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ATA DA 80ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARÁ. 

 
Às dez horas (10h) do dia vinte e três (23) do mês de maio do ano de dois mil e 

dezesseis (2016), 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 OLIVEIRA, CIPRIANO SABINO DE 

OLIVEIRA JUNIOR, ANDRÉ TEIXEIRA DIAS, ODILON INÁCIO TEIXEIRA E 

ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES; os Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, 

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 Roberto Paulo Amoras, 

Auditor-Geral do Estado, representando o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Pará, Simão Robison Oliveira Jatene; Excelentíssimo Senhor José Alberto Colares, Secretário 

de Estado de Planejamento; Senhora Adélia Macedo, Secretária Adjunta de Estado do Tesouro 

da Fazenda Estadual, Excelentíssima Senhora Subprocuradora de Contas Deíla Barbosa Maia e 

o Excelentíssimo senhor Subprocurador de Contas Stanley Botti Fernandes; 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 2015, objeto do 

Processo nº. 2016/50520-6. Convido o Excelentíssimo Senhor Roberto Paulo Amoras, Auditor 

Geral do Estado, representando nesta sessão o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 

do Pará, Simão Robison Oliveira Jatene, para compor a mesa diretora dos trabalhos. 

Senhores, considerando que, por imposição regimental, a incumbência de relata as contas do 
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Governo do Estado recai sobre o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, com 

fundamento no art. 15, §3º do Regimento Interno, transfiro a presidência dos trabalhos desta 

sessão à Excelentíssima Senhora Conselheira Vice-Presidente, Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. Em ato contínuo, houve a troca de posições no Plenário, assumindo a bancada da 

Presidência a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que 

proferiu as seguintes palavras: Assumo a direção dos trabalhos e de imediato concedo a 

palavra ao Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, nos termos do art. 51 do Regimento Interno 

deste Tribunal, para a relatoria do Processo de Prestação de Contas do Governo do Estado do 

Pará, exercício 2015. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira: Muito obrigado, conselheira Lourdes Lima. É sempre uma honra poder compartilhar 

com Vossa Excelência a presidência de uma sessão do nosso tribunal. Senhora Presidente, 

senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público, senhor representante do 

governador do Estado do Pará, Paulo Roberto Amoras, servidores do Estado do Pará, 

servidores do TCE, servidores do Ministério Público de Contas. Senhoras e senhores, hoje, 

como relator da prestação de contas do Governo do Estado do Pará, referente ao exercício de 

2015, tenho a honra de cumprir essa missão que é considerada a mais importante dentro das 

competências dessa corte de contas, em atendimento ao Art. 51 do nosso regimento interno. 

Para a emissão do meu relatório – cuja leitura farei mais adiante –, não seria possível 

desenvolvê-lo sem o suporte técnico que tive durante o período de análise do balanço geral do 

Estado. Nesse sentido, merece destaque e meus sinceros elogios, o esforço e a dedicação da 

equipe de técnicos do TCE por mim convidados para desenvolver este árduo e complexo 

trabalho, que resultou na elaboração do relatório técnico. Acompanhei os trabalhos e vi o 

empenho, o comprometimento, a competência dos servidores que integraram a equipe de 

análise das contas de governo. Assim, senhora Presidente, quero registrar meus 

agradecimentos aos membros da comissão, servidores Reinaldo Valino, Ana Paula Maciel e 

Sônia Abreu, que coordenaram os trabalhos. E, também, os servidores integrantes do grupo de 

apoio técnico: Ana Amélia Figueiredo, Carlos Edilson, Clóvis Luz, Cristina Ramos, Cristina 

Frazão, Douglas Domingues, Cleverson Castelo Branco, Érico Lima, Helena Saito, Iran 

Soares, Leandro Lima, Lilian Bendahan, Lorena Barros, Paulo Ramos, Rafael Laredo, Raquel 

Serruya, Ruth Bastos, Chayene Cristine. Muito obrigado. Agradeço, também, a todos os que, 
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indiretamente, apoiaram as atividades desenvolvidas pela equipe na realização dos trabalhos. 

Em especial, a Secretaria de Tecnologia de Informação e a Secretaria de Administração, que 

deram os suportes necessários para que o trabalho se desenvolvesse dentro da normalidade, 

principalmente nos finais de semana e feriados. Quero agradecer, ainda, de forma antecipada, 

aos servidores da secretaria geral, responsáveis pela formalização das decisões emanadas 

dessa sessão extraordinária. Não posso deixar de registrar a atenção do Governo do Estado do 

Pará, dedicada a esse tribunal, que, sempre quando acionado, se colocou à disposição para o 

atendimento das informações adicionais solicitadas. Sobre esse aspecto, louvo, também, as 

diversas reuniões ocorridas entre as equipes técnicas do Governo e do tribunal de contas do 

Estado do Pará antes e durante o período de análise das contas, cujas discussões clarearam o 

entendimento sobre as recomendações formuladas no exercício anterior. Senhora Presidente, 

senhores conselheiros, antes de fazer a leitura do meu relatório, eu gostaria de tecer breves 

comentários sobre um assunto na maior importância, que está em pauta do cenário nacional, 

mas que, desde 2015 – ano da presente prestação de contas – já sentíamos os seus efeitos: a 

crise econômica brasileira. O exercício de 2015 foi um ano atípico, um ano difícil para todos 

os brasileiros, pois, é de conhecimento geral, a grave crise econômica que se instalou no país 

afetando, diretamente, as finanças dos Estados. Por isso, não poderia deixar de mencionar esse 

fato, pois a crise verificada em 2015 e que ainda vivemos em 2016, resultou em graves 

consequências negativas, como: o desemprego, o aumento da inflação, a alta do dólar e a 

diminuição do Produto Interno Bruto, refletindo, negativamente, na gestão das 3 esferas de 

governo. Com a retração da economia brasileira, os Estados passaram a arrecadar menos 

ICMS e outros impostos, levando a um grau de escassez dos recursos públicos para cobrir 

despesas, fazendo com que muitos estados, cada vez mais, dependam dos repasses do Governo 

Federal. Ademais, a crise política e a corrupção – amplamente divulgadas pela imprensa – 

agravaram, ainda mais, a situação difícil do país, proporcionando a incerteza econômica, 

prejudicando a capacidade dos Estados em aplicar recursos e investimentos, com isso, adiando 

a retomada do crescimento. Diante de tudo isso, os tribunais de contas – órgãos fiscalizadores 

dos recursos públicos – possuem papel importante no enfrentamento dos problemas 

ocasionados pela crise ao intensificar as ações de fiscalização, de modo a contribuir para que 

o Brasil saia dessa terrível crise, retome o seu rumo e volte a crescer, para o bem da sociedade 
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brasileira. Bem, senhora Presidente e senhores conselheiros, achei importante e oportuno fazer 

estas considerações, e agora passo a leitura do relatório. O Tribunal de Contas do Estado do 

Pará realiza hoje, em sessão extraordinária, a apreciação das contas do chefe do Poder 

Executivo, pertinentes ao exercício financeiro de 2015, cumprindo com sua competência 

estabelecida na Constituição Estadual, art. 116, inciso I, ao emitir Parecer Prévio, cujo caráter 

é opinativo, já que o julgamento compete à douta Casa Legislativa deste Estado. Em 

obediência ao art. 15, inciso XLII do Regimento Interno desta Corte de Contas, foi-me 

atribuída a competência para relatar o processo de prestação de contas do governo de 2015, 

de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Governador SIMÃO ROBISON OLIVEIRA 

JATENE. As contas de governo foram prestadas neste Tribunal no dia 04 de abril de 2016, 

portanto dentro do prazo previsto na Constituição do Estado do Pará, art. 135, inciso XIX, 

haja vista que a Lei Complementar nº 81/2012, art. 30, § 3º, dispõe que o prazo será 

considerado cumprido com a remessa das contas ao Tribunal de Contas do Estado. 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 relatório do Órgão 

Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo. Destaco que a análise realizada 

nas contas de governo não alcança as contas dos ordenadores de despesa dos órgãos ou 

entidades integrantes da Administração Pública do Estado, as quais serão matérias de exame e 

julgamento próprios nesta Corte. A análise das contas do governador foi efetuada por 

Comissão, com o apoio de grupo de trabalho, ambos designados por meio da Portaria nº 

30.918, de 31 de março de 2016, cuja atribuição principal foi a elaboração do relatório de 

natureza técnica e informativa, constante das fls. 01 a 152 do volume VI. Neste ano, 

especialmente quando se comemora os 400 anos de Belém, que carinhosamente é conhecida 

como “Cidade das Mangueiras” ou “Cidade Morena”, homenageamos a nossa querida capital 

paraense com a ilustração de obras que representam pontos turísticos na capa do relatório, 

bem como a edição de texto na contracapa. Mas, a homenagem precípua desta Corte de Contas 

à Metrópole da Amazônia é exercer com rigor e excelência o papel que a Constituição Federal 

lhe atribui, zelando pela correta e regular gestão dos recursos públicos aplicados em serviços 

e obras para a melhoria da vida de todos os belenenses. O relatório apresenta análises sobre a 

elaboração dos balanços; a observância das normas constitucionais, legais e regulamentares 
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na execução dos orçamentos públicos estaduais, além da realização do monitoramento das 

recomendações feitas na prestação de contas referente ao exercício anterior. Neste último, 

cabe destacar o esforço demonstrado pelo governo do estado, que por intermédio de sua 

equipe técnica, diversas vezes reuniram-se com os técnicos deste Tribunal, para discutir ponto 

a ponto cada recomendação. As análises sintetizadas serão apresentadas a seguir, destacando 

tópicos importantes constantes do relatório ora submetido ao Pleno deste Tribunal.  Eu 

convido, neste momento, para me ajudar na apresentação deste trabalho, a Doutora Ana Paula 

Maciel, que apresentará uma síntese dos seguintes temas: cenário econômico e social do 

Estado do Pará; controle interno; instrumentos de planejamento governamental; execução da 

receita e da despesa; e demonstrações contábeis. Passo, neste momento, a palavra a Doutora 

Ana Paula Maciel.  Manifestação da Servidora Ana Paula Maciel: Bom dia a todos. Iniciando a 

apresentação do primeiro tópico da análise do cenário econômico social, ressaltam-se 3 

enfoques: a balança comercial, o mercado de trabalho, e o mapa da exclusão social. Em 

relação a balança comercial, a participação do Estado do Pará no comércio exterior 

apresentou superávit de 9,3 bilhões de dólares. Porém, esses números vêm decrescendo desde o 

ano de 2011. Mesmo com essa gradual redução, o Estado ainda mantém posição de destaque, 

sobretudo, pelo volume de exportações de minérios, apresentando o terceiro maior saldo 

positivo, atrás, apenas, dos Estados de Mato Grosso e Minas Gerais. Quando ao mercado de 

trabalho, houve redução do saldo de empregos a nível nacional e regional. A região Norte 

perdeu mais de 100 mil postos de trabalho, enquanto o Pará teve o saldo reduzido em 37 mil 

828, o que corresponde a uma redução de 4,67 por cento do saldo de empregos. O mapa da 

exclusão social consiste em um diagnóstico anual e regionalizado da exclusão social do 

Estado. Relativo ao ano de referências da prestação de contas governamental, e ao ano 

imediatamente anterior para fins comparativos. A partir de sua criação – mediante a lei 

estadual 6.836, de 2006 – ele passou a ser elemento obrigatório da prestação de contas do 

chefe do Poder Executivo estadual. Porém, com a lei 8.327, de 22 de dezembro de 2015, o 

mapa da exclusão deixa de integrar o balanço geral do Estado e passa a ser encaminhado, 

anualmente, ao poder legislativo, juntamente com o projeto de lei orçamentária anual, e, no 

mesmo prazo, ao TCE. Porém, em relação a 2015, o mapa ainda fez parte do balanço geral 

para evitar descontinuidade da avaliação da realidade social do Estado. Na análise do mapa 
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destacam-se os seguintes indicadores socioeconômicos: a taxa de mortalidade infantil – que 

corresponde a proporção dos números de óbitos de menores de 1 ano de idade por mil 

nascidos vivos – reduziu em 3 por cento, com destaque a região do Xingu; verificou-se uma 

discreta redução na expectativa de vida da população paraense, em torno de 0,05 por cento, 

que antes era de 72,78 anos em 2014 e em 2015 ficou em 72,75 anos, enquanto que, no mesmo 

período, a média nacional evoluiu de 75,14 para 75,44 anos. As maiores taxas de esperança de 

vida, em anos, foram observadas na região do Caeté, do Tocantins e do Marajó, sendo, essa 

última, dentre as avaliadas, situadas acima da média brasileira; em relação aos leitos 

hospitalares, houve um decréscimo de 4,5 por centro do número de leitos hospitalares por 

habitante, com destaque a região do Caeté; quanto a segurança pública, na comparação entre 

2014 e 2015, os indicadores para o Estado foram favoráveis, apresentando redução de 3,41 

por cento do número de ocorrências policiais; nos delitos reativos – que são aqueles 

praticados contra o patrimônio, conta pessoa, contra a dignidade sexual e as contraversões 

penais – houve um decréscimo de 3 por cento, com destaque a região metropolitana de Belém; 

nos crimes pró ativos – que são aqueles sancionados pela Lei de entorpecentes e pelo Estatuto 

do Desarmamento – houve um acréscimo de 8,5 por cento, com fortes tendências no interior do 

Estado. Na análise do controle interno foram considerados 2 aspectos: a atuação da auditoria 

geral do Estado como órgão central desse sistema, e os processos de trabalho dos órgãos e 

entidades integrantes do Poder Executivo. Destacam-se 3 conclusões positivas: o controle 

interno obteve um controle preventivo em 82,5 por cento das ações contidas no PPA; realizou o 

controle concomitante nos limites fiscais do Estado; e promoveu capacitação de servidores 

estaduais e municipais. Quanto aos instrumentos de controle interno, foram selecionadas 3 

áreas com base nos critérios de risco, materialidade e relevância: o controle de obras públicas, 

transferência de voluntários e controle de inadimplentes. Em relação as obras públicas e as 

transferências voluntárias, verificou-se que o controle adotado precisa ser aperfeiçoado para 

sistemas integrados de controle em todo o Estado. Quanto aos inadimplentes, a forma de 

controle ainda é insipiente e precisa ser aperfeiçoada, com a integração de dados com outros 

entes federais. Quanto aos instrumentos de planejamento, foram realizadas audiências públicas 

no processo de elaboração do plano plurianual, lei diretrizes orçamentárias e lei orçamentária 

anual. Após a revisão de 2015, o PPA encerrou com 67 programas e 651 ações. Destas, 66 
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programas são finalísticos. Dos 66 programas do PPA, 51 pertencem ao Poder Executivo, e 

são compostos por 130 indicadores e 500 ações, com metas físicas estabelecidas. Dos 130 

indicadores, 45 alcançaram a meta programadas, e, das 500 ações, 177 superaram a meta 

física. Em relação a execução da receita e da despesa, o orçamento inicial ficou em torno de 

20,8 bilhões de reais, o orçamento final 23,3 bilhões, sendo que 21,2 bilhões correspondem a 

receita arrecadada e 20,7 bilhões a despesa executada.  Em relação a receita arrecadada – de 

21,2 bilhões de reais, 14 bilhões correspondem a receita própria, sendo 8 bilhões provenientes 

da arrecadação do ICMS, e 7,2 bilhões, correspondem as demais receitas, sendo quase a sua 

totalidade proveniente das transferências recebidas. Na despesa executada – de 20,7 bilhões –, 

foram empregados 3 bilhões na educação, 3 bilhões na previdência social, 2 bilhões na saúde, 

1 bilhão em infraestrutura, 2 bilhões na segurança pública, 4 bilhões nos encargos especiais, e 

5,7 bilhões em outras despesas. De acordo com o balanço orçamentário, houve um superávit 

de 426 milhões de reais, resultante de uma despesa empenhada de 20,8 bilhões, inferior a 

receita arrecadada de 21,2 bilhões. Conforme o balanço patrimonial, o ativo total foi de 16,8 

bilhões, enquanto o total das obrigações foi de 7,7 bilhões, resultando em um patrimônio 

líquido de 9,1 milhões de reais. Quanto a demonstração do fluxo de caixa, houve um fluxo de 

caixa negativo do exercício de 337,5 milhões de reais, mas que foi compensado pelo superávit 

dos exercícios anteriores.  Devolvo, agora, a palavra ao excelentíssimo conselheiro relator, 

Luiz Cunha. Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira: Muito obrigado Doutora Ana Paula. E convido a Doutora Sônia Abreu para 

apresentar uma síntese dos tópicos: gestão fiscal, limites legais e constitucionais, 

monitoramento das recomendações e recomendações. Manifestação da Servidora Sônia: 

Primeiramente, bom dia a todos. A LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para 

a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe cumprimento de metas de resultados fiscais 

e de limites legais por ela estabelecidos. A receita corrente líquida é o parâmetro estabelecido 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Resolução do Senado Federal, para fixação dos 

limites máximos para gasto com o pessoal, formação de dívidas, garantias concedidas e 

operações de crédito. A despesa com o pessoal, do Estado, está limitada em 60 por cento da 

receita corrente líquida. No exercício de 2015 os gastos chegaram a 50,15 por cento da receita 

corrente líquida. A dívida consolidada líquida – fixada em 200 por cento – atingiu 12,04 por 
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cento. As garantias concedidas pelo Estado são limitadas em 22 por cento. Foram concedidas 

garantias em montante equivalentes a 0,88 por cento. As operações de créditos – limitadas em 

16 por cento – atingiram 1,07 por cento da receita corrente líquida. Então, o Governo do 

Estado cumpriu todos os limites estabelecidos. As despesas com o pessoal, do Poder Executivo, 

são limitadas em 48,60 por cento da receita corrente líquida. Aplicada a resolução do Tribunal 

de Contas, número 16.769, de 2003, o Poder Executivo efetuou gastos correspondentes a 42, 

65 por cento da receita corrente líquida, portanto abaixo dos limites de alerta, e prudencial e 

máximo. A disponibilidade de caixa bruta do Governo do Estado de 5,7 bilhões, foi suficiente 

para cobrir as obrigações registradas a curto prazo no montante de 456,3 milhões. Da mesma 

forma, a disponibilidade de caixa do Poder Executivo – escrituradas em 50,2 bilhões foram 

suficientes para cobrir as obrigações a curto prazo, de 266,6 milhões, escrituradas. As metas 

fiscais estão definidas, estabelecidas na LDO, o resultado primário e o resultado nominal. O 

resultado primário é obtido pela diferença entre os valores arrecadados e as despesas 

empenhadas, excluindo-se, destes, as receitas financeiras e o pagamento do principal e o dos 

juros da dívida. Quando a diferença é positiva, resulta em superávit primário e indica o quanto 

o Governo economizou para o pagamento dos juros e encargos da dívida pública. Em 2015, o 

resultado primário alcançou 386,9 milhões, superior à meta estabelecida na LDO, de 82 

milhões. O resultado nominal indica o aumento ou a diminuição da dívida do Governo durante 

o ano. Ele é obtido a partir da diferença entre a dívida fiscal líquida de 2014 e a dívida fiscal 

líquida de 2015. O resultado nominal alcançado foi de 515,6 milhões, superior à meta 

estabelecida na LDO, de 277, 7 milhões. Limites legais e constitucionais são valores mínimos e 

máximos que o Estado deve aplicar em alguns segmentos em atendimento a Constituição 

Federal e Estadual. Na aplicação da saúde, o Estado deve aplicar não menos que 25 por cento 

da receita líquida resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo 

que a receita líquida resultante de impostos é a base de cálculo para fingir a apuração dos 

limites mínimos na educação, e, inclusive, na saúde. Em 2015, o Governo aplicou 3,5 bilhões 

na educação, equivalentes a 26,39 por cento da receita líquida resultante de impostos. O 

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – é um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito 

estadual. É formado, basicamente, por recursos provenientes de impostos e transferências do 
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Estado, dos municípios e do Distrito Federal, sendo complementado pela união, sempre que, 

no âmbito de cada Estado, o valor por aluno não alcançar o mínimo estabelecido 

nacionalmente. Em 2015, o Estado do Pará contribuiu com 2,5 bilhões para o FUNDEB, e 

recebeu desse fundo 1,9 bilhão. Dos recursos recebidos do FUNDEB, O Estado deve aplicar 

não menos que 60 por cento na remuneração de profissionais do magistério da educação 

básica. O Estado aplicou 99,78 por cento. Nas ações dos serviços públicos de saúde, não 

devem ser aplicados menos que 12 por cento da receita líquida resultante de impostos. O 

Estado aplicou 1,8 bilhão, equivalente a 13, 66 por cento. Atendendo ao disposto na 

Constituição Federal e Constituição Estadual, o Estado do Pará transferiu aos municípios 2,7 

bilhões de recursos provenientes de 25 por cento do ICMS, 50 por cento do IPVA, 25 por cento 

do IPI. Cumprindo, portanto, o mandamento constitucional. Os gastos com publicidade são 

limitados a 1 por cento da dotação orçamentária de cada poder. Em 2015, o Poder Executivo 

efetuou gastos no montante de 36 milhões, equivalentes a 0,15 por cento de sua dotação 

orçamentária atualizada. Na análise da prestação de contas do exercício de 2014, foram 

formuladas ao Poder Executivo, 34 recomendações. Destas, 11 foram atendidas, 21 não 

atendidas, 1 atendida parcialmente e 1 não foi avaliada, referente ao mapa da exclusão social, 

em razão das novas regras quanto ao prazo de encaminhamento ao tribunal. Da análise da 

prestação de contas do exercício sob exame, foram formuladas ao Poder Executivo, 29 

recomendações. Sendo 18 inerentes aos instrumentos de planejamento. Obrigada. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Muito obrigado, 

Doutora Sônia Abreu. Senhora Presidente, senhores conselheiros e senhor Procurador, do 

Ministério Público de Contas, a análise realizada por esse Tribunal de Contas no balanço 

geral do Estado, permitiu a elaboração do projeto de parecer prévio para apreciação desse 

plenário.  O Ministério Público de Contas, em sua manifestação minuciosa e detalhada, 

destaca a observância dos limites condicionais dos gastos com: saúde, educação, operação de 

crédito e pessoal. Sobre esse último, o MPC discorre sobre a utilização da resolução TCE 

Pará, número 16.769, 2003, no cômputo das despesas com o pessoal do Estado, acrescentando 

a necessidade de emissão de alerta ao Poder Executivo pelo descumprimento do limite 

prudencial de gastos com o pessoal. Ao final, o Ministério Público de Contas opina pela 

emissão de parecer prévio favorável à aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do 
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Pará, da prestação de contas do excelentíssimo senhor Governador do Estado, Simão Robson 

Oliveira Jatene, referente ao exercício de 2015. Uma vez que, atendeu no essencial ao disposto 

na constituição e nas leis que disciplinam a gestão fiscal do Estado, reiterando as 29 

recomendações indicadas pela unidade técnica desse tribunal. Senhora Presidente, esse 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, bom dia senhora Presidente, Senhor Amoras – nesse ato 

representando o Governador do Estado –, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, 

colegas procuradores aqui presentes, Doutor Colares, secretário de planejamento. Senhoras e 

senhores, como, de forma brilhante, o nosso relator do processo – conselheiro Luís Cunha – 

indicou inicialmente, o Brasil passa por um momento de crise. Uma crise que ninguém sabe se 

começou pela economia, ou pela política e se arrastou para a economia, o fato é que todos os 

meandros da nossa vida, hoje, giram em torno desse momento peculiar – mas com certeza 

passageiro – da história do Brasil. Senhores, em um momento em que a responsabilidade fiscal 

nunca esteve tão em voga, o Ministério Público de Contas, na análise do balanço geral do 

Governo do Estado, se debruçou sobre alguns pontos que ele considera nodais, aqui, para a 

Análise da saúde financeira e fiscal das contas públicas. E, como de forma muito bem-posta, 

indicou a unidade técnica e o conselheiro relator, o Ministério Público analisou os limites 

constitucionais, como a educação, saúde, abertura de créditos adicionais, operações de 

créditos e, em todos esses parâmetros, o Governo do Estado observou as balizas traçadas na 

Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e no PPA. O único ponto que eu gostaria de aprofundar e fazer algumas 

considerações é acerca do gasto com o pessoal, que, como foi bem exposto aqui pelo 

conselheiro relator, uma vez observada a resolução 16.769 de 2003 dessa corte, o Governo do 

Estado teria observado, com sobra, todos os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade 

Fiscal para o gasto com o pessoal. Embora o Ministério Público tenha um entendimento 

diverso dessa resolução – que foi consignado nos autos – é importante que se diga que, fosse 

esse o entendimento a vigorar, o Governo do Estado teria observado com folga, como eu falei. 

Mas é importante que se diga, e deve ser registrado, que a Secretaria do Tesouro Nacional tem 

um entendimento diverso acerca dessa matéria, mas esse entendimento, a gente tem que 
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entender que bateu às portas do Supremo Tribunal Federal, com ADI 3889, de Rondônia, que 

questiona justamente esse cálculo. De modo que o tema não é pacífico, comporta diversas 

interpretações, e a interpretação dada pelo tribunal é uma interpretação plausível que está 

dentro do seu espectro de atribuição. Com todas essas considerações, o Ministério Público 

gostaria de parabenizar o trabalho da unidade técnica, das Doutoras Ana Paula Maciel, da 

Doutora Sônia Abreu, na pessoa de quem eu parabenizo toda a equipe e o grupo de trabalho 

envolvido nessa análise das contas; parabenizo ao conselheiro relator pelo trabalho 

apresentado até aqui e reitero todos os termos do parecer constante nos autos do processo, 

Senhora Presidente.  Considerando a presença do representante do Governador do Estado, foi-

lhe concedida a palavra, conforme dispõe o Regimento interno. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Roberto Paulo Amoras, Auditor Geral do Estado: Bom dia a todos. 

Queria saudar a nossa presidente da mesa, conselheira Lourdes Lima; o nosso Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas, Doutor Felipe Cruz; os nossos conselheiros Nelson 

Chaves, Cipriano Sabino; o nosso relator das contas de 2015 – presidente desta casa –, nosso 

conselheiro Luís Cunha; conselheiro André Dias, Odilon Teixeira e Rosa Egídia. Também 

saudar, na oportunidade, os conselheiros substitutos Julival Rocha e Milene Cunha. É uma 

honra estar aqui nessa cerimônia que nós entendemos que seja a mais importante – não só 

apenas para o Tribunal de Contas do Estado do Pará, mas, principalmente, para o Executivo, 

porque o Executivo tem dois momentos em que ele é julgado, ou apreciado: primeiro, de uma 

forma bem legítima, através do processo eleitoral, em que é submetida a condição de todos 

aquele a quem ele pretende orientar as atividades executivas, a sua proposta de governar para 

todos e da melhor forma possível. E a outra, nós entendemos que é o processo mais técnico de 

apreciação das suas contas, de verificação daquilo que realmente se propôs e que a sociedade 

referendou, vai ter apreciação de uma forma positiva, favorável em relação a corte de contas, 

submetendo a decisão e ao julgamento final da Assembleia Legislativa. Então, não nos caberia, 

nesse momento, entendemos, fazer uma defesa em relação ao próprio processo que nós estamos 

aqui vivenciando, e sim alguns registros, que a gente faz questão de fazê-lo em nome do nosso 

Governador Simão Jatene. Primeiramente, do reconhecimento do trabalho técnico que esse 

tribunal vem desenvolvendo em relação não a estas contas, especificamente, mas as contas de 

todo o mandato do Governador Simão Jatene. Todo ano tem sido o relatório prévio que é 
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submetido à Assembleia Administrativa, um instrumento não apenas de acompanhamento pelo 

Executivo para a sua solução final – que seria o julgamento na Assembleia – e sim como um 

instrumento que lhe orienta, lhe conduz a melhoria da gestão governamental, que é o que se 

pretende a todo instante, a todo momento nas atividades que nos são responsabilizadas quando 

assumimos o mandato governamental. Então, senhor relator e Presidente e a Presidente, nós 

precisamos registrar que o relatório prévio tem contribuído para os resultados que, até em 

uma sucessão eu acredito, favoráveis de avaliações externas que o Governo vem tendo a 

oportunidade de demonstrar a seriedade da sua atuação na gestão fiscal desse Estado, 

certamente o Tribunal de Contas tem uma parcela fundamental no resultado que vem sendo, de 

certa forma, reconhecido, em âmbito nacional, quando algumas avaliações são feitas e 

apontam o Estado do Pará em uma situação favorável de destaque em relação à condução 

desta atuação. Certamente – e isso o Governador vem insistindo com a equipe de Governo –, 

que é lógico, nós não podemos ser hipócritas de não admitir que nós ficamos felizes com as 

avaliações positivas que o Estado vem recebendo em âmbito nacional. Mas, nós temos uma 

compreensão muito maior do que essa, que é a compreensão da responsabilidade de 

continuarmos no esforço que não tem sido fácil, o Presidente e relator das contas fez uma 

introdução que eu acredito que nos limita a sermos bem curtos no nosso pronunciamento, o 

cenário econômico nos impõe, sim, uma condição muito difícil de enfrentamento. E, esse bom 

resultado que nós viemos obtendo, certamente, nos impõem, também, uma responsabilidade. E 

aí eu faço questão de fazer até uma observação, viu Doutor Felipe: é verdade, é bem notório 

que há uma grande parcela ainda, vamos dizer assim, de margem, de disponibilidade de 

despesa com o pessoal se considerarmos a resolução, mas, mesmo com isso – porque esse é o 

marco legal que nós estamos enfrentando –, mesmo assim o Governador do Estado, agora no 

momento muito delicado, porque sabemos isso, vocês podem ter certeza que foi um momento de 

reflexão muito grande, internamente, nós tivemos que tomar uma atitude que eu diria 

impopular, talvez, mas certamente com muita responsabilidade. E, todos sabem que nós não 

tivemos um reajuste salarial porque entendemos que não podemos nos valer destas situações 

que são particularmente até transitórias, em determinados momentos possam vir a ser, e nós 

apostamos que, se responsável, a sociedade num futuro ou no seu tempo devido, quando ela 

consegue amadurecer para reconhecer que essa é a melhor providência, apesar de termos, no 
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momento atual, que vivermos situações como nós estamos vivendo, às vezes de embates 

políticos que o discurso ele realmente fica mais fácil para quando se diz que não há aumento 

salarial. Não se coloca o tema em debate na sociedade se é possível o aumento salarial, mas, o 

Governo fez essa opção, pela responsabilidade, e tem obtido o resultado devido em relação – 

não agora, mas há algum tempo atrás, desde quando assumiu – de caminhar, e se for 

necessário optar entre ser responsável ou agradar, certamente, valendo-se das expressões que 

nos são colocadas sempre no cotidiano da gestão pelo nosso Governador, o Governo optará 

por ser responsável. Então, fazendo essas breves palavras, eu só gostaria de finalizar 

agradecendo e reconhecendo – queria citar aqui, nominalmente – o Doutor Colares, o nosso 

secretário de planejamento, e, em nome dele, saudar todos os servidores da Secretaria de 

Planejamento; a Doutora Délia Macedo, também em nome dela saudar todos os nossos colegas 

da Secretaria da Fazenda; também dirigir – como não poderia deixar de ser – uma saudação 

aos colegas que muito nos auxiliam na Auditoria Geral do Estado, que é o órgão responsável 

pelo controle interno do Executivo, e dizer que, em nome dos senhores, a gente reconhece a 

grande contribuição para uma qualidade da prestação de contas do Estado, que, certamente, 

precisamos ainda evoluir, sempre precisamos melhorar, mas podem ter certeza, senhores 

conselheiros, que aos senhores opinarem pelos seus votos, o esforço do executivo foi ao limite 

da sua competência e da sua responsabilidade, para que a gente possa sempre oferecer um 

instrumento de melhor qualidade de técnica a apreciação dos senhores. Ao tempo, também, de 

cumprimentar – e eu gostaria de citar também, nominalmente – Doutor Carlos Edilson, Doutor 

Valino, Doutora Sônia e Doutora Ana Paula, que eu sei que vocês estão à frente de uma 

grande equipe. Eu não poderia citar todos, mas reconheço e faço questão de registrar o 

empenho, não no sentido de obter as informações, muito mais do que isso na discussão técnica 

qualificada retroagindo, em determinados momentos, de ambas as partes, em alguns pontos de 

vistas que nos pareciam mais assegurados, tecnicamente, mas que, pela compreensão e pelo 

ouvir do contraponto, nenhum assunto ficou tecnicamente não esclarecido para ambas as 

partes. E isso, a gente deve – a última colocação que eu faço – a condução do nosso relator, 

Presidente Luís Cunha, que, ao iniciar os trabalhos, deixou isso muito bem registrado, que essa 

seria a nossa intenção e eu acho que foi muito exitosa Presidente. E, o Governador mesmo, 

também orientou a sua equipe, dizendo da sua conversa com ele, em relação às contas, e, como 
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sempre, a gente aqui faz um registro, queria também, esqueci de reconhecer a importância que 

tem três recomendações, mais especificamente em relação ao controle interno, a questão das 

transferências voluntárias, ao controle da inadimplência, e em relação, também, às obras 

públicas, e dizer também, que o nosso esforço vai ser para que a gente consiga superar isso já 

no exercício 2016, mas, se não for, vocês podem ter certeza que nós vamos trabalhar com 

muito afinco. Toda essa equipe, que aqui são 3 órgãos que estão sendo representados, mas 

representa todo o Executivo, que nós possamos melhorar ainda mais a questão do nosso 

controle, porque todos esses apontamentos nos conduzem a isso: a gerir o recurso público e, 

portanto, ofertar na medida da possibilidade, o retorno para a sociedade daquilo que ela tanto 

necessita, que são vários e quase que incontáveis bens sociais que nós precisamos responder. 

Então, muito obrigado e a gente fica à disposição, também, para qualquer outro 

esclarecimento. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente e, Exercício 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada ao Doutor Roberto Paulo Amoras. E, antes de 

passar a palavra para os senhores conselheiros para a discussão, gostaria de registrar e 

saudar a Doutora Deíla, nossa Procuradora do Ministério Público de Contas, que também nos 

honra com sua presença aqui. Seja bem-vinda e sinta-se à vontade, Doutora Deíla. Agora, a 

matéria está em discussão. Senhores conselheiros que desejarem se manifestar, este é o 

momento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhora Presidente desta sessão, conselheira Lourdes de Lima; Excelentíssimo senhor 

Presidente da Casa, no momento, relator das contas do Governador, por determinação 

regimental, o conselheiro Luís Cunha; senhor Cipriano Sabino; senhor André Dias, 

conselheiro Odilon Teixeira; conselheira Rosa Egídia; Doutor Felipe Rosa Cruz, digno 

Procurador Geral de Contas; excelentíssimo Doutor Amoras, representando, nessa sessão, o 

Excelentíssimo Governador Simão Jatene; e também cito nesse instante, o Doutor José 

Colares, secretário de planejamento, para, em nome de Vossas Excelências, cumprimentar 

todos os servidores do Estado do Pará. Quero cumprimentar nossos conselheiros substitutos: 

conselheiro Julival; conselheira Milene; nossos procuradores, Doutora Deíla; Doutor Stanley, 

que enriquecem esta a reunião com suas presenças; servidores da casa; servidores do 

Ministério Público, servidores do Estado do Pará presentes a esta sessão regimental e 

importante na história desse tribunal. Eu quero cumprimentar na pessoa do Valino, da Paula e 
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da Sônia, a comissão que, brilhantemente, atua para o parecer prévio nas contas do Governo 

do Estado do Pará. Não há dúvida nenhuma em se escutando as primeiras partes desta sessão, 

na leitura do relatório pelo Presidente Luís Cunha, pelos servidores que utilizaram a tribuna 

para isso, comentário profundo e bem analítico do ilustre procurador de contas, eu não vou me 

delongar tanto nesse instante para não prolongar além do que é devida essa sessão. Mas, ao 

lado de reconhecer o empenho para dentro de um estado de caos econômico e político que o 

Brasil mergulha, não há como deixar de reconhecer o trabalho do Governo do Estado no 

sentido de manter suas contas em dia. O nosso apreço pela equipe de Governo, dos técnicos, 

sobretudo, também, os servidores estaduais, mas nesse momento, tirando dados obtidos pela 

comissão que faz esse magnífico trabalho, manifestar não uma crítica, mas uma preocupação 

com o estado brasileiro no momento em que estamos atravessando e que sempre é debatido 

nesse plenário a respeito não só da qualidade dos recursos gastos, mas, principalmente, os 

indicadores sociais. Porque de tudo que aqui se fala, dos números que a gente vê consagrados 

onde o Estado gasta no que se refere a saúde pública e a educação – duas áreas prioritárias, 

juntamente com a segurança pública – gasta acima dos limites determinados pela Constituição. 

De outro lado, reforço e ratifico a informação anterior: muito menos não no sentido da crítica, 

mas da constatação de um gravíssimo quadro social que, por mais esforço que ao longo dos 

anos se tenha feito, não se consegue debelar. Quero me referir, por exemplo, a uma área que 

tive uma grande proximidade, que tudo que resulta do bem-estar, da coletividade, é no sentido 

do que os serviços de infraestruturas são colocados à nossa disposição, porque eles interferem 

na condição da saúde, nas internações hospitalares, enfim, na condição de vida de uma 

população, de uma sociedade. Nós vemos aqui, por exemplo, no que se refere ao período de 

2009 para 2015, uma queda no que se refere aos óbitos infantis. O Pará, em 2009, tinha 18,39 

óbitos infantis para cada mil nascidos vivos em 2009. E caiu, em 2015, para 15,34. Ainda 

assim, abaixo, ou melhor dizendo, acima do referencial brasileiro de 13,82. Então, ainda 

estamos por alcançar a média mínima que gostaríamos, embora essa média mínima ainda seja 

muito longe daquilo que o Brasil deveria sonhar. É muito alta. E vejo aqui, no que se refere no 

relatório, que houve um decréscimo daquelas pessoas que tem abastecimento de água potável 

em suas casas, quando nós sabemos que a água pura, potável, ela é responsável por talvez 3/4 

das internações hospitalares. Ou seja, se eu tiver água de boa qualidade eu impeço que 75 por 
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cento das internações hospitalares aconteçam, se refletindo que sobraria recurso para 

aplicação nas doenças degenerativas. E vai também, Doutor Amoras, no sentido da dificuldade 

orçamentária, de caixa do Estado a ausência intensa de financiamentos nacionais ou 

internacionais para um investimento na saúde pública, na condição de vida e, sobretudo, no 

enfrentamento econômico que estamos observando pela ausência da mão de obra, porque há 

um desemprego generalizado principalmente na área da construção civil, que tem a mão de 

obra menos qualificada. Então, o que nós estamos denotando é que fora o Rio de Janeiro, por 

causa das Olimpíadas, a infraestrutura nesse país não é atacada. E nós estamos tendo um 

decréscimo no sentido de dar a condição da água de abastecimento, a coleta dos resíduos, que 

vem decrescendo ao longo dos anos e isso é fácil de explicar, porque há o aumento – mesmo 

vegetativo – da população. Não estou considerando o fenômeno migratório, mas, cada vez 

mais, o nosso percentual de atendimento decresce, ou seja, contribuindo por uma qualidade de 

vida menos saudável de uma população. E ainda é um dos quadros talvez menos alarmantes do 

país. Independente do esforço, porque não lhe sobra recurso orçamentário e, todos nós 

sabemos, que houve uma falência, Doutor Colares, no financiamento público para as áreas de 

infraestrutura. Então, os Governos Estaduais não têm capacidade orçamentária para fazer 

esse tipo de investimento, que influencia na qualidade de vida da população. Então, gostaria de 

chamar atenção para esses fatos, e, aqui um ponto importante que vai para a página 277: 

quero dizer que quando se pega um trabalho desse Valino, Ana e Sônia, aqui nós 

debruçaríamos muitas horas discutindo, Doutor Felipe, porque são assuntos que mexem com o 

interesse de todos nós. Mas temos que ser sucintos, e aqui vai em uma direção que esta casa, 

ao longo desse tempo, pelas presidências todas que se tem sucedido, é o estímulo que o Estado 

há de ser testemunha do esforço que este tribunal, junto com o Ministério Público de Contas, 

tem feito. No sentido de aprimorar o controle interno, e, aqui mesmo, o próprio Estado 

reconhece, ainda, a deficiência do controle interno, que não é capaz de dar conta de todas as 

obras que promove. Então, também é um ponto que, ao lado das observações, muito distante de 

ser negativa – ao contrário, eu estou realçando a preocupação e o próprio Executivo 

reconhecendo que é preciso melhorarmos mais. E, fazendo esse parêntese em homenagem, 

especialmente aos servidores dessa casa e do Ministério Público que temos feito no controle 

externo, este esforço, no sentido que os órgãos da gestão pública possam aprimorar o seu 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
 
 

Secretário  Presidente 459

desempenho. Inclusive, com o fato de extrema gravidade que da leitura que se faz agora, se 

depreende, exatamente é a falta de um cadastro, até em nível nacional, para que impeçam 

aqueles que fraudam, em um determinado instante em um Estado eles, imediatamente, se 

apresentam como idôneos, em outro Estado, e assim sucessivamente, no nível dos municípios e 

no nível regional e nacional. Mas, levantados esses aspectos que – volto a repetir – muito 

menos no sentido da crítica, mas do alerta para o grave quadro social que este país atravessa, 

eu queria cumprimentar o presidente pelo trabalho denodado, pela comissão que foi capaz de 

montar. Aliás, é um quadro nesta casa que tem tido essa continuidade, e dizer que estão 

respeitados os índices constitucionais, mas, acho que deve servir exatamente de um momento 

de reflexão para todos nós, que ainda é preciso muito trabalho, empenho e patriotismo para 

alcançarmos o objetivo comum a todos, que é transferir para nossa população uma qualidade 

de vida melhor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, conselheira Lourdes Lima; Doutor Felipe Rosa Cruz, eminente e 

digno representante do Ministério Público de Contas; Doutor Paulo Amoras; presente aqui 

nesse momento representando Sua Excelência o Governador Simão Jatene; cumprimentar 

também Doutor Colares, Doutora Délia, e toda a equipe do Estado que está aqui. 

Cumprimentar todos que têm este desafio, posso dizer assim, neste momento que o Brasil 

passa. E eu quero cumprimentar a dedicação da equipe técnica do Estado. Conselheiro Nelson 

Chaves, conselheiro relator Luís Cunha – nosso Presidente –conselheiro André Dias, 

conselheiro Odilon, conselheira Rosa, conselheiros substitutos Doutor Julival Rocha e Doutora 

Milene. Quero cumprimentar, também, a todos que estão aqui do Ministério Público de Contas. 

À equipe técnica, senhor Presidente Luís Cunha, também registro, aqui nos anais, os nossos 

cumprimentos. Parabéns a toda a equipe técnica do Tribunal de Contas. Como já foi colocado 

aqui, pelos nobres conselheiros, em nome do nosso coordenador da equipe, quem escolhe a 

equipe técnica é o relator, Doutor Paulo Amoras, ele que conduz o processo. Mas, 

cumprimentar também Doutor Reinaldo Valino, que é o coordenador, Doutora Ana Paula e 

Doutora Sônia Abreu. Toda a equipe técnica. Aqui tem uma lista, embora seja uma lista que a 

gente possa olha assim, achar, mas é uma equipe pequena perto do tamanho do trabalho que 

eles têm que fazer, e em curto tempo. Além de toda a equipe técnica, destaco, também, o apoio 

técnico do Doutor Clóvis, que fez a revisão do texto, e do Doutor Cléverson Castelo Branco de 
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Queiroz e toda a equipe do Doutor Luís Cunha, relator, liderada pelo Doutor Reinaldo Valino. 

Nós estamos aqui, nesta sessão extraordinária, com a intenção de, obviamente, analisar o 

balaço geral do Estado. O Conselheiro Nelson Chaves, já fez aqui algumas reflexões. Nós 

estávamos aqui conversando, eu e o conselheiro Luís Cunha, com ele inclusive, realmente são 

algumas observações muito importantes que até coincidem com algumas considerações que a 

gente gostaria de fazer. Agora eu quero fazer o registro, para que fique anotado: eu fui, por 

força do regimento, o relator das contas anteriores a essa, dos exercícios de 2015 e 2014. E, 

nós percebemos, aliás, chega a ser cruel, Doutora Deíla, a forma hoje como o Brasil se 

apresenta ou se conduz, onde a União tem um poder extraordinário em cima dos Estados e dos 

municípios. Concentra uma força muito grande – chegamos a 70 por cento dos recursos – e 

muitos acordos, Doutor Paulo Amoras, que foram assinados, outros acordados, não foram 

cumpridos com o Estado do Pará. Que frise e se destaque isso. No ano anterior e este ano 

também. Então, são milhões de reais que deixaram de vir para o Estado, tudo certo, tudo 

pronto, ou seja, não tem nenhum óbice ou qualquer falha do Estado. Ao contrário, o 

Governador com a sua equipe técnica até se dedica dias, horas, meses para se documentar, se 

preparar para colocar apto aquele projeto e o recurso não vem, e outras coisas mais. Então, 

além dessa dificuldade que o Brasil vive, ainda tem o descumprimento dos acordos feitos pelo 

Governo Federal com o Estado do Pará. E podemos o que? Fazer um registro aqui da 

indignação – pelo menos minha, mas com certeza de todos os paraenses –, de repúdio, seja o 

que for. O Governo Federal não tem efetivamente tratado o Pará como merece, para não dizer 

outra situação. E que pese as tentativas e o esforço de todo o Governo. O Governador, muitas 

vezes, para a agenda toda, vai embora para Brasília porque foi chamado para cá, para ali, na 

tentativa de se colocar à disposição, não só dos debates nacionais, mas também para captar 

recursos, que é um dos papéis – talvez o mais importante do Governador seja esse. Mas, nós 

verificamos, outro dia, o repasse feito e nós destacamos aqui com relação a compensação da 

Lei Kandir. Mas, o prejuízo imenso que o Pará carrega nas costas são de anos e anos. Então, 

em que pese todas essas observações. A equipe do Governador Simão, atende a todos os limites 

e a sua equipe, se empenha, como bem disse o conselheiro Nelson e o conselheiro Luís Cunha, 

o relator, no equilíbrio das contas do Governo, basta buscar a situação da Federação, 

conselheiro André, dos outros Estados. Hoje tem uma manchete no jornal: o salário vai ser 
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pago em dia, do Estado. Parece uma coisa tão simples, normal, mas tem muitos Estados que 

não estão com essa situação. Enfim, eu quero fazer esse registro. E eu queria deixar aqui, 

senhor Presidente, senhora Presidente, eminente relator, uma sugestão. Nós tivemos, aqui, as 

recomendações que foram feitas – e eu não vou entrar em detalhes porque já foram colocadas 

por Vossa Excelência e pela equipe técnica –, eu não sei se era possível, mas eu gostaria de 

colocar a análise dos nossos colegas conselheiros, obviamente com a anuência e a permissão, 

o aval de Vossa Excelência, eminente relator, que é importante, não só para o Estado, mas 

também para o Tribunal de Contas, no que tange a efetividade das decisões do Tribunal de 

Contas. Nós temos hoje, Doutor Paulo, cerca de 600 milhões de reais em que estão na seguinte 

situação: o tribunal já julgou, já existem os acórdãos publicados, e essas pessoas estão em 

situação irregular, portanto, esse dinheiro deve voltar para os cofres estaduais. E eu queria 

fazer esta recomendação no sentido de que seja incluída uma ação efetiva do Estado para fazer 

com que esse dinheiro retorne aos cofres públicos. Obviamente que recaia ao Governador com 

sua equipe técnica o empenho, uma dedicação e eu creio que o Presidente e todos os 

conselheiros estarão à disposição para colaborar no que for necessário, porque são 600 

milhões de reais. No momento de crise que nós estamos vivendo, às vezes a gente busca cortar 

o cafezinho, uma folha de papel, e nós temos um recurso muito grande, seria uma arrecadação 

que o Estado teria à disposição para investir no mesmo local ou em outras áreas que quiser. O 

Governador foi eleito, ele tem essa autonomia, ou seja, destinado pela população para 

administrar os recursos do Estado. Então, fortalece o Estado, ou seja, quem não trabalhar 

corretamente terá que devolver o dinheiro efetivamente, não fica esquecido e, obviamente, 

fortalece o Tribunal de Contas, porque a decisão, o julgamento, a análise, a equipe técnica do 

tribunal, o Ministério Público de Contas, todo mundo se empenha e, muitas vezes, essa 

efetividade não acontece. A gente pensa até, muitos falam, especialistas, e um dos problemas 

do Brasil, inclusive foi constatado agora, exatamente, a impunidade. Na operação “lava jato” 

descobriram pessoas que tinham sido processadas, estavam presas e continuavam atuando na 

corrupção e já foram condenadas de novo. Quer dizer, a impunidade acaba deixando isso 

acontecer, mas não é brincadeira. São 600 milhões de reais que eu acho que deveria o 

empenho de todos, principalmente do Estado, que hoje seria o maior interessado, que é o 

contribuinte, obviamente, mas de qualquer maneira é importante. Eu quero frisar a seguinte 
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questão: hoje, nós estamos discutindo o balanço geral do Estado, que eu chamo de balanço 

geral as contas do Governo. As secretarias não estão sendo julgadas. Muitas vezes as pessoas 

perguntam: “poxa, mas olha, tem um problema ali em tal município, mas as contas foram 

aprovadas”, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E essas que eu estou me referindo, 

600 milhões, são exatamente essas situações, fora das contas do Governo. E eu queria, se fosse 

possível, pedir aos eminentes conselheiros, meus colegas, principalmente ao nobre relator, se 

concordar, incluir nas recomendações que houvesse uma efetividade na direção de buscar esse 

recurso, porque é do contribuinte. Os Governadores todos aplicaram esse dinheiro na maior 

boa-fé, com a intenção de que o recurso fosse chegar à ponta, mas não chegou. Então, agora é 

a hora desse cidadão responsável devolver ao Estado e usar todos os mecanismos, porque nós 

não podemos abrir mão de nenhum centavo, ainda mais uma quantia como esta, que, se 

somando a outras situações, nós vamos passar da casa dos bilhões de reais. O dinheiro que o 

Estado deixou de receber, o dinheiro que não foi repassado, o FUNDEB que foi para lá e 2,5 

voltou e 1.900 já são 600 milhões, e uma série de outras somas que, se for ver, a gente vai 

acrescentar. Então, eu queria, Senhor Presidente, eminente Presidente e conselheira Lourdes 

Lima, cumprimentar a equipe técnica, como já fiz, parabenizar. Alguns registros que teria a 

fazer, a própria equipe técnica, na apresentação já fez e o eminente relator também já fez essa 

ponderação elogiando o trabalho do eminente relator, conselheiro Luís Cunha e da equipe 

técnica, em nome de todos, frisando as pessoas que eu destaquei, agradecendo também ao 

apoio da equipe do Governo. Então, parabéns ao relator, parabéns ao Estado na busca muito 

difícil do equilíbrio das contas. O tribunal teve que cortar na carne, demitiu mais de 200 

temporários, foram medidas difíceis. Não é fácil para ninguém tomar essas decisões, é muito 

difícil. Então, eu sei como é um pouquinho dessa situação, conselheiro Luís Cunha vive, 

conselheiro Nelson já passou, conselheira Lourdes antes de mim foi a Presidente, da 

dificuldade que a gente tem na administração dessas situações. Cumprimento ao Governador, 

em que pese todas as dificuldades, tem as contas equilibradas, e toda a equipe do Estado. 

Senhora Presidente, com essa proposta modesta, simples, mas acho que é bom para o Estado, 

para o tribunal e para todos nós, no sentido de fazer com que as decisões do tribunal de contas 

sejam efetivadas, aconteçam e as pessoas devolvam o que devem ao erário estadual. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia, 
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Presidente, obrigado. Quero cumprimentá-la nessa manhã de hoje, nesse exercício dessa 

função tão importante de presidir esta sessão. Cumprimento, também, o conselheiro Nelson 

Chaves, conselheiro Cipriano, Presidente Luís Cunha e então relator nesta manhã, conselheiro 

André Dias, conselheira Rosa. Os representantes do Ministério Público, Doutor Felipe Rosa 

Cruz, Stanley, Deíla. Conselheiros substitutos Julival e Milene. Representantes do Governo do 

Estado, Doutor Paulo Amoras – auditor geral – e Doutor Colares, também, que se encontrava 

presente aqui nessa manhã. Presidente, antes de mais nada, quero parabenizar o nobre relator, 

o eminente relator, pela elaboração de um documento muito importante. Tecnicamente, ele é 

muito interessante. Ele traz várias situações da nossa situação do Estado. E aproveito aqui, já 

cumprimento na pessoa do Doutor Valino, Ana Paula e da Sônia, aos demais integrantes da 

equipe pelo bom trabalho realizado. Hoje, no momento histórico que se passa a nossa 

república, Presidente – dada a manifestação já do procurador geral, nas palavras do Doutor 

Amoras, dos conselheiros que me antecederam –, nós passamos um momento histórico 

interessante na república, um momento de crise e que a gestão fiscal responsável nunca foi 

enaltecida como agora, inclusive, tivemos o afastamento da Presidente da República por 

questões de impropriedade na condução da gestão fiscal. E aqui nesse relatório, tão bem 

relatado por Sua Excelência, o conselheiro Luís Cunha, ficou demonstrado que o Estado tem 

sim feito um esforço que me deixa satisfeito e deixa, de todo modo, a sociedade também 

satisfeita, de cumprir a gestão fiscal. E cumprir a gestão fiscal, muitas vezes, como disse o 

Doutor Amoras, necessita de opções, às vezes um tanto impopulares, mas que elas são 

necessárias nesse momento para que a gente consiga, em um futuro próximo, equacionar 

determinados números, determinados resultados. Verifico, também, que os limites 

constitucionais de saúde e educação, eles foram alcançados. Aqui nós estamos tratando de 

contas macro, contas de Governo. Não se está discutindo, nesse momento, a qualidade da 

saúde nem da educação. Mas, de todo modo, é importante a gente fazer algumas ponderações a 

respeito desses aspectos. Como bem frisou o conselheiro Nelson, os indicadores sociais que 

constam no relatório, eles tiveram uma queda nesses últimos anos. É importante que saibamos 

os porquês disso. Aqui, há de se reconhecer o esforço do Estado – e aqui enalteço, secretário 

Colares, a Seplan, nesse sentido –, acho que a gente tem reformulado o GP Pará no sentido de 

fazer constar as metas físicas, e que todos os órgãos e entidades do Estado alimentem o 
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sistema, para que eles possibilitem uma melhor avaliação dos programas governamentais do 

Estado, o que é muito importante. Mas, ainda eu vejo uma certa timidez nos indicadores lá 

constantes. A minha avaliação é que muitos deles são indicadores de monitoramento, mas nós 

precisamos de indicadores de fato de avaliação, que nos digam os porquês de determinadas 

medidas públicas não estarem tendo o êxito desejado. É, naturalmente, que esse é um assunto 

que deve se refletir nas contas de gestão e que atingem de forma indireta as contas do 

Governo. Então, eu louvo o esforço, e é sempre interessante que a gente melhore a avaliação 

dos problemas governamentais. E penso que as recomendações dirigidas aqui como 

instrumentos de controle, como obras públicas, transferências voluntárias e créditos não 

quitados, elas são extremamente importantes, Doutor Amoras, para que a gente, de fato, 

fomente um controle social. A sociedade precisa estar mais perto do governo, ela precisa nos 

fiscalizar com mais vontade. E, quando a gente facilita isso para a sociedade, elas contribuem 

com muito mais soluções que às vezes, nós que estamos no Governo – por uma questão de 

assimetria informacional – não conseguimos enxergar. E a sociedade pode nos dar muitas 

soluções nesse sentido. Então, o fomento ao controle social, é extremamente pertinente. E 

penso, Doutor Amoras, que um instrumento de controle relativo a créditos não quitados – que, 

em outras palavras seria e implantação de um CADIN em nível estadual –, ela vai ao encontro 

da preocupação do conselheiro Cipriano, da efetividade das decisões do TCE, que, em última 

análise é a cobrança. Se houver um CADIN instituído e essas pessoas que devem ao Estado 

estiverem neste CADIN antes de fazerem negócios com o Estado, contratarem com o Estado, 

naturalmente vão ter que quitar suas dívidas. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira – presidente em exercício: Senhor Presidente, 

mais uma vez, este tribunal cumpre a sua missão constitucional consubstanciada no Art. 116, 

inciso I da Constituição Estadual, antes mesmo do prazo albergado. Hoje, nós estamos pelo 

Art. 95 do regimento interno desta corte de contas. Congratulo-me com Vossa Excelência, 

conselheiro Luís da Cunha Teixeira, pelo seu empenho na apreciação das contas de Governo 

relativas ao exercício de 2015. Sua Excelência o senhor Governador Simão Jatene, 

Governador do Estado do Pará, onde faço um retrospecto da apreciação das contas de 

Governo. Denota-se que é a segunda vez que Sua Excelência figura na relatoria das mesmas e 

já faz com brilhantismo que lhe é peculiar. Ratificando sua dedicação e empenho na missão 
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constitucional que lhe foi outorgada. Cabe também, destacar o relevante e indispensável papel 

do nosso parceiro, Ministério Público de Contas que, mais uma vez, desempenhou com 

excelência seu mister. Parabenizo, ainda, a valorosa equipe de servidores deste tribunal, 

cumprimentando o secretário Carlos Edilson, em seu nome e em nome do Doutor Valino, da 

Doutora Sônia Abreu e da Doutora Ana, cumprimentamos todos os servidores desta corte de 

contas, que, com reconhecida competência e dedicação, atuaram no desempenho de suas 

atribuições legais. Mesmo diante das dificuldades, nós percebemos que denota-se que a 

execução orçamentária do Estado não foi maculada. Pelo contrário, e eu parabenizo as 

pessoas do Doutor Paulo Amoras e do Doutor Colares, secretário de planejamento, a toda a 

equipe do Estado pela dedicação e empenho e ao Excelentíssimo Governador com toda a sua 

equipe no sentido de manter o equilíbrio fiscal das contas de Estado. Encerrada a fase de 

discussão, passo a palavra a Sua Excelência o Conselheiro Relator, Luis da Cunha Teixeira 

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

Luis da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, conselheira Lourdes Lima, senhores conselheiros, 

senhoras conselheiras, senhor representante do Ministério Público, senhor representante do 

Governador, Roberto Paulo Amoras. Eu quero, primeiro, cumprimentar e agradecer as falas 

do procurador do Ministério Público, Doutor Paulo Amoras, em nome do Governo do Estado 

do Pará, dos nossos conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Odilon Teixeira, Lourdes 

Lima. E, já determinar nossa equipe técnica que acolha a proposta do eminente conselheiro 

Cipriano Sabino, para fazer parte da nossa decisão. Importante destacar, isso vale muito para 

o Ministério Público de Contas e na gestão de Vossa Excelência, conselheiro Cipriano Sabino, 

neste plenário, houve um evento em que o Ministério Público de Contas à frente, com o TCE, 

com a Secretaria da Fazenda, com a PGE, com a Auditoria Geral do Estado, celebraram um 

termo para que agilizasse essas cobranças. E o que eu tenho conhecimento, porque a 

Procuradoria Geral do Estado tem feito um esforço extraordinário no sentido de dar 

celeridade a essas execuções. O conselheiro Cipriano está certo. Eu fui perguntado, 

recentemente, em um evento da rede de controle, em que 12 instituições públicas que ainda não 

são suficientes, entrarão outras, Doutor Amoras, na rede de controle. Vai entrar o Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará e muito provavelmente a OAB, para 

fortalecer a rede de controle. E a repórter justamente perguntou das condenações. O valor 
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supera 600 milhões aqui apresentado pelo conselheiro Cipriano, porque a um determinado 

tempo, ainda um pouco superior a isso, principalmente nos últimos 10 anos e, 

recentemente, na gestão ainda do conselheiro Cipriano Sabino, um trabalho magnífico da 

corregedoria do nosso tribunal, resultou, com o apoio de todos os nossos conselheiros, um 

avanço extraordinário de redução desse passivo, e foi o período em que eu presenciei as 

maiores condenações deste tribunal. Mas aí, no momento em que a gente conclui o nosso 

trabalho aqui, esgota a nossa competência, a gente não tem mais o que fazer. Determinei a 

nossa assessoria de comum acordo com a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria Geral 

do Estado, para que a gente tenha com precisão um número. Por enquanto é estimado em 

torno de 5 por cento. Com precisão. Quanto retornou? Mas não supera 5 por cento. De 

todas as condenações que já proferimos aqui nesse tribunal. Isso é lamentável, mas, pelo 

menos no caso do Estado do Pará, há um caminho. Essas pessoas estão inscritas na dívida 

ativa do Estado e a Procuradoria do Estado, a PGE, está executando essas pessoas, a 

gente sabe que está andando. Depende muito, também, do judiciário concluir esses 

processos. Mas, nos municípios, a situação é lamentável. Com devido respeito ao nosso 

tribunal irmão, que faz a sua parte, porque as prefeituras – e eu posso até dizer que quase 

todas, se não todas do Estado do Pará, não reúnem as condições de organização de 

estrutura, corpo jurídico próprio para fazer essa execução. Isto é, quando o município do 

Estado do Pará é condenado pelo TCM, não acontece nada. Se tiver ainda precariamente, 

um julgamento pela Câmara Municipal. Mas não tem a execução para cobrar esse 

dinheiro. Esse dinheiro não volta aos cofres das Prefeituras Municipais. Também é um 

tema relevante, agradeço ao conselheiro Cipriano Sabino. Acho que temos que fazer um 

trabalho nessa direção. Isso é importante para a sociedade até para justificar a existência 

da nossa instituição. Punir uma pessoa, condenar uma pessoa, mas lutar para que esse 

dinheiro volte a sociedade entrando para os cofres públicos do Estado. Portanto, eu quero 

acolher essa proposição, considero importante. Senhores, senhora Presidente, senhores 

conselheiros, senhor representante do Ministério Público, senhor representante do 

Governador, o relatório técnico, emitido pela comissão de análise das contas do Governo, 
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apresenta resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, 

econômica e fiscal do Governo do Estado do Pará no período de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de 2015. O relatório técnico não evidenciou desequilíbrio das contas 

governamentais, demonstrando responsabilidade na condução da administração da coisa 

pública. No entanto, alguns aspectos abordados e que redundaram em recomendações, 

merecem reparos por parte do poder executivo. Embora tais recomendações não ensejam, 

ou melhor dizendo, corrigindo: não sejam vetores capazes de macular a presente prestação 

de contas. Elas contribuem somente para o aprimoramento da gestão pública. Não 

vislumbro a necessidade de emissão de alerta ao poder executivo, considerando que os 

limites de gasto com o pessoal foram cumpridos, em observância a lei de responsabilidade 

fiscal e a resolução do TCE número 16.769, de 2003, em vigência no Estado do Pará. 

Portanto, diante do exposto no relatório técnico, da manifestação do Ministério Público de 

contas e de tudo mais que dos autos constam, voto da seguinte forma: pela emissão de 

parecer prévio favorável à aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, das 

contas do excelentíssimo senhor Governador do Estado, senhor Simão Robson Oliveira 

Jatene, referentes ao exercício financeiro de 2015; pela fixação do prazo de 180 dias – a 

contar da data da publicação do parecer prévio – para que o Poder Executivo encaminhe 

informações a essa casa, acerca das providências adotadas em relação as recomendações 

formuladas, subsidiando a plena fiscalização deste tribunal mediante monitoramento; e, 

finalmente, pela remessa dos presentes autos, incluindo parecer prévio desta corte de 

contas, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará tem atendimento ao prazo 

constitucional até o próximo dia 3 de junho de 2016, considerando que o julgamento 

político-administrativo compete aquele parlamento. Senhora Presidente, senhores 

conselheiros, é assim que voto. Muito obrigado. Proferido o voto do Relator, a matéria foi 

submetida à deliberação plenária. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Meu voto é de acordo com o parecer prévio apresentado pelo relator. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Voto de 

acordo, aprovo junto com o relator as contas e agradeço ao eminente relator por ter 
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incluído a minha proposta como sugestão, como recomendação o objetivo de nós tentarmos 

a efetivação das decisões do tribunal. Eu agradeço muito ao conselheiro relator, muito 

obrigado. Parabéns pelo trabalho, voto de acordo, Presidente. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Conselheiro relator Luís Cunha, pude 

acompanhar os esforços multilaterais feitos por Vossa Excelência. Quer dizer, Vossa 

Excelência não só procurou cumprir um cronograma, Vossa Excelência procurou 

antecipar este cronograma, forneceu um documento para que nós pudéssemos lê-lo com 

antecedência, julgá-lo e discuti-lo, antes mesmo de Vossa Excelência proferir o voto. Vossa 

Excelência teve a capacidade de contextualizar estas contas no momento conjuntural que 

vive o país. Eu estou falando apenas o que foi falado por todos aqui, pelo Ministério 

Público, pelo conselheiro Nelson, pelo conselheiro Cipriano, pelo conselheiro Odilon e 

pelo Doutor Amoras. Por isso, eu começo o meu voto por aplaudir Vossa Excelência. Esse 

é um momento que tem que ficar registrado nos anais da casa. E, se um dia eu vir a 

analisar contas de Governo, terei como parâmetro a boa condução que Vossa Excelência 

deu neste caso específico. Não posso deixar de deixar registrado, também, a gratidão junto 

a cada um dos funcionários dessa casa que se empenharam, e que são muitos. Aqui já 

foram citados aqueles que são mais visíveis, mas, sei que um trabalho dessa envergadura 

não dá para ser exercido apenas por 3 ou por 4. Por isso, eu abraço a todos quando 

abraço a instituição. Tanto as palavras colocadas pelo conselheiro Nelson e pelo 

conselheiro Cipriano, quanto pelo conselheiro Odilon, acredito que elas fortalecem e 

acrescentam ao vosso relatório, – e, por fim, ao vosso voto –, contribuições fundamentais 

para o bom exercício não só da função julgar, mas, principalmente do aplicar dos recursos 

públicos. E queria, Doutor Amoras e Doutor Colares, mais visíveis neste momento, que os 

senhores anotassem como uma preocupação grande desta corte e que já não é a primeira 

vez que se faz esta recomendação. No caso específico de dar continuidade ao processo que 

nós terminamos aqui quando oferecemos à SEFA e à Procuradoria do Estado para a 

cobrança das dívidas. É isso que vai dar certeza de que aquele que se comporta mal será 

punido. Mas, fundamentalmente, conselheiro Cipriano e conselheira Presidente Lourdes, 
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falta esse dinheiro para o povo do Estado do Pará. 600 milhões é muito dinheiro. Por isso, 

conselheiro, por tudo isso, Luís Cunha, eu acompanho o voto de Vossa Excelência e 

agradeço à senhora Presidente a paciência em me ouvir. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu acompanho o relator na íntegra. Voto 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Excelentíssima Senhora Conselheira Lourdes Lima, que ora preside essa sessão 

extraordinária; Conselheiro Luís Cunha, Presidente desta Casa e relator das contas sob 

análise, Conselheiro Nelson Chaves, Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro André 

Dias, Conselheiro Odilon Teixeira, Doutor Paulo Amoras, digno Auditor Geral do Estado, 

neste ato representando o Governador Simão Jatene; Doutor Felipe Rosa Cruz, 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas, na pessoa de quem saúdo os demais 

membros daquele Parquet aqui presentes; Doutora Milene Cunha e Doutor Julival Rocha, 

Conselheiros Substitutos desta Casa; Doutor José Colares, Secretário de Planejamento do 

Estado do Pará, na pessoa de quem eu cumprimento os demais servidores das secretarias 

de Estado aqui presentes; Doutor Reinaldo Valino, Coordenador da Comissão de Análise 

das contas em pauta, em seu nome eu saúdo os demais integrantes da competente equipe 

técnica de trabalho que elaborou o minucioso relatório aqui ilustrado pela apresentação 

das Doutoras Ana Paula Maciel e Sônia Abreu Elias, que embasaram o brilhante voto do 

digno relator deste feito. É com muita satisfação e responsabilidade que participo, pela 

primeira vez como membro desta Corte, da apreciação e emissão de parecer prévio 

conclusivo acerca das contas anuais do Governo do Estado. Diante do apurado pela equipe 

técnica deste Tribunal e tudo o mais relatado pelo eminente Conselheiro Luís Cunha, eu 

acompanho seu voto na integralidade, uma vez que as contas anuais do Excelentíssimo 

Governador do Estado atenderam ao disposto na Constituição e demais leis que regem a 

gestão fiscal do Estado, além de normas regulamentadoras, nas quais se inclui a Resolução 

16.769, de 2003, desta Corte de Contas. É como eu voto. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente em Exercício Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Resta-me 

acompanhar na íntegra o voto prolatado por Vossa Excelência, conselheiro Presidente Luís 
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da Cunha Teixeira, por considerar que o mesmo está de acordo com os princípios 

norteadores do direito e da contabilidade aplicada à administração pública deste Estado. 

Eu parabenizo, mais uma vez, Vossa Excelência, toda a equipe, o Ministério Público e o 

Governo do Estado. Em seguida, a Presidência fez constar de ata que resolveu o Plenário, 

unanimemente, aprovar o projeto de Parecer Prévio apresentado pelo Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, cujo teor foi objetivado na Resolução nº. 

18.820, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente em 

exercício Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Concluído o julgamento do processo, restituo 

a direção da presente sessão ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira para os atos de finalização. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

[Presidente] Luis da Cunha Teixeira: Muito bem. A mim, neste momento, resta agradecer 

mais uma vez a conselheira Lourdes Lima que, na condição de vice-presidente, mais uma 

vez me ajuda a presidir uma sessão. Esta de hoje especial, extraordinária, com a finalidade 

de apreciar e aprovar o parecer prévio das contas do Governo do Estado do Pará, 

exercício de 2015. E eu, antes de encerrar, primeiro agradecer o esforço dos 

companheiros, de compatibilizar suas agendas para que a gente tivesse presença 100 por 

cento dos titulares nesta sessão. Muito obrigado aos nossos conselheiros e conselheiras. 

Extensivo aos nossos conselheiros substitutos, mesmo não votando, mas em respeito ao 

rito, a instituição, ao que significa esta sessão de hoje, compareceram aqui a conselheira 

Milene e o conselheiro Julival. Ao Ministério Público, que mesmo tendo um tempo 

considerado curto para se manifestar, conseguiu concluir o trabalho antes do prazo. Muito 

obrigado e parabéns Doutor Felipe, extensivo a todos os integrantes do Ministério Público. 

Eu quero também fazer um agradecimento e um elogio ao Governo do Estado na pessoa do 

auditor geral, Doutor Roberto Paulo Amoras, envolvendo também mais 2 secretarias: a de 

planejamento na pessoa do seu titular Doutor Colares, que está aqui, secretário de 

planejamento e a Secretaria da Fazenda, através da Doutora Délia. Isso vale para todos os 

servidores do executivo que estão aqui presentes. Elogiável a prática que adotamos 

recentemente nessa casa e eu digo elogiável porque houve receptividade. Procuramos o 
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executivo para conversar e o executivo conversou. Eu quero aqui, Colares, Vossa 

Excelência está aqui presente, mas não estava em uma sessão anterior em que o nome de 

Vossa Excelência foi tratado aqui. O seu gesto serviu de exemplo, é uma referência para 

nós. Ele, quando se deparou com um problema na sua secretaria, convênios – alguns já 

vencidos –, ele procurou o tribunal para dizer: “não dou conta de cumprir com isso, não 

dou conta de pagar mais de 80 mil de multas. Gostaria que vocês recebessem uma 

comissão para nos ouvir.” E ele veio 3 vezes com uma comissão técnica da SEPLAN para 

discutir o assunto. E, graças a essa iniciativa dele, a gente fez uma resolução, o prazo que 

era de 60 dias passou para 240 dias para o órgão concedente examinar os convênios, 

entendendo ser um prazo suficiente. Porque, em 60 dias não era, realmente, suficiente. Eu 

entendo isso como importante porque foi o problema colocado por ele que fez o tribunal 

mudar de postura. Isso aqui serve de simbolismo para nós nesta relação, Doutor Colares, 

do fiscalizado com o fiscalizador. A gente não está aqui só para punir, cobrar. Não. Nós 

temos um papel muito maior. Primeiro orientar, que é uma função nossa, importante e 

estamos fazendo isso muito bem. Elogiável trabalho em 10 anos feito pela instituição com 

várias iniciativas aqui. Conselheiro Nelson Chaves pontuou a ação do controle interno, que 

eu quero elogiar o trabalho do controle interno do Estado, mas, mesmo assim, conselheiro 

Nelson, ainda falta um pouco. A gente sabe do trabalho que o Doutor Amoras vem fazendo 

a frente da instituição e ele também tem procurado dialogar com o TCE. Mas eu vejo, 

conselheiro Nelson, um controle interno bem consolidado na gestão pública e estadual, 

toda a administração, e já avançou significativamente nos municípios, graças à ação mais 

recente do TCM. Porque nos municípios era um controle interno que eu posso dizer assim, 

mascarado, apenas para cumprir a lei. E o TCM foi para cima, o controle externo está 

funcionando. Nós vamos – eu quero deixar isso como legado da minha administração que 

já está caminhando para o seu fim – melhorar este trabalho das contas de Governo. Fica 

aqui, até como proposta para merecer apreciação dos senhores. Precisamos ter uma 

controladoria exclusivamente para as contas de Governo, para que a gente trabalhe o ano 

todo. Hoje, concluímos um trabalho, mas amanhã começa outro do monitoramento. 
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Porque, acima de tudo, secretários – principalmente Colares e Amoras –, nós queremos 

contribuir, o Ministério Público incluso nisso, para o aperfeiçoamento da gestão pública. 

Eu vou falar agora como cidadão, não só como um conselheiro que está exercendo o 

controle externo. Eu fiquei muito orgulhoso ao receber no nosso gabinete, semana passada, 

uma representação do tesouro nacional que compareceu na nossa cidade para um evento 

do Conselho Regional de Contabilidade, e saber que a Secretaria do Tesouro Nacional, 

publicamente, faz um reconhecimento da gestão fiscal do Estado do Pará, nos dando a 

maior nota. O único Estado que recebeu a maior nota. A maior e melhor nota, a nota A. 

Isso é gratificante, e tudo isso temos que levar em conta. Mas também não pode nos 

acomodar, não pode. A gente viu aqui nos discursos dos nossos colegas do Ministério 

Público que um ou outro ponto a gente precisa ainda discutir e trabalhar. Também foi 

comentado aqui neste plenário, suscitado pelo conselheiro André Dias, um outro elogio 

nacional, que dos 10 melhores hospitais brasileiros, 2 são do Estado do Pará. E, que por 

conta disso, já está em andamento um estudo nosso que a gente quer fazer um comparativo 

do hospital administrado, exclusivamente, pelos servidores do Estado e aqueles que são 

administrados pelas OS. A gente vai fazer um comparativo, até para orientar o governador. 

É nosso trabalho. A gente quer saber qual que tem o melhor padrão de qualidade, de 

eficiência. Eu sei que, Doutor Colares e Amoras e extensivo, também, a Doutora Délia da 

SEFA. Queremos aprofundar um diálogo com vocês. Nós estamos certos do que queremos, 

aonde queremos chegar, principalmente. Com o apoio dos nossos conselheiros, aqui, nós já 

provamos um documento que a gente chama de planejamento estratégico, que eu não 

inventei nada, veio no meu momento de fazer um novo planejamento estratégico. A gente 

cumpriu o último, ainda peguei 1 ano do planejamento da gestão do conselheiro Cipriano, 

então, nós sabemos aonde queremos chegar. O nosso planejamento estratégico é para 6 

anos, é até 2021. E uma coisa, também, que eu considero elogiável, que merece respeito, é 

saber que, na nossa corte, a gente já sabe quem vai ser o presidente daqui há 8 anos. Isso 

merece respeito, porque está consolidado, a gente está respeitando o rodízio. Eu acho que 

uma instituição que se preza tem que fazer isso e eu considero isso um ponto importante. 
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Aqui só não vai se tornar Presidente o conselheiro Nelson porque ele não quis, ele abriu 

mão, há muito tempo, dessa condição de pleitear. Dá tempo, mas ele já disse que não. Mas 

todos os outros vão administrar a instituição. E eu vou concluir a minha fala dizendo, 

senhor procurador, que o que a gente conseguiu fazer até agora, foi com o apoio dos 

nossos conselheiros, eu não posso me queixar. Sem o apoio dos conselheiros a gente não 

tinha como chegar aonde chegamos. Vi uma nota essa semana, conselheiro Nelson, 

sabendo que o TCE cidadão estava em Itupiranga, Sul do Pará. Em Jacundá, a nossa 

representação de Marabá funcionando, dando repercussão, realizando o TCE cidadão no 

Sul do Pará. Saber que a nossa ouvidoria, estando a frente Odilon Teixeira, está 

funcionando plenamente. Mais um canal de comunicação com a sociedade. E eu, ao ter em 

mãos um trabalho feito pela equipe de servidores, e estão todos aqui. Eu os convido até, 

nesse momento, a ficar em pé. Primeiro, os 3 que coordenaram. Valino, Sônia e Ana Paula. 

Esses 3 coordenaram uma equipe maior, e agora eu peço a equipe maior que fique em pé. 

Todos os integrantes das contas de Governo. Quero elogiar, agradecer o trabalho que 

vocês fizeram. Está aqui, nas mãos dos conselheiros, do Ministério Público e do Governo, 

um trabalho técnico, extremamente técnico. Elogiar o trabalho no final de semana, no 

feriado, porque era preciso. É nesses momentos que a gente vê, realmente, que a gente 

pode contar com vocês. Temos servidores públicos comprometidos com a instituição e com 

a sociedade Paraense. Muitíssimo obrigado. E agora, amigos, agradecendo novamente a 

presença de todos os nossos conselheiros do ministério público, em pessoa do seu 

procurador chefe, Doutora Deíla, Doutor Stanley. Governo do Estado. O Doutor Amoras 

quer fazer um pequeno comentário. Manifestação do Representante do Governo do Estado 

Auditor Geral do Estado Roberto Paulo Amoras: Desculpa interromper o Presidente, mas, 

nós queríamos registrar, também, a compreensão e importante decisão do colegiado ao 

tribunal, em relação a prorrogação do prazo de prestação de contas dos gestores. Foi 

prorrogado por praticamente 60 dias e isso vai contribuir muito, certamente, para a 

qualidade da prestação de contas dos gestores que não é o tema, mas que, de certa forma, 

sempre – como disse o nosso conselheiro Odilon – há um reflexo indireto, mas um reflexo, 
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na prestação de contas de gestão. E aí a gente queria, formalmente, agradecer a acolhida 

dessa proposição do executivo por Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Fiz questão que ele falasse, 

conselheiro Cipriano, porque ele é auditor geral do estado, Doutor Roberto Paulo Amoras, 

e isso aconteceu porque eu pude contar com o apoio de vocês. Na hora de discutir, todos 

compreenderam, vamos aprovar. E com isso a gente vai ajustando as coisas e isso facilita 

para todo mundo o trabalho de quem executa com o trabalho de quem fiscaliza. Senhores, 

transmitam aos integrantes do executivo, nas pessoas do Roberto Paulo Amoras, Doutor 

Colares, Doutora Délia, os nossos agradecimentos pela boa vontade, a parceria e estamos 

aqui de braços abertos para continuar ajudando, contribuindo com a melhoria da 

administração pública e estadual. Agradecendo a presença de todos, do Ministério Público, 

em nome de Deus, declaro encerrada esta Sessão Extraordinária. Ninguém mais desejando 

se manifestar, a Presidência declarou encerrada a sessão às doze horas e treze minutos 

(12h13min) e mandou que eu, Jorge Batista Júnior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

Belém, 23 de maio de 2016. 
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