa sobre o Recurso de 

Reconsideração interposto por José Antonio Azevedo Leão, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferida pela Presidência. Neste momento, registrou-se a saída do Plenário da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo-se 

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

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

com pedido de vista formulado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 
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20/09/2018. Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi imediatamente concedida ao 

Conselheiro que pediu vistas, proferindo seu voto para responder à consulta nos termos 

seguintes: I. A empresas estatais podem aderir a ata de registro de preços realizada por órgão da 

administração pública estadual direta, autarquias e fundações, desde que cumpridas as 

disposições regulamentares contidas nos decretos estaduais nºs 1.887/2017 e 2.121/2018; II. Se 

na ata de registro de preços estiverem contidos de forma expressa os preços dos produtos e 

serviços, e também os preços resultantes de eventual benefício tributário aplicado 

exclusivamente às aquisições realizadas pela Administração direta, autárquica ou fundacional, é 

possível que as empresas estatais se utilizem do preço que não contemple a concessão do 

referido benefício, desde que a adesão a ata seja comprovadamente mais vantajosa e que sejam 

cumpridos os demais requisitos legais e regulamentares pertinentes. Concluído o voto-vista, o 

relator Conselheiro Luis da Cunha Teixeira foi consultado, tendo assim se manifestado: O 

conselheiro Odilon aprofundou mais aquilo que eu já tinha decidido, foi assim que eu entendi. 

Os acréscimos dele, no meu entendimento, são necessários. Então eu fico com meu 

entendimento, firmando meu voto, mas após os acréscimos que ele apresenta. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Conselheiro Luís Cunha, Vossa 

Excelência só menciona um decreto, existe o decreto 2121/18 que Vossa Excelência não 

mencionou e Vossa Excelência apenas disse que basta o órgão gerenciador autorizar. E não é 

bem isso. Além de autorizar, é preciso que seja de fato vantajoso e que o edital traga o preço 

com os tributos e sem tributos. Eu na verdade completo o voto de Vossa Excelência, 

complemento nos pontos que Vossa Excelência não abordou. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Foi assim exatamente como eu entendi. Ficou 

melhor do jeito que Vossa Excelência aperfeiçoou. É assim que eu vou votar, concordando com 

os acréscimos apresentados aqui, ou seja, adiro ao voto-vista. Os demais membros do Plenário, 

acompanharam o voto-vista, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher o voto-vista. Neste momento registrou-se o retorno ao 

plenário da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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 
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publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, 

a Presidência apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Nós tínhamos 

programado uma matéria administrativa que seria da regulamentação quanto a documentação, 

informações e procedimentos necessários a transição de governo do chefe do poder executivo 

estadual, em conformidade com o parágrafo quarto da emenda constitucional estadual 

70/2016. O texto original foi aperfeiçoado com as emendas apresentadas pelo conselheiro 

Odilon, pela conselheira substituta, entretanto, essa presidência foi cientificada há pouco pela 

secretária de controle externo que hoje, no Diário Oficial, existe um decreto do excelentíssimo 

senhor governador, com uma emenda ao artigo segundo. Esta presidência colocará essa 

proposta após esta sessão plenária, já que houve uma pequena divergência, para que a gente 

chegue a um consenso. Então gostaria que a gente transferisse essa votação de hoje para 

quinta-feira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O 

governador editou um decreto a respeito de transição? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Está aqui, no dia de hoje. 

Por favor, secretária, leve até o conselheiro corregedor. Então é prudente que nós estudemos 

melhor e após o plenário nós colocaremos nos e-mails dos senhores conselheiros, para que a 

gente possa trazer à votação já com a correção. Eu até gostaria de pedir ao conselheiro 

Odilon, se o plenário precisar de mais esclarecimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Tem um decreto que trata do assunto que ia ser votado 

hoje e parece que modifica alguma coisa, é importante se debruçar e verificar o alcance de 

alguma mudança na resolução ora pretendida de ser deliberada, para que inclusive não tenha 

confrontos entre o que o decreto decide e o que a resolução do Tribunal decide, para evitar 

qualquer constrangimento. A secretaria de controle externo vai fazer isso hoje ainda. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Hoje para colocar nos e-mails e na quinta-feira a gente pode votar. Ainda não é uma 

resolução do Tribunal, é uma minuta que nós estávamos preparando em cumprimento a 

emenda constitucional número 70. O assunto do artigo segundo é um pouco genérico e o 

governo baixou um decreto já específico, formando uma comissão para a questão da transição. 

Ele indica a comissão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: A transição que o governador pretende fazer não tem nada a ver com o 
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trabalho do Tribunal de Contas, na minha modesta interpretação. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mas a 

nossa minuta de resolução foi discutida e trabalha acerca da questão das documentações da 

transição de governo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Do que compete ao Tribunal de Contas. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sim, mas com o olhar no 

que vinha até então. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Me parece que o relator do exercício de 2018 é o conselheiro Odilon. Eu acho 

que essa comissão deve ter um acompanhamento do relator. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Foi aprovada em 2016, emenda constitucional 70, 

que acrescentou o artigo 341 à constituição do estado. No parágrafo quarto, ele dizia que cabe 

aos tribunais de contas definir quais documentos ou informações que seriam disponibilizados a 

comissão de transição de governo. E no artigo segundo, a lei disporia como seria essa 

comissão. O Tribunal de Contas, nessa minuta que Vossa Excelência está falando, estava 

apenas regulamentando os documentos e informações que essa comissão de transição, que 

naturalmente será feita com o candidato eleito e o governador que está deixando o mandato, 

eles vão definir os nomes, o Tribunal só diria que informações que o governador precisa 

colocar para essa transição, para essa comissão. Essa é a nossa competência. Inclusive, Vossa 

Excelência mencionou algumas emendas de minha autoria e da conselheira substituta Milene, 

porque a minuta anterior, ao meu ver, extrapolava, inclusive, algumas competências que são 

somente de lei. Então o texto que estava sendo redigido fala somente de documentos e 

informações. Agora o decreto que o governador emite hoje, trata um pouco diferente quem vai 

pegar os documentos. Porque nossa resolução estava prevendo que os gestores entregassem 

para a comissão e ele trouxe uma novidade. É preciso fazer um cotejo até que ponto isso 

atrapalha ou não o nosso trabalho aqui no Tribunal de Contas. Mas Vossa Excelência tem 

razão, a nossa competência é só definir documentos e informações. A gente só está tendo um 

cuidado de aperfeiçoamento, para que não fique nenhum tipo de constrangimento, já que o 

governador eleito ainda não se manifestou de querer a transição de governo, nesse primeiro 

aspecto. Até porque não há uma lei, o legislativo para isso ainda não se debruçou para realizar 

a lei como no governo federal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 
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Sabino de Oliveira Junior: O que me preocupa num primeiro momento, eu assisti a entrevista 

do governador eleito no Bom dia Pará de ontem e ele falou claramente que já estava 

organizando a equipe de transição e que ele ia chamar o Tribunal de Contas do Estado e o 

Ministério Público do Estado para fazer o acompanhamento dessa transição. Me parece que 

em algum jornal também foi escrito isso. Nós temos uma competência definida pela 

constituição federal e estadual, essa transição, sob responsabilidade de ambos, tanto do que 

está repassando para o que está recebendo, nós temos a competência e a atribuição de analisar 

as contas de governo. E amanhã não ter a alegação de que entregamos, o Tribunal de Contas 

estava presente, acompanhou tudo, e ter um comprometimento, não só do Tribunal, mas o 

Ministério Público de Contas também acompanhar essa transição. Porque após o exercício, se 

eu não me engano 31 de dezembro, vai ser entregue ao Tribunal esse balanço. Essa é a 

preocupação de colocar o Tribunal na condição e sua competência de total imparcialidade e 

ajudar, apoiar, não só o governador em exercício, como o próximo governador. É uma 

observação que faço, até sugerindo que o Ministério Público de Contas também acompanhe 

essa transição. Mas vamos ficar para quinta-feira e me coloco a disposição. Acho que quem 

tem que acompanhar isso bem de pertinho é o conselheiro Odilon, que é o relator, porque ano 

que vem vai ser entregue as contas do governo e ele vai acompanhar. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então fica 

combinado que após o plenário nós redigiremos a emenda e na próxima quinta-feira, já bem 

ajustada, nós vamos discutir exaustivamente essa questão para que a gente cumpra o nosso 

papel dentro da constitucionalidade, dentro da legalidade. Também nós teremos outra 

proposta, que é sobre a admissão, o encaminhamento e a autuação dos atos de admissão de 

pessoal, que já está no sistema, nos e-mails de cada conselheiro. Essa matéria foi distribuída 

na semana passada, também deixaremos para que seja discutida e votada na próxima quinta-

feira. Nós tivemos um final de semana meio atípico, a segunda-feira foi facultado, então não 

tivemos muito tempo. Essa proposta que veio também da Secex, através da presidência, eu 

acredito que em razão do feriado, nós poderíamos deixar para a quinta-feira. Diante desse 

comunicado ao douto plenário, não teremos matéria administrativa hoje. Esta presidência 

gostaria de reforçar o que já foi feito na quinta-feira passada pelo conselheiro Nelson Chaves, 

e reiterar o convite aos conselheiros, conselheiros substitutos e servidores, principalmente das 
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controladorias e gabinetes, para amanhã às 10 horas que nós estejamos no nosso auditório 

para ouvirmos as informações acerca da central de serviços de tecnologia da informação. É 

um tema muito importante a todos nós, para que a gente possa acompanhar essa nova 

modalidade aqui nessa Corte de Contas. Gostaria também de colocar a palavra à disposição 

dos senhores conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Gostaria de festejar que o plenário tomou uma decisão coerente e prudente 

diante dos fatos existentes, inclusive pelo decreto do senhor governador, que menciona o TCE e 

MPE, acho que também poderia fazer essa extensão ao MPC. No que se refere ao nível federal, 

essas coisas já estão mais, a gente vê um ato do presidente atual fazendo nomeação para a 

equipe de transição, dando suporte oficial para os que chegam, no sentido de fazer o que deve 

ser feito na administração pública e caracterizar cada vez mais a impessoalidade dos cargos, 

das funções. Com certeza temos que lutar pelo bem comum, se estamos numa democracia, 

melhor quando essas transições são feitas de maneira suave, não turbulenta. Porque é o 

interesse coletivo que está em jogo. Passadas as dificuldades no período da eleição, que a 

gente espera que seja amainada para que a gente possa discutir o interesse público. Nesse 

sentido, faço essa manifestação primeiro para dizer que o país todo e os estados todos vivem 

aquele período do jardim florido. Entre o término da eleição e o dia da posse, está tudo muito 

bacana, a vitória, nada a reclamar, e é justo que os vencedores se deem esse crédito e essa 

carência entre a vitória e o dia da posse. A partir daí as coisas começam a ficar em preto em 

branco e não mais coloridos, porque os problemas são grandes, de maneira que a gente deseja 

a todos é que acima de tudo a gente pense no interesse coletivo. Alguma coisa que eu observei 

muito, eventualmente no primeiro turno alguma coisa que foi aprimorada, nós tivemos aqui no 

estado do Pará um processo eleitoral absolutamente calmo, tranquilo, muito bem coordenado 

pelo TER. Sugiro que nós fizéssemos uma manifestação cumprimentando a excelentíssima 

desembargadora, senhor Celia Regina de Lima Pinheiro, que foi a presidente do TER. Tivemos 

o resultado às 18 e 30, sobretudo pela coordenação muito tranquila, muito competente, 

recebendo a imprensa, falando ao vivo, mostrando conhecimento de todo o episódio que estava 

acontecendo. Isso dá uma confiança a todos nós na credibilidade do sistema, mostrando que é 

possível conduzir um processo desse de maneira serena, forte. No final confere resultados, 

credibilidade e vê que houve um trabalho não só dela, mas da equipe toda envolvida, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1743

merecendo de todas com quem se falava, é dever de justiça exaltar no trabalho da 

desembargadora esse trabalho positivo que foi feito aqui no estado do Pará. Manifestação da 

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

gostaria de me manifestar acerca do assunto tratado por Vossa Excelência, conselheiro 

Nelson. Mas antes eu gostaria de solicitar ao conselheiro Odilon para que a gente possa 

conversar após a plenária, antes de enviarmos o e-mail corporativo, já que Vossa Excelência é 

o relator das contas de governo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: O decreto diz quem é a comissão. A comissão é composta pelas 

seguintes autoridades, procurador geral do estado, auditor geral do estado, secretaria do 

estado de Administração, o secretário de estado da Fazenda e o secretário de estado de 

Planejamento. São essas autoridades que compõem a comissão de transição e que 

fornecerão todas os documentos e informações para o governador eleito. O Tribunal vai 

acompanhar, mas é até bom que ele não faça parte, porque somos órgão fiscalizador, a 

gente acompanha a uma certa distância. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Essa é competência dos 

gestores, não podemos adentrar. O outro assunto é com relação ao processo eleitoral, 

parabenizar a desembargadora pela condução de todo o processo. Eu tive essa percepção e 

eu acredito que o estado do Pará também pode observar. Nós já passamos por diversos 

momentos políticos no Pará e sempre percebemos que há problemas, movimentos. Nesta 

eleição, percebemos que tanto no primeiro quanto no segundo turno transcorreu com a 

maior naturalidade, da melhor forma possível. Nós percebemos inclusive nos lugares mais 

longínquos, com o tamanho do nosso estado, as dificuldades que temos, locais de difícil 

acesso, mas as urnas, o processo eleitoral transcorreu da melhor forma possível. O 

trabalho hercúleo pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado, tendo a desembargadora 

Celia Regina, muito experiente, que conhece bastante nosso estado, os problemas do nosso 

estado, que teve a capacidade de condução, junto com toda sua equipe. Nós vimos algumas 

modificações, alguns problemas técnicos, que foram imediatamente supridas as 

ocorrências. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 

matéria consubstanciada no Ofício nº 0130/2018-SEGER, desta data. Ainda com a palavra, 
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a Presidente assim se pronunciou: Esta presidência também, como o procurador se 

manifestou, no sentido de desejar uma profícua gestão, quer seja do presidente eleito para 

o próximo quadriênio, assim como para o governador eleito, também gostaria de desejar 

sabedoria, capacidade para que governe o nosso estado e o nosso país com justiça aos 

ditames constitucionais e legais. Que Deus os mantenha com muita sabedoria para 

realizarem uma excelente gestão governamental. Nada mais havendo a tratar, Sua 

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

quinze minutos (11h15min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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

 
Belém, 30 de outubro de 2018. 
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