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ATA DA 82ª 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 

dezoito (2018), 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 

TEIXEIRA, ANDRÉ TEIXEIRA DIAS, ODILON INÁCIO TEIXEIRA E ROSA EGÍDIA 

CRISPINO CALHEIROS LOPES; o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério 

Público de Contas Silaine Karine Vendramin, 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 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 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; Excelentíssima Senhora Maria Cristina Maués da Costa, Secretária 

Adjunta de Planejamento e Orçamento; Senhora Edna de Nazaré Cardoso Farage, diretora de 

arrecadação da Secretaria da Fazenda; Excelentíssimos Senhores Felipe Rosa Cruz e Deíla 

Barbosa Maia, Procuradores do Ministério Público de Contas;  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 
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governador do Estado referente ao exercício de 2017, objeto do Processo nº. 2018/50581-9. 

Justifico as ausências dos Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha 

e Daniel Mello em decorrência das suas participações no Congresso da AUDICON na Cidade 

de Brasília. 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 André Teixeira Dias, 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 

2017. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Muito 

obrigado, Presidente. Eu quero primeiro agradecer a diligência do cerimonial, que me colocou 

aqui às mãos, a nominata. Mas acabou de ser falado tudo pela Conselheira Lourdes, então eu 

queria aproveitar esses primeiros cumprimentos e cumprimentar a todas as pessoas presentes, 

seguindo a própria ordem estabelecida pela Conselheira Presidente. Não deixando de frisar, a 

especial satisfação que eu tenho com a presença de cada um dos nosso Conselheiros que 

participaram, ao longo desse processo, me ajudando, me orientando, por terem uma 

experiência anterior à que eu tive esse ano com as contas de governo, especialmente os 

Conselheiros Nelson Chaves; Cipriano Sabino, Luís Cunha; Odilon – o grilo falante aqui do 

meu lado – e a Doutora Rosa Egídia. Hoje é 24 de maio, cumprindo o prazo estabelecido na 

Constituição do Estado, está em pauta nessa sessão extraordinária, a emissão do parecer 

prévio sobre a prestação de contas do seu governador, referente ao exercício de 2017 cuja 

relevante missão dessa Corte de Contas, honrosamente coube a mim relatar. O nosso relatório, 

o qual eu farei a leitura mais adiante, foi subsidiado pelas análises técnicas realizadas por 

servidores desse Tribunal de Contas, bem como pela manifestação do Ministério Público de 

Contas. Eu quero agradecer em nome da Procuradora Silaine Karine Vendramin, o empenho e 

a participação, o acuramento e a atenção com que ela, sua equipe e seus colegas se detiveram, 

em prazo bastante exíguo, para oferecer o melhor trabalho que aquele parquet poderia ter feito 

com esse tempo. Faço questão de aqui revigorar o extraordinário trabalho desenvolvido por 

toda a equipe de técnicos do Tribunal. Ao longo do período de análises das contas, eu 

acompanhei a incansável dedicação dos servidores dessa Casa, que em função do 

comprometimento com o trabalho em fazer cumprir o prazo constitucional, saíram muito além 
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do horário normal de expediente e não tiveram descanso nos feriados nem fins de semana, 

aliás no meu WhatsApp eu vi o Valino com a equipe, não sei se eles despenteavam o cabelo de 

propósito, mas fazia o cabelo despenteado, a gravata aberta, mas me convenceu. Porém, 

mesmo diante de tudo isso não deixaram de apresentar um relatório de alto nível de qualidade. 

Nesse sentido, senhores Conselheiros, é com imensa satisfação que parabenizo e louvo a 

competência do corpo técnico. E não podia, de forma alguma, senhores, deixar de registrar o 

nome de cada um. Coordenaram o Doutor Reinaldo Valino, o Doutor Edilson Resque e a 

Doutora Sônia Abreu, muito obrigado. Conseguiram ao longo desse período, produzir um 

trabalho mais do que técnico, sensato, porque eu não acredito em decisões em que os números 

são desacoplados do que está acontecendo no meio ambiente, aí eles não são úteis para serem 

analisados. Junto com eles, que também não puderam fazer sozinhos porque é uma quantidade 

muito grande de informações, participaram Adriano Cesar Everton Machado; Cristina 

Machado Ramos; Elane Vieira Sabbá Beltrão; Érico Lima Silva; Iran Soares Dos Santos; 

Jorge Luiz Rego; José Benedito Dos Prazeres Guimarães; José Luiz Antonio Gonçalves; Lilian 

Rose Bitar Tandaya Bendahan; Mauro Brito Fernandes; Paulo Sérgio Batista Ramos; Rafael 

Larêdo Mendonça; Raphael Borges Reis e Silva; Rosiane do Socorro Nascimento Costa; Ruth 

Helena Delgado Bastos; Shayenne Cristine Paes Carrero, muito obrigado. Cada um contribuiu 

e é assim que eu penso que forma uma instituição, cada um dá uma parte para fazer o todo. Eu 

também agradeço à Secretaria de Tecnologia, pela criação de softwares que ajudam na 

quantidade tão grande de informações que podem ser processadas em um espaço tão exíguo, 

nas pessoas de Alexandre Campello; Carlos Patrick; Eldo Barbosa; Ruy Cesin; Tiago Andrade 

e Tylerson Silva. Ainda no âmbito do Tribunal, estendo meus agradecimentos à Secretaria de 

Administração de forma antecipada, aos servidores da Secretaria Geral. Ao cerimonial, que 

torna a sessão mais agradável e mais fluída, na pessoa da querida Dione. E por fim, mas a 

mais importante, à Presidente da Casa, Lourdes Lima. Nesse processo eu sou o que ela 

determina, porque nós acreditamos firmemente que apesar de sermos um conselho, durante o 

período em que um Presidente preside, ele representa o Tribunal, não somente nas festas, mas 

sobretudo numa parte importante que é a decisão final, pois cabe a ele o voto de minerva. Nós 

somos seis, muitas vezes acabamos pensando três a três e ela tem, conforme sua visão de 

Presidente, no caso a Presidente Lourdes Lima tem que dar essa orientação e no frigir dos 
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ovos é ela que destaca as pessoas, é ela que retira das funções normais para que, 

extraordinariamente naquele período, possam se dedicar ao acompanhamento dessas contas. É 

muito importante dizer que ao longo desses anos eu pude acompanhar as contas apresentadas 

pelo Conselheiro Luís, pelo Conselheiro Cipriano e o Poder Executivo nunca se olvidou de 

participar de maneira efetiva do esclarecimento das dúvidas. Sempre de maneira a não se 

desculpar, mas a esclarecer. E desse esclarecimento chega a convicção que o Relator pode ter, 

porque não se vê nenhuma intenção em ocultação, pelo contrário. É conhecendo das nossas 

vicissitudes, que se pode empreender métodos, mecanismos para que se possa corrigir e 

evoluir. Por tudo isso, Doutor Ophir, leve ao governador que comanda sua equipe, que essa 

equipe teve uma participação muito importante no voto que hoje se vai apresentar, como 

convicção que é o que corresponde à verdade que nós poderíamos alcançar. E que para isso 

foi necessário e foi implementado por parte do estado, a devida dedicação em esclarecer 

aquilo que nós não conseguimos entender ou que nos faltou. Para melhor analisar as contas do 

governo referentes ao exercício de 2017, revela-se importante considerar a situação da 

conjuntura econômica no qual transcorreu a atuação do chefe do Poder Executivo. Isso porque 

certos fatores relevantes da economia, tendem a influenciar fortemente o planejamento, as 

políticas públicas e o desempenho governamental na gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial, evidenciados pelo balanço geral do estado. Tomamos por exemplo, que o produto 

interno bruto, que segundo o IBGE em 2017 foi de 1%, o que evidência uma retomada do 

crescimento da economia brasileira, já que nos anos anteriores, os resultados foram negativos, 

mas o reflexo não ocorre no próprio ano. O que cresce no ano começa a aparecer no ano 

seguinte, orçamentos são feitos com antecedência, um ano de antecedência. Entretanto, apesar 

de evidenciar a retomada de crescimento, de forma tímida, 1%, muito inferiores a exercícios 

anteriores, em 2014 com os crescimentos alcançaram média de 4% e que permitia realmente 

projeções de receita e estimativa de despesa, muito mais alvissareiras às necessidades da 

sociedade paraense. A retração da economia dos últimos anos e a continuidade da 

instabilidade política de 2017 reduziram a confiança dos empreendedores, empresários do 

setor de comércio, serviço, construção civil, refletindo um corte de milhares de postos de 

trabalho que lentamente vão sendo retomados. E quando há um corte no posto de trabalho, a 

pessoa sai da economia formal para a informal e a economia informal, apesar de consumir 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA GERAL 
 
 

Secretário  Presidente 531

toda a estrutura que está lá no orçamento para despesas, ela não participa da formação das 

receitas, porque ela foi para informalidade. Não desenvolvemos um método ainda de tributar a 

informalidade, por isso é chamado de informal. O risco de desemprego fez com que brasileiros 

reduzissem o nível de consumo, o que mostra uma evolução da economia familiar, entenderam 

que não dá para gastar mais do que ganha. Aliás, essa é uma lição da minha bisavó: rico é 

quem ganha mais do que gasta ou gasta menos do que arrecada. É uma sabedoria, meio de 

português mas funciona – ela era portuguesa. Junto ao conturbado cenário econômico 

nacional, influenciou especialmente aqui no Pará dois fatos que modificaram as nossas 

possibilidades. Primeiro o fim das obras de Belo Monte, que para cá trazia dinheiro novo, 

dinheiro que não era produzido nas nossas terras, mas eram poupanças de outros lados da 

economia brasileira que vinham a aquecer a nossa economia; e a própria paralisação das 

obras do PAC, que também com o dinheiro de outras regiões aqueciam a nossa economia. 

Porém, aqueles que se deslocaram para atender essas obras, continuaram dependentes desses 

serviços públicos, seja na saúde, seja na educação, na habitação e que mais tarde, num 

pronunciamento muito oportuno feito pelo governador Simão Jatene, também impactaram no 

aumento, no recrudescimento da violência, pois a pessoa desempregada passa a ser passível de 

ser empregada numa economia informal e que muitas partes dela estão ligadas a grupos de 

milícia e etc., e tem sido um problema que tem sido enfrentado no estado do Pará. E parte 

disso é por causa do índice migratório muito grande que veio para cá, para obras, mas quando 

são desempregados acabam em outro setor porque não podem parar de alimentar suas 

famílias. Na esfera pública, a baixa atividade econômica resultou em quedas na arrecadação 

tributária. Na esfera federal, com redução do repasse de recursos tanto para o estado como 

para os municípios, fazendo com que os próprios municípios dependessem mais do próprio 

estado para tentar repor parte do que perderam nos seus FPM’s. Diante desse cenário, 

consideramos esses aspectos que foram analisadas as contas de 2017, mesmo modelo de 

Tribunal de Contas com a transição voltada à cooperação na gestão pública, apta a conferir 

segurança técnica, presteza às ações do gestor público, que pode contar com a atuação – 

acima de tudo orientadora, colaboradora – desse órgão. Portanto, os Tribunais de Contas são 

de suma importância na busca da transparência, da eficiência da gestão pública, assumindo 

uma missão verdadeiramente pedagógica em contribuir para o equilíbrio da vida financeira do 
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estado e do país. Agora eu vou passar por como funciona isto. Vem uma parte técnica do 

Tribunal e faz uma análise, esta análise é remetida ao Ministério Público que com outro olhar 

faz uma outra análise e dessas duas análises, a técnica e a do Ministério Público, é remetida 

para o Relator para, compreendendo a visão dos dois e trazendo o caldo de cultura acumulado 

pela vivencia de cada um de nós, Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano, Conselheiro Luís 

Cunha, Odilon, Rosa e a Presidente, nós elaboramos o voto que nós entendemos como justo 

para o momento. Em seis de abril de 2018, o Excelentíssimo governador Simão Robson 

Oliveira Jatene, encaminhou a prestação de contas do seu terceiro mandato, referente ao 

exercício de 2017, composta por itens exigidos pelo Regimento Interno deste Tribunal, entre 

eles o balanço geral do estado. A documentação gerou o processo 2018/50581-9, o qual está 

em ordem e com tramitação regular nessa Casa. É importante ressaltar que apesar do 

relatório de análise conter informações globais da administração pública, o parecer prévio 

será emitido apenas sob as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo, não alcançando os 

outros poderes, não está incluído TJ, não está incluído o Ministério Público, nem os Tribunais. 

Tendo em vista que os efeitos do artigo 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal estão suspensos 

por decisão do Supremo Tribunal Federal, publicado no Diário Oficial de Justiça de 21 de 

agosto de 2007, ao deferir medida cautelar no âmbito da ação de inconstitucionalidade 2.238/5 

Distrito Federal. Também não alcança as contas de gestão dos demais órgãos, são só as contas 

de governo. Conta de gestão é quanto a algumas ações específicas e que serão analisadas em 

outro momento, aqui são contas de governo. Em suma, o relatório apresenta análise sobre 

ingressos e dispêndios nos recursos estaduais, elaboração de balanços, observância das 

normais constitucionais e legais no planejamento e execução dos orçamentos públicos, 

monitoramento das recomendações anteriores e como inovação, insere análises sobre a 

transparência das informações do Poder Executivo. Conselheiro Nelson há muito tempo vem 

falando da importância do controle social, há tanto tempo é que quando veio a lei da 

transparência e etc., eu disse: “olha, um dos precursores, com certeza – para mim o precursor 

– é o Nelson”. Foi um dos primeiros caras que eu vi falar isso e fala isso desde que era 

presidente da Câmara Municipal de Belém, 89 ou 88. É uma coisa importante, mas que só foi 

absorvida pela legislação recentemente. Os principais pontos das análises serão apresentados 

a seguir, observando a organização dos tópicos do relatório técnico, submetido a esse tribunal. 
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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 Coordenador da Comissão Técnica 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 do Conselheiro André Dias. O que nós vamos apresentar agora é uma síntese do 

relatório técnico encaminhado para o Conselheiro Relator André Dias, onde nós vamos 

abordar esses tópicos do relatório: planejamento e execução orçamentária; demonstrações 

contábeis; gestão fiscal; os limites constitucionais legais; a transparência e no caso a 

fiscalização em tema específico e as recomendações. No PPA 2016 a 2019, dos 33 programas, 

22 pertencem ao Poder Executivo, alcançando o montante de R$ 13.000.000,00 (treze milhões 

de reais), contendo 58 indicadores, mil 385 metas regionalizadas, 394 ações, das quais 41% foi 

atingido, o que representa 161 ações. O orçamento de 2017 inicial foi de R$ 24.200.000.000,00 

(vinte e quatro bilhões e duzentos milhões de reais), ao final do exercício, após as alterações 

do orçamento, o orçamento atualizado alcançou R$ 26.400.000.000,00 (vinte e seis bilhões e 

quatrocentos milhões de reais). A receita arrecadada ao final do exercício foi de 

R$23.100.000.000,00 (vinte e três bilhões e cem milhões de reais) e a despesa 

R$22.500.000.000,00 (vinte e dois bilhões e quinhentos milhões de reais). No confronto entre 

despesa e receita, houve um superávit de R$ 590.200.000,00 (quinhentos e noventa milhões e 

duzentos mil reais). A receita arrecada, desse total de R$ 23.100.000.000,00 (vinte e três 

bilhões e cem milhões de reais), R$ 15.200.000.000,00 (quinze bilhões e duzentos milhões de 

reais) representa a receita própria do estado, ou seja, o esforço da receita dos tributos 

estaduais e taxas. E as demais despesas somaram R$7.900.000.000,00 (sete bilhões e 

novecentos milhões de reais), fechando em de R$ 23.100.000.000,00 (vinte e três bilhões e cem 

milhões de reais). Dentro da receita própria, a receita com maior percentual, aquela que mais 

contribui, como todo ano, é o ICMS, R$ 8.500.000.000,00 (oito bilhões e quinhentos milhões de 

reais). E nas demais receitas, foram as transferências recebidas, na ordem de 

R$7.400.000.000,00 (sete bilhões e quatrocentos milhões de reais). Do lado da despesa, do 

total de R$ 22.500.000.000,00 (vinte e dois bilhões e quinhentos milhões de reais), nós vamos 

apresentar no gráfico as funções que mais tiveram realização de despesa. As funções sociais 

47% do total das despesas, a de maior realização foi a função previdência social, saúde, 
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educação e assistência social. Nas funções típicas de estado, no total de 22%, as funções: 

essencial à justiça, legislativa, segurança pública e justiça. E as outras, no total de 26%, coube 

a maior taxa de realização para encargos especiais e complementando o total, a função 

infraestrutura com 3% e produção 2%. Demonstrações contábeis. Um comparativo entre a 

receita prevista no orçamento com a efetivamente arrecadada, o resultado foi de uma 

insuficiência de arrecadação de R$ 3.200.000.000,00 (três bilhões e duzentos milhões de 

reais). Entretanto, do lado da despesa fixada, comparando com a executada, houve uma 

economia orçamentária de R$ 3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos milhões de reais), 

portanto, o resultado orçamentário foi de um superativo de R$ 590.200.000,00 (quinhentos e 

noventa milhões e duzentos mil reais). Dívida ativa do estado. O saldo da dívida ativa que veio 

de 2016 representou R$ 16.500.000.000,00 (dezesseis bilhões e quinhentos milhões de reais), 

ao final de 2017 o saldo se elevou para R$ 19.800.000.000,00 (dezenove bilhões e oitocentos 

milhões de reais). O que contribuiu para essa elevação, nós destacamos aqui: as inscrições de 

crédito de dívida ativa alcançaram aproximadamente R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de 

reais); os recebimentos R$ 123.800.000,00 (cento e vinte e três milhões e oitocentos mil reais). 

Percebam que o maior percentual, o maior valor que contribuiu para essa elevação foi 

referente à correção monetária, juros e multas, da ordem de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões 

e quinhentos milhões de reais). Sobre a gestão fiscal, a receita corrente liquida serve de 

parâmetro para verificar o atingimento de alguns limites. Em 2017 esse valor da receita foi de 

R$ 18.000.000.000,00 (dezoito bilhões de reais), na despesa com pessoal o limite 

constitucional é de 48,60% para o Poder Executivo, foi executado 40,45%, portanto, dentro do 

limite. A dívida consolidada líquida cujo limite é de 200% da RCL, foi realizada em 6,40; as 

garantias concedidas o limite é de 22% da receita corrente líquida e foi concedido 0,70%; as 

operações de crédito o limite também é de 200% e foram realizadas operação de crédito no 

percentual de 1,90%. Sobre as metas fiscais estabelecidas na LDO de 2017, a meta 

estabelecida para o resultado primário era de alcançar um superávit de R$ 11.500.000,00 

(onze milhões e quinhentos mil reais), o resultado alcançado no final do exercício de 2017 foi 

um superávit de R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais). Já o resultado 

nominal, que tem como objetivo diminuir a dívida, conforme for, ou aumentar, conforme o 

governo estabelecer, a meta era que poderia ser aumentada a dívida fiscal líquida em até 
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R$714.900.000,00 (setecentos e quatorze milhões e novecentos mil reais). Entretanto, o 

resultado foi uma redução da dívida fiscal líquida em R$ 512.000.000,00 (quinhentos e doze 

milhões de reais), portanto, as duas metas da LDO foram atingidas. Limites constitucionais e 

legais. A despesa com educação cujo limite mínimo de educação é de 25% sobre a receita 

líquida de impostos, foi realizada despesa com educação em 26,87%, ultrapassando o limite 

mínimo. Na despesa com saúde 12% da receita líquida de impostos, foi executado 14,90%; já a 

despesa com publicidade cujo o limite máximo que pode ser gasto é até 1% da despesa total 

autorizada no orçamento, a despesa com publicidade do Poder Executivo foi de 0,21%. Esse 

foi um tema novo trazido para esse ano de 2017, que ano passado foram as auditorias 

operacionais, este ano foi sobre a transparência. O TCE realizou avaliação em dois portais, no 

Portal da Transparência do Poder Executivo e no Compras Pará. Ao final da avaliação, o que 

se constatou é que os dois portais atendem aos ditames tanto da Lei de Acesso à Informação, 

como da Lei da Transparência. Entretanto, foram verificadas algumas ocorrências que 

precisam ser ajustadas, as quais foram motivo de recomendação. Para finalizar, as 

recomendações constantes do relatório técnico somaram 17, sendo nove, novas recomendações 

e oito que foram reiteradas, assim distribuídas: instrumento de controle, quatro 

recomendações; planejamento e execução orçamentária, 12; e fiscalização em tema específico, 

no caso da transparência, uma, totalizando 17. Essa foi a apresentação de forma sintética. 

Agradeço a atenção de todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: A Constituição Estadual em seu art. 116 preceitua que o controle externo, a 

cargo da Assembleia Legislativa será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, 

e logo em seu primeiro inciso estabelece competência a esta Corte para apreciar as contas 

prestadas anualmente pelo Governador, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 

sessenta dias a contar de seu recebimento. Em 6 de abril de 2018, o Excelentíssimo Senhor 

Governador, SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE, encaminhou a prestação de contas de seu 

terceiro mandato, referente ao exercício de 2017, composta por itens exigidos pelo Regimento 

Interno deste Tribunal, entre eles, o Balanço Geral do Estado. A documentação gerou o 

processo de nº 2018/50581-9, o qual está em ordem, com tramitação regular nesta Casa. É 

importante ressaltar que, apesar do relatório de análise conter informações globais da 

administração pública, o Parecer Prévio será emitido apenas sobre as contas prestadas pelo 
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chefe do Poder Executivo, não alcançando os outros Poderes, tendo em vista que os efeitos do 

art. 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal estão suspensos pela decisão do Supremo Tribunal 

Federal, publicada no Diário da Justiça de 21/8/2007, ao deferir Medida Cautelar no âmbito 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.238-5/DF. E também não alcança as 

contas de gestão dos demais órgãos e entidades, as quais são efetivamente julgadas por este 

Tribunal, em consonância ao que dispõe a Constituição Estadual e a Lei Orgânica desta Corte 

de Contas. Em suma, o Relatório apresenta análises sobre os ingressos e dispêndios dos 

recursos estaduais, a elaboração dos balanços; a observância das normas constitucionais e 

legais no planejamento e execução dos orçamentos públicos; o monitoramento das 

recomendações anteriores; e, como inovação, insere análises sobre a Transparência das 

informações do Poder Executivo. A seguir, destaco alguns pontos extraídos do relatório técnico 

submetido ao Tribunal Pleno. CENÁRIO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ. 

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do estado do Pará, importa mencionar que no 

período de análise não houve disponibilidade de registros oficiais referentes ao exercício de 

2017. Porém, de acordo com informações projetadas pela Fundação Amazônia de Amparo a 

Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa), o PIB estadual de 2017 alcançou o montante de 

aproximadamente R$128 bilhões e um PIB per capita de R$15.287,00. De acordo com fontes 

extraídas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), o Pará 

apresentou um crescimento de 43,6% no saldo da Balança Comercial em comparação ao ano 

anterior, sobretudo em virtude da elevação dos preços das commodities comercializadas no 

mercado internacional e incremento do volume das exportações, de US$10,5 bilhões para 

US$14,4 bilhões. Por fim, sobre o cenário social do Estado, os instrumentos de aferição dos 

indicadores sociais são extraídos do Mapa da Exclusão Social do Estado do Pará, instituído 

pela Lei nº 6.836/2006, alterada pela Lei nº 8.327/2015, entretanto é necessário esclarecer que, 

embora o Mapa elaborado pela Fapespa se refira ao exercício de 2017, os dados dele 

constantes são os registrados pelas fontes oficiais nos anos de 2015 e 2016. PLANEJAMENTO 

E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Quanto à estrutura e à conformidade da composição das 

leis orçamentárias, tanto o PPA, a LDO e a LOA de 2017 atenderam às exigências 

constitucionais e legais previstas. Entretanto, algumas ocorrências de falhas formais foram 

observadas, o que motivou elaboração de recomendações por este Tribunal. O Orçamento 
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Geral do Estado de 2017 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R$24,4 bilhões, 

compreendendo o orçamento Fiscal e da Seguridade Social e o Orçamento de Investimento das 

Empresas. O orçamento inicialmente previsto em R$24,2, sofreu alteração durante o exercício 

e foi suplementado em R$5,08 bilhões e recursos cancelados na ordem de R$2,9 bilhões, 

resultando em acréscimo de dotação de R$2,1 bilhões, totalizando ao final o montante de 

R$26,4 bilhões; A receita arrecadada em 2017 foi de R$23,1 bilhões, sendo R$15,2 bilhões 

provenientes da receita própria do Estado, equivalentes a 65,85% e R$7,8 bilhões advindas de 

receitas transferidas e de operação de crédito, correspondentes a 34,15% da arrecadação. 

Assim, verifica-se que a receita do Estado é majoritariamente própria. Do confronto entre a 

receita arrecadada (R$23,1 bilhões) e a despesa realizada (R$22,5 bilhões), obteve-se um 

saldo superavitário de R$590,2 milhões. Quanto às fontes de recursos, verificou-se que, tanto 

os recursos ordinários, quanto os recursos vinculados apresentaram superávits de R$448,9 e 

R$141,3 milhões, respectivamente. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. De acordo com os 

números analisados no Balanço Orçamentário, as receitas não foram arrecadadas conforme a 

previsão, havendo frustração de 12%. Em função disso, o governo realizou cortes nos gastos 

públicos que proporcionaram economia orçamentária de R$3,8 bilhões, resultante da análise 

comparativa entre a despesa fixada (dotação atualizada) e a despesa empenhada. Ao final de 

2017, o resultado orçamentário foi superavitário em R$590 milhões. O total do patrimônio do 

Estado, em 2017, conforme registrado no Balanço Patrimonial correspondeu a R$20,2 bilhões, 

constituído de ativo circulante (R$8,9 bilhões); ativo não circulante (R$11,3 bilhões); passivo 

circulante (R$1,3 bilhão), passivo não circulante (R$3,9 bilhões) e patrimônio líquido (R$15 

bilhões). O Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial de 2017 correspondeu ao montante 

de R$6,9 bilhões, que, comparado ao exercício de 2016, revela aumento de R$408,5 milhões. A 

dívida ativa do Estado, em 2017, totalizou R$19,8 bilhões, segregado em tributária (R$18,7 

bilhões) e não tributária (R$1 bilhão). Em relação a 2016, o saldo do estoque aumentou em 

torno de 19%, impactado pela correção monetária, juros e multas que alcançou a cifra de 

R$2,8 bilhões. GESTÃO FISCAL. Conforme analises constantes do relatório técnico, verificou-

se que o Poder Executivo cumpriu as metas de resultados entre receitas e despesas e a 

obediência a limites e condições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e demais 

regramentos legais, quanto à despesa com pessoal, às dívidas consolidada e mobiliária, às 
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operações de crédito, dentre outras. A despesa com pessoal do Poder Executivo foi de R$7,2 

bilhões, representando 40,45% da Receita Corrente Líquida (RCL) ajustada, cumprindo, 

assim, o limite Legal de 48,60%, sem extrapolar os limites Prudencial (46,17%) e de Alerta 

(43,74%). A Dívida Consolidada Líquida alcançou o montante de R$1,1 bilhão, equivalente a 

6,40% da RCL, cumprindo-se, portanto, o limite para endividamento de 200% da RCL definido 

pela Resolução do Senado Federal nº 40/2001. Quanto às metas estabelecidas na LD/2017, o 

Resultado Primário foi superavitário em R$16,8 milhões, para uma previsão de superávit de 

R$11,5 milhões. Já o Resultado Nominal de R$512,7 milhões negativos, evidenciou diminuição 

da dívida fiscal líquida, cumprindo também a meta prevista, que permitia o governo a 

aumentar a dívida em até R$714,9 milhões. LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. O limite 

mínimo de 25% da receita líquida de impostos para aplicação em educação, estabelecido na 

Constituição Federal de 1988, art. 212, foi cumprido pelo Estado, já que aplicou R$3,8 bilhões, 

equivalente a 26,87%. O governo também destinou R$2,6 bilhões para a formação do Fundeb, 

atendendo à Constituição Federal de 1988, art. 60, II e § 5º, a, do ADCT. Desse mesmo Fundo, 

o Estado recebeu R$2,1 bilhões provenientes de retorno e complementação da União, 

demonstrando que a contribuição do Estado ao Fundeb superou os valores recebidos. Do total 

recebido, 98,47% foram aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da 

educação básica em efetivo exercício na rede pública, atendendo ao preceito contido no art. 22 

da Lei Federal n° 11.494/2007, que estabelece aplicação mínima de 60%. O governo do Estado 

transferiu aos municípios, em 2017, R$2,8 bilhões, observando a Constituição Federal, art. 158 

e a Estadual, art. 225. O Poder Executivo realizou despesas com publicidade na ordem de 

R$45,2 milhões, representando 0,21% do total da despesa autorizada, ficando abaixo do limite 

permitido de 1% estabelecido na Constituição Estadual. FISCALIZAÇÃO EM TEMA 

ESPECÍFICO. Conforme dito anteriormente, como inovação, em 2017 o TCE-PA realizou 

análises nas informações disponibilizadas pelo Poder Executivo, com a finalidade de ampliar a 

transparência e fomentar o controle da coletividade sobre a gestão pública. Foram realizadas 

pesquisas e verificações no portal da transparência (www.transparencia.pa.gov.br) disponível 

na internet, bem como no portal “ComprasPará”. A fiscalização identificou que o Poder 

Executivo, apesar de cumprir os ditames da Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011, os 

objetos de transparência fiscalizados pelo TCE-PA apresentaram algumas ocorrências que 
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devem ser ajustadas, motivo pelo qual, nesse sentido, foram geradas recomendações. 

MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES AS CONTAS DO GOVERNADOR DE 2016. A 

avaliação sobre as providências adotadas pelo Poder Executivo quanto às recomendações 

formuladas pelo TCE-PA no parecer prévio sobre as contas do exercício de 2016, demonstram 

que 4 recomendações foram consideradas atendidas, 1 atendida parcialmente e 14 não 

atendidas. Parte das recomendações ainda não atendidas foi reiterada e será objeto de 

monitoramento até a sua efetiva implementação. Reforço que as recomendações expedidas pelo 

Tribunal tencionam aprimorar a gestão pública, razão pela qual o Poder Executivo deve 

despender esforços para atendê-las. RECOMENDAÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 

2017. As recomendações constantes do relatório técnico estão classificadas como reiteradas 

(aquelas formuladas em exercícios anteriores à presente prestação de contas, mas não 

atendidas ou atendidas parcialmente) e novas (aquelas formuladas em razão das ocorrências 

verificadas em 2017), e, ainda, identificadas por item analisado. Nesse sentido, acato 

orientação do relatório da comissão de análises e formulo as recomendações ali descritas, as 

quais somam o total de 17 recomendações direcionadas ao Poder Executivo, sendo 9 

reiteradas e 8 novas. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. O 

Ministério Público de Contas do Estado (MPC), em seu extenso e detalhado relatório faz 

referência ao Cenário Econômico e Social, mais especificamente sobre as áreas da Educação, 

Saúde e Segurança; à atuação da Auditoria Geral do Estado em seu papel de órgão central do 

sistema de controle interno do Poder Executivo e à avaliação dos programas constantes do 

PPA e LOA 2017. Também se manifesta o MPC-PA sobre a Gestão Fiscal do Estado, se 

reportando sob os aspectos dos Gastos com Pessoal, Dívida Ativa e Responsabilidade Fiscal e 

Equilíbrio Financeiro. Assim como alude sobre a Transparência na Administração Pública, 

destacando a divulgação dos relatórios exigidos pela LRF (RREO e RGF), Audiências Públicas 

e informações do Poder Executivo disponibilizadas em sites e no Portal da Transparência. E 

finaliza seu parecer realizando um monitoramento das determinações constantes de sua 

manifestação exarada no processo de prestação de contas do governo referente ao exercício de 

2016, sugerindo a expedição de Determinações, Recomendações e Alerta ao Poder Executivo 

quanto ao limite de gasto com pessoal. Quanto aos gastos com a saúde, de um modo geral, o 

MPC-PA reportou que o Estado do Pará priorizou os gastos com hospitais e com a Média e 
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Alta Complexidade, tendo feito poucas despesas com o Cofinanciamento da Atenção Básica, 

investimentos na Estratégia Saúde da Família e gastos com a Vigilância Sanitária e Educação 

em Saúde. Destacou, ainda, o MPC-PA, com base no relatório técnico, que os indicadores 

sociais apontam para a necessidade de incremento no número de médicos e leitos, para que a 

população tenha ampliado o acesso ao serviço público de saúde. Todavia, a previsão de 

entrega de 06 (seis) hospitais públicos, sendo 01 (um) em Belém e 5 (cinco) no interior, deve 

melhorar esse quadro nos próximos anos, ampliando e descentralizando o atendimento na rede 

pública. Contudo, em 2017 estes hospitais ainda não haviam sido concluídos. O MPC também 

reconhece que o governo do Estado cumpriu formalmente o limite mínimo de gasto com 

Educação, porém sem reflexos na qualidade do ensino, sugere o monitoramento com controle 

concomitante dos programas de educação (PPA e LOA) e, principalmente, avaliação dos 

resultados em benefício dos estudantes do ensino fundamental e médio, de modo a evitar o 

contingenciamento de ações importantes nesta área. Além de reiterar a determinação quanto 

ao monitoramento da auditoria operacional efetuado no Ensino Médio. Ainda com base no 

relatório técnico e no Mapa da Exclusão Social do Estado do Pará, elaborado pela FAPESPA, 

o órgão ministerial destacou alguns indicadores obtidos na área de segurança, como: o 

aumento na taxa de homicídios, o déficit de agentes penitenciários, construções de algumas 

cadeias não concluídas, a efetivação da reinserção social do preso e reintegração social de 

jovens infratores, através de maiores incentivos à participação em atividades educacionais e 

laborativas, e a logística dispendiosa para alimentação dos presos. O parquet de Contas se 

manifesta pela emissão de alerta ao Poder Executivo, quanto ao limite de gasto com Pessoal, 

já que emite opinião que o cálculo deve seguir orientação da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Sugere ainda o Ministério Público de Contas que o TCE deve determinar o aprimoramento dos 

mecanismos de transparência, para que possam estar adequados aos comandos legais, de 

modo a permitir pelo cidadão o acesso às informações e documentos de forma clara e intuitiva 

e propiciar o acompanhamento e controle simultâneo pela sociedade, mediante uma linguagem 

simples, acessível e disponível em dados abertos, de fácil manipulação ao controle social. 

Outrossim, o MPC-PA mantém as determinações propostas em seu parecer emitido no 

processo de prestação de contas de 2016, ratifica as recomendações constantes do relatório de 

análise deste Tribunal, além de acrescentar outras recomendações e determinações. Ao final, o 
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Ministério Público de Contas do Estado do Pará, fundamentando-se nos dados e informações 

constantes dos autos, opina pela emissão de parecer prévio favorável às Contas do Governador 

Simão Robson Jatene, referentes ao exercício de 2017, sem prejuízo das recomendações 

externadas por esta Corte de Contas. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

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

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público de Contas 

Silaine Karine Vendramin: Bom dia Conselheira Presidente desta Corte de Contas, Lourdes 

Lima, em nome de quem cumprimento a todos os Conselheiros, Conselheiros Substitutos, 

colegas procuradores do Ministério Público de Contas. Cumprimento também Dr. Ophir 

Cavalcante, Procurador Geral do Estado, aqui nesse ato representando o governador do 

estado, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes e gostaria 

também de cumprimentar os servidores dessa Casa, do Ministério Público de Contas, todos 

aqui da nossa comissão das contas de governo estão aqui presentes. E gostaria de 

cumprimentar também os jurisdicionados que se encontram aqui e todos que estiverem nos 

assistindo ou ouvindo. Em primeiro lugar eu gostaria de falar da alegria e satisfação de 

participar desse momento tão importante e emblemático que é a sessão extraordinária de 

apreciação das contas de governo. Elaborar o parecer ministerial não foi uma tarefa fácil, foi 

uma missão árdua, porém muito gratificante, feito a várias mãos. Mãos dedicadas e proativas, 

determinadas em cumprir essa missão de suma relevância para o aprimoramento da gestão 

pública. Não só das contas, mas principalmente da qualidade e eficiência dos programas e 

ações de governo, dos quais formam a espinha dorsal de uma sociedade mais justa, igualitária, 

harmônica que tanto almejamos. O parecer ficou um tanto extenso, portanto, não convém eu 

fazer a leitura dele agora, são mais de 100 páginas e para que os senhores não se cansem, foi 

preparada uma apresentação. Mas o parecer na íntegra está disponível a todos os 

Conselheiros e Procuradores, de forma física e no site também pode ser consultado, podem 

fazer o download do inteiro teor, então quem depois quiser ver o inteiro teor do nosso parecer 

pode acessar o nosso site e baixar para ler. Dito isso, eu vou ressaltar que apenas 

abordaremos os pontos principais e mais relevantes. Eu começo então a apresentação falando 

da importância do controle externo. Segundo a Constituição Estadual, a Alepa é a responsável 
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pelo julgamento das contas do governador, ela fará esse julgamento com base no parecer 

prévio elaborado pelo Tribunal de Contas e, perante o Tribunal de Contas, oficia o Ministério 

Público de Contas, que é o fiscal da lei e do erário. E aí se insere o nosso trabalho, o nosso 

mister. Portanto, a Alepa, TCE e Ministério Público de Contas são órgãos independentes e 

harmônicos que foram o controle externo. O parecer prévio das contas de governo é peça 

chave, que pode conter determinações, sugestões e alertas para uma gestão proba, eficiente e 

responsável. Por meio dele conseguimos ter uma visão macro da economia, do planejamento, 

dos programas e ações, das prioridades e do monitoramento. Por meio dessa análise 

descobrimos pontos fortes e positivos, e também pontos fracos e negativos, que precisam ser 

aprimorados. A ideia aqui é fazer proposições que possam corrigir desvios, buscando sempre o 

melhor para a sociedade e para o cidadão. E esse é o principal papel do controle externo, 

contribuir com a responsabilidade fiscal e a gestão eficiente da administração pública. E é 

nessa atuação sobre as contas de governo que o controle externo pode ser incisivo e 

prospectivo para um futuro melhor. O Ministério Público de Contas também constituiu uma 

comissão e essa comissão se debruçou sobre o relatório que nos foi enviado, elaborado pela 

comissão de contas de governo aqui dessa Corte de Contas, capitaneada pelo Relator que é 

Conselheiro André Dias. Então em primeiro lugar eu quero parabenizar o trabalho de vocês, o 

relatório estava bastante substancioso, com informações onde nós pudemos nos debruçar e 

trazer as nossas contribuições também. Vamos começar falando sobre – a gente sabe que nos 

últimos tempos teve uma terrível crise, uma das maiores crises que assolou o país e gerou 

reflexo em todos os estados, o que não poderia ser diferente no Pará. Porém é importante 

ressaltar que o equilíbrio das contas do estado do Pará é um protagonismo positivo do estado 

frente ao cenário nacional, porque o Estado mesmo diante dessa crise econômica, conseguiu o 

equilíbrio de suas contas e até mesmo a redução da dívida pública. Nosso primeiro tópico é 

educação, a educação é essencial ao desenvolvimento do estado, ela é a base para a 

transformação social. Uma educação de qualidade impacta em diversos setores, impacta na 

segurança pública, impacta no meio ambiente, na saúde, no desenvolvimento tecnológico tão 

caro ao desenvolvimento do estado e na geração de emprego e renda. Como nós pudemos ver, 

o investimento mínimo em educação foi cumprido pelo estado, no entanto, apesar de ter 

cumprido o investimento mínimo, percebemos que os índices em educação ainda continuam 
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insuficientes, o que precisa ser melhorado. Há ainda altos índices de reprovação, são índices 

que vêm de muitos anos e que a gente percebe que está havendo uma certa estagnação nessa 

melhora, então se há um investimento, no entanto não está melhorando os índices, tem alguma 

coisa errada. E é sobre isso que a gente precisa se debruçar, para descobrir o que estamos 

fazendo de errado, para investir de forma mais eficiente o dinheiro público. Outro índice 

bastante relevante é a alta evasão escolar, que tem uma relação direta com outras ações e 

programas da área de educação, como por exemplo, o transporte escolar, a valorização do 

professor, a merenda escolar. Num estado tão grande e continental como o nosso, a gente sabe 

que principalmente no interior, há dificuldade do estudante se dirigir até às instituições de 

ensino, até às escolas públicas e o estado precisa fomentar esse transporte, a merenda. Todas 

essas ações vão culminar com uma elevação dos índices de evasão escolar, na verdade irá, se 

nós planejarmos bem e aplicarmos bem o dinheiro público, vai haver uma diminuição da 

evasão escolar. Isso tem relação direta com a distorção idade-série, que a gente também 

percebe índices elevados de dois ou mais anos. A pessoa quando está cursando uma série onde 

ela não se sente inserida por ser muito mais velha que os outros, ela acaba, muitas vezes, 

deixando a escola e isso leva também aos altos índices de evasão escolar. Outro problema é o 

elevado índice de reprovação. Então se a pessoa vem reprovando muitas series, acaba sendo 

um desestímulo e todos esses fatores acabam gerando uma alta taxa de evasão escolar, a gente 

precisa focar em todos esses índices para chegar numa solução. Um fator positivo da educação 

é que foi feito concurso público, está sendo feito concurso para suprir mais de duas mil vagas, 

então esse é um ponto bastante positivo porque vai poder a partir daí se qualificar melhor esse 

professor. O estado poderá investir na qualificação dos professores porque sabe que tem uma 

expectativa de permanência desses professores no quadro do governo. Diferente de quando são 

temporários, onde a gente sabe que vai ficar no máximo dois anos, então não adianta nem 

investir na qualificação porque senão vai ser contraproducente. Dessa forma, com concursos e 

servidores efetivos, o estado poderá investir melhor na qualificação desses professores para 

que a gente tenha uma educação com mais qualidade. Grande parte dos recursos da educação 

provêm do FUNDEB, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação. Nesse fundo a gente 

percebe que o estado do Pará teve de retorno R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), ele 

investiu mais, investiu R$ 2.600.000.000,00 (dois bilhões e seiscentos milhões de reais), 
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investiu mais no fundo, contribuiu mais com o fundo do que teve de retorno. E em parte isso se 

deve justamente à evasão escolar, porque o cálculo é feito baseado na quantidade de alunos 

inscritos no ensino básico e fundamental. Então se a gente não tem uma boa quantidade de 

alunos inscritos, você vai acabar tendo essa desproporção entre o que você investe e 

efetivamente aquilo que você vai ter de retorno. E recebendo esses R$ 2.000.000.000,00 (dois 

bilhões de reais), a gente percebe que a maior parte, quase que 100% dos gastos do FUNDEB 

vão para o pagamento com professores. Aí eu também vejo como um gargalo, porque a lei diz 

que no mínimo 60% é para ser gasto com professor, ou seja, teríamos aí pelo menos uns 40% 

para investir em infraestrutura, em melhoria nas escolas, porque não basta ter professor se o 

professor não tem infraestrutura, não tem qualificação e ele não pode dar o seu melhor, fazer 

com que o aluno tenha o retorno esperado. O aluno também precisa de infraestrutura, de um 

ambiente harmônico, de um ambiente com uma boa lousa, sem pichações porque senão ele não 

vai conseguir assimilar direito todos os ensinamentos. Agora vamos falar sobre a saúde, como 

vimos também, o Valino já colocou, o estado observou o percentual mínimo de saúde, foi 

cumprido. Os maiores gastos em saúde, nós fizemos um apanhado e analisamos que os maiores 

gastos em saúde giraram em torno de 85,29% do orçamento que foi destinado à saúde. 

Fazendo o panorama esses gastos ficaram para recursos humanos, manutenção do contrato de 

gestão de hospitais, OS’s, implementação do serviço de alta e média complexidade, co-

financiamento de alta e média complexidade e operacionalização das ações administrativas. 

Ou seja, o investimento do Estado foi mais na implementação de serviços de alta e média 

complexidade. Onde ficaram os menores gastos em saúde? Eles somaram 0,61% de sete itens 

que consideramos muito importantes e que estão destacados. Destacamos justamente para 

alertar, para ver se o Estado se consegue melhorar o seu planejamento para incluir esses itens 

como prioritários. Percebemos pouco investimento na estratégia da saúde da família que é um 

programa de prevenção, existem Estados onde pessoas visitam as casas das famílias, medem 

pressão, dão dicas de saúde. Enfim, são atitudes preventivas que fazem com que a população 

assimile e depois não precisem tanto demandar de postos de saúde e de hospitais. É um 

investimento relativamente menor onde vai se ter um resultado maior em relação ao dispêndio 

de recursos. O cofinanciamento da atenção básica, a gente sabe que ela é prioritária dos 

municípios. Mas o Estado também pode colaborar, e colaborando na atenção básica, porque 
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sabemos que nem todos os municípios conseguem realmente aplicar, nem sempre a aplicação 

dos municípios supre as carências que o município necessita, e então se precisa ter o 

cofinanciamento do Estado. E se o Estado der mais atenção a atenção básica ele não precisar 

investir tanto na média e alta complexidade que é muito mais onerosa em termos de 

investimento do que a atenção básica. O atendimento integrado de crianças e adolescentes 

também no sentido da prevenção. Atenção à saúde ocupacional do servidor também no sentido 

da prevenção. Vigilância sanitária, educação com saúde, todos no sentido da prevenção e a 

auditoria é justamente no controle. As auditorias são importantes justamente para mostrar 

onde estão os desvios, o que não está dando certo e planejar melhor para que o dinheiro seja 

investido de uma forma mais eficiente. Então esses são os menores gastos que recomendamos 

que o governo olhe com maior prioridade. Vamos analisar um pouco dos índices da saúde. A 

expectativa de vida do paraense gira em torno de 72 anos e isso está abaixo da média nacional 

de 75 anos. Isso é devido a mortes, doenças que acontecem, então o índice demonstra que 

realmente estamos precisando investir mais em saúde. O número de médicos e leitos, menos de 

um médico e 1,31 leitos por mil habitantes. Extremamente insuficiente. Esperamos que com as 

inaugurações que vão ocorrer dos novos hospitais, essa perspectiva melhore. Cobertura da 

vacinação, 60% da população em 2016, ainda precisa melhorar muito, o ideal é que gire em 

torno de 90%. Dengue, zika e chikungunya, necessidade de investimentos contínuos para 

redução da doença e de óbitos. A qualidade da água, somente 36% da água do Estado do Pará 

é própria para o consumo humano. Então mais de 60% das pessoas não consomem água 

salubre, água é vital para a vida, nosso organismo é formado de 90% de água e precisamos 

disso para sobreviver. Se as pessoas não consomem água sadia, elas vão adoecer. Vamos falar 

sobre segurança pública. Vemos todos os dias nos noticiários rebeliões em presídios, índices 

de violência cada vez maiores, o que traz uma sensação de insegurança muito grande. Não só 

no Pará, mas em todos os Estados da federação observamos isso. O Conselho Nacional dos 

Procuradores Gerais de Contas, no ano passado percebendo essa deficiência geral do Estado 

em segurança pública fez uma atuação conjunta nacional com todos os Ministérios Públicos de 

Contas da Federação. Então no ano passado o Dr. Felipe Rosa Cruz que era o procurador-

geral de contas protocolou no TCE em 09/01/2017 uma representação com um pedido de 

medida cautelar em face da SEAD e da Susipe. O que foi atendido pelo Tribunal de Contas, 
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deferida a medida cautelar e instaurada a auditoria operacional no sistema carcerário 

paraense para um diagnóstico circunstanciado do sistema prisional do Pará e a proposição de 

melhorias. Tanto a representação quanto a AOP, a Auditoria Operacional ainda está em curso 

nessa corte de contas. Vamos ver alguns índices da segurança que nos preocupam. A taxa de 

homicídios, roubos e homicídios no trânsito. Taxas de homicídios por 100 mil habitantes no 

Pará aumentou de quase 41% para 44%. A taxa de roubo aumentou de 1.349 para 1.433 

ocorrências. A taxa de homicídios no trânsito teve um aumento pequeno de 12,06% para 

12,11%, o que demonstra a efetividade e eficiência das ações governamentais que foram feitas 

nesse setor. O Pará ocupa o quarto lugar no ranking dos Estados com maiores índices de 

homicídios do Brasil. Ou seja, existe uma necessidade de uma maior alocação dos recursos. O 

controle interno do Estado do Pará é desempenhado pela AGE, Auditoria Geral do Estado. E 

aqui estamos com o Dr. Paulo Amoras auditor geral. O TCE observou que não foram feitas 

auditorias em 2017. Apesar da AGE ter realizado avaliações, análises e acompanhamento da 

gestão pública estadual, através de informações encaminhadas pelos órgãos. É necessário que 

haja ações de fiscalização e auditorias que precisem ser melhoradas, como a auditoria por 

amostragem de risco in loco, e publicação das mesmas na internet. E que a AGE incentive e 

cobre a transparência dos gestores em todos os setores do Estado. Gestão fiscal. Os gastos 

com pessoal. Sabemos que o TCE tem uma resolução onde ele não aplica o cômputo do 

imposto de renda para os gastos com pessoal e o MPC tem o entendimento diferente, ele 

entende que é necessária a inclusão dos valores relativos ao imposto de renda, sob pena de 

artificialmente diminuir o percentual de gasto com o pessoal em contrariedade a lei de 

responsabilidade fiscal e conforme as normas da Secretaria do Tesouro Nacional. No balanço 

geral do Estado em 2017, foi ultrapassado o limite de alerta de 54% da receita corrente 

líquida, estamos falando do Estado como um todo e não só do Poder Executivo como foi 

colocado pelo Valino. Então no Estado como um todo, esse limite é em torno de 54% e o 

Estado ultrapassou pouco, 54,61%. Mas, recomenda-se emitir um alerta para que o governo do 

Estado adote medidas necessárias para a observância dos limites da lei de responsabilidade 

fiscal. Em 2017 a dívida ativa saltou como vimos na explanação do Valino, de 

R$16.000.000.000,00 (dezesseis bilhões de reais), para 19 e teve um aumento de R$ 

3.240.000.000,00 (três bilhões e 240 milhões de reais). Parte disso se deve a baixa capacidade 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA GERAL 
 
 

Secretário  Presidente 547

de arrecadação desses créditos, sendo necessário, portanto, o reaparelhamento dos órgãos de 

arrecadação, SEFA e PGE, com melhorias no sistema para cobranças da dívida ativa e 

incrementos no corpo de pessoal. Responsabilidade fiscal e equilíbrio financeiro, um ponto 

positivo como a gente viu, é que o Estado conseguiu se manter equilibrado financeiramente 

mesmo diante dessa crise, então a dívida pública consolidada vem atendendo aos limites de 

endividamento determinados pelo senado federal. Embora, como vimos, o estoque da dívida 

ativa seja crescente nos últimos anos. O Pará atendeu a regra de ouro, que em termos mais 

simples é ter mais receitas e menos despesas. Então observamos que as operações de créditos, 

ou seja, o endividamento do Estado em 2017 totalizou R$ 342.600.00,00 (trezentos e quarenta e 

dois milhões e seiscentos mil reais) e não excederam ao montante do investimento que é a 

despesa com capital de um R$1.620.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e vinte milhões de reais) 

ou seja, o montante de investimentos foi bem superior as operações de créditos que são as 

despesas. Teve a disponibilidade de caixa líquida de R$ 6.950.000.000,00 (seis bilhões, 

novecentos e cinquenta milhões de reais) em que evidenciou recursos financeiros suficientes 

para a inscrição de restos a pagar não processados de R$ 14.960.000,00 (quatorze milhões, 

novecentos e sessenta mil reais). As metas fiscais, é importante destacar o superávit no 

resultado primário de R$ 16.850.000,00 (dezesseis milhões, oitocentos e cinquenta mil) 

superior a R$ 11,55 estabelecidos na LDO o que vem se repetindo desde 2013. Tivemos 

também a redução da dívida fiscal líquida como já foi explanado pelo Valino e isso rendeu 

para que o Estado do Pará tivesse o conceito “A” na avaliação do Tesouro Nacional que mede 

a capacidade de pagamento dos Estados. Somente dois Estados tiveram esse conceito A, que foi 

o Pará e o Espírito Santo. O Pará está pelo quarto ano consecutivo conseguindo manter esse 

patamar, o que é de se elogiar. A postura adotada pelo governo com medidas de austeridade 

fiscal manteve o Pará financeiramente equilibrado mesmo na crise pelo qual se atravessa. Em 

que alguns Estados não conseguem sequer pagar a folha de servidores. Transparência, o Pará 

vem se empenhando em cumprir a lei de acesso à informação, mas, ainda precisa 

disponibilizar dados importantes, por vezes ausentes ou desatualizados nos sites oficiais. 

Fizemos uma análise por amostragem nos sites da Sespa, Seduc e Seplan, onde verificamos a 

falta de clareza e às vezes completude das informações necessárias ao fácil acesso do cidadão. 

Como informações detalhadas de gastos e receitas, inclusive de hospitais gerenciados por 
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organizações sociais, auditorias externas, licitações, controle interno, e, principalmente falta a 

atualização de dados relevantes para o controle social. Merecem elogios as transparências 

alcançadas na remuneração dos servidores. Agora vamos ao monitoramento das 

determinações e recomendações do parecer ministerial referentes as contas de 2016 que serão 

reiterados porque não foram atendidos. A primeira determinação foi em relação a auditoria 

operacional da educação feita em 2014, onde foram encontrados achados, tiveram 

recomendações e determinações. E que não foram observadas pela Seduc. Então, foi proposto 

que a Seduc fizesse um novo plano de ação com proposição de melhorias e esse plano de ação 

vai ser monitorado pelo Tribunal de Contas. A determinação dois - de concurso público - a 

gente percebe que teve um grande avanço do Estado. Ano passado foram realizados dois 

concursos grandes, tanto da Seduc, quando da Susipe, mas, ainda tem muito a progredir. 

Sabemos que é um problema que assola o Estado do Pará há muitos anos, de temporários e 

que viemos batendo cotidianamente, então o Estado ainda precisa evoluir para que o quadro 

permanente do serviço público não seja preenchido por mão de obra temporária e para que se 

possa fazer investimento nesses servidores efetivos. A outra determinação foi em relação a taxa 

mineral. Como sabemos ela só pode ser utilizada em despesas relativas ao poder de polícia 

mineral, permitida a liberdade alocativa de no máximo 30% do total arrecadado. Em 2017 

percebeu-se que 38% foi destinado às despesas não relacionadas a mesma. Então se tirarmos o 

percentual de 30%, 8% não foi atendido pelo Estado do Pará. É imprescindível que o Estado 

crie códigos fontes específicos para taxa mineral nos moldes de outras taxas estaduais para 

que possamos ter um acompanhamento melhor do direcionamento desses recursos. 

Saneamento, a determinação quatro foi em saneamento básico. Que sejam implementadas as 

ações nas políticas públicas da Cosanpa e Sedop para ampliar a cobertura, qualidade e 

sustentabilidade dos serviços de saneamento. Percebemos então que o saneamento é prioritário 

como eu falei da água ainda a pouco e que precisa ainda aumentar os investimentos nesse 

setor. Apesar de algumas falhas apontadas, muitas originárias em épocas bem remotas, as 

demonstrações contábeis e consolidadas evidenciaram que foram no essencial observados os 

princípios constitucionais vigentes e legais que regem a administração pública. Portanto, o 

opinativo desse Ministério Público é favorável às contas do governador Simão Jatene de 2017, 

sem prejuízo das determinações, recomendações e a emissão de alerta referente aos gastos com 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA GERAL 
 
 

Secretário  Presidente 549

pessoal a seguir especificados. Nós colocamos um olhar para o futuro, que é para deixar bem 

claro que essas recomendações e determinações do MPC são no sentido de ser um olhar 

prospectivo, queremos ajudar a gestão e queremos fazer com o que o dinheiro público seja 

corretamente empregado de forma eficiente, e essa é nossa contribuição para a gestão. As 

determinações são o que vem da lei, são determinações legais que precisam ser cumpridas, 

então aqui reiteramos as de 2016, pedimos para que haja uma individualização dos 

investimentos na educação de forma mais clara e objetiva, o que foi feito com saúde no ano 

passado. Pedimos que haja uma maior transparência nos gastos com hospitais administrados 

por organizações sociais, aprimoramento no site da Sespa, da Seduc e da Segup. Já falamos 

que o programa de saneamento básico seja prioritário. Aprimoramento na transparência, 

fiscalização por parte da AGE de todos os entes da administração estadual, principalmente no 

que se tange a transparência e publicação dos atos de fiscalização, auditoria e controle 

interno. Que disponibilize ao Estado uma espécie de mural de licitações. E as nossas 

recomendações que são as sugestões de melhoria. A adoção de medidas para o aprimoramento 

em saúde, segurança e saneamento. Efetuar um monitoramento dos programas do PPA e da 

LOA de forma concomitante a avaliação dos resultados, evitando o contingenciamento em 

ações prioritárias, como, por exemplo, foi observado no serviço profissionalizante. Implantar 

políticas públicas para uma educação mais inclusiva. Proceder a discriminação dos gastos 

com a judicialização da saúde que é muito importante. Percebemos que está tendo um aumento 

muito grande da judicialização com a saúde, e é importante até para o Estado ter essa 

discriminação para desenvolver melhor o planejamento. Aumento nos investimentos em 

promoção da saúde, prevenção, atenção básica, auditorias. Atuar com maior efetivação da 

inserção social do preso e integração social dos jovens infratores. Celebração de convênios 

com vagas para egressos e realização de mutirões. Centralização de aquisição da alimentação 

dos presos, todas são sugestões para que se haja uma melhoria do Estado. O limite de alerta já 

falamos. Para a reflexão, eu escolhi uma foto e uma frase de reflexão. Essa foto foi feita pelo 

procurador de contas Stanley Botti, ele não está aqui agora, mas ele fez a foto no dia 22 de 

maio, anteontem. Foi um dia que eu considero emblemático para o Ministério Público de 

Contas. Nós entregamos esse parecer ministerial sobre as contas do governo feito com muita 

dedicação pela nossa equipe da Comissão de contas do governo. Primeiro eu quero que os 
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senhores me digam o que observam nessa foto. É um arco-íris, o céu está claro, porque na 

verdade, foi um arco-íris muito bem delimitado e ele finaliza justamente no Ministério Público 

de Contas e aqui na corte de controle nos órgãos ministeriais. A leitura que eu fiz disso, é que 

na realidade era como se fosse o Dr. Antônio nos abençoando, porque eu tenho certeza de que 

foi um dia emblemático e que ele teria muito orgulho de estar aqui. Não posso deixar de fazer 

os agradecimentos, primeiramente a Deus que nos abençoou e permitiu que fizéssemos esse 

trabalho, agradecer ao TCE na pessoa da senhora, Presidente Lourdes, do conselheiro André 

Dias e de toda a Comissão de contas de governo também do TCE onde tivemos uma interação 

harmônica e eficiente, uma troca de dados, isso é muito importante para a construção dos 

pareceres. Eu quero elogiar muito e agradecer ao trabalho da nossa Comissão. Foi uma 

Comissão que não mediu esforços. Diuturnamente, sabemos que o prazo que temos é muito 

curto e eles não mediram esforços em ficar até mais tarde, virar noites, e enfim, eu preciso 

muito agradecer a procuradora Deíla, que foi uma grande entusiasta dessa Comissão trazendo 

sempre ideias, ela foi a responsável pelo tema da saúde, como não poderia deixar de ser, da 

segurança pública e da transparência. Quero agradecer também ao procurador Guilherme, 

que foi o responsável pelo tema da gestão fiscal e dos concursos públicos. Quero agradecer ao 

procurador Patrick que foi o responsável pelo tema da taxa mineral e ao Stephenson que foi o 

responsável pelo tema do saneamento básico. Agradecer aos servidores, Karen, Laís, Camila, 

France, Gabriel e Vanessa que não mediram esforços.  E os servidores da área da tecnologia 

da informação, César, Jair, Daniel, que foram essenciais para a consolidação da diagramação 

desse parecer. E também a Gioya e a Vânia que muitas vezes ficaram até muito mais tarde 

para nos dar suporte e apoio. Com isso eu concluo os agradecimentos e quero concluir 

somente com essa frase de José Ortega y Gasset: "é imoral pretender que uma coisa desejada 

se realize magicamente, simplesmente porque a desejamos. Só é moral o desejo acompanhado 

da severa vontade de prover os meios de sua execução". Obrigada. 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, em seu nome quero não só 

parabenizar toda a equipe técnica dessa Casa, mas também cumprimentar aos eminentes 
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Conselheiros que compõem o pleno desse Tribunal, Conselheiros Nelson Chaves; André Dias; 

Cipriano Sabino; Odilon; Luís Cunha; querida Conselheira Rosa Egídia, a quem devo 

reconhecer, todos os Conselheiros, serem pessoas que têm contribuído decisivamente para a 

construção do estado do Pará como nós paraenses desejamos, um estado de gente séria, 

comprometida com a legalidade e, sobretudo, comprometida com o desenvolvimento do nosso 

estado. Eminente Procuradora Silaine Vendramin, em seu nome eu cumprimento todos os 

integrantes do Ministério Público de Contas, agradeço o contributo de Vossa Excelência que 

será encaminhado a cada uma das secretarias de estado, já que essa matéria é específica de 

cada uma delas, em que pese eu poder um pouco mais à frente, tecer um breve comentário 

sobre cada uma das proposituras de Vossa Excelência. Elas serão encaminhadas a cada uma 

das secretarias de estado, já que o Tribunal de uma forma muito correta, estabeleceu na sua 

jurisprudência que essas questões setorizadas serão tratadas na prestação de contas de cada 

uma das secretarias de estado, portanto, Vossa Excelência vai me perdoar de não ter a 

competência necessária para rebater ponto a ponto ou para debater essa questão. Primeiro por 

me faltar essa condição, e segundo porque não me parece o momento adequado para que nós 

possamos debater saúde, segurança, educação, saneamento, que são preocupações de todos 

nós e, sobretudo, do governador Jatene nesse momento. E por falar no governador Jatene, eu 

quero, querida Presidente, trazer-lhe uma mensagem de Sua Excelência, pediu não só a mim, 

mas à secretária Alice, ao querido Roberto Amoras da AGE, à secretária do Tesouro, a Dra. 

Adélia. A querida Edna que representa a Secretaria da Fazenda aqui, Dr. Hélio Góes, ao 

Alberto Colares que está aqui presente também, transmitiu a todos nós que externássemos aqui 

nesse momento a nossa gratidão. A gratidão de Sua Excelência por este Tribunal vir dando um 

contributo extremamente importante para que nós possamos alcançar um nível de gestão 

importante não só para o Pará, mas para o Brasil. O nosso ranking, a nossa colocação nesse 

rating que é feito pela Secretaria do Tesouro Nacional tem méritos do governador Jatene e de 

sua equipe, mas também têm méritos que tem que ser divididos com os atores que fazem o 

controle interno e o controle externo, por isso esse momento é de celebrar, porque só 

alcançamos tudo isso graças a esse trabalho integrado, esse trabalho de diálogo, esse 

trabalho, senhora Presidente, que coloca a transparência e eficiência que o Conselheiro André 

aqui referiu ao se manifestar, como valores da democracia. Sem essa concepção, sem esse 
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conceito, nós não estaríamos a debater em cima de propostas de boa-fé, de propostas sérias, se 

não concebermos transparência, eficiência, legalidade como valores de uma República. 

Portanto, a partir do momento em que começamos o nosso diálogo em cima desses pilares, 

certamente quem lucrará com isso será todo o povo do Pará, o povo que luta com muita 

dificuldade em razão das nossas realidades regionais, em razão de uma desigualdade histórica 

que se vive nesse estado e que graças às pessoas que têm esses conceitos, esses valores 

presentes, tem diminuído a cada dia. Precisamos avançar muito mais, precisamos construir um 

estado para os nossos filhos, para os nossos netos, um estado pautado em cima desses valores 

que nós não podemos nesse momento, jamais deixar de referir. Portanto, eu quero agradecer 

em nome do governador Jatene, trazer essa mensagem dele a respeito desse diálogo, desse 

entendimento, dessa compreensão que todos nós não detemos, Conselheiros, a propriedade dos 

nossos cargos, nós somos investidos como possuidores dele, na verdade os donos, aqueles que 

mandam em todos nós, são os paraenses, o povo do Pará que com muita dificuldade, volto a 

repetir, recolhe os seus tributos para que possamos desenvolver esse estado. Portanto, a nossa 

referência básica deve ser sempre pautada nesses valores, pautada nesses princípios e pautada 

no respeito àqueles que pagam os nossos salários, para que possamos devolver um pouco 

daquilo que com muita dificuldade, todos os paraenses recolhem para os nossos cofres. E por 

isso precisamos trabalhar de uma forma muito clara dentro dessa construção. Aproveito um 

pouco e evidente que não vou me aprofundar tanto assim, no tocante à questão do momento 

que se vive nesse país. Estamos vivendo aqui uma crise, eu diria aos senhores, ética, uma crise 

moral, uma crise de valores nesse país e que tem uma repercussão em todos os âmbitos, 

sobretudo, na questão econômica, na questão de desenvolvimento do país. Estamos vivendo 

hoje, o país está paralisado em razão de uma greve dos caminhoneiros, que demonstra que 

algo está errado dentro desse país e que a gente precisa cada vez mais corrigir e o nosso papel 

aqui, cada um fazendo a sua parte, é justamente esse, dar a nossa contribuição para que isso 

possa melhorar. Mas quis referir à questão da crise econômica não para justificar 

absolutamente nada e nem para dizer em que pese tudo isso o estado do Pará avançou e 

avançou bastante na construção desse estado, mas para dizer-lhes que nós hoje enquanto 

Federação estamos vivendo um federalismo, Conselheiro André, de fachada nesse país. 

Infelizmente e os senhores viram aqui, pelos números que foram retratados, em que pese toda a 
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economia que fizemos em uma gestão de taberna mesmo, usando expressão dos portugueses 

como Vossa Excelência refere, Conselheiro André, economizando naquilo que não tínhamos 

para poder ter mais um pouco, vimos que os repasses obrigatórios, os repasses federais 

diminuíram assustadoramente. Se nós não tivéssemos uma máquina relativamente - eu não 

posso dizer totalmente competente - com uma certa estrutura desse estado, nós certamente 

estaríamos amargando uma solução ou amargando uma situação, melhor dizendo, por que 

passam outros estados da Federação, eu não tenho dúvida disso. Temos avançado, a Secretaria 

da Fazenda em conjunto, com todos os órgãos de governo, com a Procuradoria Geral do 

Estado também, têm sido atuantes sim no sentido de buscar recursos para esse estado. 

Recursos de forma legítima, recursos de forma como deve ser buscado. É claro que temos 

ainda muitas deficiências, mas estamos avançando cada vez mais e vamos, certamente, até o 

final desse governo deixar aí pavimentado para o futuro governante que vai assumir o estado 

numa condição bem melhor do que o governador Jatene assumiu, sem nenhuma crítica a quem 

quer que seja. Mas esse momento, para que os senhores tenham uma ideia, até destaquei aqui, 

acho que o Tribunal não tem conhecimento disso, Conselheira Lourdes, o tratamento que a 

União Federal vem proporcionando às unidades federativas. A nossa dívida é muito pequena 

em relação aos outros estados, mas mesmo assim o governador Jatene, dentro de uma 

estruturação, vamos dizer, de gestão nessa área que tem o apoio da Secretaria da Fazenda, da 

Secretaria do Tesouro Nacional pela Dra. Adélia, concebeu de fazer a repactuação da dívida 

do estado com a União. Pasmem os senhores, para mostrar-lhes como o estado vem sendo 

tratado ou os estados vêm sendo tratados. A condição era, além de todos os requisitos que 

estão lá previstos, que desistíssemos das ações judiciais que nos permitiam uma condição 

diferenciada de pagamento. O Estado então desistiu das ações judiciais, governador Jatene 

tinha esse compromisso, um compromisso moral para com a União Federal, a STN e 

simplesmente a União Federal, em seguida disso, através da STN, considerou o Estado como 

inadimplente porque não estava pagando da forma que teria pago e teria repactuado essa 

dívida. De uma má-fé impressionante. O estado hoje ou os estados, hoje são os maiores clientes 

do Supremo Tribunal Federal, as ações cíveis originárias, ACO's como são chamadas, estão 

chovendo aos borbotões no Supremo Tribunal Federal por quê? Por conta de atitudes dessa 

natureza. E não vai parar por aí, tivemos uma reunião anteontem na Procuradoria Geral do 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA GERAL 
 
 

Secretário  Presidente 554 

Estado, envolvendo todos esses atores aqui presentes, os colegas aqui presentes porque a 

União Federal agora, e o Tribunal vai tomar conhecimento disso, o manual de padrão da STN, 

contábil, Dr. Hélio Góes tem feito um trabalho muito importante em tudo isso, diz que o 

pessoal das OS´s tem que computar para o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então 

assim, a gente a cada dia vai vivendo um susto, vai tendo que - usando uma expressão bem 

popular - matar um leão para poder chegar ao final do dia em condições de servir o jantar ou 

ter o café da manhã do dia seguinte. Portanto, é isso Conselheira, que nós estamos vivendo 

hoje nesse estado e a nossa União, a nossa unidade do estado do Pará, Poder Executivo, Poder 

Legislativo, Poder Judiciário, Tribunais de Contas, é essencial, fundamental para que a gente 

possa resistir a tudo isso, mas construir dentro da legalidade, uma política pública que seja 

voltada para diminuir as desigualdades de que tantos lhes falei aqui no começo. Pois bem, a 

gente graças a esses valores todos e sobretudo, a esse diálogo e essa transparência, essa 

eficiência que o Tribunal nos exige e que volto a agradecer por ser assim, a gente consegue 

evoluir bastante. Conselheiros, de 30 recomendações que nós, ao assumir o primeiro governo 

do governador Jatene, tivemos aqui do Tribunal de Contas, hoje estamos em 17, 19 

recomendações. Então nós estamos evoluindo e o Tribunal de Contas tem sido muito parceiro 

em tudo isso, a área técnica eu quero parabenizar pelo trabalho que desenvolve, quero 

agradecer o trabalho que desenvolvem, agradecer o diálogo porque temos mantido isso de uma 

forma constante. Dúvidas existem e nós temos procurado saná-las de uma forma transparente, 

o que é, inclusive, Presidente, uma atitude de Vossa Excelência, de todos os Conselheiros em 

relação ao estado do Pará, a quem quero agradecer mais uma vez por essa postura muito 

grande. Então eu queria só pontuar muito rapidamente algumas das recomendações e pontuar 

os senhores que das 19 recomendações de 2016 que foram feitas, o Tribunal considerou quatro 

atendidas, uma parcialmente atendida e 14 não atendidas. Dessas 14 não atendidas, eu quero 

ponderar que pelo menos quatro delas, as de 14 a 18 precisam talvez de uma outra reflexão a 

respeito, porque na verdade o estado justificou a impossibilidade de cumprir essas 

determinações, na medida em que outros fatores, outros critérios foram exigidos pela STN e 

etc., em outras situações. Portanto, o estado entende que há um equívoco na nomenclatura de 

não atendimento e pede que essa retificação seja feita no relatório, porque isso é muito 

importante para todos nós. Mas isso não é o essencial, eu tenho certeza disso, a gente precisa 
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olhar sempre com o farol jogado para frente e não para o retrovisor, mas é importante que 

cada vez mais a gente também trabalhe e aprenda com os nossos erros, aprenda com aquilo 

que precisa ser ajustado, com aquilo que precisa ser efetivamente objeto de uma nova leitura 

por parte do estado, para melhorar cada vez mais essa gestão. Faço um breve comentário a 

respeito das recomendações, as quatro primeiras recomendações de 2016, todas dizem 

respeitos aos sistemas de informatização do estado, que efetivamente precisa melhorar, mas 

isso é algo que é um trabalho de longo prazo. É um trabalho de longo primeiro porque a 

informática nos surpreende a cada dia; segundo porque as exigências legais vão sendo postas 

todos os dias e as exigências do povo de informática, dessa tribo da informática também é 

muito grande e a gente precisa se adaptar a tudo isso, mas o estado está trabalhando sim. O 

Profísco II está vindo aí, nós já pactuamos o Profísco II, ele foi aprovado pelo BID, 

financiamento do BID, para que nós possamos investir cada vez mais num sistema de custos, de 

investimentos, de recuperação de crédito muito mais centralizado, muito mais efetivo e que 

confira a transparência devida e que através dele a gente possa construir. Temos um sistema 

de obras também que está sendo aperfeiçoado, a gente aqui no relatório que foi produzido pela 

parte técnica do Tribunal, a assessoria técnica do Tribunal, reconhece que estamos avançando 

em cima disso e vamos avançar mais. O trabalho que o Dr. Amoras vem desenvolvendo é 

diuturno, Dr. Amoras até muitas vezes é considerado, Presidente, querida Procuradora Geral 

Vendramin, como um chato, aquele chato que vai em cada uma das secretarias de estado. Mas 

é um chato no bom sentido, um chato que constrói e perturba os colegas no sentido de cumprir 

as recomendações, no sentido de cumprir a questão da legalidade. É uma questão também, 

amigos, cultural. Nós estamos transformando isso e a nossa união, a nossa unidade é muito 

importante. Eu quero agradecer ao Amoras, que para nós faz um trabalho esplendoroso dentro 

do controle interno e tem uma interlocução muito grande com o Tribunal, tem sido a nossa 

linha de ligação entre Tribunal, entre gestores e tem feito um trabalho relevantíssimo dentro do 

estado. Inclusive me referiu ainda há pouco que aquilo que se diz que não houve a 

transparência devida, ele justifica mostrando, até deixa eu dizer aqui para vocês rapidinho, o 

celular tem essas possibilidades é tudo on time e in time também. Ele emite anualmente 

auditoria de gestão em todos os órgãos e entidades, onde avalia os riscos e os controles 

internos e setoriais, inclusive publica na íntegra no Portal da Transparência e no site da AGE, 
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apenas que ele me refere aqui que houve um equívoco numa publicação por conta da questão 

da informática, do sistema. Mas o estado do Pará quer melhorar cada vez mais, está 

melhorando cada vez mais e entende a transparência como um valor. Pois bem, então esses 

quatro itens que acabo de referir aqui, de sistema, estão em construção e certamente vão 

aparecer na recomendação, na reiteração do ano que vem, do outro ano e do outro ano, por 

quê? Eles nunca vão terminar, Conselheira, eles vão ser sempre pendências que o estado, que 

o governante vai ter para melhorar. E é bom que continuem, não há nenhum problema porque 

isso serve como uma bússola para o gestor seguir e não esquecer que é esse, efetivamente, o 

seu papel. Há uma outra recomendação que diz respeito à questão e aqui eu peço a permissão 

aos colegas Alberto Colares e Cristina, o secretário de planejamento e a sua adjunta, para 

tentar traduzir um pouco do economês que eles me passaram ontem. Vamos ver se a lição de 

casa, Dra. Cristina, foi absorvida a respeito disso. Diz respeito ao item 8.15 e 8.16 que falam 

que o estado deverá somente considerar aumento permanente de receita no demonstrativo de 

margem de expansão de despesas de caráter continuado, as receitas provenientes de elevação 

de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo de acordo com o 

exposto na LRF, artigo 17. E mais ou menos o que diz o item seguinte que é o 8.16. Pois bem, 

aqui Conselheira, em que pese não ter sido atendida, há uma justificativa do ponto de vista 

técnico, Conselheiro Nelson, do ponto de vista técnica como o estado enxerga isso e como o 

Tribunal enxerga essa questão. É um debate interessante, que confesso aos senhores, foge um 

pouco da minha seara de conhecimento, mas que nos traz a reflexão e deixo aqui esse momento 

para que as equipes técnicas possam, durante esse ano que vem, até a próxima apresentação 

das contas de governo, debater um pouco essa questão com a ajuda de todos os Conselheiros. 

Digo aos senhores o seguinte: o que diz isso aqui, pelo que me traduziram ontem os colegas? A 

posição do Tribunal de Contas é que o estado só pode computar essas despesas e etc., se tiver 

uma receita respectiva, em síntese seria isso, mas o que isso pode significar Conselheiro 

André? Se o senhor é um estudioso dessa matéria como economista que é. Que o estado não 

pode crescer, ampliar serviços se não tiver uma nova ampliação decorrente da elevação de 

alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, 

portanto, se eu não tiver um imposto novo, se eu não majorar o ICMS existente, eu não vou 

poder dizer que cresci. É algo que me parece que precisa de uma reflexão maior, por quê? Nós 
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estamos fazendo uma lição de casa e estamos colocados no rating como um dos estados que 

mais tem preocupação em relação a essa matéria porque temos feito mais com menos, essa é a 

lógica, é a lógica que você se referiu há pouco, do rico nesse país. Ou o camarada tem muito 

dinheiro e gasta além do que pode, ou o quem não tem tanto dinheiro, mas gasta menos e se 

torna rico. O nosso caso só tem essa alternativa. Então nós vamos deixar de crescer, vamos 

deixar de ampliar serviços porque não majoramos impostos? Porque não aumentamos 

alíquotas? Não elevamos a contribuição disso ou daquilo outro? Portanto, é algo que deixo à 

reflexão, tenho certeza que o querido amigo Colares poderia dissertar muito mais e melhor 

sobre isso, mas quero trazer essa preocupação que temos, porque isso tem também uma 

incidência na receita de todos nós. Nós não podemos crescer enquanto poderes se não tivermos 

que majorar impostos. É essa a compreensão que nos foi passada a respeito disso, então isso é 

algo que precisa ser debatido e aprofundado, deixo aqui essa contribuição para que a gente 

possa avançar um pouco mais. No tocante às questões dos índices temáticos, que é o 8.19, a 

forma de apuração disso, eu quero agradecer aos senhores porque isso vai contribuir melhor 

para que o estado possa se apropriar de uma forma mais efetiva dessa forma de mensurar por 

região a questão dos índices de cada região, para poder então construir os programas 

temáticos com eficiência e eficácia. Já foi um grande avanço, Conselheiro Relator, essa 

questão, o estado hoje não mais trabalha em termos de gestão, com os índices criados dentro 

de um órgão da capital. Não, o estado customizou para cada uma das suas regiões, itens que 

são importantes para a construção de índices que reflitam muito mais a realidade daqueles 

municípios, daquela região, do que propriamente concebermos uma fórmula de bolo para 

aplicarmos para todos os municípios do estado do Pará. Portanto, o Tribunal compreendeu 

bem isso, avançamos muito nisso. Para que os senhores tenham uma ideia, dos 21 programas - 

e aqui está ressaltado na própria análise do tribunal - temáticos de poder executivo, nove não 

foram aferidos em todas as regiões de interação, ou seja, num estado com as dimensões do 

nosso, dos 144 municípios, a gente chegar a esse número é porque avançamos muito e é porque 

avançamos graças ao trabalho que já foi feito pelo tribunal. Já vou concluir. Peço que Vossa 

Excelência tenha só um pouco de paciência porque é um momento tão importante, a 

simbologia desse momento é fundamental para todos nós. É o encontro do povo representado 

por todos nós com o governante, então estamos nos revelando para a sociedade. Por tudo isso, 
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lhe peço mais cinco minutos para poder concluir, se Vossa Excelência me permitir. Eu gostaria 

de avançar um pouco mais no tocante de que alguns pontos foram destacados pelo ministério 

público, mas volto a repetir: apenas para efeito de contribuição ao debate e aqui volto a 

repetir que será devidamente debatido nos setores específicos. Em relação a pessoal: quero só 

ali lhes pontuar alguma coisa a todos os senhores: a doutora Alice que vem fazendo um 

trabalho de recursos humanos e de gestão nessa área de RH para além de outras políticas 

guiadas pela secretaria de administração, primoroso, ela me passa aqui um dado que nós 

estamos hoje com 22 concursos públicos abertos com oferta de 5.765 cargos, um estado em que 

pese todas essas dificuldades, em que pese ter que fazer mais com menos. Ele está buscando a 

excelência, está buscando a profissionalização do seu quadro pessoal e cada vez mais abre a 

possibilidade de que o cidadão paraense possa ascender socialmente através de um concurso 

público, que é a forma mais democrática de se ingressar no serviço público. Eu não tenho 

dúvida disso. Em termos gerais, de pessoal, faço essa rápida pincelada, em termos de saúde: 

em que pese o estado não ter o dever condicional de dotar a atenção básica e esse é um dever 

dos municípios. O sistema é com a participação de todos. O Estado do Pará em que apesar de 

todas as dificuldades investiu 12 milhões de reais este ano - no ano passado, melhor dizendo - 

em atenção básica. Esse é um valor bastante significativo. E assim: para alguns pode parecer 

que, por que essa preferência de gestão do estado em criar hospitais, unidades hospitalares de 

média e alta complexidade? Meus amigos, é por conta da realidade do nosso estado. Os 

municípios não conseguem dotar de média complexidade nenhuma das suas unidades 

praticamente. O município que chega mais perto disso chega de 30 a 50 leitos aí considerando. 

Então se o estado não tiver um olhar efetivo para isso, nós vamos continuar amargando aquilo 

que amargávamos antes. Há muito tempo atrás. Antes de evoluir para esse modelo dos 

hospitais, para esse modelo das OS’s que era a crítica com justiça que um cidadão paraense se 

sentia, e isso, conselheiro Cipriano, conselheiro Luiz, ocasionava até os movimentos 

separatistas dentro do estado. Pessoas iam do sul e sudeste do Pará para Goiás, ou para 

Palmas para poder cuidar. Hoje não. Elas têm hospitais regionais em Conceição, Redenção, 

Marabá, enfim, construindo unidade de média complexidade em Parauapebas. Para que vocês 

vejam como mudou essa lógica. Isso era uma falta de compreensão do nosso papel enquanto 

estado. Nós vamos inaugurar até o final do ano mais unidades de gestão própria, de gestões 
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descentralizadas do estado nessa área. E trago aqui um número que pedi aos colegas da 

secretaria de saúde que me pareceram interessantíssimos: até o final do ano a gente inaugura 

Abelardo Santos em Icoaraci, hospital de média-alta complexidade em Castanhal, Capanema, 

Itaituba, Barcarena, Abaetetuba e assim: para a gente encerrar essa parte de saúde, me 

perdoe, presidente: a Organização Nacional de Acreditação - chamada ONA - tem 

reconhecimento muito importante dentro do país e ela que faz a acreditação de hospitais. O de 

Santarém tem o ONA 3, que é o Hospital Regional do Baixo Amazonas, Altamira ONA 3 e o 

Oncológico Infantil tem o ONA 1, e o Galileu tem o ONA 1. Então a gente está buscando a 

melhoria e a excelência cada vez maior e tenho certeza de que a gente vai fazer isso. Faltando 

só da educação: a educação também tem sido uma preocupação muito grande do Governador 

Jatene e o trabalho que vem sido desenvolvido pela querida doutora Ana Cláudia na Secretaria 

de Educação também tem sido exemplar. Hoje o Estado do Pará avança. Melhorou cada vez 

mais os seus índices e vou concentrar apenas em um aspecto que me parece interessante a 

gente falar que é a questão da escola em tempo integral. O Estado do Pará em que pese não ter 

a mesma condição - os mesmos recursos - que têm outros Estados da Federação, ele hoje 

avançou muito na escola integral e passo aqui aos senhores um número que me pareceu muito 

interessante. Nós atendemos anteriormente a isso 596 mil alunos dentro do estado do Pará. 

São mais de mil escolas, unidades, dentro do Estado do Pará, então em relação à questão do 

tempo integral: temos hoje funcionando 22 escolas de tempo integral no Estado do Pará. Ainda 

é pouco? Com certeza é pouco, mas a escola integral é um sonho que nós vamos precisar 

realizar porque ela é redentora da educação e ela certamente retirará das ruas muitos jovens 

que hoje, por não terem oportunidade nem de comer, acabam enveredando por um outro 

caminho. Portanto, conselheira Lourdes, eu peço perdão, ao mesmo tempo que agradeço a sua 

paciência e a de todos aqueles que estão aqui presentes para dizê-los que quando se sai de uma 

reunião como essa, quando a gente sai de um momento como esse, que a gente pode cara a 

cara, de forma aberta com a sociedade, por um órgão da importância da magnitude do 

Tribunal de Contas do Estado, pela importância e magnitude do Ministério Público de Contas, 

debater claramente em que pese ser muito pouco tempo, como também vêm  sendo aplicados os 

recursos públicos do estado, a gente sai maior. Sai maior do que entrou, porque nada é melhor 

do que a verdade. Nada é melhor do que olhar nos olhos e dizer: "Olha, eu falhei." Olha, eu 
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posso melhorar." "Olha, eu vou melhorar." E me apropriando um pouco do Ortega y Gasset 

que foi trazido doutora Silaine no sentido de que se a gente não tiver vontade e essa vontade se 

realizar a partir de ações, de que vai adiantar a vontade que a gente teve? Portanto nós 

estamos aqui hoje com essa união, com essa vontade eu tenho certeza de que sairemos maiores 

do que entramos e o povo do Pará é que será o grande beneficiário de tudo isso. Vamos 

continuar juntos nesse diálogo democrático, transparente e republicano e eu tenho certeza de 

que com isso o Pará dá um exemplo em nível federal - nacional - a respeito dos nossos papéis e 

da compreensão de cada uma das nossas missões. Muito obrigado, 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 de Oliveira Junior: Presidente, eu quero rapidamente 

cumprimentar Vossa Excelência que preside a sessão, cumprimentar o doutor Ophir 

Cavalcante que é o procurador geral do Estado que representa o Governador. Doutora Silaine 

Vendramim, Procuradora Geral do Ministério Público de Contas, rapidamente cumprimento 

também o colega decano presidente do Tribunal Nelson Chaves, presidente e conselheiro Luís 

da Cunha, eminente conselheiro e vice-presidente relator das contas, conselheiro André, 

conselheiro Odilon, conselheira Rosa, conselheiros substitutos e aqui hoje está o doutor 

Edvaldo, presente conosco, procuradores doutor Felipe e doutora Deíla, sempre bem-vindos 

nesta corte. Presidente, a comissão técnica muito competente, em nome dessas pessoas que eu 

vou citar, desses três, eu queria cumprimentar todos e parabenizando a todos pelo grande 

trabalho que fizeram. Doutor Valino, doutor Edilson e doutora Sônia. Parabéns ao conselheiro 

André que é o relator e soube escolher bem a comissão e é uma comissão que presta um 

serviço extremamente importante e não digo só para o tribunal e também ao estado do Pará 

quando apresenta as contribuições técnicas encaminhando ao relator e ao próprio Ministério 

Público, com as suas sugestões. À toda equipe do Governo. Doutor Ophir, eu queria em nome 

da doutora Alice Viana, secretária de administração cumprimentar toda a equipe de Governo 

que está aqui presente para observar obviamente atento a todas essas questões. Presidente, eu 

gostaria de comentar rapidamente porque logo em seguida o conselheiro André deve oferecer 

voto. Eu percebi que até antes mesmo aqui da apresentação, do debate e da discussão, e esse, 
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doutor Ophir, é o processo mais importante do Tribunal de Contas e talvez do Estado do Pará. 

É onde se debatem as contas do Governo e se emite um parecer técnico que vai ser enviado à 

Assembleia Legislativa, porque ela sim tem a competência Constitucional de aprovar ou 

rejeitar as contas de governo. Talvez seja o único, as outras prestações de contas o tribunal faz 

o julgamento em definitivo. Não precisa encaminhar à Assembleia. Como as contas de gestão 

que Vossa Excelência se referiu quando chegam aqui na casa que vai se analisar mais 

detalhadamente índices e dados, enfim: questões que podem ser abraçadas, apresentando 

sugestões ou até rejeitadas. Daí vai à Assembleia. Faço esse comentário pegando as palavras 

do doutor Ophir em alguns pontos apenas pedindo ao relator que leve em consideração 

algumas observações feitas pelo representante do Governador, doutor Ophir, quando fala 

salvo engano em quatro recomendações que o Estado considera como atendidas. Talvez a 

divergência da interpretação da equipe técnica é perfeitamente compreensível, mas então como 

seria? A minha sugestão seria retirar essas recomendações que o doutor Ophir colocou como o 

estado considerando como atendidas e o estado, não é a primeira vez que há prestação de 

contas, são vários anos seguidos, todo ano, e obviamente essas divergências nunca ocorreram. 

Acredito ser a primeira vez. Nós atendemos, mas uma parte, então é o seguinte: o tribunal 

acompanha essas quatro recomendações que ele se referiu, retira, portanto, agora do relatório, 

do voto e continua acompanhando. Se assim entendermos que no próximo exercício 

efetivamente conversando com o Estado e ver que realmente há algum tipo de pendência, aí se 

recoloca novamente esse acompanhamento. Eu gostaria de sugerir à Vossa Excelência antes de 

apresentar o voto, se Vossa Excelência aceitar essa modesta sugestão, no sentido de analisar, 

porque veja bem: nas outras recomendações não há dúvidas do Estado. O estado entende e 

recebe - como ele mesmo disse - e agradece o apoio do tribunal. Mas na dúvida, acredito que 

talvez seja importante nós aprimorarmos esse trabalho, aprofundar, retirar, acompanhar o 

estudo do Tribunal e se for o caso no próximo exercício se faz a recomendação ou se retira em 

definitivo porque o ponto mais importante é que nas outras recomendações o estado não faz 

nenhum questionamento, então eu acho que é bem tranquilo nesse sentido. Levando em 

consideração essa fala que eu tenho maior responsabilidade com relação ao meu voto, eu 

sugiro à Vossa Excelência que acate a sugestão nesse sentido sem abrir mão obviamente de o 

Tribunal continuar acompanhando essa questão, mas retirando do voto, do relatório, essas 
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recomendações que o representante do governador, doutor Ophir, procurar geral do estado 

apresentou aqui. E antes de devolver a palavra a Vossa Excelência, essa principal observação, 

presidente, para não ficar me alongando muito: doutor Ophir colocou um ponto importante 

representando aqui e falando em nome do Governo, falando sobre o pacto federativo, que na 

minha opinião é um princípio constitucional que é violentado e descumprido principalmente 

quando se refere ao Estado do Pará. Ele acabou de dar um exemplo da própria má fé que 

ocorreu nesse sentido. A falta de consideração como conselheiro e como cidadão, Conselheiro 

André, são inúmeros os desrespeitos com o Estado do Pará, com relação ao que o estado 

merece. Não vou falar da balança comercial, a contribuição que dá e a importância do Estado 

para o Brasil. Talvez o Estado mais prejudicado com essas explorações minerais e de energia, 

enfim uma série de outras questões, que quando chega na falência quase que total de um 

Estado como o Rio de Janeiro, o governo corre para socorrer com os recursos e que eu acho 

totalmente injusto, quer dizer, quem trabalha e faz o seu dever de casa, corta na carne, tem que 

cortar despesas e abrir mãos de algumas coisas e acaba sendo penalizado por conta disso. Em 

que pese que o Estado do Pará é um dos que mais contribuem para a balança comercial 

brasileira. Então eu acho aqui uma crítica que eu faço como cidadão paraense de que há um 

desrespeito ao pacto federativo principalmente com relação ao estado do Pará. Senhora 

presidente, fazendo essas observações eu devolvo a palavra à Vossa Excelência, apelando ao 

conselheiro André que se entender como conveniente e justo, acate a minha sugestão com 

relação às recomendações referidas. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Acho que buscar a justiça é uma arte nobre do estado 

democrático de direito. Justiça é um negócio complexo. O que é justo para um pode não ser 

justo para o outro. Entendo que os argumentos trazidos pelo representante do Governador e 

frisado por Vossa Excelência, conselheiro Cipriano, são relevantes. Entendo que os 

argumentos trazidos pelo procurador foram daquelas - como ele citou no caso da informática - 

de reiteração permanente porque o desenvolvimento de sistemas não se esgota 

necessariamente em um ano, em dois ou em cinco. Aliás, também os novos métodos para 

educação, as novas fórmulas de tratamentos médicos e as alterações também do sistema de 

segurança porque os desafios são novos e vão exigir sempre novos procedimentos e para cada 

novo procedimento - às vezes - em virtude da fórmula com que foi elaborada do nosso estado 
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democrático de direito que a cada ano apenas a gente faz o orçamento. Toda a dinâmica da 

sociedade é muito mais curta que anual. Faz com que algumas decisões, imagino o plano 

plurianual. É uma eternidade. O que vai acontecer daqui a quatro anos é absolutamente 

imprevisível, o que não era há 50 anos atrás. A gente não sabia o que ia acontecer daqui a 

quatro anos. Então isso é uma coisa que não posso fechar mas posso assegurar à Vossa 

Excelência, que se o plenário assim assistir, aceitar, o voto vai ser recebendo a propositura de 

Vossa Excelência, mas aí o referendo deste tribunal, desse pleno, podendo examinar quais são 

esses quatro porque eu não os conheço especificamente. Porque eu entendo que não seja justo 

dizer "Não fui atendido.", não. Fui atendido parcialmente no que foi possível esse ano. E é um 

esforço para atendimento continuado em virtude do aperfeiçoamento. Isso atenderia à sua 

solicitação, conselheiro Cipriano? Então a partir disso, presidente, me sinto à vontade para 

declinar a discussão e passar à leitura do voto. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Apenas para complementar, o que nós 

podemos verificar é que a descrição de que diante da justificativa apresentada pelo estado, as 

recomendações não deixariam de ser reiteradas. Porém, a referência é de que elas não teriam 

sido atendidas. Eu acho que é isso que o procurador levanta a questão. Talvez o ideal teria 

sido explicitar que tais recomendações teriam sido justificadas e não atendidas, então foram 

justificadas e, portanto, não serão reiteradas. Esse é o entendimento que eu tenho, então são 

aquelas nas páginas 213 a 214 do relatório de números 8.1.14, 8.1.15, 8.1.16 e 8.1.17. Elas 

dizem mais ou menos a mesma coisa obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheira Rosa foi mais específica. Eu 

agradeço conselheira Rosa que já demonstra o acatamento da sugestão e do apoio. Eu acho 

que essa clareza com que a conselheira Rosa colocou que é importante deixarmos um projeto - 

um processo, vamos dizer assim - e talvez o mais o importante é que o estado não fique com 

essas pequenas situações. Eu acho que seria mais próximo da perfeição, vamos dizer assim, 

próximo disso no sentido de fazer o justo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: De antemão, conselheira Rosa e conselheiro Cipriano, uma vez já 

esclarecida a situação eu altero o voto antes de mesmo de tê-lo lido, mas dizendo que 

recepciono sugestões de Vossas Excelências. Senhora presidente e senhores conselheiros, a 

senhora representante do Ministério Público de Contas. Manifestação da Excelentíssima 
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Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Encerrada a fase de 

discussão, passo a palavra a Sua Excelência o Conselheiro Relator, André Teixeira Dias para 

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

André Teixeira Dias: Senhora Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora representante do 

Ministério Público de Contas, há situações nas quais determinadas políticas concebidas 

isoladamente pelo governo federal impactam profundamente os indicadores sociais dos estados 

e municípios. A recente história do Pará nos traz um exemplo eloquente disso. A construção da 

usina de Belo Monte atraiu milhares de trabalhadores ao Estado. De acordo com o IBGE, em 

2010 o Pará contava com uma população aproximada de 7,6 milhões de indivíduos, estimando 

para os dias atuais um total de 8,5 milhões, ou seja, um crescimento de quase 1 milhão de 

habitantes em menos de uma década. O ciclo de progresso foi breve e não sustentável. Em 

pouco tempo o crescimento populacional não planejado elevou no Estado as demandas por 

serviços públicos de saúde, educação, segurança e saneamento. Ao término desses projetos da 

União, coube ao Pará um legado de desemprego e déficit nos serviços públicos, refletidos em 

alguns indicadores observados no Mapa da Exclusão Social. Altamira, antes notória por ser o 

maior município brasileiro, hoje figura nas estatísticas como o mais violento do país, tudo em 

decorrência dessa injusta dinâmica federativa. Assim, revela-se complexa ou mesmo impossível 

a tarefa de delimitar com precisão os níveis de influência das ações de cada ente federativo 

sobre o comportamento dos respectivos indicadores, isso porque certos índices aferem o 

desempenho de funções ou atividades públicas dependentes da atuação conjunta ou 

coordenada das esferas governamentais federal, estadual e municipal, como é o caso da saúde, 

educação e segurança pública. De outra ponta, o baixo nível de alcance de algumas metas 

planejadas enseja, também, a avaliação dos gastos incorridos. Parece-nos, então, uma questão 

de fiscalização e controle por parte do Poder Executivo, mesmo porque, sem executar as metas, 

ações, programas e objetivos, não há que se falar em eficácia ou ineficácia de políticas 

públicas, mas, em tese, gestão inadequada no cumprimento de projetos a cargo daqueles aos 

quais foram confiados os recursos públicos. Reforça-se, então, que o Governo deve adotar 

medidas pertinazes, por meio dos atores envolvidos no processo de acompanhamento e 

controle dos gastos públicos, da execução de ações e de programas governamentais. Depois 

disso, cabe reavaliar as políticas públicas, caso se identifique que as ações efetivamente 
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executadas não surtam os efeitos desejados. Nessa senda, o Tribunal tem por dever ser 

sucessivamente judicioso, deliberando sempre com o cuidado de não transpor o limite daquilo 

que é inato às contas de governo, e nem invadir a discricionariedade do administrador público, 

ou adentrar no plano das contas de gestão. Esta Corte, ao propor recomendações, evita fazê-

las de forma genérica, abrangente e de grande amplitude, embasando-as sempre nos dados 

obtidos por ocasião das fiscalizações efetuadas, propondo na maioria das vezes um produto a 

ser realizado e exequível dentro de um prazo razoável. Sobre a importância das 

recomendações exaradas pelos Tribunais de Contas nos pareceres prévios, ressalto o artigo 

“Os Tribunais de Contas na democracia brasileira: desenho institucional e efetividade na 

accountability horizontal”, apresentado pela Conselheira substituta Milene Cunha no VII 

Fórum de Direito Constitucional e Administrativo, no dia 18 de maio, em Porto Velho, sobre o 

qual cito alguns fragmentos. (...)“Assim, verifica-se do estudo, que as recomendações exaradas 

pelos Tribunais de Contas nos pareceres prévios são muito importantes para assegurar a 

responsividade envolvida na accountability horizontal, pois permite ao governo informações 

para a correta tomada de decisão quanto à aplicação dos recursos públicos. Afinal, a efetiva 

concretização das mais diversas políticas públicas requer o equilíbrio das contas públicas. 

Nesse aspecto, em 2017, o governo federal realizou, via Tesouro Nacional, uma avaliação 

quanto ao equilíbrio das contas públicas, em que foi feito o exame combinado do nível de 

endividamento, a poupança corrente e liquidez, resultando no chamado índice de Capacidade 

de Pagamento (Capag). Os ratings vão de A a D (NEVES, 2018). O Estado do Pará conquistou 

nota A na avaliação do equilíbrio das contas públicas. Já o Estado do Rio Grande Sul ficou 

com a nota D, o que significa que possui problemas mais críticos com o endividamento, o que 

acarreta maior dificuldade de acesso aos recursos federais. Apesar de ser necessária a análise 

de outras variáveis além das abordadas neste artigo, para avaliar o nível de desempenho de 

cada Estado, é possível traçar um paralelo entre a atuação do controle externo e o desempenho 

do governo. O Estado do Pará, que conquistou a nota A, foi o que apresentou o maior índice de 

cumprimento das recomendações do Tribunal de Contas Estadual, já o Estado do Rio Grande 

Sul foi que apresentou a menor nota. Tal realidade demonstra que as recomendações exaradas, 

por buscarem uma otimização e eficácia da atuação estatal, contribui para melhorar o 

desempenho do governo. (...) Dito isso, as proposições oferecidas a este Relator, as quais 
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pretendem contribuir para a melhoria das ações governamentais e para o aperfeiçoamento da 

gestão pública, acolho-as no formato adiante descrito, propondo a este Egrégio Tribunal Pleno 

que as mesmas sejam convertidas em recomendações. Isso porque algumas proposições se 

cruzam com as auditorias operacionais realizadas, cujo monitoramento das recomendações já 

proferidas prosseguirá em processo específico neste Tribunal. Outras convergem para o 

mesmo objetivo, especialmente aquelas voltadas à transparência do gasto público e à execução 

orçamentária. Sobre a política de recrutamento de pessoal, a mesma foi objeto de 

representação, já submetida à decisão deste Tribunal Pleno em março/2017, no processo nº 

2015/50052-4, mediante Acórdão nº 56.489, no qual foram expedidas recomendações e 

determinações, agora sob o monitoramento da Secretaria de Controle Externo, não havendo 

mais razão para replicá-la nas Contas de Governo. 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. 

Considerando as manifestações dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes Crispino acerca do monitoramento 

das recomendações, decorrentes da sustentação oral do representante do chefe do Poder 

Executivo, Exmo. Sr. Ophir Cavalcante Junior, Procurador-Geral do Estado, decido pela 

reavaliação do monitoramento das recomendações formuladas pelo TCE-PA constante do 

Relatório Técnico às fls. 109 a 111-v do Vol. V, acatando 4 recomendações consideradas não 

atendidas como justificadas pelo Governo. Assim, de acordo com o resultado do 

monitoramento, 53% das recomendações foram consideradas não atendidas. Por todo o 

exposto, considerando que foram observados os limites dispostos na LRF, nas Constituições 

Federal e Estadual, nas demais normas legais, bem como que as demonstrações contábeis 

evidenciaram o equilíbrio das contas governamentais e a responsabilidade na condução da 

administração da coisa pública, diante do 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 2017; 2. Pela formulação 
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das seguintes RECOMENDAÇÕES ao Poder Executivo: QUANTO AOS INSTRUMENTOS DE 

CONTROLE. 2.1. Que seja implementado efetivamente o controle de obras públicas a cargo do 

Poder Executivo, mediante sistema informatizado, envolvendo todos os atos praticados, desde a 

fase preliminar da licitação até a fase posterior à conclusão do objeto, registrando-os e 

consolidando-os, de modo que proporcione melhoria na gestão dos recursos públicos aplicados 

e garanta o exercício dos controles externo e social ao divulgar as informações; 2.2. Que seja 

implementado efetivamente o controle de transferências voluntárias efetuadas pelo Poder 

Executivo, mediante sistema informatizado, envolvendo todos os atos praticados, desde a fase 

preliminar à concessão até à apresentação da prestação de contas, registrando-os e 

consolidando-os, de modo que proporcione melhoria na gestão dos recursos públicos aplicados 

e garanta o exercício dos controles externo e social ao divulgar as informações. Além disso, 

seja designado órgão gestor do sistema; 2.3. Que seja instituído cadastro informativo dos 

créditos não quitados, mediante sistema informatizado, com a expedição de norma que obrigue 

consulta prévia pelos órgãos e entidades estaduais, evitando-se a celebração de atos com 

agentes inadimplentes; 2.4. Que seja implantado sistema de registro de custos que permita a 

avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme 

dispõe a LRF, art. 50, § 3º, considerando os critérios de transparência e controle social; 2.5. 

Que sejam desenvolvidos aplicativos para smartphones como forma de facilitar e promover 

inclusão e participação social de forma mais acessível e transparente, de modo a otimizar 

fatores que impactam na qualidade dos serviços públicos; 2.6. Que sejam adotadas medidas de 

acompanhamento e controle dos gastos públicos, que possam aferir o cumprimento dos 

projetos a cargo dos órgãos e entidades responsáveis pela execução do orçamento; QUANTO 

AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2.7. Que somente sejam 

consideradas aumento permanente de receita, no Demonstrativo da Margem de Expansão das 

Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado da LDO e da LOA, as receitas provenientes de 

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição, de acordo com o disposto na LRF, art. 17; 2.8. Que apenas Despesas 

Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC), consideradas novas, constem no Demonstrativo 

da Margem Líquida de Expansão, de acordo com o disposto na LRF, art. 17, bem como conste 

seu detalhamento na Memória de Cálculo; 2.9. Que os indicadores de processo sejam aferidos, 
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anualmente, por Programas Temáticos, por todas as Regiões de Integração, quanto à 

eficiência e à eficácia; 2.10. Que sejam disponibilizados no sistema de monitoramento e 

avaliação, relatórios gerenciais consolidados por indicadores de processo e de resultado, por 

metas regionalizadas, por metas físicas e financeiras, por programa e por região de 

integração; 2.11. Que seja criado mecanismo que permita o monitoramento da inclusão e da 

implementação das demandas levantadas pelos órgãos de controle e pela sociedade nas 

audiências públicas referentes à elaboração dos instrumentos de planejamento; 2.12. Que no 

projeto da LOA sejam identificados os programas e as ações originados das demandas 

levantadas nas audiências públicas referentes à elaboração dos instrumentos de planejamento; 

2.13. Que conste na LOA memória de cálculo da receita para o ano de referência e para os 

dois seguintes, contendo os valores das renúncias de receita que forem excluídas do cálculo 

das estimativas das receitas orçamentárias do Estado, conforme determina a LRF, art.14, I; 

2.14. Que o Quadro da Evolução da Despesa do Tesouro, por Poder, Ministério Público, 

Defensoria Pública e demais órgãos constitucionais independentes, segundo as categorias 

econômicas e grupos de natureza da despesa, faça parte da LOA, conforme dispuser a LDO; 

2.15. Que conste, na LOA, a memória de cálculo referente à proporcionalidade adequada para 

cada Região de Integração, relativa aos percentuais de incidência sobre as receitas e despesas, 

decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 

tributária e creditícia, a fim de que sejam evidenciados seus efeitos; 2.16. Que, na LOA, o 

Quadro da Estimativa do Impacto Orçamentário-financeiro da Renúncia de Receita, 

proveniente de benefícios fiscais, seja acompanhado da memória de cálculo para verificação 

da origem do superávit financeiro do ano anterior; 2.17. Que os valores das fontes de recursos 

que custeiam as programações orçamentárias sejam registrados no Siafem tal como aprovados 

na LOA; 2.18. Que as receitas legalmente vinculadas à finalidade específica sejam utilizadas 

exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso 

daquele em que ocorrer o ingresso, permitida a liberdade para alocação de 30% do 

arrecadado, com fulcro no art. 76-A, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

2.19. Que sejam ampliados à população os serviços de saneamento básico estabelecidos no 

programa específico do PPA, de modo que os indicadores constantes do mapa da exclusão 

social apresentem resultados satisfatórios; QUANTO À FISCALIZAÇÃO EM TEMA 
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ESPECÍFICO. 2.20. Que o portal da transparência do Poder Executivo 

(www.transparencia.pa.gov.br) seja mantido com informações atualizadas e detalhadas, bem 

como forneça relatórios em diversos formatos eletrônicos de modo a facilitar a análise das 

informações e o efetivo controle social, conforme determina a Lei nº 12.527/2011, quanto às 

informações de todos os órgãos e entidades públicas, e, ainda, quanto: a) aos gastos com 

educação nos diferentes níveis de ensino; b) aos gastos com saúde nas diferentes modalidades 

(saúde da família, saúde básica, serviços de alta e média complexidade...), inclusive quantos 

aos gastos de hospitais administrados por contrato de gestão; c) às estatísticas de segurança 

pública do estado do Pará; d) aos procedimentos licitatórios e contratações diretas pelos 

órgãos e entidades da administração indireta; 2.21. Que se promova a fiscalização dos órgãos 

e entidades integrantes do Poder Executivo, quanto ao enquadramento destes às normas 

constantes das Leis da Transparência e de Acesso a Informação; 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 04 de junho de 2017, considerando que o julgamento político-

administrativo compete àquele Parlamento. É o voto. Proferido o voto do Relator, a matéria foi 

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

Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu abdiquei de fazer considerações na discussão para 

fazê-las no voto. Então inicialmente cumprimento Vossa Excelência, preside esta sessão. 

Presidente do Tribunal de Contas a ilustre procuradora doutora Silaine, procuradora geral do 

Ministério Público de Contas do Estado e especialmente ao doutor Ophir Cavalcante, querido 

amigo que representa nesta sessão o Governador Simão Jatene. Meus companheiros: 

conselheiro Cipriano e Conselheiro Luís Cunha, ambos ex-presidentes da casa. Meus 

cumprimentos ao eminente relator, ao Conselheiro Odilon, nosso corregedor e a Conselheira 

Rosa Egídia, nossa ouvidora. Meu querido amigo procurador Felipe Rosa Cruz, minha querida 

amiga procuradora Deíla, ambos do Ministério Público de Contas, meu querido amigo 

conselheiro substituto Edvaldo e quero fazer, porque acho que a situação ímpar na cerimônia 
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de hoje na sessão especial de hoje, eu gostaria muito de ter a honra de cumprimentar o doutor 

José Colares, eminente secretário de planejamento do estado, nossa amiga doutora Alice 

Viana, secretária de administração e meu prezado amigo Paulo Amoras, auditor geral do 

estado, fazendo também questão de mencionar o doutor Hélio de Oliveira Góes, diretor de 

gestão contábil e fiscal da Secretaria de Fazenda, doutora Adélia da Silva Macedo, secretária 

adjunta do Tesouro do Estado, doutora Maria Cristina Maués da Costa, secretária ajunta de 

planejamento, doutora Edna Farage, diretora de arrecadação da Secretaria de Fazenda, os 

servidores do Tribunal de Contas, servidores do Ministério Público de contas, em nome dos 

secretários de estado e os diretores adjuntos, os seus servidores do Estado do Pará que estão 

presentes nesta sessão. Eu começo dizendo me socorrendo do Ortega Y Gasset quando a ilustre 

procuradora corretamente colocou em sua manifestação seu pensamento, eu lembro também 

pensamento dele quando disse: "Eu sou eu e minhas circunstâncias." Para dizer que eu tenho 

as minhas circunstâncias do momento. Aqui neste tribunal, ao contrário de outros, 

especialmente do Supremo Tribunal Federal, onde o Decano e os meus e amigos conselheiros 

tantas vezes relembram que eu sou Decano deve ser pela pressa de me ver pelas costas. Eu já 

sei que sou o Decano, mas eu poderia recordar, meu querido doutor Ophir Cavalcante, uma 

figura da vida pública paraense há muito tempo, que muitas vezes nos palanques políticos eu 

quero ficar para o fim porque eu vou escutar tantos oradores que quando chegar na minha vez 

basta eu dizer: "Tenho dito." E não tinha mais o que dizer. Eu quero dizer que me encontro 

nesta circunstância diante de tudo aquilo que escutei. O eminente conselheiro André Dias, da 

manifestação do encaminhamento da sua proposta em seguida pelo brilhante encaminhamento 

também, igualmente brilhante foi do André e da doutora Silaine que representam aqui no 

Ministério Público de Contas. Esteve ali presente na tribuna o Valino, já no momento da 

discussão eu seria, como dizem os advogados e me corrijam os doutores da área do direito, 

despiciendo eu dizer qualquer coisa. É um gesto de extrema audácia, de tão volumosos os 

pareceres detalhados e eu não quero me tornar, aquilo, como o diz o nosso ilustre e 

queridíssimo amigo Ophir Cavalcante, como ele denominou o nosso Auditor Geral do Estado. 

Eu quero saber qual o mau chato e o bom chato, doutor Ophir? Quero dizer para Vossa 

Excelência que quando, e me permite, porque essas coisas boas da vida pública e essa 

transitoriedade dos cargos e das funções que ocupamos, elas permitem muitas vezes esse 
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congestionamento de amigos em posições diferentes. Eu digo que a função pública para ser 

exercida corretamente, com a decência e urbanidade, tem exatamente que minimizar as 

diferenças, mas tem que ser exercida com fraternidade e com cordialidade, sobretudo, visando 

o interesse coletivo. E quero que dizer à Vossa Excelência, me permita, até que seja pela idade, 

porque no Supremo o Decano fala por último, mas aqui eu falo na frente, que aqui houve uma 

certa turbulência ao meu lado dos ex-presidentes aqui, meus queridos amigos, com os quais fui 

deputado na Assembleia Legislativa, o Cipriano e o Luís, quando Vossa Excelência, embora 

sabendo que Vossa Excelência é de lá, Vossa Excelência diz que tem que matar um leão por 

dia. Eles já pularam aqui do lado, não é? Aí ter que matar um leão por dia, não pode ter 

excesso de confiança. Isso ficou provado aqui no domingo que o excesso de confiança às vezes 

dificulta. Não querem matar lobo, só querem matar leão. Felizmente os lobos continuam, mas 

os procuradores que matam um leão por dia, aí o Cipriano nos disse: "Epa, estamos correndo 

perigo aqui." Mas eu queria fazer por questão de justiça um momento importante, Ophir, para 

registrar, senhores secretários de Estado. É a última vez que as contas do governo do Estado 

do Pará são submetidas ao parecer prévio com a presença na cadeira governamental do 

Governador Simão Jatene. No outro ano, já será outro. Podendo ter a repetição dos 

secretários, do ilustre procurador geral do estado, mas será outro ano, uma nova 

administração e eu quero por questão de justiça - isso normalmente não se faz no fim, gostam 

de fazer às vezes no princípio, eu quero dizer e registrar que ao longo desse tempo, doutor 

Ophir, a gratidão que Vossa Excelência manifestou, que o eminente governador tem desta 

casa, eu acho que é um momento de justiça, de reconhecer que nós somos gratos, também, pelo 

tratamento que o tribunal sempre recebeu do Governador Simão Jatene. Eu, especialmente, 

todas as vezes - não foram tantas - mas que inclusive acompanhando a Vossa Excelência, 

conversando lá com o nosso secretário, todas as vezes que o tribunal procurou para qualquer 

ação que resultasse no ganho administrativo, posso citar aqui, por exemplo, o nosso trabalho 

no que se refere na parte da informática quando muitas vezes a gente tinha dúvidas de como 

conseguiríamos resolver esse tipo de problema. Prontamente, nós conversamos do ponto de 

vista técnico e as portas do governo nunca se fecharam. Sempre chegamos a um bom 

entendimento e eu quero fazer este testemunho. Ao Governador Simão Jatene o meu 

agradecimento pessoal, a todos os servidores do estado. Na nossa comissão aqui, os servidores 
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do estado que tantos hoje já não estão aqui, mas ao longo desses períodos, especialmente, 

nesse período de governo pela presteza, pela cordialidade e pela participação efetiva, em se 

atingir o objetivo almejado. Fiz aqui para não me tornar redundante e cansativo, algumas 

pequenas considerações diante da relevância e da profundidade daquilo que foi apresentado. 

Eu não teria tanta coisa a acrescentar, mas quero ratificar: meus cumprimentos ao relator pelo 

devotado trabalho, à nossa comissão do TCE, muito bem presidida pelo conselheiro André 

Dias e na figura do Carlos Edilson, da Sônia e do Valino, abraçar aos componentes desta 

comissão da mesma forma como faço no que se refere à comissão instituída do Ministério 

Público de Contas, em nos apresentar uma densa matéria para que a gente possa ter analisado 

também com um espaço de tempo muito reduzido mas a qualidade do trabalho nos facilita a 

leitura, de forma que aquilo que nos é apresentado de maneira tão objetiva, tão clara, a 

qualquer dúvida que tivemos, imediatamente elas sendo dirimidas, isso faz parte para que a 

gente possa também fazer uma análise de dados que nos foram apresentados. Vejo e viram nos 

relatórios os percentuais obedecidos, tanto faz na educação quanto na saúde e eles todos 

agravados, muito bem disse o relator-conselheiro André pela circunstância que o Estado do 

Pará tem sido envolvido ao longo das últimas décadas nas migrações sociais em razão dos 

nossos grandes investimentos e nos investimentos que fazem no Pará e que lamentavelmente 

também foi dito aqui por quem me antecedeu na palavra, muito o Pará contribui e muito pouco 

recebe em troca das riquezas que daqui vão para todo o território brasileiro e sendo um dos 

estados mais importantes da balança de exportação. Eu dizia no início, antes da sessão, 

conversando com Amoras e com doutor Ophir, dizendo quando se falam e é um ponto, e vou 

pegar pequenos pontos dos relatórios, como seja a educação e como seja a saúde pública, o 

saneamento e a segurança pública, dizendo que vivemos em um país de 13 milhões e meio de 

desempregados. Quando nós contemplamos uma saúde pública no Brasil, no Estado do Pará, 

quando enfermidades estão reaparecendo, como é o caso da febre amarela. A malária ainda 

dizimando parte da nossa população, e vamos a um posto de saúde, queremos fazer a vacina, 

que é gratuita e com que interesse se faz a vacina e para que se vacinam? Para evitar que as 

moléstias aconteçam. E quando eu vejo na área do saneamento, um pequeno preâmbulo, 

porque é a área de onde palmilhei grande parte da minha vida, sustentei minha família, eu fico 

pensando, doutor Ophir, como a água é importante. A água é uma vacina diária como bem 
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acentuou ali a nossa procuradora Silaine. É a vacina diária para a boa saúde. E como se cobra a 

água daquele que é desempregado? Daquele que é desvalido? O Governo não encara isso e quero 

falar Governo em lato sensu, não encara isso como prioridade nacional, o fornecimento e 

abastecimento de água. Evita milhares e milhões de enfermos e que ele induz à doença e vai custar 

muito mais caro no tratamento hospitalar. Vossa Excelência falou dos hospitais de média e alta 

complexidade, da impossibilidade da saúde pública atender a todos os munícipios como deve, é 

preciso que este Brasil levante e aqui a gente fala no controle social que gentilmente o conselheiro 

André falou da nossa luta, há tanto tempo, especialmente depois no campo parlamentar para 

construir uma sociedade que não se lamente após o gasto indevido dos 8 bilhões e meio nas 

construções dos estádios da copa, para se lamentar pelo dinheiro jogado fora, mas para que a 

sociedade se levante antes para dizer ao governante: "Essa obra eu não quero e não pode ser 

feita." Porque não se pode desperdiçar o dinheiro público quando as causas principais não estão 

sendo atendidas, como é a educação, como é a saúde e a segurança que é resultante da falta das 

políticas sociais. Em todo o nosso país isso é incontestável. Então nesse sentido eu quero festejar 

que o Estado do Pará cumpra exatamente os percentuais constitucionais e até acima dele, mas 

mostrando que nós temos ainda assim um déficit na prestação dos nossos serviços, na parte da 

educação temos aqui o conselheiro Cipriano que está induzindo também no que se refere a um 

trabalho no transporte escolar e ainda assim nós temos que combater a evasão, a repetência, as 

condições escolares. Como se pode pretender que um aluno possa aprender em condições muitas 

vezes insalubres? Que tem que ter o apoiamento da parte técnica e não digo só em relação aos 

professores e diretores, mas a todos aqueles que trabalham na escola pública, para que a criança 

possa estar lá em segurança. Que não possa estar sitiada pela insegurança e tenha a certeza do 

recebimento da merenda escolar. E esse transporte que tanto se debate no país; quem não conhece 

os rincões desse estado, onde chega no Igarapé - como diriam os indígenas - e que não há as pistas 

é o nosso rio, como dizia o Rui Barata, saudoso Nosso Rio é Minha Rua e é esse sentido que temos 

que cuidar para que esses recursos sejam investidos em uma melhor condição de vida da nossa 

população. A segurança: os índices são alarmantes e por quê isso? Vossa Excelência abordou mais 

de 1 milhão de pessoas em território paraense e que fica para nós o buraco da mina, para 

copiarmos o que foi feito no Amapá com o manganês. Aqui, esta casa, pela iniciativa, justo que se 

reconheça, do Conselheiro Cipriano e com apoio de todos nós, sem nenhuma exceção, desde 2011 

bate no que se refere a Lei Kandir, trabalhando de uma maneira isenta para que os dados do 
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Tribunal de Contas não pudessem ser carimbados por uma preferência política partidária que 

graças a Deus se afastou nessa análise. Não houve a intuição da política partidária, mas 

assessorando o estado, esta casa, no limite constitucional, sem subjugar com apoio correto, 

decente e honrado tem procurado auxiliar o Estado do Pará nas indicações e nas sugestões para 

que aquilo que sai de nós possa voltar e troca para melhorar o índice de desenvolvimento humano 

nesse estado portentoso para que a gente não receba como grande aspiração da nossa juventude 

que quer morar no exterior. Que diabos de geração é essa a nossa que não dá conta da sua 

responsabilidade, abrindo mão de certas coisas que devem ser abertas? Os privilégios que muitas 

vezes acontecem para se ficar no discurso vazio: "Eu quero que façam mas eu não faço." E essa 

condição ser feita e precisa ser debatida com essa sociedade amplamente. Então temos uma 

constatação do que é modernização do serviço público que é o que se quer, porque ele tem que 

acompanhar a demanda. Há pouco tempo e agora o meu eminente colega e conselheiro André diz: 

"Eu não sei o que vai acontecer daqui a quatro anos." E eu posso até te dizer, André, que eu não 

sei o que vai acontecer daqui a quatro minutos. Esta evolução tecnológica nos coloca e eu fico 

dizendo: "Será que eu vou para a retaguarda do atraso?" Como dizia Magalhães Barata. Porque a 

velocidade é tamanha que a gente vê as crianças de dois ou três anos e elas não vão com o dedinho 

indicador no celular. Eles praticamente tocam piano na tecla. O que será essa geração que está 

aqui nos sucedendo aqui na modernidade então é preciso que a máquina pública e não se discute 

muito isso e acho que são discussões que tem que ser aprofundadas e eu rejeito muito aquela 

posição da esquerda e da direita, que é uma posição meramente física. Eu quero saber qual o 

estado, qual o tamanho desejável do nosso estado. Em determinado instante ele tem que ser 

realmente um grande em determinadas áreas e menor nas outras, porque fundamental nós 

precisamos discutir o bem-estar da sociedade e essa discussão precisa ser aclarada. A 

transparência. Doutora Silaine falou nisso e sei que os nossos colegas, os secretários e é por isso 

que eu digo, doutora Alice: para mim, eu encaro rigorosamente a vida pública com todo o respeito, 

como se nós tivéssemos em um palco teatral, em uma peça onde cada um desempenha a sua função. 

Nem o Luís, nem o Cipriano, nem eu ou o André, com certeza nunca sonhamos estar em tribunal de 

contas e eu não digo àqueles que vêm pela carreira, porque estudam e querem obter aquela 

posição. Circunstância da vida nos trouxeram e temos que ter esse olhar também para a 

administração pública, da generosidade e da fraternidade e saber que muitas vezes uma decisão 

fria minha aqui pode apagar uma decisão imediata urgente e emergencial que o setor público 
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reclame. Um prefeito, por exemplo, que tenha lá o seu sistema de abastecimento de água e a bomba 

queime. O que ele vai fazer com isso? Ele tem como admitir que vai fazer uma obra de emergência, 

mas ele tem que dar solução imediata porque o cidadão não vai cobrar de mim que estou sentado 

nesta cadeira, ele vai cobrar do prefeito se for ele o responsável pelo sistema. De maneira que nós 

temos procurado, todos aqui, um trabalho enorme que tem feito a ouvidoria da casa. Foi iniciada 

pelo nosso corregedor, o conselheiro Odilon, de saber, ao escutar da sociedade, temos aí levado 

por essas mãos bem fazejas que conduzem a conquista da área social que estamos procurando, 

mostrar o que deve ser feito no tribunal no sentido de ajudar porque acredito firmemente que além 

do controle interno e do controle externo que exercemos aqui, nós temos que levantar esta 

população por controle social, por mais aprimorados que sejamos aqui, se nós não tivermos a 

sociedade do nosso lado, nós não vamos conseguir resolver os problemas que nos afligem. Eu 

quero louvar a senhora presidente, os senhores conselheiros, nobres procuradores, servidores, 

ilustres secretários de estado, diretores, eu acho até que me alonguei mais. Os da casa já 

conhecem. A idade, às vezes, faz-nos ser repetitivos. "Olha, está repetindo as coisas." Mas como é 

uma plateia que muitos me conhecem, eu vou para encerrar, só contar a historinha e já vejo que o 

doutor Ophir já está me olhando um pouco de lado. "Ele tem antiguidade para isso." Eu 

combinava, doutor Ophir, quando eu fui o professor, eu combinava com o representante de sala 

para me dizer o seguinte: "Quando vocês acharem que o professor foi além da conta no tempo da 

aula..." e longe de mim de querer dar aula aqui, eu sou aprendiz sempre, o representante tinha, 

doutora Alice, uma combinação comigo. Ele olhava para mim e olhava para o relógio: "Professor, 

por hoje, não é?" De maneira que quero fazer das palavras daquele representante de sala que me 

auxiliava na hora que eu já estava ultrapassando os limites da paciência dos alunos, e dizia "por 

hoje", eu quero olhar para o meu querido amigo doutor Ophir e dizer, conselheiro André, que 

apoio e vou votar com Vossa Excelência, cumprimentando nossos companheiros da nossa comissão 

e também da mesma forma e direção ao relatório do Ministério Público de Contas e eu quero 

dizer: para mim, por hoje, é só. Muito obrigado. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, o Conselheiro Decano, Nelson Chaves, ele fica 

assim brincando, mas o Decano é obviamente para mim e acho que todos consideram isso, a 

pessoa mais importante no caso do nosso Tribunal de Contas em virtude da experiência, da 

honradez do trabalho, do exemplo que ele dá e acaba de dar aqui uma aula e eu aprendi mais uma 

vez com o conselheiro Nelson. No Tribunal de Contas o Decano é o Nelson Chaves e ele não gosta 
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que falem, mas eu gosto de insistir, mas com elogio e reconhecimento. Como exemplo, no Tribunal 

de Justiça, o Decano é o doutor Milton Nobre, que acaba de ser reconhecido pelo Tribunal, com a 

comenda Serzedello Corrêa, por relevantíssimos serviços prestados ao Estado do Pará. Então, 

conselheiro Nelson, fique tranquilo Vossa Excelência: eu agradeço à Vossa Excelência por estar 

aqui do seu lado. É uma honra para mim estar ouvindo, aprendendo e obtendo lições. Eu 

acompanho, senhora presidente, o relator. Ele acatou a sugestão feita por mim e pela conselheira 

Rosa que já explicou quais são as recomendações que há dúvida e nada mais, elogiando o trabalho 

feito pelo conselheiro André, elogiando o trabalho feito pelo Ministério Público, brilhante 

trabalho. A comissão técnica e o conselheiro Nelson fez um agradecimento ao Governador e citou 

apenas um item e eu posso dizer que em diversas ocasiões o Governador ouve o tribunal nas 

recomendações, na sugestão e apoia o Tribunal de Contas, doutor Ophir, pedir que seja fiscalizado 

e cortar é uma coisa. Pedir para ser fiscalizado e apoiar como ele faz com o Tribunal de Contas, eu 

não conheço. Eu sinceramente falo aqui e podemos falar com tranquilidade e com total isenção: 

nenhuma situação que o Tribunal recorreu ao Governador, seja por mim na condição de ex-

presidente então diversas vezes fui ao Governador discutir orçamentos e discutir uma série de 

questões e todas as solicitações que levamos ao Governador para fortalecer o Tribunal de Contas 

ele nem discutiu e atendeu tudo. Posso citar vários exemplos: o prédio que nós temos aqui com o 

auditório que já foi diversas vezes utilizado não só pelo Tribunal por toda a sociedade, as 

representações do Tribunal em Santarém e Marabá e várias outras ações e essa que o conselheiro 

Nelson pela última vez, o Governador demonstrando, ele pede apoio e pede ajuda do Tribunal no 

sentido de "Nos ajude a fazer uma boa administração." E para mostrar que ele é verdadeiro e leal, 

ele apoia ao Tribunal de Contas. Muitos podem falar: "Eu quero que me fiscalizem." E depois 

ficam cortando, ao contrário do Governador ajuda muito ao Tribunal de Contas e eu quero 

agradecer a lembrança do conselheiro Nelson que me fez lembrar de fazer esse agradecimento ao 

eminente Governador do Estado, doutor Simão Jatene. Presidente, eu acompanho o relator 

sugerindo as mudanças que fiz e devolvo a palavra à Vossa Excelência. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Senhora presidente, muito boa tarde a Vossa 

Excelência. Já chegamos às treze horas, cumprimento a senhora procuradora-geral do MPC 

Silaine Vendramin; e também em nome dela, cumprimento os demais membros do Parquet aqui 

presentes. O doutor Ophir Cavalcante, representando o governo do Estado e também em seu nome 

cumprimento a equipe do governo aqui presente, são técnicos de altíssimo valor, todos têm o meu 
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respeito. Meus colegas conselheiros, servidores da Casa. Senhora presidente, eu anotei algumas 

ponderações, mas eu acho que vou declinar, primeiro porque me tornaria repetitivo em alguns 

pontos e, segundo, em respeito ao horário. Estou muito à vontade para votar, é um trabalho que eu 

consegui conhecer um pouquinho, porque eu tive a honra, por três vezes, de poder ser o relator das 

contas do governo. Então, conselheiro André, Vossa Excelência está de parabéns. É a primeira vez 

que Vossa Excelência está à frente das contas de governo, mas conduziu muito bem; e eu quero 

dizer isso na figura dos coordenadores Carlos Edilson, Sônia Abreu e Reinaldo Valino, extensivo a 

toda a equipe. A equipe das contas de governo é uma equipe que a gente escolhe a dedo; e o 

Tribunal sempre foi sábio, não mexe muito de um ano para o outro, sempre tem um, dois, três ou 

mais novatos na equipe. Mas o cuidado do relator é o equilíbrio. Vamos com calma, porque essas 

pessoas têm um conhecimento muito grande, analisaram as contas por muitos anos, e eu acho isso 

o máximo. Então aos três coordenadores, e à equipe parabéns. Eu li o relatório muito bem feito, e 

eu tenho muito orgulho nesse momento de ver o potencial de nossos servidores de fazer um 

trabalho tão bonito, tão grande, tão técnico. Parabéns. Senhora presidente, quando eu falo da 

minha tranquilidade em votar é porque eu consigo me colocar no lugar do ouro; e graças a Deus 

eu tive a sorte, também tive o privilégio e também a honra de estar nos três lados. No lado 

executivo, por duas vezes fui secretário de estado. No lado legislativo, que vai fazer o julgamento 

dessas contas eu passei vinte anos. Por sinal, presidimos a comissão mais importante daquela 

Casa, que é comissão de Finanças, que faz a fiscalização orçamentária e financeira da Casa. E eu 

estou aqui, compondo o Tribunal, exercendo o controle externo. É outra coisa. Mas isso me ajuda 

muito a buscar sempre a melhor solução, o melhor entendimento, isso, no meu modo de ver. Eu não 

sei se as pessoas compreendem direito os meus posicionamentos aqui dentro, o conjunto da coisa. 

O contexto em que a coisa acontece. E eu acho que o governador Simão Jatene montou uma grande 

equipe. É uma boa equipe. Quero dizer que nem sempre o governante consegue montar uma boa 

equipe. Porque ele também tem que fazer as concessões. Nenhum governante, nenhum prefeito, 

nem governador, nenhum presidente da República se elege sozinho. Tem um viés político na 

composição; e nem sempre na hora de compor o secretariado de governo você escolhe aquelas 

pessoas que você deseja. Não é bem assim, tem aqueles que você aceita a indicação de um aliado 

de um partido, e aí tem o grande desafio do administrador, é conduzir isso com sabedoria, com 

organização, com equilíbrio, com respeito àquela pessoa que foi indicada, porque não foi ele quem 

indicou; e conduzir uma boa administração. É impressionante isso. A gente sente isso, doutora 
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Alice, quando está lá do outro lado do balcão, e muito feliz com a notícia de que a Sead já trabalha 

com vistas à realização de vinte e dois concursos públicos. Que maravilha! E a gente não pode 

perder de vista que vivemos ainda um momento de crise; e não é fácil organizar um concurso 

público. Digo isso porque realizei um aqui na nossa instituição. Você tem que medir, dá para fazer, 

podemos fazer, tem recursos para nomear. É muito complicado. Então parabéns a essa equipe. 

Então, já cumprimentei todo mundo e travamos aqui um debate muito saudável, tanto da parte do 

governo quanto das demais partes. A inovação do Ministério Público, muito interessante a 

apresentação, não deu para ler tudo. Apreciarei cada ponto; e essa é uma forma de demonstrar o 

respeito ao trabalho de vocês. Mesmo a gente discordando de uma coisa ou de outra, só o fato de o 

Ministério Público ter dedicado tempo, atenção para a matéria, isso significa muita coisa, doutor 

Felipe. Vocês montaram uma equipe, isso é uma inovação. Pois antes se fazia uma avaliação mais 

simples. Então é uma novidade. Isso tem que ser registrado aqui, conselheiro André. E por fim, 

senhor conselheiro relator, já cumprimentei e parabenizei Vossa Excelência, vou anunciar o meu 

voto. Presidente, o meu voto é favorável ao parecer prévio que recomenda a aprovação das contas 

do governador do estado do Pará, referente ao exercício de 2017. É assim que voto. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhora presidente, muito obrigado. 

Quero cumprimentá-la, quero cumprimentar também o doutor Ophir Cavalcante que representa o 

Governador do Estado e estender esse cumprimento, doutor Ophir, à equipe do governo que se 

debruçou em prestar contas a este tribunal por meio do balanço geral, estender os cumprimentos à 

secretária de Administração doutora Alice, ao doutor Colares, secretário de planejamento, ao 

auditor geral do estado, doutor Amoras e à toda equipe de servidores do executivo que ao ver o 

balanço geral, a gente verifica a qualidade do trabalho realizado. Desejo cumprimentar a doutora 

Silaine Vendramim, procuradora geral de contas e estender esses cumprimentos aos procuradores 

de contas, doutora Deíla, doutor Patrick que aqui estão, perdão, doutor Felipe, mas o Patrick 

estava na comissão e todos aqueles também que assim fizeram parte da comissão e louvar o 

trabalho realizado por vossas excelências junto com a equipe de servidores. Demonstraram uma 

grande capacidade tanto de qualidade técnica quanto de conteúdo em verificar de forma 

sensibilizada questões do relatório técnico do tribunal e puderam assim opinar com recomendações 

muito interessantes. Verificar aqueles pontos sensíveis. Quero estender os cumprimentos, 

presidente, à equipe técnica desta corte, nas pessoas do Valino, Sônia e Edilson. A qualidade 

técnica do trabalho executado sob a batuta do conselheiro André é extremamente boa, 
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principalmente relevante. A cada ano que passa, a equipe e a comissão que a integra, melhora o 

trabalho e isso já me deixa preocupado porque eu sou o relator das contas de 2018 e eu quero 

realizar, conselheiro, um trabalho tão significativo quanto esse que Vossa Excelência é relator. Eu 

quero cumprimentar meus colegas conselheiros Nelson Chaves também, cumprimentar o 

Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro Luis Cunha, conselheira Rosa Egídia e Vossa 

Excelência conselheiro André. Novamente, dizendo que Vossa Excelência também inovou na forma 

de apresentar hoje o relatório e voto-parecer prévio. Também cumprimento Conselheiro Substituto 

Edvaldo Souza no seu retorno das férias. O Tribunal evolui em todos os sentidos, tanto em 

qualidade técnica da sua equipe, quanto aos procedimentos de demonstrar isso à sociedade nas 

suas sessões. O Ministério Público de Contas contribuiu muito para isso, parabéns. Eu fiz várias 

anotações, presidente, de pontos que eu considero importantes, mas no decorrer da leitura do 

relatório, ouvindo a procuradora geral de contas e o doutor Ophir, meus colegas conselheiros, 

muitos pontos já foram abordados então eu vou me limitar a alguns pontos que eu entendo como 

muito importantes. Essa fase, quando o tribunal de contas tem a oportunidade de analisar as 

contas do governo, é uma possibilidade que o Tribunal de Contas, no seu mister constitucional, 

contribui para o aperfeiçoamento e aprimoramento da administração pública. Isso ele faz por meio 

dos estudos que aqui há, com profundidade em relação ao cenário econômico e à gestão fiscal do 

estado e em outras matérias e também por meio das recomendações que o Tribunal tece. E de certo 

modo, isso acaba por induzir políticas públicas mais adequadas. Entra na agenda política, do 

poder executivo e por consequência também induz a governança no estado. Vossa Excelência leu 

um excerto de um artigo de autoria de conselheira substituta Milene Cunha que foi um dos 

premiados no VII Fórum Constitucional e Administrativo aplicado aos Tribunais de Contas, que eu 

tive honra de estar acompanhado de conselheira Rosa neste evento, realizado em Porto Velho e lá 

também palestraram Ministro Fux do Supremo e ministros do TCU. Se discutiu os 30 anos de 

evolução da Constituição e o que isso repercutiu no trabalho dos Tribunais de Contas. Esse artigo 

que Vossa Excelência citou, esse excerto reflete exatamente isso: a evolução do poder executivo ao 

incorporar as recomendações do Tribunal induzindo políticas públicas mais adequadas e 

contribuindo para a governança do estado e isso se reflete nos números, principalmente na gestão 

fiscal. O empenho do estado em ter a gestão fiscal responsável é inegável ao longo do atual 

governo. Está de parabéns a equipe. Está de parabéns o Governador. Percebemos também dentro 

desse contexto e doutor Ophir e conselheiros muito bem verificaram isso: o cumprimento dos 
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limites de educação e saúde. Naturalmente que nas contas de governo a análise aqui é dos 

números. O Ministério Público de Contas e há também análises do relatório técnico, algumas 

análises qualitativas desses gastos, as quais, naturalmente se dedicam nas contas de gestão. É 

inegável que a gestão fiscal melhorou. O estado vem se adequando a todos os limites. Dentro, 

principalmente, de um contexto pelo quais passa o país, de uma crise econômica financeira e como 

bem lembrou o doutor Ophir: de inversões de valores. Inversões de valores que percebam: o doutor 

Ophir levantou uma questão à STN que era exigir que os gastos com as OS’s sejam computados 

como gasto pessoal. As OS’s surgiram na década de 90 no fenômeno que alguns naquele momento 

criticaram que seria a terceirização da administração pública e na verdade é o fenômeno da 

publicização da administração. O então ministro da reforma do estado, o Bresser Pereira, 

preocupado que o estado brasileiro era muito burocrático e ainda é em muitos aspectos, mas ele já 

induzia naquele momento o estado gerencial e uma das maneiras de você induzir o estado 

gerencial é que os serviços públicos não-exclusivos sejam repassados a organizações sociais assim 

qualificadas. A publicização, serviços públicos não-exclusivos do estado seriam repassados a 

organizações sociais assim qualificadas, organizações não-governamentais da sociedade civil com 

a responsabilidade de gerir, no caso, hospitais. Hoje, a crise é tamanha e no afã, como bem 

lembrado, o econômico-financeiro, de inversão de valores, o afã é tão grande em reduzir despesas 

que querem entender que despesas com organizações sociais em hospitais deva contar como 

pessoal. Acabei de dizer que o objetivo era tornar gerencial o estado. E os números da gestão fiscal 

do Estado do Pará comprovam que o modelo adotado no estado em saúde pode não ser o melhor 

ainda, o melhor possível, mas estamos dentro de um contexto muito interessante e muito bom. É um 

modelo até a ser replicado em outras unidades da federação. Não é um modelo amplamente que 

deva receber a crítica absoluta. Pelo contrário: criticável é essa forma como o Governo Federal, 

nesse afã de reduzir valores que ele, muitas vezes, não consegue, ou o faz para que as unidades 

federativas o façam em seu nome. Aqui há de se lembrar os trabalhos inegáveis que esta Casa 

realiza e conselheiro Cipriano Sabino, capitaneou junto ao IRB, o Instituto Rui Barbosa, um estudo 

sobre as perdas de compensações da Lei Kandir, que Deus queira, tão logo, parece que já está um 

projeto tramitando a bons passos no congresso sobre o assunto e seja logo equacionado. Portanto 

o Tribunal de Contas ao analisar contas de governo permite o aperfeiçoamento e o aprimoramento 

da administração pública. Induz políticas públicas mais adequadas e induz a governança no 

estado. Os números constantes no balanço geral do estado, que foram apreciados pela equipe 
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técnica e pelo Ministério Público de Contas e que levaram as recomendações do conselheiro-

relator evidenciam isso. Percebi, conselheiro André, algumas questões muito pontuais e isso já foi - 

conselheiro Luís Cunha sempre enaltece – reflexo da evolução do controle interno no estado. 

Parabéns doutor Amoras. O controle interno vem avançando bem no estado. E a equipe técnica, ao 

analisar o controle interno juntamente com a transparência, ela verifica algumas ocorrências que 

Vossa Excelência Conselheiro relator sensivelmente - o Ministério Público de Contas também 

percebeu isso - colocaram como recomendações. A transparência precisa ser entendida como 

aquela informação que chega ao cidadão comum passível de ser entendida. E aqui eu me 

penitencio juntamente com todos os técnicos porque eu também tenho perfil técnico, fui servidor de 

carreira e era técnico também e nós técnicos temos uma dificuldade em pegar informação dura, 

crua e um número e dar a qualidade devida para que o cidadão consiga interpretá-la. Isso é uma 

arte, e assim eu quero que o poder executivo receba essa recomendação com uma possibilidade de 

melhoria. Uma oportunidade de melhoria. O executivo é transparente, mas talvez algumas 

ocorrências como a área técnica evidenciou não estejam adequadas ainda para o entendimento 

maior do cidadão e como o conselheiro Nelson Chaves frisou: ao fazer isso, estimulamos o controle 

social que é o dever último de um estado democrático de direito: que todos participem e que todos 

tenham ciência da gestão dos recursos públicos que são caros para a sociedade, que eles sejam 

revertidos em serviços públicos. Também fico feliz, doutor Amoras, que em contas anteriores, eu 

lembrava a Vossa Excelência que o controle interno tinha evoluído, mas ainda precisava evoluir 

um pouco mais e conselheiro André, sensivelmente eu verifiquei aqui, uma das recomendações é a 

adoção de medidas de acompanhamento de controle de gastos públicos que possam aferir o 

cumprimento dos projetos a cargo dos órgãos e entidades responsáveis pela execução do 

orçamento. A AGE já faz isso. Há limite de pessoas, mas é o aprimoramento da avaliação dos 

programas de governo em última análise que, novamente, uma avaliação sempre significa uma 

análise mais acurada. Determinados programas de governo a gente sabe que eles não decolam por 

questões de prioridades. Quem prioriza a agenda é o Governo, mas a gente precisa então 

esclarecer um pouco melhor essa priorização. A sociedade muitas vezes não entende o governo e aí 

é uma questão de transparência também porque determinadas ações são mais prioritárias que 

outras. Fico muito feliz, conselheiro André, com essa recomendação. Como também fico feliz e aqui 

é a manifestação do conselheiro Nelson Chaves também é uma recomendação para ampliação do 

serviço de saneamento básico, conselheiro Nelson. Conselheiro André sensível à temática também 
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assim colocou como também há uma recomendação quanto à transparência. Então são temas, que 

eu pontuei esses, presidente, porque eu entendo que são temas importantes que está na agenda 

atual de um estado democrático. Vossa Excelência, todos verificam na mídia constantemente 

questões, obras inacabadas eventualmente em algumas unidades da federação, hospitais não 

oferecendo serviços públicos, isso porque a transparência em questão das prioridades, a avaliação 

desses problemas de governo, talvez não estejam sendo feitos de modo a contento que faça que a 

população entenda o porquê disso acontecer. Então são temas sensíveis hoje na agenda da 

população. Dito isso, e dado o adiantar da hora, eu quero aqui novamente parabenizar toda a área 

técnica do governo do poder executivo, de nosso tribunal, do Ministério Público de Contas, e eu me 

sinto muito à vontade de me associar ao voto do conselheiro André Dias. Muito obrigado, 

presidente. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Boa tarde, senhora Presidente doutora Lourdes Lima. Senhores Conselheiros, doutor Nelson 

Chaves; Cipriano Sabino, doutor Luís Cunha, doutor André Dias relator das contas que ora 

examinamos, doutor Odilon Teixeira. Meu caro amigo Ophir Cavalcante Junior, que aqui 

representa o Excelentíssimo Senhor Govenador do Estado. Querida Silaine, Procuradora-Geral de 

Contas. Caro doutor Edvaldo. Conselheiro Substituto desta Corte. Quero também cumprimentar a 

competente equipe técnica do Executivo, presente nesta sessão. É um prazer recebê-los, Secretária 

Alice Viana, doutor Paulo Amoras, Auditor Geral do Estado, senhoras secretárias adjuntas 

Cristina Maués, Adélia Macedo, os especialistas Hélio Góes e doutora Edna Farage. Caros 

servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, demais presentes e ouvintes, 

boa tarde! Em primeiro lugar eu quero louvar a dedicação e o trabalho do eminente relator das 

contas, bem como a equipe técnica muito competente deste Tribunal, capitaneada pelos senhores 

Reinaldo Valino, Edilson Resque e Sônia Abreu. Muito pouco resta a ser dito, após os 

pronunciamentos aqui apresentados. De modo que é importante registrar o esforço do Poder 

Executivo no enfrentamento das dificuldades advindas com a desaceleração da economia, que 

muito impactou na gestão do Estado, que vem superando tais dificuldades a ponto de manter o 

Estado do Pará com conceito “A”, atribuído pelo Tesouro Nacional, demonstrando a organização 

financeira, sob a condução do Governador do Estado e sua equipe. Por outro lado, não há como 

deixar de admitir que ainda há políticas públicas a serem aprimoradas e outras implementadas, em 

busca, sempre, da efetividade social da aplicação dos recursos públicos estaduais em áreas 

sensíveis, como bem destacou a Procuradora Geral de Contas, relativas à educação, à saúde, à 
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segurança pública, ao saneamento, além de questões relativas à transparência, à realização de 

concurso público, dentre outras. Para isso, todos nós, servidores públicos que somos, temos a 

obrigação de nos dedicar diariamente, cada qual na missão que lhe é posta, no sentido de 

contribuir para o alcance desses objetivos em benefício da sociedade paraense. Dito isso, eu 

acompanho integralmente o voto do Conselheiro Relator, considerando que as contas anuais do 

Excelentíssimo Senhor Governador atenderam aos ditames constitucionais e legais que regem a 

gestão fiscal do Estado. É como voto, Presidente. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Agora, para concluir esta votação esta presidência 

primeiro parabeniza, em seu nome, conselheiro André, toda a equipe, me associando aos demais 

conselheiros, todos eles, ao pronunciamento e o voto de cada qual, me associo a Vossa Excelência 

e a todos eles, no sentido de, também, concordar com tudo o que aqui foi dito por todos, por Vossa 

Excelência e demais conselheiros que acompanharam o voto pelo parecer favorável às contas do 

governo de 2017. Então essa é a minha manifestação, de acordo do com o relator, concluindo que, 

por unanimidade, as contas foram apreciadas e concluiu-se pela sua regularidade, com algumas 

recomendações que certamente poderão ser cumpridas ao longo do resto desse mandato de Sua 

Excelência, o governador Simão Jatene, a quem parabenizamos e desejamos que tenha um profícuo 

sucesso no restante dessa gestão e que em nome do Doutor Ophir Cavalcante e toda a equipe, 

nossos parabéns. Parabenizamos também ao corpo do Ministério Público de Contas que inovou e 

que com certeza no próximo ano teremos sob a batuta do doutor Odilon as contas do governo cada 

vez mais aprimoradas. Em seguida, a Presidência proclamou e fez constar de ata que resolveu o 

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

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, cujo teor foi consubstanciado na Resolução nº. 19.005, 

desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Muito obrigada. E agora eu gostaria de convidar a todos que fiquem de pé, em 

respeito a tudo que nós debatemos nesta manhã, ao Estado do Pará, vamos, mesmo já com um 

pouco de cansaço e com bastante fome, mas o nosso estado merece para concluirmos os nossos 

agradecimentos ao final, em respeito a esse estado e ao governo, a todos nós ouvir o hino 

paraense. Neste momento todos os presentes ficaram de pé para a execução do hino do Estado do 

Pará. Ainda com a palavra a Presidente assim se manifestou: Antes de encerrarmos, eu gostaria, 

como de praxe, de solicitar a este plenário que nós possamos inserir na ficha funcional de todos os 

servidores que participaram da comissão, porque é uma honra a cada um deles, seja a equipe 
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coordenadora - os membros da equipe de apoio - e todos aqueles que tiveram as suas preocupações 

de em momentos diversões se dedicarem e ficaram por longos momentos mesmo sem poder dar 

atenção para as suas famílias mas com o dever e com o compromisso de um dever a cumprir. Eu 

gostaria de pedir ao plenário que nós possamos e solicitar aqui presente a secretária de gestão de 

pessoas para colocar nos assentamentos funcionais de todos os que participaram dessa elaboração 

desse relatório. Seja a equipe através do doutor Valino, doutora Sônia e doutor Edilson mas de 

todos os outros servidores que fizeram parte da equipe. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Memorando nº 047/2018-SEGER, 

desta data. Nada mais havendo a tratar, a Presidência declarou encerrada a sessão às treze horas e 

trinta e dois minutos (13h32min) 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 2018. 
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