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ATA DA 81ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARÁ. 

 
Às dez horas (10h) do dia vinte e quatro (24) do mês de maio do ano de dois mil 

e dezessete (2017), no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, sob 

a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE 

OLIVEIRA, com as presenças dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON LUIZ 

TEIXEIRA CHAVES, CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR, LUIS DA CUNHA 

TEIZEIRA, ODILON INÁCIO TEIXEIRA E ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS 

LOPES; os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene 

Dias da Cunha e Edvaldo Fernandes de Souza 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 Ophir Filgueiras Cavalcante Junior, Procurador Geral do Estado, neste 

ato representando o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, Simão Robison 

Oliveira Jatene; Excelentíssimo Senhor Nilo Emanoel Rendeiro Noronha, Secretário de Estado 

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

Planejamento; Excelentíssima Senhora Alice Viana Soares Monteiro, Secretária de Estado de 

Administração; Excelentíssimo Senhor Roberto Paulo Amoras, Auditor-Geral do Estado; 

Excelentíssimo Senhor José Megale Filho, Chefe da Casa Civil; Excelentíssima Senhora Ana 

Cláudia Hage, Secretária de Estado de Educação; Excelentíssimo Senhor Hélio Góes, Contador 

Geral e Diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda; Excelentíssima Senhora 

Adélia Macedo, Secretária Adjunta do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda; 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 2016, objeto do 
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Processo nº. 2017/50863-0. Convido o Excelentíssimo Senhor Ophir Filgueiras Cavalcante 

Junior, representando nesta sessão o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, 

Simão Robison Oliveira Jatene, para compor a mesa diretora dos trabalhos. 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 2016. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira: Muito obrigado, Senhora presidente, muito bom dia. Bom dia a todos. Senhor 

procurador geral do estado, doutor Ophir Cavalcante, que neste ato, representa sua 

excelência, governador do estado Simão Jatene. Sua excelência, procurador geral de contas, 

doutor Felipe Rosa Cruz. Eu cumprimento o conselheiro Nelson Chaves, nosso decano da 

corte; conselheiro Cipriano Sabino; conselheiro Odilon Teixeira; conselheira Rosa Egídia; 

nossos conselheiros substitutos: Julival Rocha, Milene Cunha e Edvaldo Souza. Registrar 

ausência do conselheiro André Dias, que compareceu ao tribunal, hoje, pela manhã. 

Conversou comigo, mas, infelizmente, nesse momento, ele se encontra em tratamento de saúde, 

como é de conhecimento dessa casa. Registro, com muita alegria, a presença do nosso chefe da 

casa civil da governadoria do estado, doutor José Megale; do doutor Roberto Paulo Amoras, 

auditor geral do estado; doutor José Alberto da Silva Colares, secretário de estado de 

planejamento; doutora Ana Claudia Hage, secretária de estado de educação; doutora Alice 

Viana Soares Monteiro, nossa secretária de estado de administração; doutor Nilo Emanoel 

Rendeiro de Noronha, secretário de estado de fazenda; sua excelência, doutor Patrick Bezerra 

Mesquita, procurador do ministério público de contas; doutora Deíla Barbosa Maia, 

procuradora do ministério público de contas; doutora Silaine Karine Vendramin, procuradora 

no ministério público de contas; doutora Adélia Macedo, secretária adjunta do tesouro. Até, 

doutora Adélia, muito obrigado pela presença. Foi a pessoa com quem mais eu tratei, durante 

os dois anos, que passei como presidente. Sempre gentil e atenciosa com esse tribunal. Doutor 

Hélio Goes, contador geral, diretor de contabilidade da secretaria de fazenda do estado. Quero 

cumprimentar toda a nossa equipe técnica das contas de governo. Já vou falar nome por nome 

para que todos possam conhecer a equipe que me assessorou nesse relatório. Nossos 

servidores da casa presente, do ministério público, a imprensa do nosso estado: a todos, um 

bom dia. Está em pauta, hoje, a missão que é considerada a mais importante, dentre as 
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competências dessa corte de contas. A emissão do parecer prévio sobre a prestação de contas 

do governador do estado do Pará, referente ao exercício de 2016, cuja relatoria, por força do 

nosso regimento, coube a mim. Nesse ano de 2017, em razão da celebração de 70 anos de 

existência do tribunal de contas do estado do Pará, o relatório técnico dessa homenagem, ao 

destacar, em sua capa, a logomarca relativa à comemoração, bem como edição do texto, na 

contracapa, em deferência a essa, tão importante, data. O meu relatório, que farei a leitura 

mais adiante, teve, como base, o relatório técnico elaborado pelos servidores dessa casa. Sob 

os quais, faço questão de registrar o extraordinário trabalho desenvolvido por toda equipe e 

técnicos. Acompanhei, ao longo do período de análise do balanço geral do estado, a dedicação 

e esforço dos servidores que não tiveram o descanso nos feriados e finais de semana. Tudo em 

função do comprometimento e trabalho, em fazer cumprir o prazo constitucional. Porém, sem 

deixar de apresentar o relatório de altíssima qualidade. Nesse sentido, senhora presidente, 

senhores conselheiros, senhor procurador, senhora presidente do governador e convidados, é 

com imensa satisfação, que louvo a competência do corpo técnico desse tribunal de contas. E 

faço questão de agradecer, nominalmente, os componentes da comissão que coordenaram os 

trabalhos. Na medida que for chamando, peço que fique de pé o doutor Reinaldo Valino, 

Edilson Resque e Sonia Abreu. Esses três servidores coordenaram a equipe técnica. Também 

contamos com os integrantes do grupo de apoio técnico, que são os nossos auditores de 

controle externo: Ana Amélia Figueiredo, Cristina Ramos, Douglas Domingues, Clóvis Luz, 

Cleverson Castelo Branco, Érico Lima, Iran Soares, Jéssika Caroline, Jorge Rego, Leandro 

Lima, Lilian Bendahan, Lorena Barros, Mauro Fernandes, Paulo Ramos, Rafael Laredo, 

Raquel Serruya, Rosiane Costa, Ruth Bastos, Shayenne Cristine. Essas pessoas nos enchem de 

orgulho. Porque, para cumprir o prazo constitucional, tiveram de trabalhar nos feriados, finais 

de semanas e à noite. Vim tomar conhecimento, senhores, que nem todos os tribunais de conta 

do Brasil conseguem cumprir o prazo que o tribunal de contas do Pará sempre cumpriu. Muito 

obrigado. Palmas para eles. Estendo, também, os meus agradecimentos à equipe de 

fiscalização do núcleo de auditoria operacional da secretaria de controle externo, cujo 

trabalho efetuado, no monitoramento das auditorias de educação e saneamento, subsidiou, com 

excelência, o relatório de análise das contas do governador. Faço referência à servidora 

Cleice de Souza, Maria Betânia Pinheiros, Samira Menezes, Rodrigo Soares, Francinele 
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Almeida. Da mesma forma, agradeço aos servidores da secretaria de tecnologia de 

informação, que deram suporte, principalmente, nos finais de semana e feriados: Jairo Soares, 

Reginaldo da Silva, Luís Reis e Fábio Ciso. Se estiverem aqui, gostaria que ficassem de pé. 

Não estão. Mas fica registrado o meu agradecimento. Da mesma forma, agradeço ao doutor 

Tuffi e ao Jorge, pela secretaria geral, extensivo a todos os integrantes da secretaria geral; o 

pessoal da secretaria de administração, doutor Serique e equipe, por toda a colaboração, 

durante o tempo que estivemos à frente dessa equipe. Não poderia deixar de fazer um 

agradecimento especial à sua excelência, conselheira Lourdes Lima, nossa presidente. Que não 

mediu esforços para dar tudo o que foi possível, todo aparato necessário para que o trabalho 

fluísse, dentro da normalidade. Muito obrigado, conselheira Lourdes Lima. Por fim, registro 

uma atenção especial, na forma de agradecimento ao poder executivo, que se colocou, sempre, 

à disposição, em tempo hábil, no atendimento das solicitações de informações adicionais ao 

balanço geral do estado: doutor Ophir Cavalcante, cumprimente governador, isso vale para 

toda a equipe aqui. Importante saber que criamos um grupo de trabalho, inclusive, no 

WhatsApp, ficamos interagindo o tempo todo. Isso é importante destacar. Porque facilitou 

muito o nosso trabalho. O prazo é muito curto. Facilitou, para nós, do TCE, para o governo e 

ministério público, que também tem um prazo curto. Senhora presidente, senhores 

conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores, em 2016, o país sofreu os efeitos da 

crise econômica. Como no ano anterior, impactando negativamente, as finanças públicas. Para 

comprovar o que digo, cito os exemplos dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul, que, em grave situação fiscal, atrasaram ou parcelaram o pagamento de 

salário dos seus servidores, obrigando os governadores a recorrerem aos cofres da união, 

atrás de uma solução. Paralela à crise econômica, é de conhecimento público, a crise política e 

a corrupção. Que agrava, ainda mais, a situação dos entes federativos. Que, pela escassez de 

recursos, os obrigam a diminuir a capacidade de aplicação em investimentos. Portanto, diante 

desses cenários, os tribunais de contas, considerando esses aspectos, devem intensificar suas 

ações de fiscalização, na aplicação de recursos públicos. Atuando de forma isenta, 

contribuindo, assim, para que o Brasil saia o mais rápido possível desse ambiente desfavorável 

e retome a trilha do crescimento. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras e 

senhores, após essas considerações, passo à leitura do relatório. O tribunal de contas do 
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estado do Pará desempenha, hoje, a primeira das competências que lhe são atribuídas pela 

constituição estadual: apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do governador do 

estado. A análise realizada pelo tribunal de caráter opinativo subsidia o poder legislativo com 

elementos técnicos para proferir o julgamento das fontes. Encaminhadas pelo excelentíssimo 

governador Simão Robson Oliveira Jatene, no dia 3 de abril de 2017, as contas referem-se ao 

período de primeiro de janeiro à 31 de dezembro de 2016, segundo ano de seu mandato. A 

prestação de contas foi autuada nesse tribunal e gerando processo de número 2017/50863-0, o 

qual, está em ordem, com a tramitação regular que contém os elementos exigidos pelo 

regimento interno. Destacando-se, entre eles: o balanço geral do estado e o relatório do órgão 

central do sistema de controle interno do poder executivo. Ressalto que o TCE Pará emitir 

parecer prévio apenas sobre as contas prestadas pelo governador do estado. Já que as contas 

atinentes aos órgãos dos poderes legislativos e judiciários, e ao ministério público, não são 

objetos de pareceres prévios individuais. Mas, efetivamente, julgados por essa corte de contas. 

Em consonância com a constituição estadual, apesar do relatório sobre as contas anuais do 

governador, contemplar informações sobre os demais poderes e o ministério público. 

Compondo, assim, um panorama abrangente da administração pública estadual. O relatório 

apresenta análise sobre os recursos arrecadados, os gastos realizados, elaboração dos 

balanços, observância das normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos 

orçamentos públicos estaduais, o monitoramento das recomendações anteriores e, como 

inovação, insere análise sobre o resultado das auditorias operacionais, efetuadas nas áreas da 

educação e saneamento. Os principais pontos das análises serão apresentados a seguir, 

observando a organização dos tópicos do relatório técnico, submetido a esse tribunal. É nesse 

sentido que convido um dos integrantes da equipe, o doutor Reinaldo Valino, que, 

representando nossa equipe técnica, apresentará uma síntese dos principais temas do relatório. 

Manifestação do Senhor Reinaldo dos Santos Valino: Muito bom dia a todos. Antes de começar 

a apresentar, eu gostaria de, em nome da equipe, agradecer as palavras elogiosas do 

conselheiro Luís Cunha. Dizer que foi uma honra participar do trabalho tão grande em 

magnitude, para o estado do Pará, tribunal e sociedade paranaense. Também agradecer a 

confiança depositada em nós, técnicos do tribunal de contas. A breve apresentação que 

faremos, destacarei alguns pontos do relatório: cenário econômico social do estado, 
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planejamento governamental, demonstrações contábeis, receita e despesa, gestão fiscal, limites 

constitucionais legais, auditoria operacional em temas específicos e as recomendações. 

Cenário econômico e social. O produto interno bruto, o PIB, nacional, em 2016, foi de 6 

trilhões e 200 bilhões. Do estado do Pará, o valor do PIB foi 123,9 bilhões. Esse valor 

representa, na composição nacional do PIB, 1,98%. Foi a menor participação na composição 

nacional nos últimos sete anos. Balança comercial. Em 2016, as exportações somaram 10,5 

bilhões. E importações 1,1 bilhão de dólares. Com saldo a favor das exportações de 9,4 

bilhões. E o saldo do Brasil foi de 47,6 bilhões. Cabe destacar, aqui, que o Pará produz grande 

volume de minérios. Portanto, sempre está entre os cinco primeiros na composição do saldo. 

No ano de 2016, o Pará ficou em terceiro lugar entre todas unidades da federação na 

composição do PIB da balança. Mercado de trabalho, em 2016, ocorreram 262 mil, 289 

admissões, e 302 mil, 158 desligamentos. Um saldo negativo de vagas, no mercado de trabalho 

de 39 mil, 869. Nesse ano, o relatório trouxe um tema relevante para todos os estados da 

federação. Inclusive, o nosso. São os aspectos da lei complementar 86/96, já conhecida lei 

Kandir. Segundo estudo da Fapespa, em 2016, realizado, a estimativa de perda de ICMS, de 

arrecadação, no período de 97 a 2015, alcança o valor de em torno de 44 bilhões de reais. 

Sendo que só em 2015, esse valor é de 3,5 bilhões. Representando o equivalente a 3 vezes o 

valor de investimento, em 2016, do estado. Porém, uma notícia alvissareira a todos estados, 

inclusive o nosso, veio a decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, 

número 25 de 2016, proposta em 2013, pelo governo do estado do Pará. De acordo com a 

decisão, o congresso nacional terá que, no prazo de 12 meses, regulamentar sobre as 

compensações decorrentes das perdas para os estados e distrito federal. Caso isso não 

aconteça, essa atribuição repassa para o tribunal de contas da união. Planejamento 

governamental. No PPA 2016, 2019, o poder executivo contemplou 21 programas temáticos 

compostos por 57 indicadores, 57 objetivos, 1363 metas regionalizadas e 396 ações, de forma 

anual. Desse total, das ações, em 2016, foram atingidas 156, representando o percentual de 

39%. Dos 21 programas temáticos, do poder executivo, apenas cinco conseguiram atingir, 

além de 50% de suas respectivas ações. E o programa de pior desempenho, foi o de 

saneamento básico que não atingiu nenhuma meta estabelecida das sete ações planejadas. 

Receita e despesa. Orçamento inicial estimou a receita e fixou a despesa em 23,3 bilhões. Após 
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a abertura de créditos suplementares, o orçamento foi atualizado para 24,6 bilhões. Já na 

execução, a receita arrecadada do estado em 2016, foi de 22,2 bilhões e a despesa, 21,4 

bilhões. Do total da receita arrecadada, cabe destacar que a receita própria obteve 14,6 

bilhões e as demais receitas, 7,9 bilhões. Demonstrando o esforço, capacidade de obter 

recursos diretamente arrecadados pelo estado do Pará. Dentre a receita própria, a 

arrecadação de maior volume foi de ICMS com 8,4 bilhões. Dentre as demais receitas, as 

transferências recebidas. Percebe-se que, há alguns anos atrás, era o inverso. As 

transferências eram maiores que a receita própria. Do total das despesas executadas do valor 

de 21,4 bilhões, apresentaremos as principais funções de governos, onde foi executado esse 

total. Educação, 14%. Previdência social, 15. Saúde, 11. Infraestrutura, 3%. Segurança 

pública, 10. Encargos especiais, 18. E as demais despesas somaram 29%. Sobre as 

demonstrações contábeis. Após analisar os balanços, verificou-se uma insuficiência de 

arrecadação na ordem de 2 bilhões, representando 8,3 de frustração de receita. Isso significa 

dizer que arrecadação da receita foi menor do que a estimada no orçamento. Pelo lado da 

despesa, houve uma econômica orçamentária de 3,1 bilhões. Significando que a despesa 

executada também foi menor que a fixada no orçamento atualizado. E o resultado 

orçamentário, quando confrontamos a receita arrecada com a despesa executada, foi 

superavitário na ordem de 1,1 bilhão. Dívida ativa do estado. O saldo inicial da dívida que 

veio do exercício anterior, somou da ordem de 10,9 bilhões. Ao final do exercício de 2016, esse 

valor passou para 16,5 bilhões. Muito contribuiu para esse valor, acréscimo, o total de 

inscrições de crédito na dívida ativa. De 3,5 bilhões. Representando um aumento de 364% em 

relação à 2015. Porém, recebimento não teve o mesmo volume. Com 129,8 milhões, 

representou uma queda em relação a 2015. De 21%. Gestão fiscal. A receita corrente líquida 

serve de parâmetro para verificação de alguns limites. Em 2016, o total da receita corrente 

líquida foi 17,9 bilhões. Então, despesa com pessoal, no início de 48,60% do poder executivo 

atingiu o percentual de 39,83. A dívida consolidada líquida, no limite de 200% da RCL, atingiu 

9,9%. As garantias concedidas, cujo limite é 22% da RCL, concedeu 0,69%. As operações de 

crédito com limite de 16% foram realizadas 0,89. Portanto, todos esses limites foram atingidos. 

O resultado primário é a diferença entre as receitas e despesas. Então, no exercício de 2016, 

as receitas somaram 21,5 bilhões, e as despesas primarias, 20,9 bilhões. Com resultado 
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primário de 647,6 milhões. Portanto, atingindo a meta estabelecida na LDO. O resultado 

nominal mede a evolução da dívida fiscal líquida do estado, de um período em relação a outro. 

Em 2016, o saldo da dívida fiscal líquida foi de 1,5 bilhão. De 2015, 1,8 bilhão. Fazendo um 

resultado nominal negativo de 357,5 milhões. Também atendendo a meta estabelecida na LDO. 

Limites constitucionais e legais. Aplicação na educação, agora, a receita líquida de impostos 

que serve como parâmetro de atingimento dos limites de gastos mínimos, com manutenção, 

desenvolvimento do ensino, cujo limite é de 25%. Em 2016, foi aplicado 26,61%, atingindo, 

portanto, o limite de gasto mínimo. O Fundeb, que o fundo de manutenção e desenvolvimento 

da educação básica, em 2016, o estado do Pará transferiu para o fundo 2,6 bilhões. E retornou 

do fundo para o estado 2 bilhões. Desse valor, Fundeb, o limite mínimo de 60% tem que ser 

repassado para a remuneração de profissionais do magistério da educação básica. E, em 2016, 

foi aplicado integralmente. Ações de serviços públicos de saúde. Também a receita líquida de 

impostos de 14,6 bilhões, em 2016, é o parâmetro para se verificar o limite de gastos mínimo 

na saúde, que é de 12%. O estado atingiu 13,90%. Também cumprindo esse limite. Gastos com 

publicidade. O limite, segundo a constituição estadual é de 1% do total da despesa autorizada, 

atualizada, que alcança o valor de 220 milhões de reais. O poder executivo gastou com 

publicidade, em 2016, 41,6 milhões. Representando 0,19%. Auditoria em temas específicos. 

Aqui, cabe abrir um parêntese em relação a comparação com a auditoria de legalidade ou 

conformidades. Porque a auditoria operacional propicia avaliar, de forma sistemática, 

projetos, atividades e programas governamentais. E o principal objetivo dela é verificar se as 

ações planejadas e executadas produziram ou não, os efeitos pretendidos pela administração 

pública. E, consequentemente, para a sociedade. Feito isso, o tribunal de contas do estado do 

Pará realizado a OPE, como é conhecida, no programa Água para todos, constante do PPA 

anterior. O resultado da auditoria demonstrou que as ações da Cosanpa e SEIDURB, hoje, 

SEDOP, não equacionaram a precariedade constatada nos serviços públicos de abastecimento 

de água. Tal constatação, conclusão da auditoria, encontra-se na decisão do TCE de 2013. E 

também foi realizado o monitoramento em 2015, finalizado em 2016, na função saneamento. 

Outra auditoria operacional realizada pelo tribunal foi na área de educação. No programa 

educação pública de qualidade. Também constante do PPA anterior. E o resultado dessa 

auditoria demonstrou que as ações da SEDUC não melhoraram a gestão e infraestrutura das 
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escolas públicas e estaduais de ensino médio. Essa decisão, com as recomendações e também 

achados da auditoria constam da decisão do TCE de 2014, bem como do monitoramento em 

2016. Os dois monitoramentos demonstraram que a situação verificada em 2013 e 2014, não 

avançaram. Recomendações: no monitoramento realizado, em relação às recomendações 

formuladas no exercício anterior, que foram 30, o poder executivo atendeu 19, oito não 

atendidas, duas parcialmente atendidas e uma não pode ser avaliada. Já em 2016, na presente 

análise da prestação de contas, foram formuladas dez novas recomendações, e nove, 

reiteradas. Assim, distribuídas: instrumento de controle, quatro; instrumento de planejamento, 

seis; execução da receita, uma; execução da despesa, duas; sobre as demonstrações contábeis, 

quatro; sobre auditorias operacionais em temas específicos, duas. Totalizando, 19 

recomendações. Essa foi a apresentação de forma sintética. Agradeço a atenção de todos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Doutor Valino, 

muito obrigado. Vou prosseguir com a leitura do relatório. Senhora presidente, senhores 

conselheiros, a análise realizada nas contas, de 2006, do governador do estado, constante no 

relatório técnico, embasou a elaboração do projeto de parecer prévio para apreciação desse 

plenário. Porém abro parênteses para destacar a recomendação constante das contas de 2015, 

de autoria do conselheiro Cipriano Sabino. Exarada no momento de seu voto na reteria das 

contas, que se somou as 29 recomendações contidas no relatório técnico a época. 

Recomendação foi parcialmente atendida pelo poder executivo, que envidou esforços para 

combater a evasão fiscal. Porém as medidas não foram suficientes para incrementar a 

arrecadação da dívida ativa tributária e não tributária. Tendo em vista que o estoque cresceu 

substancialmente, conforme consta no relatório técnico, as páginas 139 e 140. Desta forma, a 

recomendação deve ser reiterada, no sentido de que sejam efetivamente implantadas medidas 

para cobrança da dívida ativa do estado. Inclusive, quanto aos valores referentes às decisões 

desse tribunal. Nesse ponto, fazemos um reconhecimento, doutor Ophir, toda a equipe de 

governo, sabemos que está em andamento um trabalho muito robusto nessa direção e sabemos 

que o resultado não é a curto prazo. Mas é muito importante registrar esse ponto que foi 

levantado pelo eminente conselheiro Cipriano Sabino na análise das contas no ano passado. O 

ministério público de contas do estado, em seu diligente relatório, faz referência a limites 

constitucionais de gasto com saúde, educação e pessoal, operação de crédito, legalidade da 
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aplicação da taxa de fiscalização de recursos minerais e auditoria operacional nas áreas de 

saneamento e educação. A respeito dos gastos com saúde, reconhece, o ministério público de 

contas, o cumprimento formal do limite. Mas reacende-se de demonstrativo de detalhamento 

das despesas. De modo a evidenciar aplicação de recursos mínimos. De acordo com as 

determinações estabelecidas em lei. Quanto ao limite de gasto com educação, o MPC também 

reconhece que o governo do estado cumpriu formalmente o limite mínimo. Porém sem reflexo 

na qualidade do ensino, conforme evidenciado no monitoramento da auditoria operacional 

efetuada no ensino médio. Em relação ao limite de gasto com pessoal, ao adotar o 

posicionamento da secretaria de tesouro nacional, quanto ao cálculo de gastos, o parquet de 

contas se manifesta pela emissão de alerta ao poder executivo. O ministério público de contas 

opina que sejam convertidas em determinação as recomendações direcionadas ao poder 

executivo, quanto ao resultado das auditorias operacionais nas áreas de educação e 

saneamento. Sugere ainda, o ministério público de contas, que seja expedida a determinação 

do poder executivo, quanto a aplicação dos valores arrecadados pela taxa de fiscalização de 

recursos minerais. Além disso, o MPC manifestando-se quanto as contratações temporárias 

efetuadas no estado, embora não tenham sido objeto de análise das contas do governo, opina 

pela expedição de determinação sobre o realinhamento da política estadual de recrutamento de 

pessoal. No sentido de dar primazia ao princípio do concurso público. No mais, ratifica a 

recomendação formulada no relatório técnico, naquilo que não conflitar com as determinações 

propostas. Por fim, o MPC opina pela aprovação da prestação de contas do Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado Simão Robson Oliveira Jatene, referente ao exercício de 2016, 

uma vez que atendeu, no quadro geral, ao disposto na constituição, nas leis que disciplinam a 

gestão fiscal do estado. Esse é o relatório, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor 

procurador e senhores convidados. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Considerando dispositivo regimental, concedo 

a palavra ao ilustre representante do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. 

Manifestação do Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Bom dia 

a todos. Senhora presidente desta corte, Lourdes de Lima. Senhor Procurador Geral do 

Estado, Ophir Cavalcante, que neste ato, representa o Excelentíssimo Governador Simão 

Jatene. Peço vênia para cumprimentar todos os demais secretários e autoridades que aqui se 
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fazem presentes, todos os demais procuradores, servidores, contadores, advogados, cidadãos 

que assistem, presencialmente e pela internet. Senhor conselheiro decano dessa corte, Nelson 

Chaves; conselheiro Cipriano Sabino; conselheiro Luís Cunha, relator das contas de governo; 

conselheiro Odilon, corregedor geral dessa casa; conselheira Rosa Egídia, egressa no 

Ministério Público de Contas; Conselheiros Substitutos: Julival Rocha, Milene e Edvaldo; 

demais colegas do ministério público de contas que aqui se fazem presentes. Inicialmente, eu 

gostaria de ressaltar a minha honra e satisfação de representar o ministério público de contas 

em uma sessão para emissão de parecer prévio nas contas de governo, no que é a atribuição 

mais relevante e simbólica das cortes de contas, que empregam, afinal, a sua razão de ser. Por 

toda a carga axiológica e simbólica que o julgamento das contas do governador do estado traz 

para todos os demais gestores que manuseiam valores públicos no nosso querido estado do 

Pará. Desde já, me penitencio e parabenizo à toda equipe que auxiliou o conselheiro relator na 

emissão desse relatório e por não ter preparado uma apresentação, tornaria minha exposição 

mais agradável, mais visual. Desde já, peço desculpas para que, se a concatenação das ideias 

não reverbere como acredito estar escrito e à disposição no nosso parecer que se encontra 

publicado no nosso portal. Senhora presidente. Considerando substancioso o relatório da 

unidade técnica, a complexidade da matéria sob exame e o exíguo tempo disponibilizado a esse 

parquet especializado, a análise centrar-se-á nos pontos nodais que julgo imprescindíveis para 

atestar responsabilidade fiscal na condução do Estado. A saber, os limites constitucionais e 

legais gastos com a saúde, educação, pessoal, aqui inserida a política de recrutamento, as 

operações de crédito, legalidade da aplicação da taxa mineral e o programa de saneamento 

básico. Principio pelo gasto com educação. A constituição federal, em seu artigo 212, 

estabelece o limite mínimo de 25% da receita líquida, resultante de impostos, compreendidas 

transferências constitucionais e legais para aplicação da manutenção de desenvolvimento de 

ensino. Como já foi demonstrado pelo coordenador da equipe, servidor Valino, o percentual de 

25% foi atingido, plenamente observado pelo governo do estado. Que aplicou, nessa rubrica, o 

valor de 3,8 bilhões de reais, representando 26,61% da receita corrente líquida. Também, em 

obediência a norma legal, que estabelece o mínimo de 60% do valor repassado do Fundeb 

para ser destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, o governo 

do estado cumpriu a contemplo esse limite legal. De outra banda, mesmo com a recente crise 
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financeira, que impactou sensivelmente as contas públicas, resultando na arrecadação dos 

impostos pelos estados da federação, houve uma evolução, em termos nominais, dos repasses 

ao MDE pelo Estado do Pará, nos últimos seis anos. Que é digno de nota e louvor. 

Confrontando os valores despendidos pelo estado do Pará, na função educação, com os limites 

estabelecidos, resta evidente, pois, que formalmente os percentuais foram cumpridos. Resta 

indagar, todavia, se o controle externo, a cargo dos tribunais de contas, ainda que no âmbito 

do parecer prévio das contas de governo, limita-se a verificação do cumprimento formal dos 

parâmetros legais e condicionais, ou se aspectos inerentes à eficiência e legitimidade do gasto 

também são sindicáveis. É dizer que sua atuação esgota na análise da estrita legalidade ou 

espraia seus efeitos, também, sobre a qualidade do gasto público. Os parâmetros de 

economicidade e legitimidade são a base para fiscalização material do gasto público, 

contrapondo-se ao critério meramente formal da legalidade. O próprio texto constitucional, 

pois, que estabelece a distinção entre a fiscalização formal, referente à legalidade e 

fiscalização material, economicidade, legitimidade; estabelecendo, assim, o dever, poder de 

sindicar também a qualidade do gasto público. Fixada a dimensão em que o gasto público deve 

ser observado pelo tribunal de contas do estado, deve-se preferir se o dispêndio se revela 

aderente às estimativas de custo e resultado. E para isso, o controle externo dispõe de uma 

ferramenta imprescindível que foi lembrada e especificada na explanação, que é auditoria 

operacional. No ano de 2013, o TCE realizou uma auditoria operacional no âmbito do ensino 

médio público estadual, formalizada nos autos do processo 2013/51037-8. Estabelecendo duas 

questões básicas de auditoria, a saber: de que forma a secretaria de educação tem buscado 

aperfeiçoamento das escolas; segundo: que medida a infraestrutura das escolas proporciona 

condições necessárias para o atendimento das demandas do ensino médio. Após substancioso 

trabalho, a equipe concluiu, quanto a primeira questão, abre aspas: “há insuficiência de ações 

para o aperfeiçoamento da gestão das escolas públicas de ensino médio”. Quanto a segunda, 

reconheceu, abre aspas: “a infraestrutura das escolas é precária para o atendimento das 

demandas do ensino público”. A corte de contas, debruçando-se sobre as conclusões da 

auditoria, expediu uma série de recomendações e determinações a SEDUC, objeto de 

monitoramento, no âmbito do processo de 2004/51058-8, cujo relatório é azarado em março do 

corrente ano. Teve, como base, as informações colhidas no exercício de 2016. Daí, porque 
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acho pertinente se debruçar sobre esses resultados. Concluiu o processo de monitoramento 

que, das 15 recomendações feitas à SEDUC, 12 não foram atendidas e três parcialmente 

atendidas. Concluí o relatório de monitoramento: o monitoramento das deliberações 

constantes da resolução 18.571, demonstrou que a SEDUC deixou de cumprir 80% das ações 

destinadas a atender as recomendações dessa corte. A baixa adesão indica manutenção do 

cenário relatado em 2013, evidenciando a necessidade de melhorias da gestão e infraestrutura 

das escolas de ensino médio. Perfeitas as conclusões do setor técnico, pois evidencia que, 

conquanto formalmente cumprido o piso estabelecido para aplicação em educação, não foram 

alcançados os resultados que seriam correlatos. Dito de outro modo: o cumprimento formal do 

gasto não se refletiu na melhora da qualidade da educação do estado do Pará, no exercício de 

2016. Não se pode admitir que mais de 80% das recomendações do TCE, pensadas, justamente, 

para efetiva melhoria da qualidade do serviço, sejam integralmente descumpridas pela 

SEDUC. Nesse cenário, faz-se necessário uma atuação mais firme dessa corte de contas, no 

sentido de garantir a autoridade de suas decisões. Assegurando que o gasto na educação não 

seja orientado por balizas meramente formais. Por isso mesmo, simbólica aos ditames legais. 

Finalizo o tópico sobre educação. Já ingresso no referente à saúde. Aqui, também o governo do 

estado do Pará, como já foi ressaltado, cumpriu, formalmente, o limite mínimo de 12% da 

receita líquida, resultante de impostos. Ocorre que, conquanto o valor mínimo tenha sido 

formalmente observado pelo administrador, urge que as contas indiquem, de forma clara, o 

que fora enquadrado como gasto com saúde, indicando destino específico do dinheiro. Para 

que se possa aferir, como manda a lei, se as rubricas que foram enquadradas como saúde, 

assim possam ser reconhecidas no julgamento de suas contas. Essa discriminação não consta 

nas contas de governo. Razão porque o ministério público de contas à míngua da 

demonstração de despesa limita-se a verificação do cumprimento formal desse limite de gasto 

com saúde. Já adentro no limite de gasto com pessoal. E acho importante principiar, 

ressaltando e elogiando uma postura do governo do estado do Pará, sobre uma celeuma 

jurídica que ocorre em vários estados da federação e que já bateu às portas do Supremo 

Tribunal Federal, que vai trazer uma solução definitiva para a questão que diz respeito ao 

cômputo do imposto de renda retido na fonte, no gasto com pessoal. Para aferição desse gasto. 

O governo do Estado do Pará inclui, como determina a STN e como entende o parquet de 
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contas, os valores arrecadados como imposto de renda retido na fonte no gasto de pessoal. 

Quando não se inclui isso, de alguma maneira se mascara o real gasto com pessoal, o que 

pode ser, na visão de alguns estudiosos, entendido como uma pedalada. Não é o caso do estado 

do Pará, que inclui o governo do estado, poder executivo. E assim, o faz muito bem, merece as 

loas e reconhecimento desse parquet de contas. Acerca, especificamente, do limite, o balanço 

geral do estado, no exercício de 2016, apresentou no quadro, denominado demonstrativo da 

despesa com o pessoal do poder executivo, mensal, informando que utilizou 44,62% da receita 

corrente líquida nos gastos com pessoal do exercício. Incluindo, nesse percentual, decorrente 

do imposto de renda. Em que pese a absoluta transparência e lisura na apresentação dos 

valores, deve-se consignar que o executivo ultrapassou o limite de alerta. Embora tenha se 

mantido dentro do limite prudencial e, obviamente, abaixo do limite máximo. Nesse cenário, e 

considerando que no ano de 2015 foram ultrapassados tanto o limite de alerta, como 

prudencial; e no ano de 2016, foi ultrapassado apenas o limite de alerta, o que demonstra 

cuidado na gestão fiscal do estado, ainda sim, deve a Corte de Contas, por imposição legal, 

emitir alerta para que o governo do estado adote as providências necessárias para recondução 

dos limites aos parâmetros legais. Entro, agora, em um ponto que o reputo nodal e sensível, na 

apreciação das contas de governo, que é a política de recrutamento do pessoal. Com quantos 

atos de registro pessoal, individualmente, não sejam objeto das análises das contas de governo, 

a política de recrutamento de pessoal, globalmente considerada, é um forte indicador de uma 

gestão responsável e aderente aos comandos normativos esculpidos no artigo 37 da 

constituição federal. Nesse cenário, considerando a prática reiterada e sistêmica do governo 

do estado, que já se arrasta por várias décadas de contratar servidores públicos temporários 

em detrimento dos recrutados, sob as rédeas do concurso público sobrelevem a importância à 

análise de tal distorção nas contas de governo. Aqui, já é de conhecimento público que há 

poucos meses, o procurador geral da república ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, 

questionando os dispositivos da lei complementar nº 7, que estabelece os requisitos para 

contratação de temporários. E traz uma série de dados. Como, por exemplo: no período de 

2012 a 2016, mais de 26 mil servidores temporários, para as mais diversas funções, foram 

contratados um número quatro vezes e meio maior do que os concursados chamados no 

período. Nesse aspecto, a corregedoria geral do ministério público de contas fez um trabalho 
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primordial e importante para embasar a análise dessas contas. E fez o levantamento de todas 

as contratações de todos os processos, melhor dizendo, de registro de pessoal que tramitaram 

pelo ministério público de contas, até o final do exercício de 2016. E os dados levantados 

foram os seguintes: tramitaram pelo ministério público de contas 350 processos referentes à 

registro de pessoal. Dos quais, 349 versaram sobre a contratação de temporários. E um único 

processo, referente a ingresso de servidor contratado por concurso público. Desses processos, 

os 349 de servidores temporários significaram o ingresso de 3.765 servidores contratados. 

Enquanto que, no processo que versou sobre concurso público registro, dizia respeito a nove 

concursados. Outro dado que chama atenção, é dos processos que já foram analisados por 

essa corte de contas, desses 350, 103 processos foram objetos de julgamento. Dos quais 81, ou 

seja 68, 64% mereceram registro do ato por excepcionalidade. E 17 tiveram registro deferido 

sem qualquer ressalva. Não foi por outra razão que esse parquet de contas, no inafastável 

desempenho de sua missão institucional, ofereceu, em 25/11/2014, representação ao TCE, em 

face da secretaria de estado de administração. Tentando estancar, de forma ampla, geral e 

irrestrita, o recrutamento de pessoal no estado do Pará. Referida medida foi recentemente 

julgada em sessão 07/03/2017. Todavia, conquanto tem o voto do insigne relator, consignado 

que as admissões temporárias devem se submeter a imperiosa necessidade do cumprimento das 

normais impositivas para a legalidade das contratações, a decisão exarada acabou por situar-

se no plano prospectivo. Não se descortinando de seu teor com imediata e definida solução 

para tão tormentoso quadro fático. Importante registrar que, em outubro de 2016, o governo 

do estado do Pará fez editar o decreto 1.627 que, abre aspas, disciplina o processo seletivo 

simplificado para contratação do servidor temporário. Desde então, dados também levantados 

pela corregedoria do ministério público de contas, foram realizados 49 PSSs que ofertaram 

3.888 vagas de servidores temporários. Aqui, importa ressaltar que a regulamentação do 

processo seletivo simplificado tem, por finalidade, apenas procedimental, visando garantir a 

isonomia e imparcialidade no recrutamento desse servidor. Não pode ser utilizado como 

hipótese de legalização de contratações temporárias que não atendam às exigências 

condicionais. Como reiteradamente tenho defendido, esse parquet especializado, que fique 

claro: não se está a defender a impossibilidade de contratação temporária. É uma faculdade 

trazida pelo constituinte originário ao administrador para que, se usado dentro dos parâmetros 
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condicionais, obviamente. Ela é absolutamente legítima. Desde que circunscrita aos 

parâmetros condicionalmente traçados. O que, como regra geral, não se tem verificado. Aqui, 

é importante fazer um registro e reconhecimento de que dois órgãos que, reiteradamente, 

faziam a contratação e ainda o fazem de servidores temporários, Susipe e SEDUC, já deram 

início ao processo de concurso público. Se eu não me engano, o da Susipe já está mais 

adiantado. Em fase de assinatura de contrato com a banca. E da SEDUC, um pouco mais 

atrasado. Implementada essa medida, sem sombra de dúvida, isso reverberará nos processos 

de registro de pessoal que tramitam nessa casa. Dado que são as duas maiores secretarias ou, 

pelo menos, são as duas que mais contratam servidores temporários na nossa administração. 

Já me encaminho para o fim. Peço um pouco de paciência a todos. Tentarei ser breve. O 

próximo tópico que abordo diz respeito às operações de crédito. Considerando todas as 

informações que foram trazidas, expostas no balanço geral do estado, o governo também 

observou todos os limites constitucionais e legais para realização das operações de créditos. E 

aqui, abro um parêntese para ressaltar uma atuação do ministério público de contas que 

reverberou positivamente na administração. Por intermédio do procedimento administrativo 

preliminar 2007/0101-7, instalado no âmbito do ministério público de contas do estado, 

verificou-se que o exercício de 2016, ocorreram repetidos e relevantes atrasos na publicação 

dos decretos de abertura de créditos suplementares, em prática, que culminava na criação de 

operações orçamentárias retroativas. Depois de instruída a investigação preliminar, 

administração pública estadual acatou as sugestões oferecidas pelo ministério público de 

contas, passando, desde então, a regularizar o trâmite de abertura de créditos suplementares. 

O pronto acatamento das sugestões ministeriais torna desnecessária a expedição de novas 

recomendações. Vez que a impropriedade detectada foi resolvida para o novel exercício 

financeiro. Encaminho, agora, para análise da destinação dos recursos arrecadados com a 

taxa de fiscalização mineral. Dos 476,1 milhões de reais arrecadados, 93,71% foram 

manejados em favor de finalidades, órgãos e bens totalmente distintos do exercício efetivo ou 

potencial do poder de polícia mineral. Tributos com destinação condicional vinculada, como 

são as taxas e contribuições, não podem servir para o financiamento de matérias estranhas a 

sua gênese legal, sob pena da mais absoluta inconstitucionalidade. Em tal situação, subverter-

se-ia a própria finalidade institucional do tributo. As taxas, portanto, existem para fazerem 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
 
 

Secretário  Presidente 491

frente aos custos do poder de polícia. Sob pena de subversão de sua lógica constitucional e 

legal. O artigo 3º da lei instituidora dessa taxa de fiscalização mineral enumera as entidades 

públicas que, conjuntamente, convergem esforços em prol das atividades fiscalizadoras, 

geradoras da exação, quais sejam: SEICOM, atual SEDEME, a SEFA, SECTI e a SEMA. 

Somados os gastos realizados por todas essas secretarias que tiveram como fonte a receita da 

taxa mineral, totaliza-se apenas e tão somente, 6,29% do total arrecadado. Numa amostra 

clara e indisputável, de falta de referibilidade mínima entre o tributo e sua destinação legal. Os 

outros 254 milhões não foram, efetivamente, liquidados. Ajudando a contribuir no superávit 

primário e financeiro do estado. O que é legítimo. Mas de igual forma, só poderá ser 

aproveitado futuramente, nas mesmas finalidades que inspiraram a criação do tributo, qual 

seja, o financiamento da fiscalização mineral. Os recursos que não foram vinculados, no 

entendimento do ministério público de contas do estado, foram distribuídos entre várias ações 

programáticas. Como a restauração e construção de rodovias, reforma de unidades prisionais, 

concessão de auxílio à alimentação e transporte. E foram classificadas como recursos 

ordinários. Fonte 01. Utilizadas para custear as despesas de capital, sem qualquer vinculação 

ou aplicação referíveis ao poder de polícia mineral. Por mais relevantes que sejam as obras, 

bem de serviços financiados com a taxa mineral, mostra-se de forma indubitável a 

predestinação do seu produto arrecadatório. O que não pode passar ao largo da fiscalização 

desse TCE. Não se desconhece por óbvio que a emenda constitucional, número 93/2016, abriu 

margem para a desvinculação das receitas do Estado, liberdade de alocação que recebeu 

alcunha de DRE, e que libera de sua vinculação natural até 30% dos montantes relativos a 

impostos, taxas e multas. No caso da taxa de fiscalização mineral, como visto, e agora, 

repetido, foram predestinadas cerca de 43% do seu produto arrecadatório, o que importa dizer 

que parte dessa liberdade alocativa encontrou abrigo constitucional, mas, sobre os 13% que 

sobejaram a DRE, marca-lhes inequivocamente, o carimbo da ilegalidade, do desvio do 

produto arrecadatório da taxa mineral. Necessário que se registre que as críticas que aqui são 

tecidas não se destinam à discussão da constitucionalidade em abstrato da lei que estabeleceu 

essa taxa. Que, inclusive, já é objeto de questionamento perante o supremo. O que se pretende 

questionar e que se deveras se questiona, é a legalidade das operações de aplicação dos 

valores arrecadados no custeio de atividades completamente alheias ao exercício do poder de 
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polícia da pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento dos recursos minerários. Em remate 

desse tópico, qualificando-se os valores, de extração de recursos minerais, como taxas, nada 

pode justificar. Seja o produto de sua arrecadação afetado para além do permitido na DRE, ao 

custeio de serviços públicos diversos daquele a cujo o financiamento, tais valores se destinam, 

especificamente. Pois, nessa hipótese, a função constitucional da taxa, que é tributo vinculado, 

restaria descaracterizada. Aqui, senhores, chego ao último tópico sobre o qual me debrucei, já 

caminhando efetivamente para o final. Diz respeito ao programa saneamento básico. Que foi 

objeto de uma auditoria operacional. O saneamento básico integra o plexo de serviços públicos 

indispensáveis na efetivação dos direitos fundamentais. Sendo, por conseguinte, uma garantia 

crucial do indivíduo e coletividade. A despeito disso, sua efetivação vem sendo, historicamente, 

negligenciada em várias regiões do país. E em lamentável constatação, especialmente, no 

estado do Pará. Nesse diapasão, dado recente do sistema nacional de informações sobre 

saneamento, divulgados em janeiro desse ano, e referentes à 2015, informam que em nosso 

estado, apenas 47,1% da população tem acesso à água encanada. O que nos coloca no 

vigésimo quatro lugar entre as 27 unidades da federação. E pasmem, somente 4,9% o esgoto é 

coletado. Nos deixando no sofrível vigésimo quinto lugar nacional. A título de comparação, as 

respectivas coberturas atingem 99% e 84,5% no Distrito Federal. Um dos melhores resultados 

do país, ao lado do estado de São Paulo. Diante desses alarmantes índices, causa grande 

preocupação e observação da unidade técnica instrutiva do tribunal, às folhas 240 do relatório 

de análise das contas de governo, que assim se manifestou: O programa saneamento básico 

não atingiu nenhuma meta estabelecida das sete ações planejadas. Apresentando o pior 

desempenho entre os programas em 2016. A propósito, essa Egrégia Corte de Contas, muito 

ciente da precariedade do serviço público sob comento, promoveu, em 2010, uma auditoria 

operacional nas ações. Ampliação do sistema de abastecimento de água, implantação, 

ampliação e melhoria do sistema de abastecimento que compõem o programa Água para todos, 

do governo do estado. A situação do Pará mostra-se ainda mais gravosa quando confrontada 

com a informação relativa aos investimentos realizados pelo Estado na Cosanpa, que, 

totalizaram, em 2016, 160 milhões de reais. Muito embora, tenha ficado demonstrado que, 

mesmo assim, a empresa apresentou resultado negativo, com prejuízo de 161 milhões de reais. 

Não se desconhece que a atual crise econômica e financeira do país tem grande impacto na 
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implementação das políticas públicas pelos entes federados. Contudo, estudos atuais as 

organizações das nações unidas para educação à ciência e cultura, UNESCO, indicam que 

investimentos em saneamento básico resultam em expressivos ganhos econômicos e sociais. 

Fomentando e viabilizando o desenvolvimento sistêmico e sustentável. Em aludidas pesquisas, 

estima-se que nas regiões em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o retorno fica em 

torno de 5 a 28 dólares por cada dólar investido em saneamento básico. Esse cenário, 

portanto, senhores, demanda a imperiosa e urgente atuação do governo do estado do Pará. 

Através da inadiável e efetiva implantação do controle, fiscalização da concepção das ações 

que englobam o programa de saneamento básico. Aqui, já concluindo, as inconsistências 

descortinadas, confrontadas com a obediência aos macro indicadores da gestão fiscal, bem 

como os limites constitucionais e legais, não possuem a gravidade para encaminhar expedição 

de parecer prévio pela não aprovação das contas de governo de 2016. Assim, o Ministério 

Público de Contas do Pará, com achegas ao relatório técnico de folhas 1 a 152, opina pela 

aprovação, com determinações e recomendações, da prestação de contas anuais do 

excelentíssimo senhor governador do estado, Simão Robson Jatene, referente ao exercício de 

2016, na forma do artigo 10, incisos I a III do regimento interno dessa Corte, uma vez que 

atendeu, no quadro geral, ao disposto na constituição e nas leis que disciplinam a gestão fiscal 

do estado. Discrimino, também, as determinações e recomendações que são propostas. E o 

inteiro teor desse parecer se encontra à disposição no sítio eletrônico do ministério público de 

contas. Para finalizar, senhora presidente, gostaria de externar, publicamente, meu 

agradecimento ao relator dessas contas que, ciente do exíguo prazo de 60 dias que as contas 

têm para chegar e sair dessa corte de contas; e considerando o prazo de oito dias que dispõem 

legalmente o ministério público de contas para se manifestar, disponibilizou o acesso da equipe 

que me assessorou aos trabalhos da comissão técnica, o que facilitou sobremaneira, o nosso 

trabalho. Aproveito, também, para parabenizar o trabalho da equipe que coordenou essas 

contas de governo pelo belíssimo e circunstanciado relatório que foi proposto. Não poderia 

finalizar, também, sem registrar o agradecimento aos colegas Patrick, Stephenson, doutor 

Antônio Maria que tiveram participação fundamental no fornecimento de dados, estudos que 

subsidiaram a minha manifestação. E por fim, termino agradecendo, particularmente, ao meu 

gabinete, nas pessoas da Ana Amélia e Lucas Souza que me prestaram toda a dedicação e 
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serviço necessário para que pudessem entregar um trabalho à altura do que se espera do nosso 

controle externo. Muito obrigado, senhora presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Considerando a presença do 

representante do Governador do Estado, concedo-lhe a palavra, conforme dispõe o Regimento 

interno. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Ophir Filgueiras Cavalcante Junior, 

Procurador Geral do Estado: Senhora presidente, muito bom dia. É uma alegria muito grande 

vir a essa casa, um momento importante demais para a gestão do executivo estadual. Senhor 

Felipe Rosa Cruz, eminente procurador geral do ministério público de contas, quero saudar 

todos os demais colegas do ministério público de contas aqui, presentes, mas também os 

ausentes. Eminente conselheiro Nelson Chaves, decano da corte a quem nutro uma admiração 

e um carinho muito especial, por questões familiares, inclusive. Acho que não nos impede, em 

absoluto, de termos julgamentos imparciais. E ao lado disso, uma relação respeitosa e 

solidária. Conselheiro Cipriano Sabino, de grandes serviços prestados a esse estado, na 

condição de deputado estadual, conselheiro e outros cargos que ocupou. Conselheiro Luís 

Cunha, igualmente. Não só o relator dessa matéria, mas também com larga folha de serviço 

prestado ao estado do Pará. Seja como deputado, prefeito, conselheiro presidente do tribunal 

de contas do Pará, e outros cargos que, nesse momento, não seja oportuno referir. Conselheira 

Rosa Egídia. Desculpe, doutor Odilon de falar primeiro da doutora Rosa. Porque você sabe 

que as mulheres têm uma precedência, me permita, de ultrapassar a questão da antiguidade. E 

também, do cargo de vossa excelência, como corregedor. E saudar colega Rosa Egídia que 

representa, aqui, nessa corte, o Ministério Público de Contas. Por fim, doutora Rosa Egídia, 

também, uma grande companheira de trabalho. Que, certamente, está honrando o ministério 

público de contas aqui, nessa corte. O senhor Odilon que, originariamente, auditor, agora 

conselheiro. É uma honra muito grande estar aqui, nesse momento. Já conhecia vossa 

excelência pelos votos, pela qualidade dos seus votos, posturas que sempre teve como auditor. 

E agora, pessoalmente, também, uma pessoa extremamente simpática e afável. Os colegas de 

governo, aqui presentes, secretários. Alice Viana, da Secretaria de Administração, o Roberto 

Amoras da AGE, Nilo Noronha, da Secretaria da Fazenda, Ana Claudia Hage, da nossa 

SEDUC, querido amigo José Megale, homem de grandes lutas em favor desse estado, Chefe da 

casa civil. Doutor José Alberto Colares, nosso Secretário de Planejamento que muito tem feito 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
 
 

Secretário  Presidente 495

pelo estado. Doutora Adélia, ao lado do governador, dona da chave do cofre, secretaria do 

tesouro estadual, que muito bem tem conduzido a gestão do estado no tocante a essa questão 

fiscal. O doutor Hélio Góes, contador geral do estado. Senhoras e senhores aqui presentes, 

desculpa tudo isso. Mas era importante, nesse momento, saudar a todos. Esse, senhores e 

senhoras, é um dos principais momentos de uma gestão. Diria, aos senhores, que para uma 

gestão séria, isso significa, como se fora, conselheiro Luís Cunha, uma prova de que nos 

remetemos aos nossos bancos escolares. E é o momento da culminância, que tudo o que 

praticamos, aprendemos, tentamos melhorar, receberia o aval do professor, a nota que poderia 

variar de um a dez. Na nossa época, conceitos. Mas, sempre ficávamos tensos, na expectativa. 

Eu estudei em escola pública federal a vida inteira. Meu pai era professor da universidade 

federal do Pará. Eu estava na escola, no NPI, naquela época. Escola da universidade. Depois, 

colégio da universidade federal do Pará. Então, isso sempre me estimulou a estabelecer, 

comigo mesmo, uma concorrência importante do ponto de vista do aprendizado. E tentávamos 

superar. A escola era muito boa também. Ajudou muito. Para que pudéssemos devolver à 

sociedade, o que ela investia em nós. Já que se tratava de uma escola pública. Hoje, estamos 

falando da coisa pública, de modo geral. Por isso, doutor Felipe, é necessário que comecemos 

trazendo uma mensagem do governador, que nos incumbiu, secretários, apenas tento refletir, 

um pouco, cada uma das competências dos colegas, para que sempre estivéssemos abertos a 

transparência, publicidade e o controle dos nossos gastos, operações. Tudo o que é importante, 

dentro de um estado que tem um compromisso republicano, com a sociedade. Em que não se 

utiliza esse estado para fins pessoais. O que se faz no estado, bem ou mal, com erros, porque 

somos humanos, escolhas certas e erradas de políticas públicas, talvez. É feito com o objetivo 

de acertar, de retornar ao cidadão os pesados tributos que recolhe no dia a dia. Esse é o 

conceito que o governador Jatene tem praticado a vida inteira. Esse é o conceito que ele nos 

passa diariamente na gestão do estado. Respeitar o nosso patrão, o cidadão. Esse deve ter 

todas as loas, referências, porque à ele cabe a nossa prestação de contas. E aí, senhores 

integrantes dessa egrégia corte, nesse sentido, o tribunal de contas exerce um papel 

fundamental, porque ele é aquele professor, o fiscal da sociedade. Que está a apreciar se a 

conta está prestada corretamente, se o que está no PPA está representado, também, na lei 

orçamentária, executado na prática. Por isso, tem que saudar todas as fiscalizações que o 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
 
 

Secretário  Presidente 496 

estado recebe. As auditorias operacionais são, como referiu o doutor Felipe, fundamentais 

para a gestão. Que bom que acontecem. E devem acontecer cada vez mais. Isso, vocês podem 

ter certeza que nós, do governo do estado do Pará tem com o nosso governador Jatene, como 

regra absoluta de comportamento, condução das questões relacionadas ao estado. E isso é 

muito importante, também, conselheiros, - me desculpem, conselheiro Julival, conselheira 

Milene, conselheiro Edvaldo que não os cumprimentei, por essa ansiedade de começar a falar. 

Essa situação me parece muito importante. Porque para além do tribunal de contas ser 

representante, perante a sociedade, perante o poder de fiscalizar e etc, isso também representa 

o fortalecimento das instituições. Qualquer que seja nossa secretaria ou estado, executivo, 

judiciário, quando bem fiscalizado, isso só reflete em favor do cidadão. No fortalecimento no 

estado democrático de direito. Que tem, na harmonia dos poderes, o seu pilar maior. Essa 

normatização do controle externo, no artigo 70 e seguinte da constituição, leis orgânicas, 

devidamente contemplada. Na prática, efetivada. Percebemos. Aqui, conselheira Lourdes, 

entra uma constatação: que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial realizadas pela equipe da unidade técnica, liderada pelo conselheiro Luís Cunha, 

foi brilhante. E temos a humildade de dizer que temos erros, precisamos melhorar esses erros, 

talvez, erros seja uma palavra muito forte. Mas devemos ter, certamente, algumas 

interpretações, falhas. Mas essas falhas e interpretações que não coincidem, serão, certamente, 

supridas. Como demonstramos agora. Houve uma constatação aqui, muito bem exposta pelo 

técnico Valino, a quem parabenizo, também, pela brilhante exposição. Muito bem exposta aqui. 

Que demonstra, das recomendações que foram formuladas na prestação de contas do ano 

passado, deixamos de cumprir apenas oito. Tendo cumprido a grande maioria. Uma, 

parcialmente e outra, não se pode avaliar. Portanto, isso demonstra, na prática, esse 

compromisso que aqui refiro de uma forma geral aos senhores. Esse trabalho realizado nos 

poupa de muita coisa. Eu não tenho dúvida disso. O trabalho realizado pela equipe técnica do 

tribunal de contas demonstra que o governo observa a lei de responsabilidade fiscal. É 

fundamental para o homem público, para o gestor, a observância da lei de responsabilidade 

fiscal. Algo que deve ser inegociável do ponto de vista da sociedade. Para que haja o respeito 

ao recurso que é destinado pelo cidadão, com muita dificuldade, volto a repetir, para custear a 

máquina pública. E em que pese o Estado ter avançado e até ter atingido, em determinado 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
 
 

Secretário  Presidente 497

momento, o limite de alerta com pessoal, conseguimos fechar com cerca de 39%, como foi 

muito bem demonstrado aqui pela equipe técnica. Portanto, isso já demonstra a preocupação. 

Mas isso custou caro. E continua, porque exige controle, corte de gastos. Aqui, quero fazer 

uma homenagem aos servidores públicos estaduais pela sua participação nessa gestão da coisa 

pública. Nós, que somos servidores estaduais, sofremos - uns mais, outros menos, dependendo 

da remuneração - porque ficamos sem revisão geral em razão do momento de crise que 

passamos. Então, o governo do estado, cada vez mais, melhora sua política de recursos 

humanos, qualificação profissional. Doutora Alice Viana, nossa querida secretaria de estado 

de administração tem um conceito - dividido com o governador - da qualificação profissional, 

da integração do servidor ao estado. A concepção cultural do servidor de que ele é um servidor 

do cidadão. E não vem para o estado para não trabalhar. Isso que vemos, a grande maioria 

esmagadora dos servidores paraenses a quem quero fazer uma especial homenagem e 

agradecimento público em nome do governador do estado, pela postura que tem tido de 

colaboração, contribuição em que pese, muitas vezes, termos que estar em posições diferentes. 

Mas somos do mesmo lado que é do estado do Pará, do povo. Essas questões que foram 

pontuadas, pela equipe técnica, a utilização dos recursos para saúde, educação, acima do 

percentual constitucional mínimo, demonstra compromissos, que queremos acertar, melhorar 

cada vez mais. É isso que nos estimula a continuar essa luta, esse trabalho diuturno em favor 

da população do nosso estado. Certamente, temos que, também, agradecer as recomendações 

que foram feitas. As anteriores, novas. Dizer aos senhores: a nossa pretensão é de cumprir a 

todas. Estamos empenhados, a partir de hoje, sair daqui com essa missão de cumprir as 

determinações, as recomendações, com o objetivo de chegar, ano que vem, desta tribuna, do 

local que estou - eu ou outro colega de governo, dizer que o que dissemos no ano passado, 

conseguimos avançar. Espero que seja em tudo. Mas se não for, certamente, será na sua 

grande maioria das recomendações que foram formuladas, e se o plenário assim decidir 

ratificá-las pelo plenário, também foi o voto do relator. Então, fico muito feliz por ter 

participado desse momento. E saudar, também, o trabalho desenvolvido pelo ministério público 

de contas. Eu tenho uma ligação muito forte com o ministério público de contas. Não só por um 

tio meu ser do ministério público de contas e ter acompanhado toda essa luta em favor do 

órgão. Mas porque tive, conselheiro Cipriano, digamos assim, a possibilidade de ajudar um 
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pouco nessa independência e autonomia do ministério público de contas, a partir da defesa que 

fazemos pelo estado do Pará, pela procuradoria geral do estado de uma ação direta de 

inconstitucionalidade, contra a lei estadual que confere essa autonomia e independência 

administrativa financeira, ao ministério público de contas. Certamente, teremos divergências 

porque estamos em lados opostos, com visões diferentes em determinado momento na gestão. 

Mas, no essencial, comungamos dos mesmos princípios, dos mesmos quereres com o objetivo 

de, cada vez mais, melhorar a gestão do nosso estado, doutor Felipe. E agradeço pelas 

considerações que foram feitas em relação à gestão. Vão contribuir bastante para que 

possamos melhorar. Penso que devo fazer algumas observações a respeito de uma ou outra. 

Não com o objetivo de contrapor, estabelecer um contraditório. Mas, apenas, prestar um 

esclarecimento à sociedade que é, volto a repetir, a grande destinatária da nossa atuação, 

serviço. E inicio - me perdoem a todos, todos me conhecem como advogado especializado na 

questão jurídica como um todo – vou fazer uma incursão, meu caro Megale, por outras áreas 

que vão me deixar, certamente, em dificuldades em determinado momento. Se os senhores 

conselheiros tiverem alguma dúvida a respeito de alguma questão relacionada a planejamento, 

fazenda, pessoal, educação, os secretários estão aqui, colegas de trabalho, com esse mesmo 

princípio, planejamento, de que estou imbuído desse espírito de colaboração, solidariedade, 

sobretudo, de respeito a corte. Início, portanto, aqui, com ajuda do secretário Nilo que ficou 

me dando algumas orientações e eu o agradeço, a nossa condição fiscal, hoje, do estado é 

diferenciada no Brasil inteiro, para melhor. É o único estado a ter uma condição fiscal estável. 

E não somos nós que estamos dizendo isso. São revistas, reconhecimentos, estudos realizados 

por universidades, por entidades credenciadas a medir esses índices - confiabilidade fiscal do 

estado - no Brasil inteiro. Somos o primeiro ou segundo, na melhor tranquilidade fiscal. 

Graças a esse compromisso sério com o cidadão paraense. Com a gestão do nosso estado. E 

apresentamos uma situação regular. Apesar, senhoras e senhores de toda a crise econômica, 

financeira que se vive nesse país, com o reflexo efetivo para todos nós. Conselheiro Cipriano, 

para que tenha uma ideia, só temos, hoje, 32% - um pouco mais ou menos - de recursos 

advindos da união. Sustentamos esse estado, o povo paraense, com 68% dos recursos. Houve 

uma inversão. Se não fosse essa gestão séria, comprometida, certamente, teríamos incorrido no 

mesmo, conselheira Rosa Egídia, que os outros estados do Brasil. A grande maioria. Que estão 
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quebrados. Tanto que o governo lançou, recentemente, um plano de recuperação fiscal para os 

estados. Com o objetivo de recuperar porque - se pudesse dizer isso na administração pública - 

estão em estado falimentar, não conseguem pagar a remuneração. Portanto, essa questão 

fiscal para o estado é muito cara. O Pará é, hoje - dados que a SEFA nos passou - um estado 

que sofre muito. Em razão das perdas que foram detectadas pela unidade técnica, em relação à 

lei Kandir. São 44 bilhões de reais de 2007 a 2015. 200 milhões de reais ao mês. Imaginem, 

senhores, conselheiro Luís Cunha, teríamos condições de resolver o problema do saneamento 

neste estado, se recebêssemos isso mensalmente. E é um déficit que o estado tem, histórico. Na 

questão do saneamento, que é muito importante para todos nós. O conselheiro Nelson, 

engenheiro sanitarista, conhece mais do que ninguém essa matéria. Certamente, vai nos trazer 

mais elementos para ter condição de melhorar a nossa gestão. O conselheiro Nelson sabe da 

dificuldade que a Cosanpa tem em razão de sucateamento histórico. Não estou culpando nem o 

governo A, B ou C. Talvez, tenha faltado, sim, em determinado momento, um olhar mais 

diferenciado. Isso nos obriga a começar do zero, praticamente um novo plano de saneamento 

para o Estado e que certamente vamos começar a lançar as bases agora para que um próximo 

governo possa vir e concluir esse trabalho, diminuindo essa questão que é uma questão 

importante para a saúde pública, a questão do saneamento, e precisamos efetivamente evoluir 

nesse sentido. Penso que do ponto de vista geral, falo da questão fiscal, porque o relatório que 

foi apresentado aqui esgota, praticamente, essa matéria e mostra de uma forma muito clara, 

conselheiro Luís Cunha, que o Estado está com uma boa saúde financeira, temos apenas um 

reconhecimento a fazer, a nossa dívida fiscal aumentou porque intensificamos nosso trabalho, 

graças ao trabalho da SEFA com a fiscalização. E agora precisamos cobrar mais do devedor 

do Estado. Estamos nos profissionalizando, conselheira Lourdes, assim que assumi a 

procuradoria geral do Estado em agosto do ano passado por determinação do governador, 

estamos estabelecendo uma maior profissionalização da cobrança da dívida, conselheiro Luís 

Cunha, isso é muito importante. Criamos dentro da procuradoria um núcleo fiscal de 

investigação de inteligência, graças a ajuda da SEFA, graças a ajuda do DETRAN, graças a 

ajuda da Policia Civil, graças a ajuda de todos os entes que compõem esse conselho, vamos 

dizer assim, para que possamos melhorar cada vez mais o nosso cadastro, interligar os 

cadastros. Estamos adquirindo agora, em parceria de vários órgãos, um sistema que é muito 
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parecido com o sistema utilizado pela Operação Lava Jato, para cruzar informações com o 

objetivo de localizar os devedores e podermos analisar as questões que são de laranjas que são 

colocadas. Há empresas, evidente que são as exceções, que estão em débito com o Estado, mas 

na hora que vendem, vendem a mercadoria por outro CNPJ, então o Estado vai ter condições 

de melhorar cada vez mais essa fiscalização a partir da inteligência que está sendo montada. 

Portanto, assim encerro rapidamente essa parte. Vou tentar ser mais breve ainda no tocante a 

questão de pessoal, no tocante a questão da educação que me parecem ser bastante 

importantes de tocar nesse momento. Como foi muito bem retratado aqui na questão da 

educação, trata-se de uma auditoria operacional realizada a partir de 2013, quando a 

realidade certamente era outra. Em 2015, 2016, se não me engano e até peço que me corrijam 

se eu estiver errado, houve essa auditoria operacional, mas referindo a 2013. Com ações que 

teriam ou não teriam sido realizadas, ou que teriam sido compromissadas e não foram 

realizadas em 2013. Pelos dados levantados pela secretária Ana Claudia Hage, nós temos mil 

escolas no Estado, e foi feito por amostragem, evidente, em 28 escolas. Isso não retira a 

qualidade do trabalho. Efetivamente nós temos problemas sérios, históricos, e acho que todo 

governo vai ter isso, porque isso parte da questão cultural de educação, de cuidar bem da 

coisa pública, que infelizmente estamos em um processo educacional até para isso. Nós temos 

escolas que realmente estavam em condições de deterioração muito grande nos últimos anos. 

Recentemente a secretária me informou que hoje, quando ela encontrou; assumiu, 70% das 

escolas estavam em estado difícil, difícil mesmo. Hoje isso passou para 30%. Ela realizou 131 

reformas, 21 construções, 200 manutenções, vai entregar até 2018 mais 295 obras estratégicas. 

Estamos construindo novas escolas, são 21 construções. Portanto há uma preocupação efetiva 

sim do governo em relação a isso. Há um olhar muito forte em relação a essa questão do 

aparelho físico para que o nosso aluno tenha condição de ter aula sentado, tenha condição de 

ter uma salubridade importante para a sua saúde. Agora, para além disso é importante ter uma 

escola fisicamente estruturada. Infelizmente não temos condições hoje de estruturar a escola 

em tempo integral, não temos recursos para isso. Mas é muito importante que a gente refira 

que os resultados começam a aparecer, graças a esse trabalho efetivo; vigilante da secretária 

Ana Claudia e da sua equipe e, sobretudo, do Governador Jatene que não abre mão disso. O 

Pará foi o segundo Estado que mais cresceu no IDEB, nós saímos do vigésimo sexto lugar, 
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para o vigésimo segundo. Ainda falta muito. Somos 26 estados e um Distrito Federal. Falta 

muito. Mas certamente podemos até referir a Lei Kandir, como uma falta também para que a 

gente pudesse investir mais. Isso justifica, talvez não explique inteiramente, mas é uma 

justificativa muito palatável em relação a isso. Mas independentemente da Lei Kandir, de vir 

ou não vir o recuso, não podemos atribuir a ela todos os males do mundo, vamos ter que viver 

de acordo com a nossa realidade e tentar melhorá-la cada vez mais, mesmo em um cenário de 

crise; de aperto para todos nós, mas o nosso compromisso efetivamente é muito grande em 

relação a essa questão. Um dado final para mostrar que essa evolução está cada vez maior, 

nós crescemos, conselheiros, na qualidade do ensino. Hoje aprovamos no último exame, 63% 

de alunos nas cotas públicas. Isso, historicamente vinha em torno de 50, nós crescemos para 

63%. Então há um avanço e a gente reconhece que ainda precisamos melhorar e vamos 

melhorar, mas esse avanço ele é significativo e eu tenho certeza que esse recurso, eminente 

doutor Felipe, em que pese aparentemente estar sendo feito apenas uma observância do limite 

de forma formal, na prática começa a ser efetivo. Eu tenho certeza que as outras auditorias 

operacionais vão, certamente, constatar isso em um futuro recente. Penso que devo falar um 

pouco a respeito da questão de pessoal. Primeira questão que precisa ser desmistificada, o 

compromisso do Estado – do governador Jatene – é com a constituição. O compromisso é de 

sempre realizar o concurso público, que é efetivamente a porta de entrada mais democrática 

que se pode ter dentro da administração pública. Eu não tenho dúvida de que esse 

compromisso nós temos o tempo inteiro, toda a equipe de governo, o governador também. É 

evidente que a situação do Estado, os serviços que são oferecidos a população nos impedem de 

fazer, em um tempo real praticamente dizendo, o provimento desses concursos. Tivemos em 

2015 e 2016 uma situação de muita dificuldade econômica e financeira, atingimos o limite de 

alerta nesse período e tivemos que suspender os concursos públicos, mas a administração não 

parou. Temos aqui alguns dados que precisam também ser referidos porque aquilo que o 

procurador geral da república, na ADI que formulou contra a lei estadual, disse em termos de 

números, não reflete a realidade. Vossa excelência referiu, inclusive, que teriam sido 26 mil 

servidores temporários nesse período. Na verdade, não chega a esse número. E não chega nem 

a metade disso, praticamente. Por que o número está elevado? Certamente houve uma 

confusão do ponto de vista que a cada ano podemos ter um mais um pela lei complementar 
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número sete, então isso está sendo computado em dobro, sempre. Quando muitas vezes é um 

ano mais um ano e isso pode ter sido computado pelo procurador geral da republica como um 

acréscimo para além daquilo que efetivamente acontece. As principais secretarias onde temos 

hoje essa mão de obra de servidor temporário sempre respeitando o um mais um, a SEDUC, 

que tem em torno de 6 mil e 200, mais ou menos nessa faixa. Acrescentando mais com a UEPA 

chegam um pouco menos de 7 mil servidores. Temos a SUSIPE, de conhecimento de todos, em 

torno de 2 mil e 500 servidores. Mas ambas secretarias, como referiu vossa excelência o 

eminente procurador geral do Ministério Público de Contas, estão já com concursos na rua já 

em fase final de implementação e eu tenho certeza que 2018 essa realidade vai melhorar cada 

vez mais. É evidente que não podemos deixar de reconhecer que em alguns momentos vamos 

ter que continuar utilizando essa mão de obra porque ela é necessária para o Estado pela 

própria dinâmica da administração que precisa ser observada. Na saúde, em que pese tudo o 

que já fizemos, ainda temos uns 2 mil e 500 servidores também temporários, porque o Estado 

está ampliando cada vez mais os serviços. Temos dificuldades em concursos, vários concursos 

que fazemos e até processos simplificados de seleção dão zero, porque ninguém tem interesse, 

sobretudo, especialidades médicas que são muito importantes para todos nós. E isso também 

em outras áreas. E praticamente sobram um pouco mais de mil para todas as demais 

secretarias do Estado. Então são esses três entes do nosso governo que efetivamente utilizam 

mais essa mão de obra. Mas quero fazer só uma observação também no sentido de agregar 

esclarecimentos a sociedade que nos últimos dez anos, conselheira Lourdes, o Estado realizou 

cerca de 80 concursos. E admitiu, pelo concurso público, 50 mil servidores efetivos dentro do 

Estado. Isso nos últimos dez anos. Mas trazendo um pouco mais para perto – a secretaria Alice 

com toda sua organização me passou isso aqui -, de 2011 a 2014 fizemos 11 concursos 

públicos e foram mais de 14 mil servidores nomeados. Então queremos deixar muito claro que 

em que pese uma gestão que tem 110 mil, temos em torno de 10 a 12% de servidores 

temporários em razão das especificidades; dificuldades que o Estado tem em determinadas 

áreas, e os senhores, aqui no plenário receberam a visita do superintendente da SUSIPE, o 

coronel André, que explicou de uma forma muito clara porque destes quase 3 mil servidores 

nessa situação, mas que pretendemos corrigir em breve com esse concurso sendo concretizado. 

Estamos concluindo agora três concursos, polícia militar, polícia civil, bombeiros. Isso já em 
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fase final do concurso em si. Então, teremos novos delegados, novos policiais militares e 

também policiais do corpo de bombeiros. E estamos começando a iniciar os concursos na área 

de saúde e vários outros. Portanto, nós queremos deixar claro que isso é uma ação de governo, 

uma ação de defesa do cidadão paraense. E, por fim, falarei brevemente - porque já estou 

ultrapassando todos os limites e agradeço a vossa excelência pela paciência de me ouvir, mas 

advogado não pode ver microfone que é pior do que político eu quero crer, conselheiro Nelson, 

para falar em microfone – a relação da taxa minerária do Estado que foi referida. Essa taxa foi 

criada com o objetivo muito claro de promover uma fiscalização efetiva na saída dos minérios 

daqui do nosso Estado. O Estado do Pará não tinha uma fiscalização a respeito disso. Essa 

fiscalização foi montada, está sendo implementada, está sendo melhorada, mas com a 

participação não só de uma secretaria, envolve, inclusive, conselheiro Luís Cunha e vossa 

excelência conhece bem isso, a polícia militar. Nós temos um batalhão para tomar conta disso 

nos interiores. Temos pessoas que são especializadas. Não envolve só a SECTAM, envolve 

várias outras secretarias de Estado também e isso é computado como um todo. E eu não me 

preocuparia, ou não teria nenhum pejo de dizer aos senhores que nós estamos agindo de forma 

adequada, não há, por parte do governo do Estado, nenhum desvio do ponto de vista da 

finalidade. É evidente que talvez precisemos explicar melhor onde estão sendo utilizados esses 

recursos e estamos à disposição para fazê-lo, mas essa taxa está sendo revertida em favor do 

cidadão, em favor da melhoria da condição de vida daquelas pessoas que moram nessas áreas 

que são o tempo inteiro invadidas, delas retiradas os nossos recursos naturais sem nenhum tipo 

de retorno para o Estado do Pará porque esses recursos naturais são daqui levados para o 

exterior e simplesmente não há ICMS sobre isso e ficamos com o buraco, com o problema 

social; com todas as mazelas decorrentes disso. Eu diria aos senhores que fui que nem um 

trem, para falar muito rápido, e isso é algo que precisamos sempre se corrigir para não falar 

tão rapidamente e para poder ser entendido, mas eu espero e peço aos colegas de secretariado 

também, desculpas por não tê-los representado a altura da competência, dos merecimentos e 

daquilo que foi realizado, mas podem ter certeza que falei com o coração e com a convicção de 

que nós estamos no caminho certo. A gestão desse Estado, graças ao trabalho do Governador 

Jatene, é uma gestão séria; voltada para o cidadão. É uma gestão que já está marcando e vai 

marcar ainda mais a vida do povo paraense de uma forma positiva, eu tenho certeza que o 
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governador Jatene ficará extremamente feliz; recompensado com a aprovação das suas contas, 

aprovação das contas do nosso governo porque para ele eu tenho certeza que isso é muito mais 

importante do que uma medalha; do que uma condecoração; do que um aplauso efêmero. Para 

ele esse compromisso de vida, como para todos nós, é importante demais para que possamos 

continuar a olhar para a frente, a sair pela porta que a gente entrou e não pela porta dos 

fundos, com a convicção do dever cumprido. Muito obrigado, senhora presidente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Obrigada ao Doutor Ophir Cavalcante. A matéria está em discussão. Senhores 

conselheiros que desejarem se manifestar, este é o momento. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino: Senhora Presidente desta sessão, Presidente Conselheira 

Lourdes Lima, dr. Felipe Rosa Cruz, dr. Ophir Cavalcante Procurador Geral do Estado, que 

neste ato aqui representa o nosso governador. Eu quero cumprimentar rapidamente 

Conselheiro Nelson, Conselheiro Luís Cunha, nosso relator, parabéns pela apresentação. 

Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa Egídia. Os Conselheiros Substitutos, dr. Julival, dra. 

Milene e dr. Edvaldo. Quero cumprimentar, senhora presidente, a dra. Silaine Vendramin, 

procuradora do Ministério Público de Contas juntamente com o dr. Patrick e também a dra. 

Deíla. Cumprimentá-los, registrar presença. Então, presidente, rapidamente eu queria 

cumprimentar o nosso relator conselheiro Luís Cunha, mais uma vez. Presidente, a gente 

trabalha, como disse o dr. Ophir com relação ao estudo técnico, o parecer técnico, que é 

competência do Tribunal de Contas fazer esta análise, mas quem julga, aliás é o único 

processo específico em que é analisado pelo TCE e julgado ao final pela Assembleia 

Legislativa do Estado. O Tribunal apenas apresenta, por determinação da Constituição, o 

parecer técnico onde é feita análise do Balanço Geral do Estado. E eu quero cumprimentar, 

como fiz já com o ex-presidente Conselheiro Relator Luís Cunha, toda equipe, mas são várias 

pessoas. É uma equipe grande. Eu queria apenas citar os coordenadores, dr. Reinaldo Valino, 

parabéns; dr. Carlos Edilson; dra. Sônia Abreu, parabéns. E em nome do grupo de trabalho, 

eu, cumprimentando a todos, destaco duas pessoas e em nome desses dois eu quero 

cumprimentar todos, dra. Ruth Helena Delgado Bastos que é a servidora mais antiga, 

Conselheira Lourdes, Senhores Conselheiro e senhores Secretários de Estado, e o dr. Rafael 

Laredo que entrou recentemente, no último concurso público que foi realizado pelo Tribunal e 
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está aí trabalhando. Em nome desses dois eu cumprimento todos, destacando também, 

obviamente o apoio do dr. Clóvis e do dr. Cleverson, em nome da equipe técnica, obviamente 

cumprimentando a todos. Quero também registrar aqui o nosso abraço e obrigado pela 

presença ao dr. Nilo Noronha, Secretário da Fazenda; José Alberto Silva Colares, Secretário 

de Estado de Planejamento; Alice Viana, Secretária de Administração; Roberto Amoras, que é 

o Auditor Geral do Estado e colabora aqui, parceiro do Tribunal de Contas; dr. deputado 

Megale, Chefe da Casa Civil, uma vez deputado, sempre deputado, não é companheiro? E a 

dra. Ana Claudia, Secretária de Educação. Dr. Hélio Góes, coordenador geral diretor de 

contabilidade da Secretaria de Planejamento; Adélia Macedo, Secretária adjunta do tesouro 

da fazenda. Eu cumprimento aos servidores do nosso Tribunal, senhora e senhores, todos que 

estão aqui, o secretário do tribunal, dr. Tuffi, dr. Jorge, cumprimentar vossas excelências. Eu 

desejo rapidamente fazer aqui uma fala, senhora presidente, dr. Ophir, eu faço uma divisão, 

que é importante registrar. Todos sabemos aqui, mas o público geral, às vezes sai uma 

entrevista alguém pergunta, “mas olha, deu um problema ali em uma escola, mataram uma 

pessoa”, uma coisa é o Balanço Geral do Estado, as contas do governo. O governador, em que 

pese todas as dificuldades eu quero falar aqui de forma clara, até para demonstrar que o 

Tribunal tem interesse, em primeiro lugar, que o Governador tenha total sucesso, porque é o 

Estado do Pará como disse o dr. Ophir, todos nós aqui temos o nosso coração dedicados a 

causa pública. Quando a administração é bem feita o resultado vem e a população fica 

satisfeita. Então, existe essa diferença. Com relação ao Balanço Geral do Estado, o 

Conselheiro Luís Cunha é o relator das contas de governo, apresentamos aqui os indicadores, 

todo relator, com a equipe técnica, demonstrando que o governador cumpriu rigorosamente o 

que estabelece a lei de responsabilidade fiscal e cumpriu todas as metas planejadas pela 

equipe dele, ou seja, onde ele poderia alcançar, em que pese todas as dificuldades que já foram 

colocadas pelo dr. Ophir e eu friso aqui, o Estado, a Secretaria da Fazenda, está de parabéns. 

O empenho que ela faz, junto com o governador, para melhorar a arrecadação do Estado, 

buscando meios e toda as formas, claro que legais, transparentes, republicanas, e talvez eu 

destaco aqui pelo pouco conhecimento que eu tenho, mas quando eu fui presidente, dr. Ophir, 

conheci mais um pedaço do Brasil, ou seja um pouco mais, e vi que o dr. Nilo pode até dizer 

que sim que não, mas a nossa Secretaria em termos estratégicos, de modernização, de empenho 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
 
 

Secretário  Presidente 506 

da equipe, é uma das melhores do Brasil. Posso dizer isso com certeza absoluta. Então, em que 

pese o empenho da Secretaria da Fazenda, do Governador do Estado; da equipe técnica de 

planejamento, o prejuízo imposto, enfiado; fincado nas costas do povo do Pará, que é essa Lei 

Kandir, mete uma faca no peito da gente todo dia. Em que pese os compromissos assinados 

com o governo federal, não cumpridos, de repasse. Muitos acordos assinados com o 

governador do Estado, alguns passaram um pedaço, outros não passaram foi nada. E aí o 

Estado tem que se virar. Mas em que pese todas essas condições, o Balanço Geral do Estado 

apresentou um resultado exemplar para o Brasil, como vem apresentando ao longo desses 

anos. Eu falo isso com orgulho. Estou na condição de conselheiro, nosso cargo sempre é 

passageiro. Já fui vereador; deputado, já assumi outros cargos, hoje estou aqui, amanhã posso 

estar em outro lugar. Mas, enfim, na condição de paraense e me esforçando ao máximo para 

cumprir a minha obrigação constitucional que é de magistrado, tentar julgar as contas e 

analisar. Mas eu falo isso porque isto é verdade, não há quem questione isso. Não há. Em que 

pese todas essas dificuldades, o Estado apresenta há anos o resultado positivo, o resultado 

muito bom. O Governador do Estado, e todos nós conhecemos a preocupação dele com o 

planejamento, em fazer cortes, controlar as contas do governo. E vem fazendo o dever de casa 

há anos, talvez prevendo a crise, ou já enxergando, como ele tem essa habilidade, a formação. 

O Estado do Pará hoje se apresenta entre um dos melhores do equilíbrio financeiro de 

planejamento do Brasil. E aí vai uma crítica, o governo federal não está me ouvindo, mas 

vocês estão me ouvindo, o governo federal vai socorrer estados quebrados; falidos, é essa a 

recompensa que ele dá para o Pará quando não passa o recurso destinado que é do Pará pela 

Lei Kandir. Quer dizer, o estado A, B ou C, todos sabem, quebrou e o governo vai e socorre 

aquele Estado dando uma série de benefícios. Quem trabalhou honesto e direito está sendo 

penalizado. Enfim, fica essa colocação. Mas eu faço essa separação, quando vamos buscar os 

índices – embora esteja no relatório a manifestação bem colocada pelo relator e pelos técnicos 

em determinados pontos -, mas eu faço essa separação frisando aqui; destacando ao longo dos 

anos como a equipe técnica do governo, todas as secretarias, principalmente aquelas que 

trabalham na elaboração do projeto, da prestação de contas, eu chamo de Balanço Geral do 

Estado e o govenador tem que cumprir aqueles percentuais e cumpre até a mais. Mas a partir 

daí é que nós temos que analisar e botar uma reflexão na cabeça da gente aqui, de todos nós. 
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Se o Tribunal vier a aprovar o parecer técnico das contas - que pelos indicadores não há como 

ser diferente, a não ser pela aprovação -, uma etapa foi cumprida. O governador cumpriu sua 

etapa, como já frisei aqui, que pese todas as dificuldades, tem se preocupado com isso, está de 

parabéns. Em seguida vêm as contas de gestão, é outra coisa. Daí que tem que ser explicado 

isso, para que as pessoas saibam, “poxa, mas em que pese toda essa dificuldade aqui e ali o 

Tribunal aprovou as contas do governo”; o Tribunal aprovou as contas de gestão e o 

governador cumpriu. O governador repassou para a Secretaria de Educação e para a 

Secretaria de Saúde os percentuais estabelecidos e tudo mais. Mas aí é que vem a minha 

preocupação, eu faço um destaque para colocar que a Lei Kandir – voltando rapidamente, 

antes que eu me esqueça -, Dr. Ophir e a todos que estão aqui, o Tribunal de Contas do Estado, 

os conselheiros em reunião administrativa definiram que nós deveríamos apresentar para o 

Estado um estudo isento, independente. Nós não temos aqui partidos políticos, não há interesse 

aqui nenhum, de A, de B, nós julgamos contas de todos os partidos. E o Tribunal resolveu 

apresentar para o Estado, sem nenhum custo, o estudo da Lei Kandir, dos prejuízos. Em 2011 

nós chamamos a atenção do Pará e do Brasil, porque esse relatório foi encaminhado para o 

TCU, para a câmara dos deputados e para o senado, ao governador do Estado e à Assembleia 

Legislativa, naquele momento o Tribunal apresentou de forma isenta, imparcial um relatório 

que se aproximava de 22 bilhões de reais o prejuízo que a Lei Kandir causou ao estado do 

Pará. Todos receberam muito bem, o govenador imediatamente vestiu a camisa, ou seja, 

agradeceu, apoiou e começou a tomar medidas para verdadeiramente cobrar isso efetivamente. 

A Assembleia Legislativa também aplaudiu vários pronunciamentos dos deputados e assim 

sucessivamente. Então o Tribunal, com muita alegria, mas com humildade, botou este assunto 

na mesa para discutir. A atualização na época feita, foi puxada pelo tribunal - eu posso pegar 

as datas, mas todos têm conhecimento, vejo que aqui alguns balançam a cabeça concordando -

, foi manchete em todos os jornais, na televisão, conselheiros deram entrevistas em emissoras 

de televisão para falar sobre esse assunto, o assunto veio para cima, para tona, chamou a 

atenção, “olha, gente, temos esse dinheiro para receber, vamos brigar juntos”. Todo mundo, 

Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia, todo mundo. O governador foi o primeiro, 

tem total interesse, começou. Daí começou, a Lei Kandir, é antigo o problema dela, é de 96, 

nós sabemos disso, mas vamos ficar nessa situação até quando? O Tribunal, imparcial, sem 
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interesse, “olha, governador, esse aqui é o nosso prejuízo, vamos juntos lutar por isso”. E 

começou o processo. Hoje já tiveram outros estudos, a FAPESP apresentou 44 bilhões, eu 

acredito que hoje já estamos perto de 50 bilhões de reais, talvez isso daí. Mas quero dizer com 

isso que o Tribunal está à disposição, sem custo nenhum para ajudar, de forma imparcial, sem 

paixão partidária, quem está no governo, que não está, independente do governo federal. O 

Tribunal, se for requisitado, solicitado, a equipe técnica já falou para mim, daquela época o dr. 

Valino liderou, que foi hoje o coordenador das contas nesse movimento, com os servidores do 

Tribunal tem a maior alegria e satisfação até orgulho de apresentar esse trabalho para ajudar 

o Pará de alguma maneira. Fazendo esse destaque. Voltando ao assunto das contas do governo 

e conta de gestão. Quando se apresenta as contas de gestão que são julgadas separadamente, 

Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, todas, cada uma tem sua conta. E não vai à 

Assembleia. A única conta que vai à Assembleia é a do governador, o Balanço Geral do 

Estado. Aí que talvez seja o ponto de separarmos, podemos dizer assim, colocações feitas 

importantíssimas do Ministério Público, “não cai bem na conta a contratação de temporário”, 

mas é conta de gestão. E outros itens que podem vir na conta de gestão, se aproveita talvez a 

oportunidade, que tem vários dirigentes importantes do governo aqui, para destacar esse 

ponto, que quando chega nessa hora, nós temos que analisar - dr. Ophir, já caminhando 

também como vossa excelência falou, para finalizar. O tribunal foi escolhido para participar 

de uma mesa de debate em Brasília junto com o TCU, governadores do estado e nesse dia 

tinham seis governadores lá e vários outros órgãos relacionados a um debate sobre a 

segurança pública e o Tribunal do Estado do Pará foi escolhido para falar em nome dos 

tribunais de contas na mesa de debate. E não podíamos falar da Secretaria de Segurança 

Pública do Pará, nós tínhamos que falar da segurança pública do Brasil, o debate era do 

Brasil. E nós fizemos um levantamento; qual foi o estudo que o Tribunal apresentou lá e que 

agora mesmo está sendo feito e abrindo um processo de auditoria operacional no Tribunal de 

Contas da União, para estudar a questão da segurança pública. Uma auditoria operacional 

que vão realizar os Tribunais de Contas dos Estados para apresentar um relatório 

principalmente buscando as boas práticas, os bons resultados, o que podemos fazer para 

melhorar. Não para condenar ninguém. Nós temos que trabalhar nesse sentido e o TCU tem 

essa preocupação de dizer, “olha, assim aqui funcionou bem. Os indicadores foram positivos”, 
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e assim sucessivamente. Então, com relação a isto, foi claramente colocado por todos os 

governadores e o tribunal, independente de conversar, ninguém pesquisou isso, os índices de 

investimento na segurança pública, de um exercício para o outro vem aumentando 

significativamente. Se gastou um real em um ano, no outro ano se gastou 1,50. Quando passou 

para o outro ano se gastou 1,70; se gastou 2,50. Tem aumentado os investimentos 

significativamente na área de segurança pública, mas como percebemos a situação que está a 

rua? A minha avaliação pessoal é que há a necessidade de nós discutirmos essa questão. O 

governador cumpre a lei de responsabilidade fiscal, coloca o dinheiro a disposição das 

secretarias e dos órgãos, mas os indicadores não são bons. Existe a violência no Brasil inteiro, 

não é só no Pará. A mesma preocupação eu tenho na Secretaria de Educação. Talvez os 

maiores investimentos do Estado. Acima, cumpriam está tudo certo, aprovou as contas de 

governo, mas vamos para a gestão, os indicadores precisam melhorar. Tem que ter uma 

preocupação nossa, de todos nós, no sentido de ver onde é que estamos pecando, o que está 

faltando para que melhoremos os indicadores e no geral, na melhoria na qualidade de vida da 

pessoa, que é principalmente a educação. Educação e falo em segurança pública também. 

Então, queria colocar a principal questão nesse primeiro momento de discussão que nós temos 

que levar em consideração as recomendações feitas pelo eminente relator, que são 

importantes, o Estado tem se esforçado e vem cumprindo com o objetivo exclusivamente de 

melhorar essa questão. E também do Ministério Público de Contas, são importantes 

colocações, contribuições que trazem e que eu considero fundamentais para uma melhor 

gestão, uma melhor apresentação de resultado na qualidade de vida das pessoas. Observar os 

indicadores é muito importante. Nós investimos 3, 4 bilhões, mas o que foi que melhorou 

efetivamente? Qual foi o resultado? Se nós conversamos com a população talvez ela apresente 

para a gente uma das maiores preocupações, certamente é a água, o saneamento básico; 

segurança pública; educação. Mas o Estado mostrou no balanço que investiu 4 bilhões, como 

exemplo. Então essa preocupação que eu tenho e que acho que todos nós devemos ter, tenho 

certeza que o governador se empenha em que pese, volto a repetir, todas as dificuldades, e tem 

mostrado que o Estado está bem no Brasil. Mas nós temos que ver essas questões dos 

indicadores, porque que estamos nessa condição. Então eu faço esse preâmbulo inicial na 

questão da separação das contas de governo que estão muito bem apresentadas pelo eminente 
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relator com toda sua equipe, o governador cumpriu efetivamente, não há o que se discutir. 

Quando a gente entra na gestão a gente vê que existe aqui e ali algumas questões que 

precisamos cuidar. E eu me coloco humildemente, Cipriano, cidadão paraense que quer ajudar 

a melhorar os nossos indicadores, há recursos, há poucos, claro, muito poucos, porque a gente 

precisa, o governador investe em segurança, concurso para polícia e tudo, mas o que está 

efetivamente acontecendo, porque veja bem Dr. Ophir, para encerrar, você tem algumas 

escolas no Estado do Pará, que temos orgulho, elas apresentam indicadores extraordinários. É 

a mesma escola que está em outro bairro, outra área, ela apresenta um indicador totalmente 

diferente de outras. Aí tem repercussão de áreas de risco, ou seja, lá o que for, são essas 

questões que temos que ver, porque como uma escola, são poucas, mas podem dar um 

resultado melhor e acabamos colocando no geral, “mas espera aí, uma escola ou outra 

apresentou maior quantidade de alunos aprovado, enfim, seja lá os dados que a gente pode 

levantar para ver, mas são questões essas, como tem também municípios que são mais seguros 

que outros. Outro dia recebemos aqui com honra a satisfação de que Santarém era uma das 

cidades mais seguras do Brasil, não sei como está hoje, mas chegamos nisso. Aí essa questão, 

como que pode um município, uma cidade, uma escola ter um indicador e o outro não? Então 

tem que analisar, porque em que pese todas as dificuldades o recurso é pouco, mas nós temos 

como tirar exemplos bons, resultados positivos. Eu agradeço, senhora presidente, separando 

bem claramente contas de governo e contas de gestão, devolvo a palavra a vossa excelência e 

se tiver oportunidade talvez na hora do voto e se for o caso, me manifestar novamente. Muito 

obrigado presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Bom dia Presidente, cumprimento aos conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, 

conselheiro Luís Cunha que teve essa tarefa árdua de relatar as contas do governo em 2016 e 

aqui parabenizo Vossa Excelência e a equipe que o assessorou na pessoa do doutor Valino, 

para não esquecer nome de ninguém. Conselheira Rosa Egídia, doutor Felipe Rosa Cruz, dileto 

procurador geral de contas; doutor Ophir Cavalcante, procurador geral aqui representando o 

excelentíssimo governador do Estado. Cumprimento também os secretários de Estado aqui da 

casa civil, doutor Megale; Ana Claudia Hage, da educação; Alice Viana da SEAD, nosso 

querido auditor geral do Estado Doutor Roberto Amoras; da SEFA doutor Nilo Noronha. E 

secretários adjuntos, diretores que também se fazem presente, servidores do poder executivo. 
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Conselheiros Substitutos, Julival, Milene e Edvaldo. Os procuradores de contas que se fizeram 

presentes nessa sessão e os servidores do Tribunal de Contas; do Ministério Público de Contas 

do poder executivo. Servidores públicos em geral. Senhoras e senhores, eu vou pontuar, 

senhora presidente, quatro aspectos aqui que, de acordo com o relatório, com a fala do 

eminente procurador geral de contas e com a dialética produzida aqui pelo doutor Ophir 

Cavalcante, que eu acho extremamente importante levarmos em conta. Há que se reconhecer e 

aqui, sem sombra de dúvidas, o esforço realizado pelo poder executivo no atinente a gestão 

fiscal. Os números bem evidenciados no relatório técnico pontuam isso. O Estado do Pará, 

apensar de toda essa crise institucional; política; econômica que o país vem enfrentando, ele 

fez um esforço no que tange a obedecer aos limites da gestão fiscal, e isso é digno de menção. 

Haja vista a dificuldade de outros estados da federação nesse aspecto. E aqui, fazendo um 

gancho e tentando ser o mais objetivo possível para otimizarmos o tempo, aqui há que se frisar, 

conselheiro Luís Cunha, que os limites foram alcançados, como bem frisou o procurador geral 

de contas, observando os estritos critérios da secretaria do tesouro nacional. Não se utilizou 

subterfugio nenhum. Parabéns ao poder executivo. Fazendo um paralelo aos outros limites de 

educação e saúde, também há que se reconhecer o esforço aqui e o cumprimento dos limites da 

educação e saúde. E adentrando a fala que me antecedeu, do conselheiro Cipriano, de fato, 

estamos aqui avaliando contas de governo e não contas de gestão. Mas como bem frisou o 

doutor Felipe, isso impede que a gente adentre a qualidade das políticas públicas nas contas de 

governo? Claro que não. E os indicadores, como bem lembrou o conselheiro Cipriano, não são 

os piores, mas também não são os melhores indicadores. O Estado vem caminhando na sua 

gestão a atingir os vários indicadores de qualidade nas diversas áreas. Temos problemas, 

evidentemente, na educação; saúde; segurança pública e aqui, doutor Ophir, concordo com 

vossa excelência que eu creio e quero crer que todo dirigente público quer acertar. É nisso que 

acredito. Eventualmente equívocos na tentativa do acerto são cometidos. Mas é preciso 

reconhecê-los e na melhor oportunidade, corrigi-los. Penso que as recomendações do Tribunal 

de Contas nesse aspecto são muito salutares, por conta da avaliação da gestão e que utiliza 

aqui para avaliar seus resultados o instrumento que são as auditorias operacionais, que trazem 

alguns reflexos sobre os indicadores. Mas quero lembrar que prima facie antes mesmo de o 

Tribunal de Contas exercer o seu mister em relação não somente as auditorias de 
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conformidade, como as operacionais, prima facie a avaliação das metas do plano plurianual, 

avaliação dos programas de governo, avaliação da gestão no que tange a eficácia e eficiência 

cabe, prima facie, ao sistema de controle interno de cada poder. E aqui percebo, conselheiro 

Luís Cunha, uma evolução dos trabalhos do sistema de controle interno do poder executivo. 

Mas penso que há ainda uma margem de uma maior produção nesse aspecto. Principalmente, 

doutor Amoras, sempre lhe chamo a atenção no sentido de colaboração no que tange aos 

programas de governo; aos indicadores de qualidade. À população; à sociedade é importante 

que as políticas públicas cheguem e se façam presentes no que tange aos seus resultados. 

Então há que se ter esforços para avaliar esses resultados. E quando se fala em eficácia, é 

atingir a finalidade de uma política pública. Então não se pode falar em eficácia sem levar em 

conta a efetividade da política. E aqui as auditorias operacionais pontuam algumas situações, 

trouxeram a questão do saneamento básico, que nós aparentemente não evoluímos. Então vejo 

uma oportunidade, a vossas excelências que representam e vieram aqui honrosamente nessa 

dialética conosco na apreciação das contas do governo, acredito que há uma margem de 

expansão de melhoria de qualidade muito grande. E lembrando novamente, nós todos 

queremos acertar, e não errar. Outro ponto que eu destaco, lembrado pelo doutor Felipe Rosa 

Cruz, a política de recrutamento de pessoal. Aqui, de fato como bem lembrou o conselheiro 

Cipriano há que sinalizar caso a caso nas contas de gestão. Mas penso aqui, como bem frisou 

o doutor Ophir, há já uma evolução em relação aos números, há já um compromisso por boa 

parte da administração pública estadual, de seus órgãos e entidades, inclusive com termos de 

ajustamento de conduta perante ao Ministério Público estadual, cujos cronogramas serão, 

acredito piamente nisso, cumpridos. Haja vista as dificuldades de gestão fiscal atinentes ao 

Estado. Casos pontuais e exceções devem ser tratadas como tal nas contas de gestão nos 

processos específicos. Por fim, o Ministério Público de Contas levantou a questão relativa a 

taxa mineral. Alguns aspectos entendidos como algumas inconsistências pelo parquet de 

contas. E doutor Ophir lembrou que talvez o que esteja ocorrendo talvez seja uma 

transparência melhor quanto ao uso. Eu acredito, associando as duas preocupações, 

conselheiro relator, que não talvez como determinação nesse primeiro momento ao poder 

executivo, mas como recomendação, nós poderíamos acrescentar nas contas essa questão da 

melhor transparência nos moldes frisados pelo parquet de contas. No mais, presidente, 
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agradecer essa oportunidade, porque apreciar contas de governo não é algo muito simples, 

dado o pouco tempo. Mas não podemos esquecer que o poder executivo, durante o ano vem 

angariando informações e contribuindo para uma melhor prestação de contas. Todos os 

órgãos e entidades do poder executivo. E o Tribunal de Contas também não fica alheio a isso, 

durante o exercício vem já realizando as suas auditorias; fiscalizações para melhor poder 

representar e emitir uma opinião que possibilite o poder legislativo, em última instancia, um 

julgamento de qualidade. Agradeço a presidência, agradeço a todos e principalmente, doutor 

Ophir, em seu nome, essa dialética com o poder executivo. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 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: Muito bem. Senhora presidente, senhores conselheiros. Senhor 

procurador do ministério público, senhor procurador geral do Estado. Senhoras e senhores, 

antes de proferir meu voto, vou fazer um pequeníssimo comentário. Essa é uma sessão 

extraordinária. E o que a torna extraordinária é justamente a importância que ela tem para a 

instituição. É praticamente a única sessão extraordinária que fazemos anualmente na 

instituição. Pode ter outra, mas é esta, e aqui é o nosso grande encontro com o poder 

executivo. O TCE, Ministério Público e o poder executivo. E o debate e é extremamente 

saudável e enriquecedor. O poder executivo tem demonstrado um respeito muito grande. Eu 

achei que hoje até maior, pela quantidade de secretários que compareceram a essa sessão. 

Essa é uma demonstração de respeito com a instituição e eu quero agradecer. Por outro lado, 

o debate suscitado principalmente em torno das auditorias operacionais, é assim, a auditoria 

operacional é uma coisa nova no controle externo. Alguns tribunais já vêm fazendo há mais 

tempo. O que foi que aconteceu especificamente com a auditoria operacional do ensino médio? 

O TCU em 2013, um acordo com todos os tribunais de contas do Brasil, o acordo foi assinado 

pelo eminente conselheiro Cipriano Sabino que estava presidente do TCE, para fazer várias 

auditorias operacionais, algumas diferente de operacionais. Mas esta que fizemos, 

especificamente na educação, foi seguindo uma orientação do TCU, não foi uma auditoria 

simplesmente coordenada porque o TCU queria. E na verdade se debatia muito no controle 

externo em que tinha uma informação segura, um retrato da educação no Brasil, e havia um 
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incomodo, principalmente do ensino médio que é a nossa competência. E fizemos uma 

auditoria nessa área em 2013. E o que está acontecendo agora é o monitoramento, que vem 

acontecendo sempre, do que aconteceu em 2013. 2013 não tem nada a ver com a atual 

secretária Ana Claudia Hage. Nada a ver. Como também a auditoria operacional não tem 

nada a ver com a gestão, o exercício de 2016 que está à frente a secretaria Ana Claudia. Não 

tem nada a ver. Por sinal ela veio aqui recentemente a nosso convite em um projeto nosso que 

chamamos de sexta da integração, autoria do conselheiro Nelson Chaves, ela proferiu uma 

excelente palestra aqui para todos nós. Ela mostra o que a SEDUC está fazendo no momento, 

justamente para fazer esse enfrentamento e melhorar o ensino. É a qualidade do ensino que 

mais nos interessa. E auditoria operacional, diferentemente da auditoria de conformidade, que 

é o que vamos fazer, por exemplo, nessas contas do exercício de 2016, ela tem um outro foco. 

Um foco maior no resultado, questão da efetividade. De repente ao fazer uma auditoria de 

conformidade, que resulta no julgamento aqui no pleno, está tudo certo, não tem nada errado, 

aprovamos as contas. E os resultados, foram alcançados, houve melhoria do ensino, houve 

melhoria da saúde; do saneamento? A auditoria operacional ela nos dá essa oportunidade, de 

mostrar o assunto de uma outra forma, uma forma extremamente técnica. Uma prova disso é 

que aqui no nosso tribunal, pouquíssimos servidores do tribunal, pouquíssimos, tem essa 

expertise para fazer auditoria operacional. Tem que fazer um treinamento especial para isso. E 

é um trabalho que precisa crescer na instituição, precisamos fazer outras. Então, doutora Ana 

Claudia não fique triste que não é nada direcionado a senhora. Por sinal, reconhecemos o 

esforço para fazer um trabalho que eu acho que é grandioso. E os resultados começamos a ver, 

quem sabe, ao examinar o exercício de 2016 já vemos nas contas de gestão, como destacou o 

conselheiro Cipriano, essas melhorias. Para nós tudo tem importância neste momento. Estamos 

emitindo um parecer do exercício de 2016, que foi um ano atípico. Eu mesmo estava gestor 

nesse período a frente da nossa instituição. Quando eu disse que falava muito com a doutora 

Délia, porque foi difícil para todo mundo. E para o governo do Estado não foi diferente. 

Reconhecemos o esforço do Estado, do governador principalmente, como grande controlador, 

conseguiu manter o equilíbrio das contas públicas. E por isso que não passamos vergonha. Nós 

temos o orgulho de dizer, mesmo não registrando os salários dos servidores, pagamos em dia o 

salário de todos os servidores, não atrasou um único mês. Isso é importante. Então, senhoras, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
 
 

Secretário  Presidente 515

senhores, vou agora proferir o meu voto. Já fiz os agradecimentos, o Ministério Público fez um 

trabalho robusto, foi o maior relatório já apresentado pelo órgão ministerial em toda a história da 

apresentação das contas de governo, em todos os sentidos. Eu achei isso bom. Assim como 

inovação, para nós inovação entrou no relatório as auditorias operacionais, é uma inovação. 

Porque eu tenho certeza o fato de abordarmos novamente o cumprimento parcial das 

recomendações, foi cumprido apenas 20% da auditoria operacional de 2013, pelo monitoramento 

que fazemos, queremos que haja uma atenção para isso. Tem que haver uma atenção. Por exemplo, 

30 recomendações, senhora presidente, no ano passado, eu era o relator. 30 recomendações, 29 do 

relatório e uma que eu acatei na hora do eminente conselheiro Cipriano Sabino. Este ano a gente 

vem com 19. E concordando com o conselheiro Odilon, porque 19? Porque houve uma evolução, 

houve uma melhora. E olhando aqui para o doutor Amoras do controle interno, eu sempre destaco 

isso, o controle interno do governo do Estado melhorou bastante. E com isso até facilita o nosso 

trabalho, porque ele tem dialogado com o TCE, temos passado orientações e isso faz com que 

possamos melhorar a qualidade da gestão. Doutor Colares veio aqui, como secretário de 

planejamento, abordou um problema e pediu ajuda do tribunal. A ajuda chegou. Reunimos o pleno, 

encontramos uma solução justamente para não criar embaraços para a gestão. É esse o nosso 

papel, temos todo o interesse que a gestão possa evoluir, e como disse aqui o nosso representante 

do governador, o patrão é quem paga o imposto, é o cidadão. O que queremos é a melhoria da 

qualidade dos serviços que o Estado presta a população. O meu voto é curtíssimo. Quem me 

conhece aqui na corte, eu não sou de escrever muito. Apesar do relatório técnico ser robusto. Mas 

o voto é curtíssimo, e eu vou agora apresentar para os senhores. Senhora Presidente, conselheira 

Lourdes Lima, senhores conselheiros, Senhora Presidente, Senhores Conselheiros, Senhor 

representante do Ministério Público de Contas, o Relatório Técnico emitido pela Comissão de 

Análise das Contas do Governador apresenta os resultados da gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial e fiscal do Governo do Estado do Pará, do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro 

de 2016. De acordo com o Relatório, foram observados os limites dispostos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, nas Constituições Federal e Estadual, e nas demais normas legais, bem 

como as demonstrações contábeis evidenciaram o equilíbrio das contas governamentais e a 

responsabilidade na condução da administração da coisa pública. O Relatório também sugere 

recomendações que, embora não maculem a prestação de contas, merecem providências pelo 

Poder Executivo para o aprimoramento da Gestão Pública. No que respeita a manifestação do 
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Ministério Público de Contas entendo pertinentes, razão pela qual acolho as proposições contidas 

no item “Conclusão” como recomendação ao Poder Executivo, à exceção da “Política de 

recrutamento de Pessoal”, por já ter sido objeto de decisão recente deste Tribunal Pleno, no 

processo nº 2015/50052-4, mediante Acórdão nº 56.489, de 07/03/2017, no qual foram expedidas 

recomendações e determinações. Em relação aos gastos com pessoal, tomando por base a 

Resolução TCE-PA nº 16.769/2003, em vigor, não vislumbro a emissão de alerta ao Poder 

Executivo, considerando que o limite legal foi cumprido, e cujos valores se situaram abaixo do 

limite prudencial, observando-se a Lei de Responsabilidade Fiscal. Relativamente à recomendação 

formulada pelo Conselheiro Cipriano Sabino, nas Contas do Governador de 2015, reitero 

parcialmente, no sentido de que sejam efetivamente implantadas medidas para cobrança da dívida 

ativa do Estado, inclusive quanto aos valores referentes às decisões deste Tribunal.  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: 1. Pela EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

FAVORÁVEL à APROVAÇÃO, pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, das Contas do 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE, referentes 

ao exercício financeiro de 2016; 2. Pela formulação das RECOMENDAÇÕES ao Poder Executivo, 

constantes do Relatório Técnico, acrescidas da recomendação formulada pelo Conselheiro 

Cipriano Sabino nas Contas do Governador de 2015, reiterada parcialmente, bem como das 

proposições do MPC-PA acolhidas como recomendação; 3. Pela fixação do prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, a contar da data da publicação do Parecer Prévio, para que o Poder Executivo 

apresente a esta Corte de Contas as providências adotadas para o atendimento às 

RECOMENDAÇÕES formuladas, subsidiando a plena fiscalização deste Tribunal de Contas 

mediante monitoramento; 4. Pela remessa dos presentes autos, incluindo o Parecer Prévio desta 

Corte de Contas, à Assembleia Legislativa do Estado, em atendimento ao prazo constitucional, até 

o próximo dia 02 junho de 2017, considerando que o julgamento político-administrativo compete 

àquele Parlamento. 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 2016; 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, 
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acerca das providências adotadas em relação as recomendações formuladas, subsidiando a plena 

fiscalização deste tribunal mediante monitoramento; Proferido o voto do Relator, a matéria foi 

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

Chaves: Senhora presidente eu não pedi a palavra no momento da discussão para sintetizar o que 

penso, então peço permissão neste momento para cumprimentar vossa excelência presidente da 

casa que dirige esta sessão. Cumprimentar o ilustre procurador geral do Estado, meu queridíssimo 

e fraterno amigo, Ophir Cavalcante, é verdade, e é bom que a gente realce os laços afetuosos que 

nos ligam, nós temos vida pública, mostrando que acima da amizade, da fraternidade temos o dever 

constitucional que muitas vezes nos obriga a divergimos de ideias e de situações sem que isso 

altere o respeito e a fraternidade. Quero dizer ao doutor Ophir Cavalcante e a todos presentes 

aqui, meu grande goleiro no passado – aos que não sabem -, e que além, da amizade fraterna eu 

guardo como uma honra muito grande na minha vida pública, não política mais, que encerrei 

quando vim para este tribunal, o fato de que pelas minhas mãos, como devido assessoramento do 

filho, eu tive a honra de introduzir na vida política partidária do Estado do Pará o saudoso doutor 

Ophir Cavalcante, pai do eminente Ophir Junior, e também relembrando a memória a figura 

saudosa do doutor Ophir a sua presidência da Ordem dos Advogados ao nível nacional como ao 

regional também, e dizer da alegria e da satisfação e da honra que ele me dizia de ter o filho 

também palmilhando o seu caminho como presidente da ordem dos advogados do Brasil, seção 

Pará e também dando a honra a esse Estado de ter sido o presidente nacional da OAB, seja bem-

vindo doutor Ophir. Meu querido doutor Felipe Rosa Cruz, procurador geral de contas, eu queria 

cumprimentar no nome do doutor Ophir todos ilustres; amigos, secretários de Estado aqui 

presentes, suas presenças honram essa sessão, como também no nome do doutor Felipe a saudação 

aos eminentes procuradores que aqui estiveram presentes e, por motivos supervenientes tiveram 

que se retirar, doutora Deíla, doutora Silaine e doutor Patrick. E também cumprimentar, doutor 

Felipe a equipe que Vossa Excelência mencionou aqui em seu pronunciamento que ajudaram a esse 

brilhante trabalho do Ministério Público de contas e como realçou o conselheiro Luís Cunha é o 

mais longo e pertinente voto produzido pelo órgão ministerial. Quero cumprimentar o conselheiro 

Cipriano, nosso ex-presidente, é um batalhador em favor da Lei Kandir para que o Estado do Pará 

possa recuperar aquilo que é devido, pelo tanto que contribui com a nação. Conselheiro Luís 

Cunha, eminente relator das contas deste ano e queria, em seu nome, também para não cometer a 

deselegância de não citar um a um os componentes dessa brilhante equipe do tribunal que 
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trabalhou nas contas, eu quero abraçá-lo e afetuosamente a todos os servidores que fizeram este 

trabalho denodado. Conselheiro Odilon, que já se manifestou, conselheira Rosa Egídia; meus 

queridos conselheiros substitutos, está presente Julival, a conselheira Milene e conselheiro 

Edvaldo. E dizer aqui, nesta sessão importante, mais importante administrativamente para o 

tribunal, que pouco deveria dizer mais. Nessas caminhadas e andanças da nossa vida pública, 

doutor Ophir, eu não vou poder me socorrer aqui quando, com muita honra para mim fui professor 

da universidade federal do Pará eu tinha um acordo com representantes da turma onde eu ia falar 

sobre saneamento, disse assim, quando o professor estiver cansando o ouvido dos alunos, basta 

que o representante diga assim, “professor, por hoje…” eu já compreendia que era o momento de 

eu encerrar, eu não vou delongar a fala para não criar o cansaço nos ouvidos tão gentis que nos 

escutam. E ao mesmo tempo relembro aqui das nossas andanças políticas, doutor Noronha, 

professora, meu querido deputado Megale, um político de muita verve já falecido no Estado do 

Pará, quando estava um pouco cansado – não é o meu caso, eu não estou cansado, acho mesmo 

que estas sessões embora elas sejam formais, elas podem e devem se transformar informalmente em 

uma conversa, nós estamos discutindo aqui o interesse do nosso Estado da nossa vida, da nossa 

sociedade -, já no final de uma caminhada, na subida dos palanques, ele dizia assim, eu vou ficar 

para o fim, porque esses oradores todos vão falar e quando chegar a minha vez eu vou falar “e 

tenho dito”, não tinha mais que dizer nada. Então, por tudo o que ouvi aqui, o preparo da nossa 

equipe técnica, quero festejar esse denodado trabalho do Ministério Público de Contas também 

compartilhando com esse nosso relatório. Eu de fato me esforçarei para ser breve. Todos sabemos 

do esforço do governo do Estado nesta situação turbulenta pela qual a pátria brasileira passa, no 

sentido de manter as contas em dia, observando a lei de responsabilidade fiscal. E esse é um 

assunto que atinge a todos nós, portanto não haverá ofensa em nenhum conceito que possa fazer, 

primeiro que não serei grosseiro nos comentários e depois porque estou envolvido, tenho vida 

pública. Os companheiros aqui do tribunal já me viram dizer isso, eu assisti uma entrevista 

maravilhosa com uma dama do teatro brasileiro, acho que todos conhecemos e respeitamos que é a 

fantástica atriz Bibi Ferreira, já do alto dos seus 90 anos. Ela dava uma entrevista ao repórter 

Roberto D’Ávila do canal globo News. E em determinado instante ele perguntou a ela, Megale, ao 

que ela atribuía, Amoras, que seria a carreira dela revestida de sucesso ao longo de tantas décadas 

sempre com casa cheia e o sucesso obtido – as vezes a casa está cheia e a plateia não se manifesta 

-, ela normalmente sempre é aplaudida de pé, ele perguntou “ao que a senhora deve o sucesso da 
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sua carreira?” E ela matou a pergunta com uma resposta simples, “eu devo o sucesso da minha 

carreira a minha credibilidade”. É essa credibilidade que está fazendo falta na vida pública 

brasileira. As pessoas não acreditarem nas instituições, esses trabalhos todos que falamos aqui e 

pelos esforços eu tenho dito – disse em uma sexta feira de integração aqui -, hoje há uma grande 

dificuldade, os senhores haverão de concordar comigo, de se escolher um secretário de Estado. A 

dificuldade, o cidadão é talentoso, correto, diligente, competente, e fica apavorado quando recebe 

o convite que muitas vezes devia ser um convite só de alegria. Eu quero dizer que quem faz vida 

pública e tem a coragem de fazer vida pública merece respeito, porque eu tenho visto que a vida 

pública tem sido, Ophir, um triturador de currículos. A pessoa é proba, honesta, correta, diligente, 

chega no cargo público de repente ele está jogado na lama. Então isso é uma reflexão que devemos 

fazer. Esse quadro calamitoso da saúde, da segurança, dos transportes, do saneamento, área que 

eu tive a honra, e aliás, o dever de realçar sempre, porque foi dele que sustentei minha família por 

um bom tempo da minha vida, ele está destroçado por um país que não se preparou a começar de 

preparar os seus cidadãos, para mostrar que o que é público é nosso, é de todos. Aquele de 

depreda uma escola, quebra um posto de saúde, está jogando contra o seu patrimônio. Porque o 

ser humano brasileiro não mereceu ainda, das nossas autoridades, o carinho e o desvelo que 

merece. Vou fazer uma conta aqui rápida, como se fosse o merceeiro e honrosamente na situação 

do merceeiro, do meu tempo da juventude, quando não haviam os supermercados e que se tinha a 

conta na esquina e essa conta da esquina era por causa da confiança, da credibilidade que o 

comerciante tinha no seu cliente. Era somente uma conta de haver, deve e o crédito. E quando 

vemos um país como o nosso, que poderia, e eu quero fazer essa conta, por isso me referi ao 

merceeiro que eu ia lá comprar alguma coisa, um quilo de açúcar para a casa, ele tinha lá, 

comprou e o débito e o crédito. Eu queria saber, doutor Ophir, se o Brasil tivesse aberto mão da 

irresponsabilidade do patrocínio de uma copa do mundo e de uma olimpíada e um bilhão e alguma 

coisa a mais gasto em um desses estádios fantasmas de futebol – e vossa excelência e eu somos 

praticantes, não digo da arte, porque nós nunca fomos talentosos, mas a gente gosta de jogar -, e se 

esse um estádio que não tivesse sido construído tivesse aquele valor sido empregado em creches 

por esse Brasil a fora. Para patrocinar o crescimento devido da criança, para amparar a mulher 

na desvelada missão que tem de construir o lar e a família. É isso que está faltando, a escolha das 

nossas prioridades. Quando se fala, por exemplo, e eu sei do esforço, quero dizer aqui que passei 

com muita honra na área do saneamento e tenho colegas altamente competentes nesse setor. E que 
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por mais esforço que se faça não se tira o carro da lama, porque produzimos 100 litros e perdemos 

60. O caso da saúde, especialmente, veja que aqui os limites constitucionais, por isso estou 

passando por cima, foram realçados, foram absolutamente observados, mas a gente questiona a 

eficácia. E lembro da profissão do engenheiro que disse “eu quero a melhor obra pelo melhor 

custo”, e corre o economista dizer “é que os nossos recursos são insuficientes para a infinita 

necessidade humana”, nós estamos procurando o equilíbrio da eficácia da obra bem feita, que 

muitas vezes é desperdiçada. Um país que não se preparou para ser um país urbano, que se 

transformou em meio século de um país rural para um país urbano. É isso que acontece nas 

grandes cidades, estamos aqui, no nosso nariz, embora não chegue aqui o cheiro, com o lixão de 

Belém, com Ananindeua e Marituba, isso é saneamento básico. Porque no passado dizia que 

saneamento básico é água e esgoto, não é não. É água, esgoto, lixo e logicamente implementando 

no ambiente quais são os municípios, e quando se fala em abastecimento de águas, Água para 

Todos, é um dever municipal. Os nossos municípios estão quebrados. Porque que o Estado vai, 

nessa área por exemplo do saneamento, porque os municípios não têm capacidade de 

endividamento, de financiamento, e com a quebra do PLANASA nós estamos com o saneamento 

brasileiro esquartejado. Já repeti várias vezes isso, sem nenhuma contestação. Tive a honra de ser 

presidente da ABES, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental regional 

por duas vezes. E clamávamos isso, cadê o investimento? Como sobra para o Estado investir? E 

cadê a capacidade de endividamento para fazer os serviços essenciais, as políticas públicas que 

são deixadas de lado? Então nós estamos vivendo um momento crucial. Estamos vendo o esforço 

dos técnicos, mas estamos vendo também que esses aspectos todos precisam ser revistos na 

cidadania. Nós temos que preparar o nosso cidadão, se fala muito aqui em controle interno. Outro 

dia uma rede de televisão publicou – e procede muito a recomendação do doutor Felipe, como o 

nosso relator e a equipe fez – o Brasil é o décimo segundo país do mundo em transparência, sabem 

disso? Em transparência. Mas global. Quando vamos, Ophir, para o detalhe, vamos para o rabo da 

fila. E eu tenho falado muito que no Brasil se confunde a translucidez com a transparência. Então o 

resultado global se pública, mas o detalhamento das contas, isso é uma dificuldade muito grande. 

Eu digo que a vida pública, presidente, secretários, amigos fraternos, servidores da casa, é 

respeitosamente uma peça teatral. Nós aqui não somos com essa beca melhor do que qualquer um. 

Nem conhecemos mais do que qualquer um. Cipriano provocou uma visita de uma faculdade aqui 

na casa, tem estimulado isso – a presidente, Rosa, Odilon, nós todos -, e eu dizia para os meninos, 
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Tom Jobim em uma música fantástica, Luiza, vem cá Luiza, ele dizia, “embaixo dessa neve mora 

um coração”, Ophir. E eu dizia para os meninos, “embaixo dessa beca moram os corações”, 

porque vivemos na vida pública um espaço e estamos vivendo um personagem naquele momento. 

Qualquer um dos senhores caberia muito bem aqui na cadeira que eu estou ocupando, como o 

doutor Felipe Rosa Cruz, e por isso esse tribunal tem investido – e agradeço aos presidentes todos 

que já foram e certamente aos que virão -, pelo investimento que faz esse tribunal ainda, e graças a 

deus decolando, na questão do controle social, que ele vai se sobrepor ao controle interno, que 

também temos programa aqui, ao controle externo, que fazemos com o apoio de todos, já foi 

ressaltado aqui o equilíbrio das instituições em instaurarem seus controles internos. Mas enquanto 

não tivermos o controle social da sociedade – também uma outra música, o Roberto diz, “a chance 

de te amar me faz melhor” -, e a gente tem que dizer para a sociedade, “se você nos apertar, nos 

faz melhor”, porque na hora que a sociedade nos aperta ela nos cobra. O Estado brasileiro não 

produz absolutamente nada, somos gestores do dinheiro produzido pela sociedade brasileira em 

geral. E essa sociedade ainda, lamentavelmente, não sabe a força que tem para cobrar dos seus 

dirigentes, a seriedade em um país que, por exemplo, aposenta a gente aos 50 anos, não tem 

previdência que resista. Está se discutindo, não há planejamento, os técnicos não viram isso? E a 

população cresce. Estamos com 14 milhões de desempregados, uma cidade de São Paulo. Quando 

eu vejo e vi aqui a conferencia do chefe da SUSIPE, a gente vê o esforço denodado, mas a fera no 

campo, na planície, o predador ataca a presa quando a fome bate na porta da casa dele. E não 

estou defendendo criminoso, jamais, mas um pai e uma mãe que deixa seu filho que sabe que está 

com fome, não tem chance de trabalho, vai fazer o que, Ophir? Então, essa responsabilidade que 

temos que ter na coisa pública e cuidar melhor da nossa população, porque todas as nossas 

estruturas, elas não vão funcionar, se a nossa sociedade nos cobrar, denunciar os desmandos, 

colocar os responsáveis dizendo que aquilo que é do outro é sagrado, principalmente quando é 

público. Infelizmente o que estamos vendo no Brasil, o filme que passa no dia a dia da nossa 

televisão para que os nossos jovens sejam informados, não é dos mais agradáveis. Então estou 

fazendo apenas uma reflexão de uma vida pública que não é tão longa, mas que também já não é 

tão curta, e ressaltar; respeitar o trabalho de todos os agentes públicos. Sejam os secretários, os 

procuradores do Ministério Público, os conselheiros e servidores da casa, do MP, no sentido de 

nós contribuirmos com o melhor que nós possamos dar para que essa sociedade melhore. Eu, com 

certo ponto, não sou um pessimista. Eu vi a citação de um pensador inglês que dizia que “os 
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pessimistas reclamam do vento, o otimista espera o vento, e o realista ajusta as velas do barco”. 

Então temos que trazer para a nossa mente, para os nossos corações aquilo que o festejado Ariano 

Suassuna dizia, que “o Brasil tem o Brasil real e o Brasil oficial”. Eu quero dizer que darei meu 

voto acompanhando o brilhante trabalho da equipe e do conselheiro relator e conclamando a todos 

nós que rapidamente, se é que ainda existe alguém nesse Brasil, deixemos de viver em um Brasil 

oficial e tenhamos mais sensibilidade para viver em um Brasil real, que está na frente de todos nós. 

Com isso dou meu voto apoiando a sua conclusão conselheiro Luís Cunha. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero colocar um assunto 

importante. Acredito quando fizemos uma solicitação ao Estado com o pedido para que a 

Procuradoria Geral verificasse a questão das decisões do Tribunal, existe hoje um dado do 

Tribunal que se aproxima de 770 milhões de reais das decisões do Tribunal que teve glosa em 

julgamento definitivo, transitado e julgado. Eu considero importante, somos parceiros junto com o 

Ministério Público de Contas. Além da preocupação da gente tentar arrecadar esses recursos, 

receber de alguma maneira, ele tem uma reflexão, bate, encara de frente a impunidade. Veja bem, 

o Tribunal de Contas toma uma decisão com o apoio do governo, apoio da Assembleia e da 

Procuradoria Geral do Estado. Em seguida, a pessoa que deve ao contribuinte, ao cidadão 

paraense, não acontece nada. Perto da eleição todo mundo vem para tentar resolver os seus 

problemas, tentam pagar, alguns nessa última eleição pagaram várias contas, mas isso não é o 

ideal. Então, por isso que eu peço, com respeito e humildade, da importância do Estado receber. O 

Tribunal não vai ficar com nenhum centavo disso. É um dinheiro que é do Estado, é do 

contribuinte. A gente se empenhar nesse sentido, além de devolver para o Estado algum valor que é 

importante, estamos combatendo diretamente a impunidade. Por isso eu coloquei e o Conselheiro 

Luís Cunha recebeu nesse sentido de ajudar o Estado. E o Estado recebendo pode investir o 

dinheiro onde desejar, qualquer prefeitura, qualquer secretaria, enfim, tudo mais. Então apenas 

esse reforço que eu acho muito importante o empenho do Estado, nós todos, o Ministério Público 

tem se empenhado nisso também, para tentarmos reaver esse recurso que se aproxima de 770 

milhões, é um dinheiro considerável. Então é importante colocar essa questão. Com relação à taxa 

mineral, rapidamente, eu estou vendo aqui a lei – até pedia a assessoria da secretaria -, talvez o 

Conselheiro Odilon tenha sido muito feliz na sua colocação e eu agradeço, conselheiro, muito bem 

observado. Percebemos aqui na lei que existe uma interpretação talvez equivocada, porque a lei dá 

ao Estado esse direito e ela é abrangente. Ou seja, para atingir determinada situação às vezes você 
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tem que fazer outras coisas. Isso não quer dizer que o Estado esteja desviando ou gastando o 

dinheiro de forma equivocada, aliás, na minha avaliação modesta, acredito que o Estado cumpre 

sim, mas há transparência, como disse o conselheiro Odilon, muito bem, coloca isso bem claro 

para a sociedade e para todos, talvez seja apenas essa questão, porque não vejo aqui “planejar, 

organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar, avaliar as ações dos setores relativos à 

exploração”. Ou seja, é uma questão bem abrangente que se de repente você precisar fazer alguma 

ação que venha nessa direção, está dentro, não vejo como há desvio. Então só essa contribuição no 

sentido de como o Conselheiro Nelson colocou, muito bem, eu agradeço nosso decano, pela 

experiência dele, foi vereador, deputado, já exerceu vários cargos no Estado. Esse diálogo, essa 

conversa aqui no sentido de nos colocar – como ele colocou muito bem – a disposição, somos 

parceiros, estamos no mesmo barco. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. Acredito que o Estado 

vai ficar bem toda vez que a gente der um passo para a frente. E o governador – reconheço e repito 

– dá um exemplo para o Brasil quando faz a sua gestão, em que pese todas essas dificuldades. Aí 

vêm junto com ele as secretarias. É mais difícil você cumprir aquelas metas com poucos recursos, 

essa que é a questão difícil. Então podemos usar os bons exemplos – bom exemplo que digo é 

exemplo que deram resultados, apenas isso -, todos os secretários aqui do governo, todos os órgãos 

têm dado bons exemplo, extraordinários, se emprenhado, dedicado. Como disse o Conselheiro 

Nelson, às vezes a pessoa vai para uma secretaria e acaba sendo mal interpretada e mal jugada e 

são pessoas corretíssimas; honestas; competentes e acabam, nesse momento que estamos vivendo 

hoje, nessa questão. Mas eu reputo que com orgulho falo aqui, falo em qualquer lugar que eu 

estiver, em Brasília, em qualquer lugar, nós temos orgulho de ser paraense e termos essa questão 

do nosso Estado estar em ponto de destaque buscando sempre acertar. Senhora presidente eu 

quero confirmar meu voto com essas pequenas observações e essas recomendações que foram 

colocadas de forma muito bem feita pela equipe técnica e pelo relator, eu quero acompanhar e voto 

pela aprovação das contas do governo no nosso relatório prévio, que vai à Assembleia Legislativa. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente eu acompanho o 

bem conduzido voto do conselheiro relator Luís Cunha e toda sua equipe que assim o fez.  Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Boa tarde senhora 

presidente doutora Lourdes Lima. Senhoras conselheiros doutor Nelson Chaves; Cipriano Sabino, 

doutor Luís Cunha, relator das constas que ora examinamos, doutor Odilon Teixeira. Caro amigo 

Ophir Cavalcante Junior, digno procurador geral do Estado do Pará neste ato representando o 
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excelentíssimo senhor governador do Estado Simão Jatene. Meu caro Felipe Rosa Cruz, 

procurador geral do Ministério Público de Contas deste Estado, leve meu abraço aos demais 

procuradores daquele parquet ao qual muito me honra ter pertencido. Senhores conselheiros 

substitutos, doutor Julival, doutora Milene, doutor Edvaldo. Senhores secretários de Estado aqui 

presentes, doutor Nilo Noronha da Fazenda, doutor José Alberto Colares, secretário de 

planejamento, doutora Alice Viana Monteiro, secretária de administração do Estado, doutora Ana 

Claudia Hage, secretária de educação, doutor Roberto Paulo Amoras, digno auditor geral do 

Estado, doutor José Megale Filho, chefe da casa civil do Estado do Pará, doutora Adélia Macedo, 

secretária adjunta da Fazendo, doutor Hélio Góes, contador geral da secretaria de fazenda. 

Demais técnicos do poder executivo aqui presentes, técnicos desta corte de contas, demais senhores 

e senhoras aqui presentes. Da mesma forma, doutor Nelson Chaves, como Vossa Excelência, deixei 

de me manifestar no momento da discussão porque como Benjamin e última a me manifestar, pouco 

mais tem a ser dito. Então aproveito esta oportunidade apenas para parabenizar o trabalho do 

eminente relator das contas examinadas, assim como de toda equipe que o assessorou deste 

tribunal, na pessoa de seu coordenador, doutor Valino, da equipe do MPC, que também contribuiu 

para o trabalho muito bem feito que esta Corte apresentou, e em especial eu gostaria de me dirigir 

à equipe técnica do governo do Estado, aqui representada pela sua nata, a quem cumprimento pelo 

trabalho eficiente, dedicado à administração pública deste Estado, reconhecendo todo o esforço no 

enfrentamento das dificuldades advindas com a  grave crise que assola as finanças públicas deste 

país. Dito isso, considerando o apurado pelos técnicos deste tribunal, pela acurada análise do 

Ministério Público, pelos termos do minucioso relatório apresentado pelo ilustre conselheiro 

relator, eu acompanho integralmente o voto exarado, considerando que as contas anuais do 

Excelentíssimo Senhor Governador, atendeu ao disposto na constituição e demais regras e leis que 

regem a gestão fiscal do Estado. É como voto, presidente. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Em nome desta corte de contas eu 

concluo esta votação agradecendo as manifestações todas aqui, concordando com tudo, inclusive, 

concordando com o voto do nosso relator e com todas as manifestações proferidas por todos os 

conselheiros, e certamente por aqueles que não manifestaram expressamente, mas no olhar de cada 

um daqueles que aqui estão, o nosso agradecimento a equipe que trabalhou seja a equipe do nosso 

Tribunal de Contas e a equipe do governo do Estado, em nome do conselheiro Luís Cunha e de 

todos os conselheiros desta corte de contas, nossos agradecimentos. Em nome do doutor Ophir 
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Cavalcante, pelo prestigio de todos os secretários nesta sessão aqui presentes, transmitam ao nosso 

governador do Estado o nosso agradecimento, não somente pelas presenças honrosas nesta data 

especial para o governo do Estado e para o Tribunal de Contas, mas por todo o momento da 

equipe de governo, quer seja pelos seus secretários, pelos seus técnicos que estiveram aqui 

demonstrando todo o apoio que esta corte precisou, fornecendo dados para que pudéssemos hoje 

estar aqui concluindo este parecer, concluindo esta prestação de contas, que foi o resultado de uma 

somatória de esforços hercúleos de todo o governo do Estado e nosso, dos conselheiros e dos 

servidores do  Tribunal de Contas do Estado. É de se festejar esse momento e nós estamos aqui 

com muita alegria encerrando este momento, eu voto também acompanhando na integra todos os 

votos aqui proferidos e principalmente o voto do relator, pelo parecer prévio, pela aprovação deste 

parecer prévio, recomendando a assembleia legislativa também que o acompanhe por tudo o que 

aqui foi exposto nesta manhã. 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. 18.920, desta data. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Mais uma vez, agradecemos ao governo do Estado, em nome do doutor Ophir Cavalcante, 

agradecemos a presença de todos os secretários que nos honraram nesta manhã. A presença do 

Ministério Público, que se fez presente quase na sua totalidade, em nome do nosso procurador 

geral do Ministério Público. Em nome de todos os conselheiros, conselheiros substitutos, 

conselheira Rosa, aos servidores. Em nome da equipe do doutor Valino, do doutor Carlos Edilson, 

da doutora Sonia, doutora Ana Amélia, da doutora Cristina, do doutor Douglas, do Iran, da 

Jéssica, do Jorge Luís, do Leandro, da Lilian, da Lorena, do Mauro Britto, do Paulo Sérgio, do 

Rafael Laredo, da Raquel Serruya, da Rosiane Socorro, Rute Helena Delgado, da Chayane, do 

Clovis da Silva, Cleverson Castelo Branco, na conclusão deste evento, solicito ao douto plenário a 

permissão para que esta presidência possa mandar inserir na ficha funcional de cada um desses 

servidores que participaram deste momento com denodo, com afinco, todos eles possam ter o 

assento na ficha funcional de votos de congratulações e parabéns a todos eles, eu peço ao plenário, 

na pessoa do conselheiro Nelson, do conselheiro Cipriano, do conselheiro Luís Cunha, do 

conselheiro Odilon, da doutora Rosa, quem sejam apostos nos assentos funcionais de cada um 

desses servidores da nossa instituição votos de louvor a cada um deles. E agradecendo a deus que 

nos permitiu vivenciar esse momento maravilhoso e a presença de todos aqui, pedimos as bênçãos 
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de deus, que continue nos protegendo, declaro encerrada a presente sessão. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Memorando nº 

028/2017-SEGER, desta data. Nada mais havendo a tratar, a Presidência declarou encerrada a 

sessão às treze horas e quarenta e oito minutos (13h48min) e mandou que eu, Jorge Batista Júnior, 

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

Belém, 24 de maio de 2017. 
 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 
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