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ATA DA 78ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARÁ. 

 
Às dez horas (10h) do dia vinte e cinco (25) do mês de maio do ano de 

dois mil e quinze (2015), no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro LUIS DA CUNHA 

TEIXEIRA , com as presenças dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON 

LUIZ TEIXEIRA CHAVES, MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIV EIRA, 

CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR E ODILON INÁCIO TEIXEIRA; 

os Excelentíssimos Senhores Auditores Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha 

e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará em sessão extraordinária realizada nos termos do que dispõem 

os artigos 102, caput, e 166, inciso I, do Ato Regimental, combinado com o artigo 116, 

inciso I, da Constituição do Estado do Pará. Contou-se, ainda, com as seguintes 

presenças: Excelentíssimo Senhor José Barroso Tostes Neto, Secretário de Estado da 

Fazenda, representando o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, Simão 

Robison Oliveira Jatene; Excelentíssimo Senhor Roberto Paulo Amoras, Auditor-Geral 

do Estado; Excelentíssimo Senhor José Alberto Colares, Secretário de Estado de 

Planejamento; Senhor Hélio Góes, Diretor de Gestão Contábil da Secretaria de Estado 

da Fazenda; Senhora Adélia Macedo, Secretária Adjunta de Estado do Tesouro da 

Fazenda Estadual, Excelentíssima Senhora Procuradora de Contas Silaine Karine 

Vendramin. Excelentíssimos senhores Subprocuradores de Contas Guilherme da Costa 

Sperry e Stephenson Oliveira Victer; A seguir, a Presidência deu início à ordem dos 

trabalhos, momento em que assim se manifestou: Havendo quorum, presente o 

representante do Ministério Público de Contas, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

esta sessão extraordinária que tem por finalidade específica apreciar a prestação de 

contas do governador do Estado referente ao exercício de 2014, objeto do Processo nº. 

2015/50276-7. Justifico a ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 
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Teixeira Dias por motivo de tratamento de saúde. Convido o Excelentíssimo Senhor 

José Barroso Tostes Neto, Secretário de Estado da Fazenda, representando nesta 

sessão o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, Simão Robison 

Oliveira Jatene, para compor a mesa diretora dos trabalhos. Senhores, neste momento 

eu quero conceder a palavra ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior para fazer a relatoria do processo de prestação de contas do Governo 

do Estado do Pará, exercício de 2014 e dizer a Vossa Excelência Conselheiro Cipriano 

Sabino, que do jeito que foi pensado e programado por Vossa Excelência, pela equipe 

que o assessorou, neste momento Vossa Excelência tem a liberdade de conduzir a 

apresentação do relatório da melhor forma possível. Então a Vossa Excelência neste 

momento, passo a palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Obrigado, Presidente. Eminente Presidente do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro Luis Cunha. Eminente Conselheiro 

Nelson Chaves, Conselheira Lourdes Lima, Conselheiro Odilon Teixeira, Conselheiro-

Substituto Julival Rocha e Conselheira Milene Cunha. Eminente Procurador-Geral do 

Ministério Público de Contas, Doutor Antônio Maria Cavalcante. Excelentíssimo 

Senhor José Barroso de Tostes Neto, Secretário da Fazenda neste ato representando o 

Excelentíssimo Senhor Governador Simão Robison Oliveira Jatene. Excelentíssimo 

Senhor José Alberto Colares, Secretário de Planejamento do Estado do Pará. 

Excelentíssimo Senhor Roberto Paulo Amoras, Auditor-Geral do Estado do Pará. 

Excelentíssima Senhora Adélia Macedo, Secretária-Adjunta do Tesouro Estadual. 

Senhor Hélio Góes Diretor de Gestão Fiscal a Contábil da Secretaria do Estado da 

Fazenda. Eminentes servidores do Estado do Pará, Eminentes servidores do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará, minhas senhoras e meus senhores. Meu Presidente é com 

grande satisfação que cumpro a honrosa missão de relatar a Prestação de Contas do 

Governo do Estado referente ao exercício 2014, em atendimento ao que determina o 

nosso Regimento Interno, em seu art. 51. Durante o período de análise do Balanço 

Geral do Estado, acompanhei o esforço e a dedicação da equipe de técnicos do 

Tribunal, por mim convidados para desenvolver este complexo trabalho, que finalizou 

na elaboração do Relatório e com isso alcançando um resultado, digno dos meus 
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sinceros elogios. Assim, quero registrar meus agradecimentos a todos os servidores que 

integraram a equipe de análise das contas de governo, representados pelos Membros da 

Comissão que coordenaram os trabalhos: Reinaldo Valino, José Tuffi e Carlos Lauzid. 

E aos integrantes do valioso Grupo de Apoio Técnico: Alberto Vieira, Anaclaudia 

Carmona, Carlos Edilson, Clóvis Luz, Cristina Ramos, Diego Carmona, Clewerson 

Castelo Branco, Érico Silva, Geomar Brito, Helena Saito, Iran Soares, Jorge Rego, 

Leandro Lima, Luiz Gonzaga, Socorro Lobão, Paulo Ramos, Rafael Larêdo, Raquel 

Serruya, Ruth Bastos, Shayenne Carrero e Sônia Abreu. Agradeço a todos os servidores 

desta Corte de Contas que de alguma forma, mesmo que indiretamente, apoiaram na 

infraestrutura das atividades desenvolvidas pela equipe na realização dos trabalhos, em 

especial aos servidores da Secretaria de Informática e do Setor de Engenharia, bem 

como agradeço antecipadamente aos servidores da Secretaria Geral responsáveis pela 

formalização das decisões emanadas desta Sessão Extraordinária. Destaco, também, a 

atenção do Governo do Estado dedicada a este TCE-PA no atendimento às informações 

adicionais solicitadas para a realização dos trabalhos, na pessoa do Dr. José Barroso 

Tostes Neto - Secretário de Estado da Fazenda; Dra. Adélia Maria da Silva Macedo - 

Secretária Adjunta do Tesouro de Estado da Fazenda e Dr. Hélio Santos de Oliveira 

Góes – Diretor de Gestão Contábil e Fiscal, da SEFA. Nesse ponto, Senhor Presidente, 

ressalto a inovação ocorrida na comunicação entre as equipes técnicas do Tribunal e 

do Governo, que se integraram via redes sociais, o que conferiu maior agilidade e 

dinamismo na solução de pendências e na tomada de decisões. Senhor Presidente, 

Senhores Conselheiros, feitas essas considerações, passo a leitura do Relatório. Hoje, 

em sessão extraordinária, o Tribunal de Contas do Estado do Pará reúne-se para 

apreciar e emitir parecer prévio conclusivo acerca das contas prestadas anualmente 

pelo Governador do Estado, em estrita obediência à Constituição do Estado do Pará, 

art. 116, inciso I, exercendo com isso sua função opinativa, oferecendo elementos 

técnicos essenciais ao Poder Legislativo para o julgamento das contas. O presente 

processo trata da Prestação de Contas do Governo do Estado do Pará, pertinente ao 

exercício financeiro de 2014, cuja responsabilidade compete ao Excelentíssimo Senhor 

Governador SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE. As Contas de Governo 
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ingressaram neste Tribunal no dia 1º de abril de 2015, cumprindo o prazo estabelecido 

na Constituição do Estado do Pará, art. 135, inciso XIX e foi autuado sob o número 

2015/50276-7. O Processo está em ordem, teve tramitação regular e contém os 

elementos exigidos pelo Regimento Interno, art. 98, destacando-se, entre eles, o 

Balanço Geral do Estado e o Relatório de Controle Interno. Importante ressaltar que a 

análise efetuada nas presentes Contas, não alcança as contas dos ordenadores de 

despesa dos órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública do Estado, as 

quais serão objetos de exame e julgamento próprios nesta Corte. Para analisar as 

Contas do Governador, foi instituída Comissão por meio da Portaria nº 29.639, de 

11/05/2015, por mim presidida e auxiliada por Grupo de Apoio Técnico, cuja atribuição 

principal foi a elaboração do relatório de natureza técnica e informativa, constante das 

fls. 01 a 265 do volume V. O relatório apresenta análises sobre a elaboração dos 

balanços; a observância das normas constitucionais, legais e regulamentares na 

execução dos orçamentos públicos estaduais, além da realização do monitoramento das 

recomendações feitas na prestação de contas referente ao exercício anterior. As 

análises sintetizadas serão apresentadas a seguir, destacando pontos importantes 

constantes do relatório ora submetidos ao Pleno deste Tribunal. Neste momento Senhor 

Presidente, eu gostaria de convidar o Doutor Rafael Laredo, que apresentará uma 

síntese dos seguintes temas, Mapa de Exclusão Social, Instrumento de Planejamento 

Governamental, Execução da Receita e da Despesa e Demonstrações Contábeis. 

Manifestação do Servidor Rafael Laredo: Bom dia Conselheiro Presidente Doutor Luis 

Cunha, bom dia Conselheiro Relator Doutor Cipriano Sabino, em nome dos quais 

cumprimento as demais autoridade aqui presentes. Minha função é de apresentar os 

principais pontos levantados em nosso relatório, sobre o Mapa de Exclusão Social, 

Instrumento de Planejamento, Execução Orçamentária e Demonstrações Contábeis. 

MAPA DA EXCLUSÃO SOCIAL. O Mapa da Exclusão Social é parte integrante da 

Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo, mediante as disposições da Lei 

6.836/2006, a qual instituiu e tornou obrigatória a sua elaboração. Consiste em um 

diagnóstico anual e regionalizado da exclusão social no Estado do Pará, baseado na 

comparação entre os indicadores sociais atinentes ao exercício de referência das contas 
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e do ano imediatamente anterior. O Mapa expôs no exercício de 2014 aspectos positivos 

como: crescimento da expectativa de vida no Estado do Pará; decréscimo da taxa de 

mortalidade infantil; e elevação do número de centros e postos de saúde, leitos 

hospitalares e agentes comunitários de saúde. No entanto, o Mapa apresentou dados de 

indicadores que necessitam de ações para que se reduza a desigualdade social e 

melhore a qualidade de vida do paraense, tendo em vista que houve aumento da taxa de 

desocupação (desemprego – 2013); redução do número de domicílios com 

abastecimento de água por rede geral, com percentual inferior à metade dos domicílios 

do estado (2013); e crescimento do número de ocorrências policiais e da proporção de 

ocorrências per capita para um grupo de 100.000 habitantes, no Estado do Pará 

(2014). CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO. O Relatório de Controle 

Interno apresentado pela Auditoria Geral do Estado - AGE, como parte integrante do 

Balanço Geral do Estado 2014, contém informações acerca de sua atuação. AGE, 

enquanto Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo realizou diversas 

ações no exercício de 2014, buscou cumprir sua missão Institucional, apresentando 

uma avaliação da gestão do Governador do Estado com ênfase nas ações planejadas e 

nos resultados alcançados, nas adequações dos registros contábeis, bem como 

apresentando indicadores da gestão da administração pública. INSTRUMENTOS DE 

PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL. O Plano Plurianual do quadriênio 2012-2015, 

intitulado “Pacto pelo Pará” foi revisado para o ano-base de 2014 pela Lei nº 7.763 de 

12-12-2013. Na revisão, foram incluídos 3 (três) programas finalísticos todos sob a 

gestão do Poder Executivo, bem como ocorreu a exclusão de 17 (dezessete) programas, 

sendo 15 (quinze) gerenciados pelo Poder Executivo e 02 (dois) do Poder Judiciário. 

Das metas estabelecidas para 2014, por ação constante dos programas finalísticos do 

Poder Executivo, 58,39% foram alcançadas, conforme dados extraídos do Sistema GP 

Pará. Em suma, tanto a LOA quanto a LDO atenderam às exigências previstas na 

Constituição Estadual. No entanto, nos demonstrativos do Anexo de Metas Fiscais 

verificou-se que 7 (sete) não estão de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais 

estabelecido na Portaria STN nº 637, de 18-10-2012. EXECUÇÃO DA RECEITA E DA 

DESPESA. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social estimaram receitas e fixaram 
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despesas no montante de R$19,4 bilhões, já deduzida a contribuição do Estado ao 

Fundeb de R$2,2 bilhões. Após os ajustes autorizados por lei, os orçamentos resultaram 

no valor de R$20,8 bilhões. Já o Orçamento de Investimento das Empresas estimou 

receita e fixou despesa no montante de R$273,8 milhões. A receita arrecadada em 2014 

atingiu o montante de R$19,7 bilhões, enquanto que as despesas somaram 18,7 bilhões, 

resultando superávit de R$1 bilhão. Da despesa executada no exercício, R$8,4 bilhões 

foram canalizados à área social, na qual se destacaram, em volume de gastos, as 

funções Educação (R$2,7 bilhões), Previdência Social (R$2,6 bilhões) e Saúde (R$2 

bilhões). Das funções da área típica de estado, Segurança Pública (R$1,8 bilhão) 

consumiu 10,05% da despesa total executada. A Agenda Mínima de Governo, com as 

ações consideradas como compromisso de realização mínima pelo Poder Executivo teve 

um orçamento autorizado de R$1,6 bilhão, considerando que as despesas empenhadas 

nessas ações totalizaram R$1,1 bilhão, o Poder Executivo realizou 68,23% do que foi 

autorizado na LOA.  DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Neste item, Conselheiro 

Relator, permita fazer um breve, um breve registro sobre o empenho da equipe de 

contabilidade da SEFA, na pessoa do Secretário José Tostes e também do Senhor Hélio 

Góes que não pouparam esforços, na implantação das novas normas brasileiras de 

contabilidade aplicada ao Setor Público, ficando o Estado do Pará entre as 3 Unidades 

Federativas e mais o Distrito Federal que implantaram integralmente o Plano de 

Contas aplicado ao Setor Público. Em síntese, o exame das demonstrações contábeis 

apresentaram os seguintes resultados: No Balanço Orçamentário verificou-se que a 

receita arrecadada em relação à sua previsão atualizada evidenciou uma insuficiência 

de arrecadação na ordem de R$1,1 bilhão, equivalente a 5,46%. Enquanto que a 

despesa orçamentária (dotação atualizada da despesa/dotações comprometidas por 

empenhos) demonstrou uma economia orçamentária de 10,43% correspondente a R$2,1 

bilhões; O Balanço Financeiro evidenciou resultado financeiro consolidado 

superavitário de R$356 milhões; O Estado apresentou em 2014 um superávit financeiro 

apurado no Balanço Patrimonial, na ordem de R$4,87 milhões; A Demonstração das 

Variações Patrimoniais resultou no superávit patrimonial de R$1,6 bilhão. Conselheiro, 

nesse momento devolvo a palavra a Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Muito obrigado Doutor Rafael 

Laredo. Dando continuidade a apresentação, gostaria de convidar o Doutor Leandro 

Lima, para apresentar uma síntese dos tópicos Gestão Fiscal, Limites Legais e 

Constitucionais, Monitoramento das Recomendações e as Recomendações. 

Manifestação do Servidor Leandro Lima: Primeiramente, bom dia a todos. Em nome do 

Excelentíssimo Conselheiro Presidente deste Tribunal, Luis Cunha e do Excelentíssimo 

Conselheiro Relator das Contas, Cipriano Sabino, eu cumprimento os demais 

Conselheiros, Auditores, os Procuradores de Contas e as demais autoridades aqui 

presentes.  Dando continuidade à apresentação do relatório, irei tratar sobre os 

seguintes temas: Gestão Fiscal, Limites Legais e Constitucionais, Monitoramento das 

Recomendações e as Recomendações. GESTÃO FISCAL. Quanto ao cumprimento de 

limites, percentuais e de metas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em 

2014 verificou-se que: O Estado do Pará efetuou despesas com pessoal equivalentes a 

49,19% da Receita Corrente Líquida - RCL, situando-se dentro do limite de 60% 

estabelecido na LRF, assim como o Poder Executivo, ao efetuar despesas com pessoal 

de 41,74%, observou ao limite máximo de 48,60%; O Poder Executivo atendeu aos 

dispositivos da LRF quanto ao limite de endividamento do Estado; à concessão de 

garantia em operações de crédito e à contratação de operações de crédito. Assim como 

apresentou disponibilidade de caixa líquida suficiente para cumprir com as obrigações 

de curto prazo. As operações de crédito realizadas foram inferiores às despesas de 

capital, cumprindo assim a regra de ouro estabelecida na Constituição Federal; O 

Poder Executivo obteve Resultado Primário superavitário de R$514,9 milhões, 

cumprindo-se a meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabeleceu 

resultado de R$20,9 milhões; O Resultado Nominal foi positivo em R$125,8 milhões, 

evidenciando crescimento da dívida fiscal líquida em 10,29%. Contudo, ficou dentro da 

meta prevista na LDO 2014, cujo resultado permitia aumento da dívida de até R$809 

milhões. LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. No que se refere ao cumprimento 

de limites percentuais estabelecidos pela Constituição Estadual e normas 

infraconstitucionais, verificou-se que: Na manutenção e desenvolvimento do ensino, o 

Governo do Estado aplicou o equivalente a 25,56% da receita líquida resultante de 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 
 

Secretário  Presidente 408

impostos, cumprindo o limite mínimo de 25% estabelecido na Constituição Federal; 

Para a formação do Fundeb, o Estado contribui com R$2,3 bilhões, atendendo à 

Constituição Federal. Os recursos recebidos desse Fundo totalizaram R$1,7 bilhão, dos 

quais 98,93% foram aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da 

educação básica em efetivo exercício na rede pública, atendendo ao limite mínimo de 

60% estabelecido na Lei Federal n° 11.494/2007; As aplicações do Governo em ações e 

serviços públicos de saúde somaram R$1,6 bilhão, correspondente a 12,97% da Receita 

Líquida Resultante de Impostos, portanto, superando o limite mínimo aplicável de 12%, 

previsto na Constituição Federal; As despesas com publicidade do Poder Executivo não 

excederam a 1% da respectiva dotação orçamentária, conforme determina a 

Constituição Estadual. Os gastos do Poder Executivo atingiram o percentual de 0,18%. 

MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REFERENTES ÀS CONTAS DE 

GOVERNO DE 2013. O monitoramento das 28 recomendações formuladas no exercício 

de 2013 revela o cumprimento de 13 recomendações, equivalentes a 46,43%, e, ainda, 

03 recomendações parcialmente atendidas, equivalentes a 10,71%. Das 12 

recomendações não atendidas, 75% referem-se aos Instrumentos de Planejamento, os 

quais foram responsáveis por 57% das recomendações emitidas no exercício de 2013. 

As recomendações ainda não atendidas pelo Estado foram reiteradas no Relatório 

Técnico e serão monitoradas por este TCE até a sua real efetivação. A elas foram 

adicionadas novas recomendações formuladas a partir das análises e constatações 

inerentes à prestação de contas do exercício em exame. RECOMENDAÇÕES. Foram 

formuladas 34 recomendações ao Poder Executivo, sendo 14 reiteradas e 20 novas. Do 

total, 24 recomendações referem-se aos Instrumentos de Planejamento, representando 

cerca de 70%. Portanto, aqui eu finalizo a minha apresentação e devolvo a palavra ao 

Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino, Relator das contas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Muito obrigado 

Doutor Leandro Lima. Meu Presidente, Senhores Conselheiros. A equipe técnica 

selecionou entre seus membros a apresentação desses dois servidores e eu registro aqui 

que eles são efetivos do Tribunal, passaram no último concurso realizado em 2012, 

tanto o Doutor Rafael quanto o Doutor Leandro passaram para o Tribunal efetivamente 
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a partir do concurso realizado. São novos servidores do Tribunal, o que nos orgulha 

muito, não só pela realização do concurso, mas também competência dos servidores 

que estão atuando no Tribunal, em todos os aspectos, mostrando seus trabalhos de 

forma competente, dedicada, honrando o cargo. Senhor Presidente; A análise realizada 

por este Tribunal de Contas no Balanço Geral do Estado permitiu a elaboração do 

projeto de parecer prévio para a apreciação deste Plenário. O Douto Ministério 

Público de Contas, às fls. 268 a 270, vol. V do processo, emitiu parecer destacando 

alguns aspectos importantes. Dentre eles, a necessidade do Mapa da Exclusão Social 

demonstrar, a tempo, a realidade do quadro de Exclusão Social do Estado, devidamente 

separada geograficamente de acordo com a Lei nº 6.836/2006. No que concerne aos 

limites constitucionais e legais, o MPC endossa a recomendação feita no relatório 

técnico para que o Poder Executivo efetue o recolhimento da importância de R$1,04 

milhão aos cofres da União, referente à diferença da base de cálculo das contribuições 

ao Pasep. Ao final, o MPC conclui pelo encaminhamento do Parecer Prévio à Augusta 

Assembleia Legislativa do Estado, nos termos do art. 92, inciso XXVI, da Constituição 

Estadual.  Por fim, a análise nos remete à conclusão de que o Poder Executivo Estadual 

observou às normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos 

orçamentos públicos estaduais, bem como seus balanços observaram aos princípios de 

contabilidade aplicados ao setor público, demonstrando adequadamente as posições 

financeira, orçamentária e patrimonial do Estado em 31 de dezembro de 2014. É o 

Relatório. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando seu representante ratificou o parecer escrito nos 

autos, nos termos seguintes: Bom dia a todos! Senhor Presidente; nosso querido amigo 

secretário Tostes. É sempre uma honra estar recebendo Vossa Excelência nesta casa. 

Em nome do Ministério Público de Contas eu quero lhe parabenizar pelo seu profícuo 

trabalho e, infelizmente pelas notícias veiculadas nos jornais, há a informação de que 

Vossa Excelência deixará em breve a Secretaria de Fazenda para assumir importante 

função no Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, mas tenho a certeza de 

que se trata do reconhecimento do trabalho profícuo e engrandecedor ao estado do 

Pará realizado por Vossa Excelência e reconhecido nacional e internacionalmente. 
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Senhores Conselheiros, nossos colegas procuradores, conselheiros substitutos, pessoas 

que estão presentes, querido amigo Auditor Geral do Estado Roberto Paulo Amoras e 

demais presentes, servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público. O nobre 

Conselheiro relator já fez referência e destacou no parecer do Ministério Público onde 

nós chamamos a atenção alguns aspectos, porém, que em nada prejudicam as presentes 

contas e, por isso, nós simplesmente ratificamos as manifestações que fizemos, 

permitindo, por essa razão, que o processo siga em seus trâmites legais até o 

encaminhamento à Assembleia Legislativa para o devido desfecho. É essa a 

manifestação do Ministério Público, senhor Presidente. Considerando a presença do 

representante do Governador do Estado, foi-lhe concedida a palavra, conforme dispõe o 

Regimento interno. Manifestação do Excelentíssimo Senhor José Tostes Neto, 

Secretário de Estado da Fazenda: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis Cunha, 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor Antônio 

Maria Cavalcante, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas do Estado do Pará. Quero nesse momento agradecer as palavras elogiosas, o 

que só faz aumentar a minha responsabilidade. Quero cumprimentar também os 

Conselheiros, Nelson Chaves, Lourdes Lima, Cipriano Sabino, Relator das contas do 

Estado referente ao ano de 2014; Conselheiro Odilon Teixeira, os Conselheiros, 

Conselheira Milene Cunha, Conselheiro Julival Rocha. Quero cumprimentar todos os 

servidores do Tribunal de Contas do Estado através dos servidores Rafael Laredo e 

Leandro Lima, que fizeram uma apresentação bastante elucidativa do trabalho 

realizado pelo Tribunal de Contas e que só demonstra a qualidade, o nível técnico dos 

servidores do Tribunal. Quero cumprimentar os Secretários José Colares da SEPLAN e 

Roberto Amoras da Auditoria-Geral do Estado e os servidores dos respectivos órgãos, a 

Secretária-Adjunta do Tesouro, Adélia Macedo, Diretor Hélio Góes e toda a equipe da 

Secretaria da Fazenda que trabalha e trabalhou em todos esses números que estão 

apresentados para a consideração e análise do Tribunal.  

É, de fato vimos a demonstração através da apresentação feita pelos servidores 

do TCE que o Estado do Pará alcançou todas as metas indicadas na Lei de Responsabilidade 

Fiscal no ano de 2014. Aliás, quero fazer um parêntese Presidente, para saudar os 15 anos da 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 
 

Secretário  Presidente 411 

Lei de Responsabilidade Fiscal, que estamos comemorando agora, inúmeros eventos alusivos a 

esta data, ressaltando a importância para a melhoria, o aprimoramento da gestão pública no 

Brasil, a construção e aprovação desta lei há 15 anos. Não obstante a lei estar na 

adolescência, elevou a qualidade da gestão pública a um patamar adulto no Brasil. O que não 

significa que ela não possa ser aprimorada e aperfeiçoada e é esse exatamente o momento de 

reflexão e avaliação para que nós possamos propor melhorias, aperfeiçoamentos nesse 

disciplinamento legal que tão bem tem feito ao país, e realmente de uma forma muito precisa, a 

preocupação com a responsabilidade fiscal, sobretudo o equilíbrio fiscal sustentável, condição 

realmente indispensável para que o Estado possa atender as necessidades da população. Então 

o momento é esse, nós temos certamente muitas propostas, aqui o Tribunal de Contas 

certamente deverá também contribuir nessas discussões para o aperfeiçoamento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, para que nós possamos continuar nesse trilho, nesse caminho de 

melhoria da qualidade da gestão no Brasil. Mas não obstante, o Estado ter conseguido 

alcançar todas as metas, eu queria Presidente, além de agradecer a oportunidade de dizer 

algumas palavras, falar, pontuar algumas questões para que possamos ter uma ideia das 

dificuldades que o Estado enfrenta e está enfrentando para manter essa diretriz do equilíbrio 

fiscal sustentável, uma vez que nós temos um cenário de dificuldades cada vez maiores, que só 

fazem aumentar o tamanho do desafio e do enfrentamento que tem que ser feito para que os 

indicadores fiscais se enquadrem dentro dos parâmetros que a lei estabelece. Primeiro, nós 

estamos vivendo um cenário de crise econômica que é muito maior do que se possa imaginar, 

sem paralelos e muito mais forte do que a crise que foi observada nos anos de 2008 e 2009, e 

até mesmo daquela de 10 anos anteriores, do ano de 1998. Então essa crise tem se mostrado de 

efeitos muito mais perversos em termos da redução da atividade econômica, do 

comprometimento do crescimento com efeitos na questão do emprego, com efeitos nas finanças 

públicas, com reduções de receitas, que evidentemente não são acompanhadas de redução de 

despesas na mesma proporção até porque umas despesas são fixas, e não tem realmente como 

reduzir. O fato é que esse cenário econômico adverso, negativo, cujos efeitos certamente ainda 

se farão sentir pelo menos nos próximos 2 anos, quer dizer, é ilusório nós acharmos que 

estamos caminhando para sair desta crise, esses efeitos, pelo menos nos próximos 2 anos ainda 

se farão sentir, e se nós conseguirmos ultrapassar esses 2 anos, aí sim, que nós poderemos 
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vislumbrar a partir desse período, nós retomarmos uma trilha de crescimento que é 

indispensável para o nosso país. Mas os efeitos dessa crise tem se refletido de forma 

extremamente perversa nas finanças públicas brasileiras. O Governo Federal teve que 

principalmente a partir de 2009, adotar uma política de desoneração fiscal, principalmente no 

IPI, no Imposto de Renda, tributos federais que são a fonte principal dos fundos constitucionais 

do FPE e do FPM e que cujo efeito disso segundo um estudo recente do Tribunal de Contas da 

União onde ele fez uma análise sobre os efeitos dessas desonerações, sobre os fundos. Publicou 

recentemente, aliás, um trabalho também muito bem feito, que eu recomendo a leitura, segundo 

cálculos do TCU no período de 2008 a 2012, deixaram de ser repassados aos estados e 

municípios 190 bilhões de reais. 190 bilhões de reais deixaram de ser repassados aos 

municípios por conta dessas desonerações. E o problema não é só o montante que deixou de 

ser repassado, mas especialmente conforme essa análise do TCU é que esse montante acabou 

não sendo útil para reverter toda essa crise e esse cenário negativo que nós nos referimos. 

Quer dizer, a efetividade dessa renúncia fiscal é incompatível com o montante que deixou de 

ser arrecadado, conforme esta análise do TCU. Ou seja, além de não termos recebido esse 

montante todo, ele acabou não servindo para a finalidade para qual ele foi proposto e 

implementado. Então nós podemos imaginar como os estados e municípios podem estar, não 

recebendo 190 bilhões em 4 anos. Ressaltar que o efeito disso realmente é muito grande, por 

exemplo: também segundo estudo recente, apenas 4 municípios capitais no Brasil, apenas 4, 

tem arrecadação própria maior do que as transferências, ou seja, todo o conjunto dos demais 

municípios tem nas transferências a maior fonte das suas arrecadações. Só 4 tem arrecadação 

própria maior que as transferências. Então você pode imaginar o quê que isso provoca em 

termos de desequilíbrio fiscal nas finanças dos entes federativos. Esse mecanismo de 

transferência, ele precisa urgentemente ser revisto, porque o mecanismo de transferência 

saudável, de acordo com os princípios mais recomendados nos países federativos mais 

equilibrados, pressupõe que as transferências entre entes governamentais guarde pelo menos 3 

características. A primeira delas a flexibilidade, ou seja, nós temos que ter mecanismos que 

possam se adequar conforme as mudanças assim o impuserem. O segundo, a previsibilidade e 

a regularidade, não pode haver flutuações e alterações, sobretudo, nos montantes a serem 

transferidos ao sabor dos momentos. Quer dizer, nós temos que ter o mínimo de 
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previsibilidade, regularidade nessas transferências. E a terceira característica que é a 

preservação da autonomia do ente federativo. Então os nossos mecanismos de transferências 

não observam nenhuma dessas 3 características, nenhuma delas. A flexibilidade e as regras da 

FPE são as mesmas desde 1989. O país hoje é completamente diferente do que era em 1989, as 

regras são as mesmas. O Supremo determinou que o Congresso aprovasse uma nova lei, 

atualizando os critérios de distribuição do FPE, que não mais traduzem a realidade de 89. O 

Congresso depois de um bom tempo, o prazo que o Supremo deu foi de 3 anos, e já no apagar 

das luzes, com uma prorrogação que foi concedida de 6 meses, aprovou uma lei com algumas 

alterações nos critérios, mas cujos efeitos desses novos critérios, na melhor das hipóteses 

estarão integralmente implantados no horizonte de 300 anos. Ora, significa que a mudança foi 

feita para que tudo continue como está. Como é que pode você aprova um conjunto de 

critérios, cuja integral implantação vai levar no mínimo 300 anos. Então quer dizer, essa 

flexibilidade não existe. Segundo, a regularidade e a previsibilidade. Ora, como é que pode ao 

longo do ano, no decorrer da execução orçamentária, serem adotadas medidas e decisões que 

alteram os valores a serem repassados que já constaram do orçamento aprovado. Quer dizer, o 

ente caba tendo que conviver com uma quebra de orçamento, porque aquilo que estava 

inicialmente aprovado não vai ser realizado e ele só sabe disso no decorrer do próprio 

exercício. E a questão da autonomia, quer dizer, isso compromete de forma irreversível a 

autonomia que deve existir entre os entes em uma federação. Os efeitos disso. Vou citar aqui 

alguns números. Em 2008, foram aprovadas e creditadas aos estados, ao conjunto de todos os 

estados, um volume de operações de créditos no montante de 4 bilhões e 500 milhões. 6 anos 

agora, depois agora em 2014, foram repassados através de operações de créditos aos estados, 

44 bilhões de reais. 10 vezes mais. E o montante de operações de crédito em análise, é muito 

superior a isso, o que significa um caminho de endividamento perigoso no conjunto dos estados 

que poderá nos levar a uma situação semelhante àquela que lá em 1997 e que levou à criação 

do Programa de Ajuste Fiscal. Em função desse crescimento exponencial do endividamento dos 

estados. No ano de 2014, somente 8 unidades das 27, tiveram resultado primário positivo. 

Significa que, 19 estados tiveram resultado primário negativo, alguns em montantes assim 

excepcionais de diferenças entre gastos e receitas. A situação do Estado do Pará, portanto, não 

obstante esse cenário de dificuldades, ainda é de equilíbrio à custa de uma diretriz implantada 
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desde o início da gestão de 2011 e da busca incessante do equilíbrio fiscal sustentável. 

Principalmente via aumento das receitas próprias, isso especificamente em relação ao 

aperfeiçoamento dos instrumentos de geração de receita e um controle mais efetivo dos gastos 

e do endividamento. Por conta disso, o Estado teve em 2014 um crescimento na arrecadação 

do ICMS que é o principal tributo de 6.4 % reais, descontada a inflação e no período de 2011 a 

2014, o Estado do Pará alcançou um crescimento real na arrecadação de ICMS de39% em 

termos reais. É o maior crescimento entre as 27 unidades nesse período. Foi importante 

também como suporte a melhoria dos instrumentos de geração de arrecadação própria, a 

criação da taxa de fiscalização mineral, que trouxe maior capacidade de geração de receita 

própria, e mais recentemente a taxa de fiscalização sobre recursos hídricos, cuja incidência 

começou o mês passado, e esse mês agora teremos o primeiro vencimento da arrecadação. Por 

conta desse esforço enorme nesse cenário completamente adverso, o Estado do Pará apresenta 

hoje o menor índice de endividamento na proporção da dívida consolidada líquida em relação 

à receita corrente líquida abaixo de 10%. Abaixo de 10%, é o menor índice de 

comprometimento das 27 unidades. 21 estados têm um comprometimento da sua receita líquida 

acima de 30% com a dívida. Alguns chegam a mais de 200%, nós temos estados que tem um 

comprometimento de mais de 200% da sua receita corrente líquida com a sua dívida. Isso para 

a gente ter realmente uma noção exata da importância que esses indicadores que aí foram 

demonstrados têm para sanear a manter o Estado do Pará em equilíbrio. E evidentemente que 

sempre é bom ressaltar porque o Estado precisa encontrar uma saída para esse fator, essa 

situação que lhe traz um prejuízo crescente a cada ano, que é o efeito e as consequências da 

desoneração do imposto referente às exportações. Aqui para ter uma ideia de números, o 

Estado do Pará deixou de arrecadar o montante de 2 bilhões e 700 milhões de reais de ICMS 

por conta da desoneração das exportações, 1 ano. Isso representa mais de 30% da 

arrecadação anual do ICMS. Para essa perda de 2 bilhões e 700, o Estado receberia uma 

compensação da bagatela de 240 milhões no ano. O que significa uma compensação abaixo de 

10% das perdas, algo em torno de 8%.  Pior, além de uma compensação irrisória nesse 

montante, 170 milhões referente aos 240 simplesmente não foi repassado até hoje, nós estamos 

em maio e os 170 milhões referente a 2014 não foram repassados a nenhum estado. Além dessa 

falta de repasse da compensação das exportações, deixaram de ser repassados, valores 
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referentes ao REFIS Federal, e atrasos mensais, tanto nos royalties como no próprio Fundeb, 

como em outros fundos que ao longo do ano de 2014, talvez vocês tenham lido na imprensa ou 

ouvido falar em pedaladas. O Governo Federal deu pedalada que foi no sentido de engolir 1 

mês dos 12, deixando para 2015 e alguns desses repasses, como é o caso do Fundo de 

Exportação, até hoje não foi repassado. Isso afeta tremendamente o princípio da 

previsibilidade, da regularidade e cada um que tem que se virar, para suprir o que eu me 

referia há pouco como uma quebra de orçamento. De uma receita que está aprovada e não vai 

ser realizada, e não foi realizada. Além disso, uma aprovação de leis federais, impondo 

responsabilidades gastos maiores aos estados e municípios, que não leva em consideração, 

primeiro, a capacidade deles em suportarem esses novos encargos, e segundo, as enormes 

desigualdades que existem entre os estados e entre os municípios. Quando você cria, por 

exemplo, um chamado piso nacional, a capacidade dos estados pagarem varia de um para 

outro. E o efeito é desigual, em termos de impacto e isso não está sendo levado em conta. Na 

semana passada, houve uma reunião na quarta-feira, o Presidente do Congresso, convidou 

todos os governadores para um debate no Congresso sobre questões federativas e sobre esse 

momento delicado que vivemos da federação brasileira. Estiveram os 27 governadores, e houve 

entre vários assuntos que foram discutidos, um que tem unanimidade entre todos, um pedido, 

um apelo dramático dos 27 governadores que o Congresso não aprove novas 

responsabilidades e encargos sem indicar a fonte de onde virão esses recursos, vez que o 

desequilíbrio já tomou uma dimensão quase que irrecuperável em alguns estados. Então é 

nesse cenário de dificuldades, de crise que nós vivenciamos, que eu quero aqui ressaltar o 

esforço que tem sido feito pelo Estado, para preservar o seu equilíbrio, manter as finanças 

públicas em uma situação fiscal responsável e dentro dos parâmetros que a lei estabelece, mas 

não tem sido fácil. Até mesmo porque isso contrasta com o ambiente em que a sociedade de 

uma forma justa, reivindica a melhoria da qualidade dos serviços públicos, com pleitos e 

reivindicações que são justos, e que os estados precisam atender. Quero ressaltar aqui um fato 

de forma relevante, que foi o estado, através do esforço desenvolvido pela Secretaria da 

Fazenda, com o apoio de outros órgãos, ter conseguido implantar as novas normas de 

contabilidade aplicadas ao setor público, durante o ano de 2014, trazendo as demonstrações 

contábeis para o patamar moderno, com novos conceitos adequados a esse novo cenário que 
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nós vivenciamos. Destacar o esforço realizado pela equipe da Secretaria da Fazenda da área 

do Tesouro, para conseguir isto. E também não foi fácil e para ter uma ideia, somente 13 

unidades hoje, conseguiram implantar as novas normas de contabilidade aplicadas ao setor 

público. Nós temos ainda mais da metade das unidades que ainda estão em esforços para 

tentar implantar isto. E ressaltar e agradecer aqui ao Tribunal de Contas do Estado, ao 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas pela parceria, pela cooperação, pelo 

relacionamento construtivo que nós temos tido ao longo do tempo com esclarecimentos das 

questões com encaminhamento de orientações que tem permitido ao Estado atender a todas as 

regras e as normas que estão estabelecidas. Aliás, quanto à parceria eu quero aproveitar 

também para agradecer, assinamos aqui com o Tribunal de Contas, uma semana atrás um 

Termo de Cooperação, que traz para dentro do Programa Nota Fiscal Cidadã, o Tribunal de 

Contas como parte integrante e responsável pela lisura, pela qualidade do programa e, 

sobretudo, pela garantia dos resultados que o programa pretende em termos da melhoria da 

educação fiscal da sociedade paraense. Então agradeço também ao Tribunal de Contas por 

esta parceria. E pela oportunidade de participarmos e podermos aqui dizer algumas palavras e 

algumas observações sobre esse contexto extremamente difícil que os estados e os entes de 

modo geral, os municípios também tem enfrentado, que certamente também vem sendo 

percebido pelos órgãos de contas que também tem um importante papel no apontamento destas 

distorções que tantos efeitos maléficos produzem em uma federação como a nossa, tão grande, 

difícil, complexa, com tantas carências e com tantos desafios a serem enfrentados, muito 

obrigado Senhor Presidente, um bom dia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: Muito bem. Da minha parte, faço questão de agradecer a 

participação do Doutor José Tostes, já lamentando a sua desenhada saída do Governo do 

Estado do Pará, pois o Conselheiro Nelson Chaves que preside o Conselho Consultivo da 

Escola de Contas do nosso Tribunal, estava contando com Vossa Excelência para proferir uma 

palestra aqui na nossa Casa no mês de agosto, gostaria muito que o senhor mesmo não estando 

mais Secretário pudesse disponibilizar, se não der em agosto, no decorrer do ano, essa 

oportunidade a todos nós. Muito importante para a nossa instituição. Mas eu gostei muito do 

que ocorreu hoje, porque é como se o Doutor Tostes já cumprisse essa agenda, do que ele 

acabou de fazer nesta Sessão. E graças a Deus, hoje contamos com a presença de muitos 
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técnicos que nos assessoram no controle externo do nosso Tribunal, que fazem o trabalho do 

controle externo e também contamos hoje com a presença de quatro membros do Ministério 

Público de Contas. Eu espero que Vossa Excelência venha atender ao nosso convite e proferir 

uma palestra que eu acho muito importante, mas se não puder vir, creio que a missão também 

foi cumprida, já aconteceu na semana passada por ocasião do Programa Nota Fiscal Cidadã, 

termo de cooperação técnica que assinamos, eu pude contar com a presença dos Conselheiros 

e dos técnicos. Mas hoje foram bastante esclarecedoras as informações que o senhor trouxe 

para o nosso conhecimento aqui. Então que Deus lhe abençoe, lhe proteja, continue lutando em 

prol da federação, eu sei que o senhor faz parte da uma entidade nacional, congrega todas as 

secretarias de fazenda de todos os estados da federação e fez um trabalho importante para o 

país. E eu quero neste momento colocar a matéria em discussão. Então, como ninguém discute, 

em votação. E eu passo a palavra a Sua Excelência o Conselheiro Relator, Cipriano Sabino 

para proferir a leitura do Parecer Prévio. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente, se não estou enganado em fevereiro ou 

março nós tivemos um debate aqui ao final da Sessão como sempre fazemos, e algumas 

informações que o Secretário trouxe hoje, nós estávamos fazendo essas ponderações do que se 

esperava, do que aconteceu no passado e do que se esperava pela frente, não sei se Vossa 

Excelência se recorda das dificuldades que o Pará e o Brasil estariam enfrentando em relação 

a diversas situações como o Secretário pontuou, logo no início do ano, um debate aqui entre os 

Conselheiros e foram colocadas essas ponderações da crise que se apresentava para o país e 

para os estados. Feitas essas considerações que eu peço que sejam anotadas em ata e 

registradas, concordando com Secretário em tudo o que foi dito, até porque nós conversamos 

aqui inclusive com relação a isso, que fique devidamente registrado e conste nos anais e ante o 

que foi exposto, o relatório técnico, a manifestação do nosso Ministério Público de Contas, por 

tudo que encontra nos autos, e; considerando a competência constitucional do TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO, de acordo com o disposto art. 116, inciso I, da Constituição Estadual e 

que as Contas do Poder Executivo atinente ao exercício financeiro de 2014, foram prestadas 

pelo Governador do Estado à Assembleia Legislativa no prazo previsto no art. 135, inciso XIX, 

da Constituição Estadual; considerando que o Relatório que acompanha este Parecer Prévio, 

cumpriu os termos do art. 100 do Regimento Interno deste Tribunal e que o Balanço Geral do 
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Estado está escriturado conforme preceitos de contabilidade pública e expressa os resultados 

da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo; considerando que a 

análise técnica efetuada sobre as Contas concernentes a 2014 prestadas pelo Governador do 

Estado, bem como a emissão deste Parecer Prévio, não interferem nem condicionam o 

posterior julgamento, por este Tribunal, das contas dos administradores e demais 

jurisdicionados da Administração Pública Estadual, conforme dispõe o art. 116, inciso II, da 

Constituição Estadual; Apresento meu VOTO nos seguintes termos: 1. Pela EMISSÃO DE 

PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL, visto que o Balanço Geral do Estado representa 

adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial em 31 de dezembro de 2014, 

bem como o resultado das operações estão de acordo com os princípios de contabilidade 

aplicados ao setor público, razão pela qual as Contas do Poder Executivo referentes ao 

exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado do Pará, SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE, estão aptas de serem aprovadas, pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 2.Pela fixação do prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, a contar da publicação deste Parecer no Diário Oficial do Estado, para que o Poder 

Executivo encaminhe informações acerca das providências adotadas em relação às 

recomendações constantes do Relatório Técnico, subsidiando a plena fiscalização deste 

Tribunal de Contas mediante monitoramento; 3.Pela remessa dos presentes autos e do Parecer 

Prévio desta Corte de Contas, à Assembleia Legislativa do Estado do Pará até o dia 29 de 

maio de 2015, cumprindo o prazo constitucional. É o voto. Proferido o voto do Relator, a 

matéria foi submetida à deliberação plenária. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Bom dia a todos. Senhor Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado, Conselheiro Luis Cunha, prezado amigo, Doutor José Tostes Neto que representa nesta 

reunião ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Simão Jatene, e também aproveitar 

para em seu nome Senhor Secretário, cumprimentar todos os secretários de Estado, de todos os 

servidores do poder executivo que acompanham Vossa Excelência nesta reunião que é a mais 

importante reunião do Tribunal durante o ano, exatamente para a emissão do Parecer Prévio 

das contas do governo para serem encaminhadas à Assembleia Legislativa para aí sim, 

avaliação e aprovação das contas do poder legislativo. Conselheira Lourdes Lima, Eminente 

Conselheiro Cipriano Sabino, a quem cumprimento pelo comando da equipe de técnicos desta 
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Casa na confecção deste brilhante Parecer que acabou de ser lido neste plenário, Senhor 

Conselheiro Odilon Teixeira, Conselheiros-Substitutos Julival, Doutora Milene, Ilustre 

Procurador-Geral de Contas, Doutor Antônio Maria Cavalcante, Procuradora Silaine, o 

Procurador Guilherme, Procurador Stephenson. Servidores da Casa, técnicos do Governo aqui 

presentes. Quero dizer que, me colocando na posição do Eminente Doutor José Tostes, fico 

pensando Excelência, em reuniões como esta que provavelmente devem estar se repetindo em 

todos os estados do Brasil, para encaminhamento das contas respectivas, às suas Assembleias 

Legislativas. O trabalhoso, reconhecido e meritório desempenho de Vossa Excelência à frente 

da SEFA, modernizando o setor de arrecadação deste Estado, como estaria a situação de 

outros 19 representantes do governo em reuniões com o Tribunal de Contas com essa, com 

desequilíbrio, essa condição de se constatar a dificuldade que atravessa o nosso país. Quero 

também registrar meu apreço, minha admiração, respeito pelo trabalho de Vossa Excelência, e 

dizer que o Pará não perde, embora momentaneamente possamos ter sentimento da perda de 

Vossa Excelência, que agora irá se radicar em Brasília, mas ocupando posto de enorme honra, 

que é Secretário do BID, instituição tão parceira, muitas vezes ao longo desses anos todos, até 

que poderia ser mais um pouco com o Governo do Estado no sentido de fomentação e do 

suporte financeiro para tantos serviços necessários para o nosso povo e para nossa sociedade. 

Acho que a presença de Vossa Excelência é uma garantia que o Estado do Pará, do Colegiado 

de todos aqueles que participam diariamente das contas públicas, dos diálogos com os bancos, 

inclusive internacionais, nós temos uma oportunidade rara de termos lá um conterrâneo, que 

vai postular pelas necessidades do nosso Estado, para que autoridades em outras esferas 

possam mais ser sensíveis com as nossas necessidades. Desejo a Vossa Excelência o 

brilhantismo de sempre, costumeiro no seu desempenho e dizer que o Presidente Luis Cunha 

disse a Vossa Excelência que era o nosso desejo como não só meu, de todos, que Vossa 

Excelência nos viesse brindar com uma palestra no mês de agosto a respeito do sistema 

fazendário no Estado do Pará. Haverá outro Secretário certamente, penso até que o 

Governador terá alguma dificuldade para escolher o seu substituto, mas independente do 

Secretário a ser convidado por esta Casa, Vossa Excelência estará sempre, permanentemente 

convidado para abrir uma janela na sua difícil agenda, que acredito que seja, para falar para 

nós. No Supremo Tribunal Federal há uma regra de que o Ministro que inicia a fala é o mais 
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novo. E nós aqui contrariamos, pois é o mais antigo quem começa, e como os mais antigos 

normalmente falam muito, estou me valendo da generosidade de Vossas Excelências e dos 

servidores, para me alongar um pouco, porque isso não é uma manifestação já oficial, que será 

posteriormente, mas pela simpatia, pela generosidade, pelo acolhimento desse Tribunal, aliás, o 

nosso Presidente tem esta característica fundamental de nos proporcionar, embora não seja uma 

reunião rotineira da nossa Casa, mas esse clima ameno e propício ao diálogo que eu acho que é 

enriquecedor. Então eu já me alongo nesse sentido de dizer que Vossa Excelência estará a 

qualquer momento para falar para nós sobre o que será a possibilidade do Estado do Pará contar 

com financiamentos de instituições internacionais pelo que vimos aqui no relatório e quero também 

cumprimentar no nome do Rafael e do Leandro, toda equipe técnica da Casa, responsável pela 

elaboração deste minucioso Parecer. Mas eu serei breve, para não cansar os ouvidos, dizendo que 

do relatório a observância absolutamente rigorosa aos limites constitucionais, e gostaríamos muito 

Doutor Tostes, que cumprindo os limites constitucionais, nós tivéssemos a sensação daquela 

saciedade de termos conseguido atingir os nossos objetivos, especialmente no que se refere na 

saúde e na educação e lamentavelmente nós todos e sei que Vossa Excelência também tem, este 

sentimento de que apesar de termos observado os limites constitucionais até um pouco acima, 

muita coisa que desejaríamos fazer ficou por fazer, por absoluta falta de recursos em razão das 

ilimitadas necessidades de uma população de um Estado grandioso e portentoso como esse Estado 

do Pará. Talvez possa dizer sem me arriscar, que é o Estado que tem o maior potencial na 

federação brasileira de desenvolvimento, para trazer o bem estar para a saúde, para a educação, 

enfim, para o bem estar do seu povo. E falou-se aqui, Vossa Excelência falou com propriedade 

como sempre, a respeito dos repasses constitucionais. Todo mundo sabe que o Brasil e os 

municípios vivem de pires na mão e os estados também, só 4 municípios como Vossa Excelência 

bem disse, que as suas receitas ultrapassam aquelas dotações que deverão vir do Governo Federal 

e nós temos um Estado fartamente exportador e acontece isso aqui, o Pará ainda é um Estado 

fartamente exportador, não conseguimos internalizar e verticalizar nossas produções, colaboramos 

decisivamente na pauta de exportação do nosso país, e ainda assim, vivemos no estado permanente 

de lamúria, que já vem há muito tempo, porque quando falamos aqui, o Conselheiro Cipriano 

inclusive na Presidência, fez um trabalho assessorado pelos técnicos desta Casa, da famosa Lei 

Kandir que todos nós de um certo modo temos que bater a mão no peito e com a minha máxima 

culpa, porque nós não conseguimos influenciar as autoridades federais juntamente com alguns 
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outros estados que também padecem do mesmo mal, e nós temos permanentemente, talvez por falta 

de força nas vozes que ecoam no Planalto a nosso favor, que o Pará deixe de ser penalizado, no 

sentido de exportar e não conseguir traduzir em melhoria da condição de vida do seu povo, porque 

está claro nesse relatório, a despeito e festejamos aqui sinceramente, alegremente o desempenho 

no sentido do aumento da arrecadação como nessas últimas duas providências que Vossa 

Excelência fala aqui, mas temos que constatar na infraestrutura, seja no saneamento, seja no 

transporte, seja na segurança, os nossos investimentos estão muito aquém do desejável por quê? 

Porque nos furtam as receitas e nós temos que mais do que nunca, pensar o Pará não dividido, mas 

unindo as suas forças para que injustiças como essa não possam perdurar ao longo do tempo, ao 

ponto que chegou aqui o Presidente do TCU e exatamente para alertar o Presidente que fosse 

eleito, em uma reunião promovida pelo Conselheiro Cipriano, Conselheiro Luis, Ministro do 

Presidente do TCU para informar à Presidência da República, se é que ela não sabia, 

independente do resultado da eleição, os gargalos da sociedade brasileira, dos investimentos 

brasileiros. Então quero dizer que com tudo isso, nós festejamos Doutor Tostes, o aprimoramento 

da máquina arrecadadora no sentido de potencializar cada vez mais as aplicações nos recursos no 

que possa resultar isso, porque de tudo que falamos aqui, se não resultar isso em uma melhora de 

vida para a nossa população, os nossos esforços terão sido em vão. Eu queria Presidente Cipriano, 

pelo costume Conselheiro Cipriano, cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho e pela 

condução, cumprimentar Vossa Excelência, Governo do Estado, Presidente, os poderes todos que 

respeitaram os limites constitucionais e deixar esta fala aqui, que eu acho que é a fala de qualquer 

cidadão do Estado do Pará, e felizmente reconhecemos um trabalho técnico, mas que ainda assim, 

como seria melhor se nós tivéssemos a Federação nos ajudando, instrumentos como Vossa 

Excelência vai para o BID, que possa se associar a nós por quê? Porque na medida que não há 

recursos disponíveis, o Estado pode entrar com as contrapartidas necessárias para que esses 

recursos possam vir, e nós temos então que lutar todos juntos, para que medidas como essa possam 

ser adotadas, que efetivamente transformem para melhor a realidade de um povo sofrido como é o 

povo paraense de um Estado rico, mas que infelizmente, os seus cidadãos não têm na plenitude 

usufruído o nível de vida que podem e merecem usufruir, pela potencialidade do Estado em se 

desenvolver. Quero me associar e dizer a Vossa Excelência, Conselheiro Cipriano que acompanho 

na íntegra a sua manifestação. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Muito obrigada Senhor Presidente, Doutor Luis Cunha, bom dia a Vossa 
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Excelência, bom dia as Conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Conselheiro Odilon 

Teixeira, meu bom dia especial ao Doutor José Tostes, que neste ato tão importante, o mais 

importante momento, a mais importante reunião desta Corte de Contas, Vossa Excelência 

representa aqui o Governador do Estado, Doutor Simão Robson de Oliveira Jatene e em seu nome, 

cumprimento a todos os Secretários e Secretárias aqui presentes, aos servidores do Executivo 

Estadual. Cumprimento Sua Excelência o Doutor Antônio Maria Cavalcante que representa o 

nosso Ministério Público, é o Procurador-Geral e se faz acompanhar nessa Sessão da Doutora 

Silaine, pelo Doutor Guilherme, Doutor Stephenson, cumprimento nossos auditores que são 

Conselheiros-Substitutos, Doutor Julival, Doutora Milene. Cumprimento aos jurisdicionados 

presentes, aos servidores e servidoras desta Casa, e quero cumprimentar na pessoa dos dois 

servidores que trabalharam e expuseram aqui em nome de todos os servidores aqui presentes, o 

Doutor Leandro Lima e o Doutor Rafael em uma síntese demonstrando toda a análise deste 

trabalho ao longo de 1 ano. Gostaria de fazer minhas as palavras do Doutor Antônio Maria, do 

nosso Presidente e principalmente as palavras do Conselheiro Nelson Chaves, no que diz respeito 

ao trabalho do Secretário José Tostes e do que representa também todo o trabalho do Governador 

do Estado na área de financeira e deste relatório que foi apresentado aqui hoje, por Sua 

Excelência o Doutor Cipriano Sabino. Mas eu me associo na íntegra ao que foi proferido pelos três 

que me antecederam, principalmente Doutor Luis Cunha, Doutor Antônio Maria e o Conselheiro 

Nelson Chaves. Quero que Vossas Excelências me permitam fazer minhas as vossas manifestações 

aqui nesta manhã, porque realmente eu já tinha inclusive parte delas até comentado com o nosso 

Secretário, com relação à sua saída e o comentário que os três que me antecederam no que se 

refere a todo este trabalho que foi apresentado ao Conselheiro Cipriano Sabino, que eu me 

congratulo, digo que novamente esta Corte de Contas cumpre sua missão constitucional, 

consubstanciada no artigo 116, inciso I da nossa Constituição do Estado. E Vossa Excelência antes 

mesmo do prazo albergado pelo artigo 95 do nosso Regimento Interno desta Corte de Contas, 

apresenta tanto para nós Conselheiros, que pudéssemos fazer esta análise prévia, mas nesta 

manhã, antes mesmo do prazo, nós temos a oportunidade de apreciar, votar e encaminhar para o 

poder legislativo. É o seu desempenho, Conselheiro Cipriano com toda essa equipe de apreciação 

destas contas do Governo relativo ao exercício de 2014, Governo de Sua Excelência, o Doutor 

Simão Jatene, é um reflexo do trabalho também desta equipe, porque foi aqui sintetizado pelo 

Secretário, a competência e eu acredito que a escolha de Vossa Excelência, do Secretário de 
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Estado de Fazenda, certamente o olhar de um técnico que realmente vem demonstrando à nação e 

porque não dizer até internacionalmente a sua competência de trabalhar com dignidade, trabalhar 

acima de tudo, olhando os horizontes e com prudência, que hoje nos permite a não ter dificuldade 

com certeza, nosso Conselheiro Relator na apreciação das Contas de Governo. Não é a primeira 

vez que Vossa Excelência figura como Relator das contas, vem ratificando a sua dedicação, 

empenho, a missão constitucional que lhe foi outorgada, e o relevante e indispensável nosso 

parceiro, Douto Ministério Público, mas que com certeza Vossas Excelências não tiveram 

dificuldade por conta do trabalho profícuo que vem acontecendo como prevenção para que nós 

pudéssemos neste momento, como disse o Conselheiro Nelson festejar, mas não podemos festejar, 

porém, totalmente, em razão de tudo que foi exposto, das dificuldades, porém, sabemos que, 

fazendo o cotejo da apreciação das Contas de Governo a gente sabe que, o que foi aqui 

demonstrado nesta manhã, transmite também para todos nós esse cuidado. E gostaríamos de 

reiterar aqui o que os que se manifestaram anteriormente a nós, parabenizá-los pela prudência da 

condição de olhar o equilíbrio que o nosso Estado apresenta e a gente pode observar o que foi 

demonstrado aqui, com certeza como disse o Conselheiro Nelson, as dificuldades que outros 

estados terão em não ter essa visão, essa sensibilidade, essa prudência que Vossa Excelência teve. 

Desejamos que o Governador do Estado na sua, na escolha da pessoa que possa substituí-lo 

também tenha uma visão e um olhar para que tenha uma continuidade desse trabalho, dessas ações 

proativas no sentido de que o Estado do Pará possa cada vez mais melhorar, mesmo diante dessas 

dificuldades, mesmo diante dessas situações de falta, de dar ao Estado do Pará a sua resposta com 

o que o Estado oferece à nação. Que a nação possa ter esse olhar com o nosso Estado. E como foi 

já citado, decantado pelo nosso Relator, quando o Presidente e agora reafirmado pelo nosso 

Conselheiro Nelson sobre essa situação que o nosso Estado e isso reflete lá na ponta com os nossos 

municípios, a dificuldade que o Estado do Pará vem sentindo desta retirada das receitas com a Lei 

Kandir e tantas outras situações como Vossa Excelência expôs aqui, dos orçamentos que fazem e 

da falta de repasse para os estados, que isso reflete nos nossos municípios. Portanto, eu aproveito 

esse momento, parabenizo a valorosa equipe de servidores, mais uma vez, que com competência, 

dedicação atuou no desempenho de suas atribuições legais, inclusive vem concomitantemente 

trabalhando ao longo do ano, do exercício e ante o exposto, acompanho na íntegra o voto 

prolatado pelo Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior por considerar que 

o mesmo está de acordo com os princípios norteadores do direito e da contabilidade aplicada à 
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administração pública estadual e federal. Muito obrigada. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia Senhor Presidente, Conselheiros Nelson Chaves, 

Lourdes Lima, Excelentíssimo Senhor Cipriano Sabino, Relator das contas de 2014. Cumprimento 

Doutor Antônio Maria e estendo esses cumprimentos aos outros membros do Ministério Público de 

Contas aqui presentes. Conselheiros-Substitutos Julival Rocha e Milene Cunha. Excelentíssimo 

Senhor Secretário Tostes, em seu nome estendo cumprimentos aos outros Secretários do poder 

executivo, ao Auditor-Geral do Estado, equipe da Secretaria de Fazenda e Planejamento aqui 

presentes. Senhor Presidente, eu fico muito feliz e de certa forma satisfeito ao verificar na relatoria 

do Conselheiro Cipriano Sabino o esforço do Estado em se adequar e buscar o fortalecimento da 

gestão fiscal. Naturalmente ao atingir a gestão fiscal responsável que é cumprir metas e respeitar 

limites, há dificuldades, muito bem retratadas pelo Secretário. Não é fácil governar. O poder 

executivo ao executar sua missão, ele se depara com inúmeras dificuldades, o controle interno 

possibilita um assessoramento para que algumas dificuldades sejam mitigadas ou até eliminadas. 

Os números aqui retratados, muito bem trabalhados pela equipe comandada pelo Conselheiro 

Cipriano Sabino, demonstram que o Estado vem seguindo e se fortalecendo, se aprimorando no 

planejamento das contas, no planejamento da gestão. Isso me deixa muito satisfeito. Os 

cumprimentos de limites, todos, e o atingimento das metas estabelecidas mostram que somos, 

podemos até dizer, referência para os demais entes federativos, Doutor Tostes mencionou que a 

divisão do bolo dos tributos que voltam ao Estado, os fundos de participação não levam em conta 

algumas variáveis. Eu incluiria entre essas variáveis Doutor Tostes, a responsabilidade na gestão 

fiscal. Devemos sim premiar aqueles que fazem o seu bom trabalho, e o nosso Estado vem 

cumprindo isso à risca. Parabéns, estendo esse cumprimento a toda a equipe do poder executivo 

pelo belo trabalho que vem elaborando à frente do Estado. Não por acaso, Vossa Excelência foi 

convidada a integrar a equipe do BID, com todos os méritos que possui. Dito isso, quero 

cumprimentar Presidente, a nossa equipe, que soube em conjunto com os técnicos do poder 

executivo, traduzir esses números e elaborar esse trabalho. Estão de parabéns. Por fim, não me 

estendendo mais, haja vista que o Conselheiro Nelson e a Conselheira Lourdes, muito 

brilhantemente já o fizeram e eu me somo às palavras ditas por eles, eu acompanho na íntegra o 

Parecer Prévio de relatoria do Conselheiro Cipriano. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

[Presidente] Luis da Cunha Teixeira: Senhores, depois de todas as manifestações dos nossos 

Conselheiros, e também do Ministério Público, a gente que já vem acompanhando há bastante 
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tempo a realidade do estado, primeiro durante 20 anos no legislativo e 5 anos aqui. No legislativo 

os debates eram calorosos, porque a gente estava sempre convivendo com o contraditório, com viés 

político. E se discutia essa questão fiscal do Estado. E hoje apesar de tudo, de ainda termos que 

lamentar por alguma coisa que ainda não foi feita, mas nós temos que festejar, como bem já foi dito 

pelos nossos Conselheiros, e também pelo nosso Secretário. A nossa situação fiscal controlada, que 

nos deixa em uma situação privilegiada no cenário nacional. Importante registrar a nossa 

indignação, pela política perversa que maltrata o Estado do Pará. Que nos tira quase 3 bilhões de 

reais ao ano com as desonerações, pelo que foi dito pelo nosso Secretário José Tostes. Isso é uma 

maldade. Um Estado que contribui tanto para que o país tenha uma situação confortável na 

Balança Comercial. Mas ao mesmo tempo é massacrado e como bem disse o Conselheiro Odilon, a 

gente deveria receber um prêmio por cuidar bem dos nossos recursos. Então Doutor Tostes, 

extensivo aos Secretários que estão aqui. Doutor Colares do planejamento, Roberto Paulo Amoras. 

Tomei conhecimento no dia 19 que o Doutor Colares, Secretário de Planejamento, estava na nossa 

região, Capanema. Fazendo um debate público sobre o PPA. A gente tem que receber com alegria 

uma notícia dessas. O Governo indo ao encontro da população, discutindo com a população o seu 

planejamento para os 4 anos, como vai aplicar o dinheiro público, e sentindo da população o que é 

prioridade. Como os recursos são finitos, vamos escolher as prioridades. Eu fiquei muito feliz, 

quero cumprimentar o Doutor Colares pelo sucesso da reunião, que ocorreu em Capanema, e 

atendeu toda nossa região, eu tenho todas as informações do que aconteceu, parabéns a Vossa 

Excelência e equipe. Queria me dirigir ao Doutor Amoras aqui. Formular um convite a Vossa 

Excelência, e que Vossa Excelência fosse um estimulador desse convite, pudesse reproduzi-lo a 

todas as Secretarias de Estado, todos os órgãos da administração direta e indireta. Todos vocês já 

receberam ou vão receber o convite para o nosso Fórum. Faremos o maior de todos, espero que o 

melhor também. Não querendo que neste momento seja o maior ou o melhor, não, é que é o nosso 

dever fazer melhor e maior, aperfeiçoá-lo. Teremos 4 ministros de Estado e um capítulo dedicado 

ao controle interno. E teremos o privilégio de ter aqui, o Ministro que passou mais tempo na pasta 

do Controle Interno Brasileiro. Que é respeitado por todos nós e ele será palestrante nosso. Se a 

gente pudesse ter um, pelo menos um, se puder ter mais de 1, melhor ainda, que eu sei que não é 

fácil, conseguir deslocar por 3 dias um servidor, bem qualificado de qualquer secretaria, para 

participar de um evento. O evento acontecerá dia, nos dias 24, 25 e 26 no próximo mês de junho. 

Estamos em parceria com o Ministério Público de Contas do Estado e também o Ministério Público 
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junto ao TCM, vamos nos apresentar pela primeira vez em conjunto com o Tribunal de Contas dos 

Municípios em uma ação verdadeira, forte, uma ação conjunta no sentido de fortalecer o controle 

externo paraense. Teremos a OAB como nossa parceira, teremos o Conselho Regional de 

Contabilidade. E pela primeira vez o TCU aceitou, participa efetivamente com a sua logomarca 

neste Fórum. E tivemos o cuidado, a coordenação da Conselheira Lourdes Lima, de fazer um 

trabalho grandioso e acho que traremos aqui os melhores palestrantes do Brasil no momento, nesta 

área do controle externo e do controle interno. E um deles, o maior doutrinador que temos no 

momento, Doutor Jacoby, também estará presente. É a primeira vez que um Ministro do Supremo 

Tribunal Federal participará do nosso evento. Então só temos que festejar antecipadamente. E o 

Doutor Amoras faz parte do evento, Vossa Excelência já foi convidada em uma das mesas, então 

isso é maravilhoso. Eu estou dizendo isso porque a gente sabe que os recursos são poucos. É por 

isso que eles têm que ser administrados com muito cuidado. Bem distribuídos, e nós temos que 

levar essa mensagem preventiva, orientativa aos gestores do estado e dos municípios, e dos 

municípios. Que não estão se dando conta, principalmente nos municípios, que os recursos estão 

diminuindo. E o Secretário confirma isso. Se para o Estado a perda é grande, imaginem para os 

municípios. Portanto, este evento vai ser o grande momento do controle externo paraense, uma 

ideia que está consolidada, pensada pelo Eminente Conselheiro Nelson Chaves, e a gente vai 

agora, mais uma vez, pela sétima vez, realizar este evento. Então fica o convite a todos. E dizer que 

eu estou muito feliz com esta Sessão. Porque não é simplesmente uma Sessão técnica da Corte de 

Contas junto com Ministério Público. Estamos aqui nos manifestando sobre o Parecer Prévio das 

Contas do Governador do Estado referente ao exercício de 2014. É também um aprendizado, cada 

um de nós sai daqui mais culto, mais bem informado, interessado, isso é muito importante. Eu 

quero festejar este momento, que a Constituição nos impõe, a nós Tribunal de Contas e ao 

Governador do Estado. E por fim, Doutor Tostes, novamente, muitíssimo obrigado. Esta Corte 

reconhece o seu valor, como brasileiro, como cidadão consciente, servidor público exemplar, 

comprometido com a causa pública, o legado de Vossa Excelência já está registrado e o tempo vai 

mostrar tudo isso para os que vierem depois do senhor. Foi um momento feliz para o Estado do 

Pará, para a administração pública e a gente sai daqui desta Sessão hoje, bastante aliviado, 

cumprimos a nossa obrigação, mas sabemos que o nosso Estado ainda é um dos melhores em 

relação à situação fiscal. Acho que o melhor. Isso mostra que é possível a gente conseguir resolver 

os problemas do Estado do Pará. No meu discurso de posse Doutor Tostes, eu disse assim, olhando 
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para o Governador, para a Presidente do Tribunal de Justiça na época, Desembargadora Nádia, 

para o Procurador-Geral de Justiça Marcos Antônio, Doutor Antônio Maria Cavalcante que estava 

na mesa e para o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Márcio Miranda. Este é um 

momento feliz das instituições, porque nós nos conhecemos. Eu tenho a honra de dizer que eu fui 

colega do Governador. Ele era Secretário de Planejamento e eu Secretário de uma Secretaria 

pequena, na época com nome de fundação, que administrava os terminais rodoviários. Ele era o 

pensador da gestão do Estado naquele momento, e o Governador Almir Gabriel executava a 

gestão. Eu quero dizer Doutor Colares, que lhe conheço daquele tempo, foi meu colega no 

Conselho Estadual de Transporte, eu admiro Vossa Excelência desde lá, servidor exemplar, 

dedicado, comprometido, então aquilo foi uma escola para mim. Hoje a gente chega em um 

momento da experiência e da maturidade, consciente do nosso papel que temos que cumprir. Então 

eu acredito no Estado do Pará, vejo que é possível a gente reverter esse quadro, o Estado está em 

ordem, agora a gente deve fazer o enfrentamento dos problemas, foi isso que eu pedi às 

instituições. Nenhuma pode travar a outra. A gente tem que sentar à mesa, discutir o problema e 

encaminhar as soluções e da parte do TCE Pará, sei que é o mesmo entendimento do Ministério 

Público de Contas do Estado do Pará de estar à disposição para colaborar, para encaminhar as 

soluções. Eu queria só anunciar para vocês que o Colegiado vive um momento feliz de unidade. 

Pacificamos as coisas aqui dentro da Casa, o clima e extremamente favorável para as mudanças. A 

gente está no forno, com duas ações importantes, uma delas um concurso público. Para suprir uma 

necessidade do controle externo. Vamos incentivar, valorizar, fortalecer o controle externo. O 

outro, que eu considero o projeto mais importante que deveremos fazer no momento, que é o 

processo eletrônico. Caminho sem volta. Isso vai também induzir uma nova feição na gestão 

pública estadual. E o Doutor Tostes já comentou comigo, muito importante, muitíssimo importante, 

está no forno, vai sair. E eu sei que a partir daí o Tribunal vai estar pronto para ajudar a 

sociedade paraense porque vai acompanhar com maior eficiência em tempo real a execução 

orçamentária do Estado, das políticas públicas. Nós estamos incomodados de estar examinando 

processos antigos, em papel aqui na Casa, isso nos incomoda. Vamos vencer isso, esse passivo e 

acompanhar em tempo real, fazer um trabalho concomitante. Então o Tribunal no momento está 

pensando assim, e eu tenho tido apoio de todos os Conselheiros, servidores, a gente caminha nessa 

direção. Tudo me leva a crer que da parte do TCE nós vamos fazer, vamos fazer. Eu quero com 

muita tranquilidade manifestar o meu voto favorável ao Parecer muito bem elaborado pela equipe 
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técnica coordenada pelo Eminente Conselheiro Cipriano Sabino, recomendando a aprovação das 

contas do Governador do Estado do Pará, Doutor Simão Jatene, que será encaminhado à 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Em seguida, a Presidência fez constar de ata que 

resolveu o Plenário, unanimemente, aprovar o projeto de Parecer Prévio apresentado pelo 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, cujo teor foi objetivado na 

Resolução nº. 18.711, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência, 

Eminente Presidente da Casa, que deu total apoio à Comissão Técnica, é verdade, Vossa 

Excelência não interferiu em nada, absolutamente, mas não deixou de dar o total apoio que foi 

preciso para a realização deste trabalho, então eu agradeço a Vossa Excelência, é o trabalho 

especial, complexo, muitas vezes a equipe técnica tem que trabalhar fora do horário, às vezes até 

em feriados, em fins de semana e Vossa Excelência deu total apoio à equipe. Então eu agradeço a 

Vossa Excelência. Quero agradecer aos Eminentes Conselheiros, Conselheiro Nelson Chaves, 

pelas palavras generosas e pelo apoio também que tem dado ao nosso trabalho, à Conselheira 

Lourdes Lima, também por generosas palavras e frisando a questão do prazo, como ela disse, antes 

do prazo conseguimos cumprir a nossa agenda, que estava planejada, ao Eminente Conselheiro 

Odilon também pelas generosas palavras. E eu quero Senhor Presidente, rapidamente agradecer 

também ao Ministério Público, que cumpriu de acordo com o planejado, antes do prazo também. Se 

esforçou, se dedicou com a sua equipe técnica, Doutor Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, aliás, 

não só neste caso, mas em todos os outros casos, o Ministério Público de Contas tem sido um 

grande parceiro e olhando sempre na República, olhando sempre no bem do Estado do Pará. 

Então, na pessoa do Doutor Antônio Maria eu quero agradecer a todos os integrantes do 

Ministério Público e também registrar a presença do Eminente Doutor Stephenson, Doutor 

Guilherme e a Doutora Silaine, vez que eu, no início não fiz o registro, mas reconhecendo também 

em nome do Doutor Antônio o trabalho de todos os integrantes membros do Ministério Público e os 

servidores também. E foi possível Senhor Presidente, através desses esforços, e com empenho total 

da equipe técnica, cumprir a agenda planejada. Me lembro quando o Secretário veio aqui, Doutor 

Tostes, fazer a entrega no gabinete e nós apresentamos uma agenda prévia, com a possibilidade de 

até o dia 25 estarmos no plenário, e graças ao apoiamento de Vossa Excelência Presidente, dos 

Conselheiros, da equipe técnica e da equipe do governo também que abraçou essa mesma agenda, 

porque nós tínhamos até o dia 31 pelo que estabelece a legislação, mas com a colaboração do 
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Ministério Público, de todos, foi possível então nós cumprirmos a agenda que estava planejada. 

Por isso que me cabe Senhor Presidente, fazer aqui o reconhecimento e o elogio de louvor a todos 

os técnicos da equipe, e eu falo o nome dos três, Doutor Reinaldo Valino, Doutor José Tuffi, 

Doutor Carlos Lauzid e todos os nomes que já relacionei e Vossa Excelência se concordar com o 

plenário, que seja inserido na ficha funcional dos servidores um destaque no empenho deste 

trabalho dedicado e complexo obviamente a todos, como também o Doutor Rafael e Doutor 

Leandro e todos os servidores que fizeram parte desta equipe, não só agradecendo o empenho 

deles, sem o apoiamento deles, seria muito mais difícil, muito obrigado a toda a equipe que integra 

a equipe das contas. Quero Senhor Presidente, desejar ao Doutor Tostes sucesso na nova missão, 

eu acho que com certeza todos os Conselheiros já se manifestaram, mas a gente sente orgulho de 

termos um integrante daqui do Pará, uma pessoa nossa querida, amiga, fazendo parte de uma 

instituição tão importante para a América Latina, posso até dizer para o mundo, porque são muitos 

países que são membros integrantes e como o Secretário me disse, até a China já está fazendo 

parte, que abrange a América Latina mas outros países também integram, fazem parte do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento. Então quero desejar sucesso e com toda humildade e respeito, 

nos colocar à disposição no que for possível contribuir não só no trabalho que Vossa Excelência 

tem total competência para exercer, mas em outras missões como, por exemplo, até o apoiamento 

aos tribunais de contas, a ATRICON que é a Associação Nacional, ela recebeu uma parceria e 

todos os tribunais que se afiliaram, que participaram desse projeto, que foi o PROMOEX e ajudou 

muito os tribunais de contas no Brasil. Houve uma evolução muito grande, significativa, levando 

em consideração o que era antes e como está agora. Mas a Associação já contatou com o TCU e 

com o Banco no sentido de reavaliar e fazermos uma nova etapa desse projeto do qual eu já 

desejando sucesso, faço um pedido aqui especial no sentido de olhar para os tribunais de contas do 

Brasil, não como o Estado do Pará apenas, mas para todos os brasileiros, no sentido de a gente 

aprimorar, incluindo o TCU inclusive, porque o TCU também fazia parte e recebeu recursos do 

BID nessa direção. Então uma missão muito importante que nos deixa orgulhoso e feliz no sentido 

de nós termos uma pessoa competente, preparada, mas do nosso meio, do Pará, ocupando um 

cargo importante no Banco Interamericano de Desenvolvimento, um cargo importantíssimo. 

Cumprimentar Senhor Presidente e Senhores Conselheiros o Governador, muito bem disse o 

Secretário no esforço que a equipe técnica toda da SEFA, Secretaria da Fazenda e acho também 

que o senhor representa a SEFA lá, os técnicos da Secretaria da Fazenda vão se sentir 
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representados no BID porque de qualquer maneira saiu de lá. Toda a equipe do Governo no 

empenho, é como Vossa Excelência sempre diz e faz, exige o esforço de todos, não adianta só o 

Governador ou o Doutor Tostes querer esse enquadramento, a busca desse equilíbrio, se todos ali 

tiverem vamos dizer, remando ao contrário, Então a equipe do Governo no sentido de que pese as 

considerações feitas por mim, pelo Conselheiro Nelson, pela Conselheira Lourdes, pelo 

Conselheiro Odilon e pelo próprio Secretário, todas as dificuldades que o Estado enfrenta em nível 

de Pará e refletindo também obviamente a todo o Brasil, o Estado do Pará hoje encontra-se em 

condições como poucos no país que podemos dizer, na busca desse equilíbrio, com todas as 

dificuldades, então é uma atitude que o Governador sempre teve, desde o primeiro mandato, no 

segundo e agora no terceiro, no sentido de buscar esse equilíbrio e como dizia antigamente Doutor 

Almir Gabriel fazer o dever de casa, e às vezes o dever de casa é dolorido e com tudo isso dito, 

cumprimento a todos, então a minha proposta Senhor Presidente, além de registrar os 

cumprimentos, parabéns ao Ministério Público e a toda equipe técnica, que seja registrado nos 

fichas funcionais dos nossos servidores esse elogio e encaminhamento de louvor pelo empenho e 

dedicação, muito obrigado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

sendo a matéria consubstanciada no Memorando nº 053/2015-Seger, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente] Luis da Cunha Teixeira: Muito bem, a homenagem 

é merecida, a gente tem muito orgulho dessa equipe que examina as contas do governo. Muito 

orgulho porque são pessoas dedicadas, eu já rui Relator das Contas de Governo, eles trabalham 

até a noite, e fizeram novamente este ano. Então a gente tem muito orgulho de vocês, vocês nos 

honram, muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Desculpa, eu acredito que a relatoria das próximas contas cabem a 

Vossa Excelência. E apenas uma modesta sugestão, inclusive que recebi de Vossa Excelência uma 

vez, se puder, ir formando a equipe para que o trabalho seja permanente, não só no 

acompanhamento das recomendações, mas no monitoramento das questões, poderia ser pensado, 

mas Vossa Excelência que é o Relator que preside, apenas uma sugestão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro [Presidente] Luis da Cunha Teixeira: Muito bem. Eu agradeço 

a Vossa Excelência e comungo desse pensamento, é o que faremos se Deus quiser. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Só para reforçar o que 

Vossa Excelência disse, que este convite que nós todos aqui produzimos, muito bem trabalhado, já 

foi entregue de acordo com o cerimonial a todos os Secretários, chefes de autarquias, de 
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fundações, enfim, do Governo do Estado e que no primeiro dia, o Doutor Paulo Roberto Amoras, e 

a gente gostaria de aqui em público reforçar o convite e Vossa Excelência reforçar também a 

disponibilidade e os nossos agradecimentos ao Doutor Paulo Amoras, que vai compartilhar em um 

dos painéis um tema tão importante que é por um modelo integrado de controle interno e combate 

à corrupção quando vai ter uma mesa, um painel, o nosso ex-Ministro Chefe da CGU, Doutor 

Jorge Hage Sobrinho, que também de pronto quando contatamos ele aceitou em vir ao Estado do 

Pará trazer a sua experiência, discorrer sobre um tema tão importante, e vai contar também neste 

painel com a presença do Doutor Pedro Henrique de Ribeiro Araújo, que é o Presidente do 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado. Portanto, apenas para reforçar, reafirmar e dizer 

que Vossa Excelência falou do nosso fórum e estamos neste momento aproveitando para só 

reforçar o que Vossa Excelência disse, e convidar, pois acredito que também receberam do nosso 

Ministro Augusto Nardes, que vai se fazer presente também na abertura do evento, onde ele um dia 

antes, estará lançando um livro que fala sobre governança pública que foi o tema escolhido pelo 

Excelentíssimo Relator destas contas e também vai ter um tema onde a Doutora Milene terá uma 

oportunidade em um dos painéis, e como o Ministro Nardes que vai proferir a palestra magna, ele 

vai tratar sobre o tema geral do assunto, mas na véspera, no dia 23, no São José Liberto, ele está 

convidando para o lançamento de um livro que fala, que trata sobre governança pública, então 

todos estão convidados, em cada convite que foi sobre o fórum, a programação do fórum se faz 

acompanhar de um convite para o lançamento do livro, no São José Liberto no dia 23, à noite e 

também o Ministro Gilmar Mendes quando estará encerrando o nosso evento, ele vai autografar 

um livro de autoria do mesmo, ele estará lá no Hangar autografando, a Editora Saraiva que vai 

estar apresentando as obras deste grande Ministro e no momento ele também se disponibilizará 

para autografar os livros que forem adquiridos logo após a palestra de encerramento do nosso 

evento, portanto eu acho que não dá para a gente perder nenhum momento. São da maior 

importância todos os temas propostos e todos os palestrantes e todas as pessoas que vão estar e a 

gente quer aqui de público agradecer a disponibilidade do Doutor Amoras, em compartilhar desse 

evento, desse momento conosco. Muito obrigada Doutor Paulo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro [Presidente] Luis da Cunha Teixeira: Muito bem. Então muito obrigado 

Conselheira Lourdes Lima, está ratificando o convite. Doutor Roberto Paulo Amoras, nosso 

Auditor-Geral do Estado, então Vossa Excelência é um dos palestrantes, que seja um entusiasta 

desse convite, é muito importante a gente poder contar com a presença da equipe, pelo menos um 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 
 

Secretário  Presidente 432

representante de cada Secretaria ou órgão do Governo do Estado. E voltando, eu quero muito 

agradecer primeiro aos nossos Conselheiros, que vieram à Sessão cumprir com a obrigação, os 

nossos Conselheiros-Substitutos também, o Ministério Público que vem aqui hoje prestigiar essa 

Sessão com quatro dos seus representantes, muitíssimo obrigado, Doutor Antônio Maria. O 

Governo do Estado através do seu Secretário, nosso amigo, Doutor José Tostes, também veio 

acompanhado com mais dois Secretários de Estado, Roberto Paulo Amoras e também Doutor José 

Colares e ainda mais servidores do executivo, e isso é um prestígio para a nossa instituição, 

entendemos que realizamos hoje uma belíssima Sessão Extraordinária para cumprir com o nosso 

dever, a gente entende aqui, isso é falado por todos, como a Sessão mais importante da nossa 

Corte. É o processo mais importante que examinamos anualmente, portanto eu quero muito 

agradecer pela belíssima Sessão que fizemos nesta manhã. Em nome de Deus, declaro encerrada 

esta Sessão. Ninguém mais desejando se manifestar, a Presidência declarou encerrada a sessão às 

doze horas e vinte e cinco minutos (12h25min) e mandou que eu, Jorge Batista Júnior, 

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

Belém, 25 de maio de 2015. 
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