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ATA da 2º parte da Reunião Extraordinária do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara 

Municipal de Salvaterra. 

Aos 07 dias do mês de Julho de 2020, às 09h40min responderam presentes os seguintes vereadores: 

o Presidente Excelentíssimo Sr. Rui Rolim Herculano da Silva, 1º secretário vereador Gimino 

Miranda de Vasconcelos, 2°secretário vereador Luís André Gomes Salvador, Carlos Augusto da 

Silva Angelim, Edvaldo Jose Barbosa Gomes, Alan Patrick Barros, Edmilson Barbosa Monteiro, 

José Roberto da Silva Angelim, Jorge Wilson Leite da Cruz, Maria Noelia Gonçalves, prosseguindo 

com a reunião o Senhor Presidente deu por aberta a presente sessão para apreciação das 

contas do exercício 2010 de responsabilidade do ex-prefeito José Maria de Araújo, conforme 

estabelece o Art.7 da resolução 01/2105, solicitou aos representantes da comissão de finanças e 

orçamento que faça a leitura do parecer prévio do tribunal de contas do município. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa Monteiro e disse: bom dia a todos os 

presentes, e repasso a mesa o parecer do TCM para o segundo secretario fazer a leitura. 

Leitura do parecer prévio pelo 2º secretario Vereador Luís André Gomes Salvador: Tribunal 

de contas dos municípios, resolução nº13.532; processo:660012010-00; município: Salvaterra; 

órgão: prefeitura municipal de Salvaterra; assunto: prestação de contas de governo; 

responsável: José Maria Gomes de Araújo; contador: Carlos José do Amaral Ramos – 

CRC/PA 013913/0-4; ministério público: Procuradora Maria Regina Cunha; relator: 

Conselheiro Cezar Colares. 

Ementa: prefeitura municipal de Salvaterra. 

Prestação de contas de governo. Exercício 2010. Ausência de consolidação das contas do poder 

executivo. Descumprimento do art.77, III, §3º, do ADCT. Descumprimento do art.29-A, I a IV da 

EC nº29/2009. Parecer prévio pela NÃO APROVAÇÃO. Multa cópia ao MPE. Encaminhamento à 

câmara municipal 
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Vistos, relatados e discutidos os autos, RESOLVEM os conselheiros do tribunal de contas dos 

municípios do estado Pará, por votação unânime, conforme ata da sessão realizada nesta data e nos 

termos do relatório e voto do conselheiro relator, que passam a integrar esta decisão, em: 

I- Emitir parecer prévio recomendando à câmara municipal de Salvaterra, a NÃO 

APROVAÇÃO, das contas de governo da prefeitura municipal de Salvaterra, exercício 

financeiro de 2010, de responsabilidade de José Maria Gomes de Araújo, face aos 

descumprimentos do art.77, III, §3º do ADCT, e do art.29-A, I a IV da EC nº29/2009, 

devendo o ordenador recolher: 

1.1- Ao FUMREAP/TCM/PA (lei nº7.368/20090, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do art.278, §1º, do RI/TCM/PA, c/c art.1º da resolução administrativa 014/2016, a 

seguinte multa: 

- 2.000 (dois mil) UPF/PA – unidades de padrão fiscal do estado do Pará, que equivale a 

R$6.472,80 (seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), pelo 

descumprimento do art.77, III, §3º do ADCT (saúde) e pelo descumprimento do art.29-A, I 

a IV da EC nº29/2009 (transferência a maior ao legislativo), com base no art.282, I, “b”, do 

RI/TCM/PA. 

II-  Impor ao responsável, em caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, as penalidades 

previstas no art.303 do RI-TCM/PA: I- multa de mora de 0,10% (dez centésimos por cento) do 

valor da multa por ia de atraso, até o limite de 36% (trinta e seis por cento); II- correção 

monetária do seu valor, calculada, desde a data em que deveria ser pago até o do pagamento, com 

base na variação da unidade padrão fiscal do estado do Pará – UPF/PA; e III- juros de mora de 

1%(um por cento) ao mês, ou fração, desde a data em que deveria ser pago até o efetivo 

pagamento. 

III- Remeter cópia dos autos ao ministério público estadual para apuração de responsabilidade 

que entender cabíveis. 
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IV- Encaminhar à câmara municipal de Salvaterra, para ciência desta decisão, e observar o 

disposto no art.71, da constituição do estado do Pará. 

Sala das sessões do tribunal de contas dos municípios do estado do Pará, em 07 de novembro de 

2017. 

Conselheira Mara Lucia presidente da sessão, conselheiro Cesar colares relator 

 Câmara municipal de Salvaterra, comissão de finanças e orçamentos; relatório final da 

comissão de finanças e orçamento. 

A comissão de orçamento e finanças da câmara municipal de Salvaterra nesta 

oportunidade apresenta sua manifestação sobre as contas da prefeitura municipal de 

Salvaterra, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade de ex-gestor José Maria Gomes 

de Araújo, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG:5407986 SSP/PA, residente e 

domiciliado no município de Salvaterra no estado do Pará. 

Dos fatos; o processo nº660012010-00 cuida do parecer prévio do TCM sobre as contas da 

prefeitura municipal de Salvaterra, exercício financeiro de 2010 e tem o seguinte 

escalonamento. 

1- Parecer prévio do TCM pela não aprovação das contas (Resolução nº13532 de 07 de 

novembro de 2017 (fls. 313 e 314). 

Os fatos apontados como irregulares fora: 

• Remessa da documentação enviada fora do prazo legal; 

• Descumprimento ao artigo77, III, § 3º do ADCT (saúde) 

• Descumprimento ao artigo29-A I a IV da EC nº 29/2009 (transferência a maior ao 

legislativo) 

Esse é o conteúdo da decisão do TCM, em parecer prévio enviado ao poder legislativo 

municipal, em que a auditoria daquela casa sugeriu que a câmara municipal de Salvaterra 
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Emita parecer prévio contrário a aprovação das contas do exercício de 2010, da prefeitura 

municipal de Salvaterra, de responsabilidade de José Maria Gomes de Araújo, com aplicação 

de multas. 

O ministério público, que atua junto aquele poder, através da Dra. Maria Regina Cunha, 

acompanhou o posicionamento da auditoria, pela emissão de parecer contrário à aprovação 

das contas e a remessa dos autos ao ministério público estadual para apurar a responsabilidade 

do ordenador. 

Recebido o processo nesta câmara foi remetido pela presidência a esta comissão, que em 

reunião decidiram na forma a seguir relatada. 

 Obedecendo o princípio do contraditório e da ampla defesa o presidente da comissão de 

finanças e orçamentos vereador Edvaldo José Barbosa Gomes, na data de 12 de junho de 2020 

encaminhou expediente ao presidente da câmara solicitando que o mesmo oficiasse ao senhor 

José Maria de Araújo, para que o mesmo apresentasse defesa a comissão no prazo de 05 dias 

úteis. 

 No dia 23 de março o presidente da câmara municipal de Salvaterra Rui Rolim 

Herculano da Silva, encaminhou ao ordenador de despesas do exercício de 2010 citação para 

que o mesmo apresentasse defesa junto a comissão de finanças e orçamento desta casa. 

 No dia 06 de abril de 2020 o assessor da presidência, Jonas Antônio da Silva Nunes 

juntou aos autos certidão em que certifica que ao ser citado o senhor José Maria Gomes de 

Araújo, não foi encontrado por 03 vezes. 

 Não tendo o interessado apesentado defesa a omissão resolveu dar andamento no 

processo referindo-se as irregularidades apontadas, analisando-as separadamente, vejamos: 

Remessa da documentação fora do prazo legal 
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Aqui não há o que se discutir em vista que os prazos para apresentar a prestação de contas, são 

suficientes e além do que naquela oportunidade por ser a prestação trimestral, constata-se que todos 

os prazos foram descumpridos, o que se denota o descaso e a desorganização com a coisa pública. 

Descumprimento ao artigo 77, III § 3º do ADCT (saúde) 

Essa questão é muito séria, pois se trata de repasse a saúde, ou seja, deixou de cumprir dispositivo 

constitucional ao não repassar os 15% de produtos de arrecadação e impostos para a saúde. 

Descumprimento ao artigo 29-A I a IV da EC nº29/2009 (transferência a maior ao legislativo) 

Foi verificado pelo tribunal de contas que o senhor gestor, ou seja, prefeito a época fez transferência 

a maior aos limites definidos no artigo 29ª da constituição federal, constituindo assim crime de 

responsabilidade. 

Esse descontrole financeiro retrata mais uma vez o descaso com a administração pública pois é 

inconcebível que o administrador não tenha o controle de suas finanças, ficando comprovada as 

irregularidades de despesas. 

Em assim sendo; considerando que em todas as fases do processo de prestação de contas junto ao 

TCM ficou evidenciado a falha o descontrole na aplicação dos recursos. 

A comissão de orçamento e finanças manifesta-se FAVORAVEL ao parecer prévio do TCM, que 

rejeitou as contas da prefeitura de Salvaterra exercício financeiro de 2010. 

Isto posto e 

Considerando o constante no parecer prévio do TCM; 

Considerando tudo que dos autos consta: 

A comissão de orçamento e finanças da câmara municipal de Salvaterra, examinando o parecer 

prévio emitido pelo tribunal de contas dos municípios do estado do Pará, incluso na resolução 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

RUA CEARENSE, S/N, CENTRO, SALVATERRA-PARÁ. 

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 6 

nº13532, que rejeitaram as contas da prefeitura municipal de Salvaterra, exercício financeiro de 

2010, manifesta-se de modo FAVORAVEL ao parecer prévio do TCM e, desse modo, opina no 

sentido de que as contas referenciadas de responsabilidade do sr. José Maria Gomes de Araújo, 

sejam REPROVADAS pelo ilustre plenário desta casa legislativa, na forma do disposto no art.31, § 

2º da constituição federal e art.50, inciso VII da lei orgânica municipal, consubstanciando a decisão 

da câmara, em projeto de decreto legislativo, que ora se submete à esclarecida apreciação deste 

poder. 

É o parecer. Em 11 de junho de 2020 

Edmilson Barbosa Monteiro relator; Edvaldo Barbosa Gomes presidente da comissão; Carlos 

Augusto da Silva Angelim membro. 

O presidente colocou em discussão a matéria, disponibilizando 20 min. Para todo o plenário. 

Solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros para discutir e disse: Bom dia a todos que 

ainda continuam nos assistindo e acompanhando o que se passa nesta câmara, estamos na segunda 

sessão, pois a primeira foi para aprovar as contas de 2013 do atual gestor. 

O presidente vereador Rui Rolim se pronunciou e disse: se abstenha da sessão anterior vereador, 

vamos discutir a atual sessão. 

Vereador Alam Patrick Barros respondeu e continuou com a palavra e disse: tu queres que eu 

mande tu calar a boca presidente, pelo amor de Deus respeita pois eu estou com a palavra e o povo 

precisa ter ciência do que acontece nessa casa 

O presidente vereador Rui Rolim se pronunciou e disse: você tem que respeita vereador e não 

ficar mandando eu calar a boca, respeite a todos, estamos votando as contas de 2010 e não de 2013 

para você querer incluir na discussão a conta que já foi discutida e votada. 
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Vereador Alam Patrick Barros respondeu e continuou com a palavra e disse: acabaram de 

aprovar as contas do Valentim e eu não sou contra, votei contra o parecer favorável as contas do 

prefeito, assim como agora recebi as contas do ex-prefeito Juca Araújo e não analisei então não 

posso votar contra as contas do Juca reprovando pois eu não vi essas contas, não tive acesso e quero 

deixar claro aqui a minha imparcialidade de que estou defendendo A ou B, estou defendendo o 

direito democrático líquido e certo de todo e qualquer parlamentar na qual as suas contas irá votar, e 

mais uma vez vou votar contra o parecer desta casa e quero que fique em ATA, nem eu e nem a 

vereadora Noelia tivemos acesso as contas e querem empurrar um parecer garganta a baixo, então 

porque vou votar contra ou a favor de um parecer na qual não tive acesso a nenhuma nota fiscal e 

nenhuma conta, então se tem alguém que queira discutir se pronuncie e eu quero ficar até o final 

desta sessão pois quero ver a cara de pau desse presidente, pois irei levar ao ministério público toda 

essa bagunça, toda essa irresponsabilidade que acontece nessa casa, eu aguardo que alguém se 

manifeste para discussão. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto da Silva Angelim para discutir e disse: eu me 

reporto em questão ao TCM, se as prestações de contas vão ser julgadas a favor com o parecer do 

TCM, eu votaria sim a favor e acompanho o TCM. 

O presidente colocou em julgamento as contas em exame, procedendo votação nominal por 

ordem alfabética manifestando cada vereador declarando expressamente “Sim” quando for 

para aprovar as contas ou “NÃO” quando rejeita-las. 

Vereador Alam Patrick Barros: voto contra o parecer desta casa, pois não tive acesso as contas 

por esse mesmo motivo fui contrário as contas da votação passada, meu voto é “NÃO”. 

Vereador Carlos Augusto da Silva Angelim: eu acompanho o TCM “SIM” 

Vereador Edmilson Barbosa Monteiro: “SIM” 

Vereador Edvaldo Barbosa Gomes: “SIM” 
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Vereador Gimino Miranda de Vasconcelos: “SIM” 

Vereador José Roberto da Silva Angelim: “SIM” 

Vereador Jorge Wilson Leite da Cruz: “SIM” 

Vereador Luís André Gomes Salvador: “NÃO” 

Vereadora Maria Noelia Gonçalves: como eu não tive acesso vou me abster dessa votação 

Vereador Rodrigo Salgado Novaes: pediu para se retirar da sessão por isso não vota 

Eu declaro REJEITADA as contas de 2010 do ex-prefeito José Maria Gomes de Araújo com 6 

votos contra o parecer e 2 votos a favor, uma abstenção da vereadora Maria Noelia. 

Pronunciou-se o presidente Rui Herculano e disse: não havendo mais documentos a ser votado dá 

por encerrada está sessão. 

 

Salvaterra (PA), 07 de julho de 2020. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


