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Nº 5.602 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia treze (13) do mês de novembro 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, 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 Sousa e, ainda, a 

Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de Contas, Procuradora Geral  

Silaine karine Vendramin, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta 

Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: 

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

bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Maria de Lourdes Lima de Oliveira realizando exames médicos e Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 08 (oito) de novembro 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 Luis da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

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

Lopes Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente em exercício André Teixeira 

Dias: Impedido na forma regimental. Em não havendo expediente a ser lido, a Presidência 

solicitou ao senhor secretário a inversão da pauta de julgamentos para que fossem relatados 

primeiramente os processos pautados sob os nºs. 08 e 02. Em seguida solicitou ao senhor 

secretário-geral o prosseguimento da sessão com a leitura da pauta de julgamentos, 

oportunidade em que anunciou o Processo nº 2011/51476-4, que trata da Prestação de Contas 
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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. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas, que assim se manifestou: Bom dia, presidente em exercício André Dias; 

conselheiros; conselheiros substitutos; servidores dessa Casa e do Ministério Público de 

Contas; e advogados aqui presentes. O Ministério Público de Contas opina pela irregularidade 

das contas devido à intempestividade na apresentação das contas; fracionamento de licitação; 

ausência de participantes na palestra promovida pela SISAT; aquisição de veículo fora da 

ordem de prioridade do plano de trabalho e sem documentação completa da licitação; não 

atendimento ao plano de trabalho; ausência de aceitação de obra e serviços de engenharia; 

laudo conclusivo com falhas; laudo técnico particular, que não tem o condão de comprovar o 

uso regular das verbas públicas; pagamento de tarifas bancárias com verbas do convênio. E o 

Ministério Público de Contas propõe também responsabilidade solidária do gestor do 

consórcio e da fiscal do convênio, aplicação de multas e a devolução do valor glosado. (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do consórcio, Haroldo Júnior Cunha e 

Silva 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: Senhor presidente do tribunal, 

conselheiro André Dias, em nome de quem eu cumprimento os demais conselheiros e o 

Ministério Público. Conselheiro relator Luís Cunha, a quem tenho a honra de cumprimentar 

nessa antevéspera do dia da comemoração da proclamação da República, movimento e ato que 

deu origem ao fruto que germinou e redundou na criação aqui, dentre muitos órgãos e 

entidades democráticas, do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Bom dia aos assessores; 

técnicos do Tribunal de Contas dos municípios; aos meus colegas advogados, em nome de 

quem cumprimento o doutor Vanderlei, antigo colega advogado; e contadores. Senhores, sem 

mais delongas, passemos então a nos pronunciar a respeito deste processo. Dentre as muitas 

considerações que foram feitas aqui pelo relator e pelo Ministério Público, em especial nós 

chamamos a atenção para o que de mais importante neste processo nos parece: o técnico do 

Tribunal de Contas encontrou uma diferença de R$ 847,52 (oitocentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos) em relação aos recursos que foram repassados pelo Estado do 
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Pará. Avaliando esta diferença que o técnico sugere que seja devolvida para o Estado do Pará, 

o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins esteve há duas semanas aqui e 

pediu a suspensão do julgamento com o intuito de promover diligências no sentido de aclarar 

essa questão para que se possa, então, fazer um julgamento com no mais próximo possível da 

realidade. E verificando dados fornecidos pelo Banco do Estado do Pará, o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins teve acesso a um extrato bancário do Estado 

do Pará onde verifica-se que o valor de R$ 847,52 (oitocentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos) apontado pelo técnico refere-se a impostos retidos pelo Banco do 

Estado do Pará que ao todo, na verdade, redundou em R$ 1.043,46 (mil e quarenta e três reais 

e quarenta e seis centavos). Temos essa documentação e não a juntamos a tempo neste 

processo, na verdade, porque ao conseguirmos essa documentação já estávamos de vinda para 

cá, na véspera desse julgamento. Portanto, em relação a esta questão nós solicitamos que o 

conselheiro possa nos dar a oportunidade de reabrir a instrução processual para que 

possamos juntar essa documentação com este fato novo e a partir daí, com esses dados 

analisados pelo técnico, possamos aí ter uma realidade diferenciada e comprovando que não 

houve apropriação deste valor pelo consórcio, e tampouco foi utilizado, como disse o 

Ministério Público, para pagamento de taxas bancárias. É que o Consórcio Público 

Intermunicipal de Saúde quando da assinatura deste convenio era uma pessoa, conselheiro, 

jurídica de direito privado. Porque naquela época ainda não se tinha convertido o consórcio 

para ente público. Hoje não, o consórcio é ente público e, portanto, não sujeito à tributação. 

Contudo, a realidade é pretérita e é com esses olhos que devemos analisar isso. Com base 

nisso, pedimos que seja deferido pelo conselheiro a reabertura da instrução processual para 

que possamos então trazer essa realidade aos autos. Fechando rapidamente e aproveitando a 

oportunidade, o fracionamento de licitação suscitado pelo Ministério Público, nós chamamos a 

atenção que os consórcios públicos que são formados a partir de três entes federativos têm o 

valor triplicado em relação à escolha da modalidade de licitação a ser adotada. Nesse sentido, 

então, este valor que foi gasto estaria dentro daquele valor previsto para a modalidade de 

licitação convite. Com essas palavras, peço então ao nobre conselheiro que se possível, possa 

reabrir a instrução processual para que possamos apresentar essa documentação e mostrar 

que não há diferença. Houve apenas um recolhimento de tributos. Muito obrigado, Excelência. 
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Faço aqui a juntada, então, do extrato bancário apresentado pelo Banco do Estado do Pará. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para receber a documentação apresentada e solicitar a 

reabertura da instrução processual. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Em seguida, Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira 

Dias, considerando a relatoria nos próximos processos em pauta, nos termos do art. 17, I do 

RITCE, transferiu a presidência ao Excelentíssimo Conselheiro Corregedor Odilon Inácio 

Teixeira, que após as saudações iniciais solicitou ao senhor secretário-geral o prosseguimento 

da sessão com a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que anunciou o Processo nº 

2009/53622-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Igarapé-

Açu, responsável Vicente de Paula Pedrosa da Silva, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim se manifestou: Na presente 

tomada de contas houve ausência de projeto básico e licitação; saques avulsos dos recursos do 

convênio; fortes indícios de improbidade administrativa. Portanto o parecer é pela 

irregularidade das contas com devolução parcial dos recursos corrigidos e multas. 

Requerimento para inabilitação para cargo em comissão e função de confiança por cinco 

anos; proibição de contratar com o Poder Público por até cinco anos; inscrição no cadastro 

geral de jurisdicionados inadimplentes do TCE; responsabilidade solidária entre as empresas 

Pólo Construção e Pavimentação LTDA e o não envio ao Ministério Público Estadual devido 

ao grande lapso temporal já decorrido e a prescrição da punição, conforme recomendação 

01/2018 da Corregedoria do MPC – Pará. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

procurador do responsável pelas presentes contas, Doutor Nelson Luiz Diniz da Conceição 

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

concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Muito obrigado, senhor presidente. 

Excelentíssimo senhor presidente em exercício desta Corte, conselheiro Odilon; Excelentíssimo 

senhor conselheiro relator, André Dias; doutora Silaine, representante do Ministério Público; 

senhores conselheiros; senhora conselheira; senhores conselheiros substitutos; jurisdicionados e 

funcionários desta Corte. Este convênio tem umas inconsistências, umas impropriedades que são 
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decorrentes, conselheiros Odilon, Luís Cunha e Nelson Chaves, de um convênio anterior. O 

governo do estado firmou este instrumento em 2005 com a prefeitura de Igarapé-Açu, que era 

justamente o restauro deste prédio amarelo que está aí na foto. Este prédio, quando o prefeito 

Vicente Pedrosa assumiu, era um depósito de uma feira que tinha no entorno. E o recurso deste 

convênio foi aplicado nesse restauro, e este prédio se encontra do jeito que está aí nessa foto. 

Inclusive, nos autos tem as fotos dos ambientes internos. É um projeto do arquiteto Paulo Chaves, 

que é o mesmo que projetou a estação das Docas, Polo Joalheiro, e Casa das 11 Janelas. Então, os 

traços característicos desse projeto mostram que tem a assinatura do arquiteto Paulo Chaves nessa 

obra. E o que aconteceu, conselheiro Odilon? Em 2005 o estado firmou o convênio nº 257 com a 

prefeitura de Igarapé-Açu no valor de R$ 517.000,00 (quinhentos e dezessete mil reais), doutora 

Silaine. Em que o estado ficou de repassar para prefeitura R$ 450.000,00 (quatrocentos e 

cinquenta mil reais) e a prefeitura, a título de contrapartida, entraria com R$ 67.000,00 (sessenta e 

sete mil reais). Este primeiro convênio, que já foi julgado por esta Corte, sendo as contas 

aprovadas através do acórdão 57.716, lá está demonstrando que dos R$ 450.000,00 (quatrocentos 

e cinquenta mil reais), doutora Silaine a que o estado se comprometeu pelo instrumento de 

repassar ao município, ele efetivou a transferência de apenas R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

reais). Terminou a vigência do convênio no final de 2006, mudou-se a administração do governo 

estadual do governador Jatene para a governadora Ana Julia e este convênio não foi prorrogado. 

As obras, por consequência, foram paralisadas, doutora Rosa Egídia. E ficaram paralisadas por 

mais de dois anos. Mais de dois anos. Quando foi em 2008, já no último dia permitido para que o 

município recebesse transferência voluntária, porque era um ano eleitoral, o estado assinou um 

novo instrumento com o município no valor de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais). E 

quando houve a assinatura deste instrumento, houve erros ocorridos dentro da secretaria do estado 

que não puderam mais ser corrigidos. Quais são esses erros, doutora Silaine? No primeiro 

convênio, que já foi julgado por esta Casa, o próprio laudo da secretaria afirma que o estado 

faltava repassar ao município o valor de R$ 227.000,00 (duzentos e vinte e sete mil reais). Isto foi 

um erro de cálculo da secretaria. Porque se o estado tinha por obrigação pelo instrumento de 

passar R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) e transferiu somente R$ 180.000,00 

(cento e oitenta mil reais), fazendo a conta de diminuição a gente chega a conclusão que faltou 

repassar R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

reais) menos R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) da R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil 
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reais). Ocorre que no cálculo feito dentro da secretaria eles chegaram ao valor de R$ 227.000,00 

(duzentos e vinte e sete mil reais), conselheiro Luís Cunha. E este convênio que foi feito para 

complementar este convênio 257 acabou tendo sua planilha orçamentária elaborada em cima 

desses R$ 227.000,00 (duzentos e vinte e sete mil reais), colocando o município com mais R$ 

11.000,00 (onze mil reais) a título de contrapartida. Quando o prefeito se deu conta deste erro ele 

foi novamente à secretaria mostrar que tinha havido um erro de cálculo da secretaria. Só que eles 

se negaram a fazer o ajuste, porque era um período eleitoral, e disseram ao prefeito que ele desse o 

jeito lá de concluir. Resultado disso: o prefeito teve que fazer uns ajustes no convênio. Tanto que o 

próprio laudo de execução física da SEPOF, o técnico descreve que todos os itens foram 

cumpridos, sendo que alguns tiveram que passar por ajustes. E que necessariamente, conselheiro 

Luís Cunha, teriam que ser ajustados, conselheiro Odilon. Porque imagine o senhor uma planilha 

orçamentária de 2005 sendo complementada somente em 2008. Se nós pegarmos as duas planilhas 

orçamentárias dos dois convênios a gente vai verificar que os preços da planilha orçamentária de 

2008, não foram mantidos nos valores que estavam em 2005, alguns foram reduzidos. Em alguns 

casos tem preço unitário de granito, por exemplo, que de R$ 317,00 (trezentos e dezessete reais) foi 

reduzido para R$ 70,00 (setenta reais). Tudo para ajustar ao valor que o estado estava 

disponibilizando para repassar ao município naquele momento. Então, a finalidade do convênio, 

doutora Silaine, foi atingida. Esse prédio, que era um depósito e que no entorno tinha uma feira, 

vocês podem ver como foi que ficou. E nos autos tem um grande número de registros fotográficos 

que comprovam que também toda a reforma do ambiente interno foi executada. Agora, o que 

aconteceu: onde era para colocar granito, para ajustar a planilha da SEPOF, foi preciso colocar 

porcelanato. Porque como era um ano eleitoral, o estado não podia mais fazer alteração do 

convênio. Então, o que foi que o estado fez? Disse ao prefeito: “vire-se com o que tu tens”. O 

Tribunal de Contas do Estado fez uma inspeção no município e verificou que o equipamento está 

em funcionamento. Inclusive, fez alguns ajustes no laudo de execução da SEPOF aumentando o 

percentual e colocando que considerava como não concluído 100% a segunda fase do convênio 

não que não tivesse sido executado, mas que tinha sido feito com outro material – porque 

necessariamente foi feito assim para se ajustar à planilha orçamentária. Uma planilha 

orçamentária, conselheira Rosa Egídia, que era inexequível. Porque como que numa obra de 

engenharia que fica quase três anos paralisada, o estado se propõe a passar o que ficou faltando 

há três anos por um valor menor? Porque em 2006 o estado teria que passar R$ 270.000,00 
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(duzentos e setenta mil reais) e em 2008 ele repassa R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil 

reais). Prefeito é gestor, não é santo de fazer milagre.  Como nós sabemos que mais de 90% dos 

municípios deste estado vivem de pires na mão e que qualquer recurso que caia nos cofres da 

prefeitura é bem-vindo, o prefeito teve que fazer esses ajustes. Mas o equipamento foi reformado. 

Inclusive, o ambiente do entorno, que não era contemplado no convênio, como vocês podem ver na 

foto que está aí. Então, tanto o tribunal quanto a secretaria nos seus relatórios, eles colocam que o 

convênio atingiu a finalidade e coloca essa diferença de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a materiais 

que precisaram passar por ajustes, mudança. Porque por ser um ano eleitoral não foi mais possível 

fazer a mudança do convênio, se não a prefeitura não receberia o dinheiro. Então a diferença de 

valor que existe de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) para R$ 227.000,00 (duzentos e 

vinte e sete mil reais), conselheiro Luís Cunha, é exatamente o valor em que foi necessário ajustar 

a planilha orçamentária, mesmo sem autorização do órgão concedente, mas que colocou o 

equipamento para funcionar. Pior seria se o prefeito deixasse este prédio cair, como ele estava na 

eminência de desabar. Então, o prefeito precisou fazer esse ajuste, porque ele foi obrigado a isso 

por erros do órgão concedente que não passou o recurso conforme tinha se comprometido em 2005 

e quando veio fazer o complemento desse repasse três anos depois, ainda fez por um valor abaixo 

do que estava previsto em 2005. De R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) que estava 

faltando, passou apenas R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais). Tanto que o estado 

assumiu até a contrapartida do município quando se deparou com o erro que foi cometido no 

âmbito da secretaria. A doutora Deíla em seu parecer informa a existência de saques avulsos. Eu 

me dei ao trabalho de ler lá no parecer do Ministério Público, doutora Silaine. A folha dos autos 

que o Ministério Público faz referência em seu parecer, que é a folha 168, é um extrato. E lá os 

cheques estão como cheques compensados, e não como saques avulsos. Acho que aí houve um 

equívoco na análise do Ministério Público. Se a senhora puder verificar isso, às folhas 168 a 

senhora vai verificar que os cheques estão lançados no extrato do banco como cheques 

compensados, e não como cheques avulsos. Então, senhores conselheiros, esta devolução que está 

sendo proposta pelo órgão técnico do tribunal e pelo Ministério Público, ela é indevida. Porque 

não houve lesão ao erário público. Pelo contrário. O prefeito procurou ser zeloso com o erário 

público. Quem foi displicente e irresponsável – como já foi várias vezes ao jogar a 

responsabilidade para o município a qualquer custo – foi o estado. E não o município. O 

município, pelo contrário: o prefeito conseguiu, mesmo com um valor reduzido, quase três anos 
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depois, concluir a obra. Agora, não podia fazer o milagre de segurar os preços do material; tendo 

a saída para colocar o equipamento para funcionar, fazer um ajuste na planilha orçamentária. E 

foi isto que foi feito. E quem conhece Igarapé-Açu, o equipamento está lá funcionando. Está 

servindo a população; passou por ajuste e no próprio laudo, conselheiro Odilon, do órgão 

concedente o técnico da SEPOF descreve que o material que foi substituído é de boa qualidade e 

longa duração. Então, nem nisto o prefeito foi irresponsável. Até porque ele não substitui por 

qualquer material ruim, foi por porcelanato. Tudo para colocar o equipamento a serviço da 

população; para ser utilizado pela população. Então, isto merece ser analisado, porque não houve 

má fé do prefeito; não houve desvio do erário; e não houve a prática de qualquer ato ilícito. Houve, 

sim, irresponsabilidade do governo do estado de então que não cumpriu com seu dever em 2005, e 

quando resolveu cumprir em 2008, ainda fez por um valor vergonhosamente menor do que era 

previsto na planilha originária do convênio 257.  Era isso que eu tinha a dizer para os senhores. E 

pedir a este plenário que, em nome da justiça que se faça a este gestor, sejam estas contas 

regulares, ou então irregular sem devolução, porque não há malversação de dinheiro público aqui. 

Era o que eu tinha a falar, senhor presidente e senhor conselheiro relator. A matéria foi colocada 

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

seu voto para julgar as contas irregulares, sem importar em devolução de valores, aplicando ao 

responsável a multa no valor de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove 

centavos), pela intempestividade na apresentação das 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. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2007/53083-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Chaves, responsável Benjamin Ribeiro de Almeida Neto, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao 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 seu responsável em débito com o erário estadual na 
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importância de R$4.136,71 (quatro mil, cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.000,00 (um mil reais), pelo débito apontado e 

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

na apresentação da prestação 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/52467-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Escola de Samba da Matinha, 

responsável espólio de Valdemir Pinheiro Muniz, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela 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 seu responsável em débito com o erário estadual na 

importância de R$6.000,00 (seis 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/51362-7, que trata da Tomada de Contas instaurada no Instituto de Desenvolvimento da 

Fruticultura e Agroindústria, responsável Janio Bringel Olinda, Procuradora Deíla Barbosa 

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

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

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

do valor conveniado e atribuir responsabilidade solidária pelo débito entre seu responsável e o 

Instituto de Desenvolvimento da Fruticultura e Agroindústria e pela aplicação das penalidades 

previstas de inabilitação ao seu responsável para o exercício do cargo em comissão ou função 

de confiança na administração estadual, por até cinco anos, sem prejuízo da multa regimental 

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

seu voto para julgar as contas irregulares, declarar seu responsável em débito com o erário 

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

valores de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo débito apontado e R$931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), por omissão no dever de prestar 

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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51730-0, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação Empresarial de Ananindeua, responsável Francildo Maués 

Nobre, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e atribuir responsabilidade 

solidária entre seu responsável e a Associação Empresarial de Ananindeua, e, ainda, sugeriu a 

aplicação da sanção de inabilitação para cargo em comissão e função de confiança, 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 regulares com ressalva, e, 

aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e 

cinquenta e nove centavos), em face da intempestividade da prestação 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. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2014/50868-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Anapu, responsável Francisco de Assis dos Santos Sousa, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

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

das contas, sem devolução de valores, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao seu 

responsável e, ainda, pela aplicação da penalidade de inabilitação do responsável para o 
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exercício do cargo em comissão ou função de confiança na administração estadual, por até 

cinco anos (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, sem devolução de valores e 

aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e 

cinquenta e nove centavos), em face da intempestividade da prestação 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. Neste momento, 

Sua Excelência o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira restituiu a Presidência à Sua Excelência 

Conselheiro André Teixeira Dias, que agradeceu o apoio recebido e determinou ao secretário o 

prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2007/50603-7, que trata da 

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. 

Em seguida foi anuncuado o Processo nº 2007/51318-9, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação Cultural Comunitária de Curralinho, responsável Miguel Pedro 

Pureza Santa Maria, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, registrando-se 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 irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e atribuir responsabilidade solidária entre seu responsável, a Associação Cultural 

Comunitária de Curralinho, Mário Couto e Maria das Graças Vieira Figueiredo, além da 

expedição da recomendação à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais e, ainda, encaminhou cópia dos elementos comprobatórios 

contidos nos autos ao Ministério Público do Estado do Pará para as providências cabíveis 

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

seu voto para julgar as contas irregulares, declarar solidariamente em débito com o erário 

estadual os senhores Miguel Pedro Pureza Santa Maria, Mario Couto Filho e Maria das Graças 

Vieira Figueiredo na importância de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) e aplicar  ao 

senhor Miguel Pedro Pureza Santa Maria as seguintes multas de R$1.560,00 (um mil e 

quinhentos e sessenta reais), pelo débito apurado e R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e 

cinquenta e nove centavos), pela instauração da tomada de contas; e, ainda, aplicar a cada um 

dos senhores Mario Couto Filho e Maria das Graças Vieira Figueiredo a multa no valor de 

R$932,00 (novecentos e trinta e dois reais), pela falta de acompanhamento na execução do 

objeto do convênio. 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, que trata 

do Recurso de Reconsideração interposto por Raimundo Faro Bittencourt, 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 

Processos nºs 2011/52317-5 e 2011/52328-8, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, 

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 

extinção dos processos 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 os processos, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 4º, II da Resolução TCE nº 

18.990/18. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que 

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53663-9, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Francisca das Chagas Souza Nascimento, 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 pelo deferimento do 
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registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir os registros. 

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

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

relator. 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 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/53056-

8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Alairza de Souza Pereira, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, 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 pelo 

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir os 

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

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

relator. 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 Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado os Processos nºs 2017/50565-3, 

2017/50588-0 e 2017/51184-9, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Ruth Helena 

Paraense Barbosa, Maria de Lourdes Vieira de Sousa e Eliana Macêdo Gazel, Procuradores 

Stephenson Oliveira Victer, 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 pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

decisão para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. 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 Processos nºs 
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2017/51093-7 e 2017/52876-1, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Maria 

Dolores Rodrigues e Maria Aldenir Gonzaga do Nascimento, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 

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 pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2017/51435-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Edna Oliveira Leal, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, 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, em virtude da perda do objeto (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para determinar a extinção do feito sem resolução do mérito, com 

o seu consequente arquivamento. 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. 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: Com fundamento no artigo 21, inciso I, alínea “e”, combinado com o 

artigo 83, inciso II do regimento interno, em relação ao parecer do Ministério Público de 

Contas e a manifestação do conselheiro relator Nelson Luís Teixeira Chaves, folha 656, 

submeto a este colegiado solicitação para realização de inspeção extraordinária na Secretaria 

de Estado de Justiça e Direitos Humanos com o objetivo de apurar real prejuízo causado ao 

erário estadual no pagamento ilegal de diárias e promover a responsabilização e o 

ressarcimento aos cofres públicos do estado fixando-se o prazo de 90 dias para a conclusão 
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dos trabalhos. Em discussão. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.067, desta data. Ainda com a palavra, a 

Presidência assim se pronunciou: Submeto à deliberação plenária a proposta de celebração de 

convênio e termo de cooperação com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará 

com vista a realização do encontro para fortalecimento da gestão municipal no Pará, a ocorrer 

no período de 9 a 22 de novembro de 2018 no Hangar Centro de Convenções e Feiras da 

Amazônia. Em discussão. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.066, desta data. A presidência deu 

sequência à matéria administrativa: Com elevada honra vou submeter a este colegiado a 

proposta de outorga da medalha Serzedello Corrêa ao comandante da 8º Região Militar 

General Anísio David de Oliveira Júnior, formulada pelo Excelentíssimo senhor conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, cabendo a minha relatoria, a qual neste momento passo a 

fazê-la. Tratam os presentes autos da proposta de outorga da medalha Serzedello Corrêa ao 

Excelentíssimo General Anísio David de Oliveira Júnior, de iniciativa do Excelentíssimo 

conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior nos termos do artigo primeiro combinado com 

o artigo quinto, A, parágrafo segundo da resolução 3.799 de 9 de outubro de 1970 com as 

devidas alterações trazidas pela resolução 18.942 de 28 de agosto de 2007. Às folhas três e 

quatro dos autos constam as justificativas de concessão da honraria do Excelentíssimo 

conselheiro proponente. O reconhecimento dessa homenagem para pessoas de comprovada 

idoneidade moral com serviços relevantes em favor do estado do Pará é distinção máxima 

outorgada por esta Corte de Contas. O General Anísio David de Oliveira Júnior assumiu o 

comando da 8º Região Militar em 13 de abril de 2018 oriundo da 3º Subchefia do Comando de 

Operações Terrestres em Brasília, Distrito Federal. Ao longo de sua carreira, foi condecorado 

com inúmeras medalhas, entre elas: medalhas de ordem ao mérito naval; medalhas de ordem 

ao mérito militar; grau grande oficial; medalha militar de ouro; medalha de pacificador; 

medalha das Nações Unidas; medalha Marechal Trompowski; medalha do mérito Santos 

Dummont. Nada mais justo agraciarmos o homenageado com a honrosa medalha Serzedello 

Corrêa pela qual, com inteira justiça, prestamos agradecimentos e reconhecimentos da sua 

digníssima e especial atuação perante a sociedade paraense. Este é um breve relatório. Vou ao 

voto. Ante o exposto, nos termos da resolução 3.799 TCE – Pará, combinado com a resolução 
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18.942, TCE – Pará, acolho a proposta do Excelentíssimo conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior e voto favoravelmente à outorga da medalha Serzedello Corrêa ao General 

Anísio David de Oliveira Júnior por sua valorosa trajetória à causa pública. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na 

Resolução nº 19.068, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Parabenizando o proponente, conselheiro Cipriano. Lúcida proposta. E 

também me congratulo com Vossa Excelência pelo diligente e objetivo relatório que concede a 

honraria ao ilustre homenageado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Por fim, informo que ao final desta sessão será 

redistribuída a proposta de resolução formulada pela SECEX que dispõe sobre a composição e 

o encaminhamento dos atos de admissão de pessoal por meio de sistema eletrônico e- 

jurisdicionado, módulo de admissão, e a respectiva autuação processual. O texto foi 

aprimorado pelas emendas apresentadas, ficando à disposição dos senhores e com previsão 

para deliberação na próxima sessão ordinária do dia 20 de novembro. Meu coração está 

sentindo a falta desse registro. E quando Vossa Excelência pediu a palavra, me assaltou a 

lembrança da falta que vai fazer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: É aquela fala, aquela mensagem que a gente diz sempre que não 

gostaríamos, mas a obrigação impõe. Registro com pesar no plenário o falecimento do 

professor João Paulo do Vale Mendes, figura com a qual Vossa Excelência também conviveu. 

Me lembra até dos laços familiares que ele teve com seu pai e integrantes da sua família. E 

também me honro em ter sido amigo. Então, doutor João Paulo do Vale Mendes, ele era 

presentemente reitor da CESUPA, foi seu idealizador e fundador, reitor e professor – como foi 

professor da nossa Universidade Federal do Pará, que tive a honra de integrar. Foi reitor da 

Universidade, integrante da Academia de Medicina do Pará. Sua família também de grande 

relação social nesta terra. E ele foi uma pessoa emblemática pela maneira do trato, era um 

cavalheiro e uma pessoa de extrema competência – e tudo isso que eu vá dizer aqui me 

alongaria tantas horas falando sobre a personalidade do doutor João Paulo do Vale Mendes. 

Eu queria, então, pedir a Vossa Excelência, caso haja a acolhida deste plenário, que possamos 

enviar primeiramente à família enlutada os nossos sinceros pêsames lamentando, embora com 

88 anos, ainda uma mente muito lúcida e que tanto certamente ainda produziria. Nosso pesar, 
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nossa tristeza, mas também com o conforto de que ele cumpriu rigorosamente com louvor a sua 

missão nesta passagem terrena. E também às entidades em que ele participou notadamente: a 

SESUPA, Academia de Medicina e naturalmente a Universidade Federal do Pará. Não me 

lembro da passagem lá, mas de um certo modo, sim, porque sendo professor e reitor da UFPA, 

há uma ligação intrínseca com os procedimentos e com os postulados da educação. Então teve 

uma passagem competente, digna e brilhante em todos os lugares por onde passou e em todas 

as funções que exerceu. Nesse sentido, também como amigo da família quero, além da provável 

anuência de tudo aqui que se está no plenário, mas manifesto também minha profunda tristeza 

pelo falecimento do professor João Paulo do Vale Mendes. E encaminhada às entidades as 

quais ele pertenceu. A Universidade; a CESUPA, onde ele foi o idealizador e fundador, era 

presentemente o reitor da iniciativa privada, mas com ensino de qualidade que honra o estado 

do Pará. Enfim, à família e às instituições que ele pertenceu. Agradeço a Vossa Excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

Exercício): Eu vou fazer uma consideração, se Vossa Excelência me permitir. Eu tenho muita 

sorte de ter Vossas Excelências como meus companheiros e colegas, assim como no 

conselheiro Odilon meu falante ali do lado, quando estou falhando em alguma coisa ele me 

chama a atenção para que eu tenha a oportunidade de corrigir. Vossa Excelência também hoje 

me chamou a atenção que seria um lapso imperdoável para a importância da contribuição do 

doutor João Paulo do Vale Mendes para a educação do nosso estado não deixar um registro na 

sessão de hoje. Não sei se foi feito aqui em uma sessão pretérita, mas além de colocar em 

votação o voto de pesar eu gostaria que antes, se Vossas Excelências concordarem, antes do 

final da sessão se faça um minuto de silêncio. Porque são poucas pessoas que depois de 88 

anos de idade, conselheiro Odilon, podemos dizer que quase irreparáveis são suas condutas 

como cidadãos. Meu pai realmente foi contemporâneo e amigo do doutor João Paulo. Os filhos 

dele foram meus contemporâneos e da mesma forma que o pai, seguiram de forma irretocável 

suas vidas. E os netos são contemporâneos dos meus filhos. O que me permite ter uma visão 

bastante clara da figura desta família no seio da sociedade paraense. Dessa forma, abro a 

palavra aos demais conselheiros. Se não, coloco imediatamente em votação as propostas. 

Assim sendo, em votação. Conselheiro Luís Cunha. Conselheiro Odilon. Conselheira Rosa. Se 

ninguém mais quiser se manifestar, eu recomendo ao secretário que providencie os votos de 
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pesar. Antes de encerrar a sessão, que se faça um minuto de silêncio em homenagem à vida do 

doutor João Paulo do Vale Mendes. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, declarou 

encerrada a sessão às dez horas e cinquenta e cinco minutos (10h55min) e mandou que eu, 

Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 
 

Belém, 13 de novembro de 2018. 
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