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RESOLUÇÃO Nº. 18.022 
(Processo nº. 2011/50965-1) 

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de 

suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, 

Considerando o disposto no art. 116, inciso I, da Constituição 

do Estado, combinado com o art. 59 da Lei Complementar 12, de 9 de 

fevereiro de 1993 (Lei Orgânica do TCE-PA) e com as normas constantes da 

Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal); 

Considerando o disposto no art. 129 do Regimento do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará; 

Considerando o que consta do Processo 2011/50965-1; 

Considerando os votos dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros (Anexo II); 

 

RESOLVE, por maioria, adotar como parecer prévio (Anexo I) 

o voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, o qual, 

conclusivamente assim dispõe: 

 

1. Pela emissão de Parecer Prévio Favorável, com ressalva, à aprovação pela 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará, das Contas da 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, ANA JÚLIA DE 
VASCONCELOS CAREPA, referentes ao exercício financeiro de 2010, 
incluindo a Gestão Fiscal do PODER EXECUTIVO; 

2. Pela DETERMINAÇÃO ao Poder Executivo no sentido de adotar 
providências visando aperfeiçoar o controle da execução orçamentária, 
abrangendo, inclusive, a integração entre os sistemas SEO e SIAFEM, 
evitando riscos ao equilíbrio orçamentário e financeiro; 

3. Pela formulação das RECOMENDAÇÕES, visando tanto à adoção de 
procedimentos necessários à resolução dos senões detectados no 
Relatório quanto o aprimoramento da gestão pública estadual, como 
segue: 
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3.1.  Ao Governo do Estado 

1. Que o Governo do Estado adote novas medidas, as quais, agregadas 
às existentes, possam reduzir o grau de dependência financeira do 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS em relação ao 
tesouro estadual; 

 
3.2. Ao Poder Executivo 

1. Que na Lei do PPA 2012-2015 constem as metas de melhoria dos 
indicadores sociais presentes no Mapa de Exclusão Social e as 
estratégias a serem adotadas para sua elaboração, de acordo com o 
previsto na Lei nº 6.836/2006, art. 4º; 

 
2. Que, em cumprimento à Lei nº 6.836/2006, art. 5º, encaminhe 

junto à Prestação de Contas Anual cópia do Anexo de Metas Sociais 
integrante do Projeto de Lei Orçamentária apresentado anualmente 
ao Poder Legislativo; 

 
3. Que disponibilize a sociedade o módulo de consulta do Sistema de 

Gestão de Programas do Estado do Pará - GP Pará, em atendimento 
ao que determina a Lei nº 7.077/2007, art. 14; 

 
4. Que realize Audiências Públicas nos processos de elaboração e 

discussão do PPA, LDO e LOA, conforme determina a LRF, art. 48, 
parágrafo único, inciso I; 

 
5. Que, em atenção ao Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da 

STN, faça constar no Demonstrativo de Avaliação da Situação 
Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, constante 
do Anexo de Metas Fiscais da LDO, projeção atuarial de no mínimo 
75 anos, conforme estabelecido na Portaria MPAS nº 4.992 de 
05-02-1999; 

 
6. Que faça constar no Anexo de Metas Fiscais da LDO o 

Demonstrativo de Estimativa e Compensação da Renúncia de 
Receita, evidenciando a modalidade da renúncia fiscal para cada 
espécie de tributo e a condição utilizada, dentre as previstas na LRF, 
art. 14, para cada situação de renúncia de receita, em consonância 
com o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do 
Tesouro Nacional; 

 
7. Que apresente os valores a serem gastos com cada providência a 

ser tomada no caso de concretização do risco fiscal apontado no 
Demonstrativo de Riscos Fiscais da LDO, em conformidade com o 
Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da STN; 
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8. Que implemente novas ações em adição àquelas já implementadas, 
com o fim de otimizar a cobrança da Dívida Ativa; 

9. Que na avaliação dos programas do PPA haja a participação da 
sociedade civil organizada, conforme determinação da Lei nº 
7.077/2007, art. 11; 

10. Que as unidades gestoras registrem na totalidade e 
tempestivamente no Sistema GP Pará, as informações de execução 
das ações de governo, bem como, registrem as demais informações 
gerenciais que subsidiem a tomada de decisão, em cumprimento à 
Lei nº 7.077/2007, art. 12; 

11. Que no Relatório de Avaliação dos Programas de Governo 
constem os índices dos indicadores de desempenho relacionados 
aos programas finalísticos; 

12. Que no cálculo da Margem Líquida de Expansão das Despesas 
Obrigatórias de Caráter Continuado, no Anexo de Metas Fiscais da 
LDO, não se incluam receitas e despesas que não atendam ao 
disposto na LRF, art. 17, bem como, seja demonstrada a memória 
de cálculo de apuração do valor da conta Redução Permanente de 
Despesa; 

13. Que o Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
apresente os demonstrativos, conforme estabelecidos no Manual de 
Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional; 

14. Que os valores referentes a precatórios não sejam incluídos no 
Demonstrativo de Riscos e Providências do Anexo de Riscos Fiscais, 
por não se enquadrarem no conceito de risco fiscal, conforme a 
CF/88, art. 100, § 1º; 

15. Que ao elaborar o Projeto de Lei Orçamentária Anual: 

a) não insira dispositivo de alteração orçamentária voltado para a 
criação de grupos de natureza de despesa por meio de créditos 
adicionais suplementares, posto que tais créditos, conforme 
dispõe a Lei nº 4.320/64, art. 6º, inciso II, são destinados 
somente para reforço de dotação orçamentária; 

b) considere a função “Encargos Especiais”, corretamente, a 
quando da classificação da despesa orçamentária; 

c) observe os mecanismos de controle instituídos pela STN 
acerca da destinação dos recursos arrecadados, conforme dispõe 
a LRF, art. 8º, parágrafo único, evitando programação 
divergente, por fonte, entre a previsão da receita e a fixação da 
despesa; 

d) observe o disposto na LDO quanto à fixação da Reserva de 
Contingência, no Orçamento Fiscal, e da Reserva do RPPS no 
Orçamento da Seguridade Social; 
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e) inclua o Demonstrativo de Aumento de Despesas Obrigatórias 
de Caráter Continuado, conforme exigência da LRF, art. 5º, inciso 
II. 

16. Que constem no Demonstrativo de Estimativa do Impacto 
Orçamentário-financeiro, decorrentes da Concessão ou Ampliação 
de Incentivos ou Benefícios de Natureza Tributária da qual decorra 
Renúncia de Receita, presente na LOA, as medidas de compensação 
que serão adotadas, conforme exigência da LRF, art. 5º, inciso II. 

 
17. Que sejam efetuados os registros contábeis de garantias 

oferecidas pelo Estado na realização de operações de crédito, 
conforme previsão contratual; 

 
18. Que seja utilizada conta individual para a movimentação e 

aplicação de recursos que são vinculados à finalidade específica, 
como operações de crédito, de modo que permita o 
acompanhamento e o controle desses recursos; 

 
19. Que, com base nos parâmetros estabelecidos na Lei nº 4.320/64, 

art. 43, § 3º, seja acompanhado mensalmente o excesso de 
arrecadação, a fim de evitar a abertura de crédito sem a 
correspondente fonte de recursos; 

20. Que, ao abrir os créditos adicionais suplementares, cada decreto 
seja formulado com base em único dispositivo autorizativo da LOA, 
não devendo constar no mesmo decreto diversas bases de 
autorização, proporcionando dessa forma o melhor controle dos 
limites legais instituídos; 

 
21. Que, para publicação dos decretos de abertura de créditos 

adicionais, seja utilizado formulário eletrônico adequado do Sistema 
de Controle de Publicação de Atos – PUBLICA, de acordo com o que 
determina a Resolução TCEPA nº 17.608, de 04 de novembro de 
2008, art. 3º, inciso X; 

 
22. Que, em observância ao disposto na LRF, e de conformidade com 

o Anexo de Metas Anuais constante da LDO, promova a gestão 
equilibrada dos recursos públicos no sentido de cumprir as metas de 
Resultado Primário e Nominal; 

 
23. Que os valores que compõem o estoque da dívida ativa, mais 

especificamente, “Inscrição”, “Atualização Monetária”, “Multas e 
Juros” e “Cancelamento”, sejam registrados mensalmente no 
SIAFEM, bem como, seja procedida à devida individualização do 
crédito/débito em parcela tributária e parcela não tributária, tais 
como são registrados os valores referentes à arrecadação no 
exercício; 
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24. Que sejam provisionados os créditos a recuperar, mais 

especificamente, os créditos inscritos em dívida ativa, uma vez que 
verificou-se elevada incerteza quanto ao valor arrecadado frente ao 
valor inscrito no período, em atendimento ao Princípio Contábil da 
Prudência; 

 
25. Que sejam adotadas providências objetivando sustar o constante 

crescimento da dívida fundada interna, sem afetar o 
desenvolvimento do Estado; 

 
26. Que seja observada a ordem dos procedimentos previstos na Lei 

nº 6.404/76 e no Código Civil Brasileiro, no momento do 
encerramento final de liquidação e extinção de empresas mercantis; 

 
27. Que na continuidade do programa Ação Metrópole, sejam 

contempladas as ações mínimas a seguir: 

a) elaborar e aplicar, junto com a Administração Municipal, 
instrumentos de planejamento e gestão da mobilidade urbana na 
metrópole; 
b) compatibilizar o cronograma de execução à realidade física e 
financeira do Estado;  
c) adequar os projetos viários com a rede de drenagem;  
d) garantir o uso social do espaço urbano remanescente da 
implantação das novas vias; 
e) articular, em conjunto com as prefeituras dos municípios 
abrangidos, a implantação de instrumentos de regulação e 
controle do solo urbano, garantindo a preservação de espaços 
para a adequada implantação do programa; 
f) desenvolver ações para atrair atividades geradoras de 
emprego e renda, ao longo das vias do programa, 
descomprimindo, assim, os desejos e necessidades de viagens 
para a área central. 

 

28. Que a SEAD, impreterivelmente, conclua os projetos de 
“Integração da Gestão Imobiliária” e “Reordenamento do Patrimônio 
Público” que tratam da gestão patrimonial do Estado, fazendo 
constar nas Contas de Governo o Inventário do Estado do Pará. E 
para esse fim, em conjunto com a AGE, normatize as ações 
objetivando identificar os responsáveis pela realização, prazo para 
conclusão, bem como, sanções para os casos de descumprimentos 
dos respectivos levantamentos patrimoniais;  

 
29. Que o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e 

Ambiental do Pará – IDESP realize a efetiva coleta de dados 
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atualizados, direta ou indireta, e elabore indicadores que reflitam 
tempestivamente o Quadro de Exclusão Social do Estado, em 
atenção à Lei nº 6.836/2006; 

 
30. Que a Auditoria Geral do Estado – AGE faça constar do relatório 

de controle interno, o qual acompanha as contas anuais de governo, 
o resultado de suas atividades, bem como as informações 
consolidadas em razão do que dispõe a Lei n° 6.176/98, art. 3°, 
incisos I a IV; 

 

4. Pela emissão de Parecer Prévio Favorável à aprovação da Gestão Fiscal 
dos PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL, com a formulação das seguintes 
RECOMENDAÇÕES, pelos mesmos motivos constantes no item 3: 

4.1. À ALEPA 

1. Que, ao aprovar o Projeto de Lei Orçamentária Anual: 

a) não permita que ocorra, por fonte de recurso, divergência entre a 
previsão da receita e a fixação da despesa, em obediência à LRF, 
art. 8º, parágrafo único; 
 
b) não permita conter no texto dispositivo de alteração 
orçamentária voltado para a criação de grupos de natureza de 
despesa por meio de créditos adicionais suplementares, pois os 
mesmos, conforme a Lei nº 4.320/64, art. 6º, inciso II, são 
destinados somente para reforço de dotação orçamentária; 

c) observe o disposto na LDO quanto à fixação da Reserva de 
Contingência, no orçamento fiscal, e da Reserva do RPPS no 
orçamento da seguridade social. 

 
2. Que cumpra a Resolução TCEPA nº 17.608, de 04 de novembro de 

2008, a qual trata da utilização do Sistema PUBLICA para o 
preenchimento e envio de matérias para a publicação dos atos 
administrativos; 

 
3. Que proceda a publicação da remuneração do pessoal ativo, inativo 

e dos pensionistas, de acordo com o dispositivo constante na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

 

4.2. AO TCMPA 
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1. Que observe as restrições contidas na LRF, art. 22, parágrafo único, 
considerando que as despesas com pessoal excederam o limite 
prudencial; 

2. Que dê cumprimento a Resolução TCEPA nº 17.793/2009, art. 1º, 
inciso III, alínea “d”, que dispõe sobre os percentuais de limites de 
gastos com pessoal dos Poderes e órgãos que integram a 
Administração Pública Estadual. 

4.3. A TODOS OS ÓRGÃOS DO PODER LEGISLATIVO 

1. Que utilizem o sistema GP Pará, visando o gerenciamento de seus 
programas ou que proceda a avaliação anualmente por meios 
próprios, se houver permissão na LDO. 

 
5. Pela fixação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da 

publicação do Parecer Prévio, para que o Governo do Estado e demais 
Poderes e órgãos encaminhem a esta Corte de Contas informações acerca 
das providências adotadas em relação às RECOMENDAÇÕES formuladas, 
para que as mesmas possam ser acompanhadas pelo Departamento 
Técnico por meio do instrumento de fiscalização denominado 
MONITORAMENTO; 

 

6. Pela remessa dos presentes autos, incluindo o Parecer Prévio desta Corte 
de Contas, à Assembleia Legislativa do Estado até o próximo dia 03-06-
2011, cumprindo assim, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, 
sua missão institucional e os ditames constitucionais e legais, ao analisar 
as contas do Governo do Estado do ponto de vista técnico-jurídico, uma 
vez que o julgamento político-administrativo compete ao Parlamento. 

 
Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, em Sessão 

Extraordinária de 23 de maio de 2011. 
 
 
 
 

CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR 
Presidente 

 
 
 
 

IVAN BARBOSA DA CUNHA 
Relator 

 
 
 
 

NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES 

 
 
 
 

LUIS DA CUNHA TEIXEIRA 
 
Presente à sessão a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Drª. MARIA HELENA BORGES LOUREIRO. 
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 18.022 
 

PARECER PRÉVIO 
 

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora 

representante do Ministério Público de Contas, ao encaminhar as conclusões 

deste voto, cumpre destacar os seguintes aspectos: 

O Relatório técnico exarado pela Comissão de Análise das 

Contas de governo do Exercício de 2010, decorreu do exame do Balanço 

Geral do Estado, dos sistemas contábil e extracontábil, apresentando os 

resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, 

econômica e fiscal. 

A análise técnica revelou a existência de aspectos positivos e 

também negativos, ocorridos na gestão da ex-Governadora que, no entanto, 

não se constituem em motivos determinantes para opinar pela desaprovação 

das contas, pelo que, passo a tecer as considerações fáticas e jurídicas que 

me convenceram acerca das conclusões contidas no relatório técnico.   

 

As duas situações abordadas sobre a abertura de créditos 

suplementares em oposição ao dispositivo da Lei Orçamentária não 

configuram falta agravante, posto que não promoveram déficit orçamentário. 

O equilíbrio da gestão orçamentária e financeira não foi comprometido, haja 

vista que as dotações autorizadas não foram executadas em sua totalidade, 

gerando economia orçamentária de R$1,6 bilhão, e superávit financeiro de 

R$276,7 milhões, conforme verificou-se na análise técnica. Tais aspectos 

demonstram que se trata de falha relativa ao controle da execução do 

orçamento por parte do órgão encarregado.  

 

Pelo que constatou a equipe técnica, o registro dos decretos de 

abertura de créditos adicionais é realizado no Sistema de Execução 

Orçamentária – SEO, que não tem qualquer vinculação com o SIAFEM. Ora, 

esse fato por si só possibilita a ocorrência de erros e o descontrole da 

execução orçamentária. 
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Entendo que a falta de integração entre os sistemas originou 

não somente uma falha técnica, mas também o transtorno gerencial, 

demonstrando a frágil fidedignidade das informações. Vislumbro que, não 

fosse isso, dificilmente as circunstâncias apontadas no relatório técnico 

teriam ocorrido.  

 

Por conseguinte, o caso merece atenção e requer a 

determinação ao Poder Executivo no sentido de adotar providências visando 

aperfeiçoar o controle da execução orçamentária, abrangendo, inclusive, a 

integração entre os sistemas SEO e SIAFEM, evitando riscos ao equilíbrio 

orçamentário e financeiro em função desse descompasso. 

 

Destaco ainda o posicionamento do Ministério Público de 

Contas, em seu Parecer às fls. 132 e 133, Vol. V, nos seguintes termos:  

 

“Na verdade, a quase totalidade dos apontes, mesmo 

aqueles de fácil solução, vêm se repetindo em descumprimento de decisões 

emanadas da Corte para sua regularização. No entanto, mesmo diante da 

resistência do Governo em alguns aspectos, interessa asseverar o 

fundamental papel orientador no qual está investida essa Corte de Contas, 

pois ainda que tais recomendações não sejam suficientes para ensejar a 

rejeição das contas, estas maculam a gestão pública e, portanto, requerem 

adoção de providências corretivas, razão pela qual deverão ser consideradas 

pela Colenda Assembléia Legislativa a quando do exercício de sua função 

julgadora.” (sic) 

 

A meu ver, por todo o exposto, o episódio não decorreu de 

dolo ou má fé, mas, repito, em razão da existência de falha circunstancial.  

 

Ressalto ainda, que o limite em questão, nas Leis 

Orçamentárias dos exercícios de 2007, 2008 e 2009, foi estabelecido em 
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25%, sendo reduzido para 18% no exercício de 2010, e novamente majorado 

para 25% na Lei Orçamentária do Exercício de 2011.   

 

Acerca da falta de clareza na movimentação dos recursos de 

operações de crédito e do cancelamento de notas de empenho, assiste razão 

ao relatório técnico de que o assunto requer análise mais profunda, pelo que 

determino ao Departamento Técnico desta Casa que inclua essas questões no 

escopo das auditorias programadas a serem realizadas nos órgãos 

envolvidos, no sentido de examinar os atos dos respectivos ordenadores de 

despesa no que tange às citadas matérias. 

Assim, diante do conteúdo do Relatório Técnico, da 

manifestação do Ministério Público de Contas às fls. 125 a 137, Vol. V, e mais 

o que dos autos consta, voto nos seguintes termos: 

 

1. Pela emissão de Parecer Prévio Favorável à aprovação, com 

ressalva, pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, das 

Contas da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, ANA 

JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA, referentes ao exercício financeiro 

de 2010, incluindo a Gestão Fiscal do PODER EXECUTIVO; 

2. Pela formulação das RECOMENDAÇÕES constantes do Relatório 

ao Governo do Estado, visando tanto à adoção de procedimentos 

necessários à efetiva resolução dos senões detectados neste voto 

quanto contribuir para o aprimoramento da gestão pública estadual; 

3. Pela emissão de Parecer Prévio Favorável à aprovação da Gestão 

Fiscal dos PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, com a formulação a estes, pelos mesmos 

motivos constantes no item 2, das RECOMENDAÇÕES também 

constantes do Relatório; 

4. Pela fixação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

data da publicação do Parecer Prévio, para que o Governo do Estado 
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e demais Poderes encaminhem a esta Corte de Contas informações 

acerca das providências adotadas em relação às RECOMENDAÇÕES 

formuladas, para que as mesmas possam ser acompanhadas pelo 

Departamento Técnico por meio do instrumento de fiscalização 

denominado MONITORAMENTO; 

5. Pela remessa dos presentes autos, incluindo o Parecer Prévio 

desta Corte de Contas, à Assembleia Legislativa do Estado até o 

próximo dia 03-06-2011, cumprindo assim, o TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, sua missão institucional e os 

ditames constitucionais e legais, ao analisar as contas do Governo 

do Estado do ponto de vista técnico-jurídico, uma vez que o 

julgamento político-administrativo compete ao Parlamento. 

 
É como voto, 
 
Belém, 23 de maio de 2011   
 
 
 
Relator: IVAN BARBOSA DA CUNHA 
       Conselheiro Corregedor 
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ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº. 18.022 
VOTAÇÃO 

 
Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves:  

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Cipriano Sabino; 

Excelentíssimo senhor doutor Roberto Bacury, que representa nesta Sessão 

sua Excelência o Governador do Estado Simão Jatene; 

Senhores Conselheiros, Ivan Cunha, Conselheiro Luis Cunha; 

Eminente Procuradora, doutora Maria Helena Loureiro, do Ministério 

Público de Contas; 

Ilustre doutor Carlos Botelho, que representa nesta Sessão a ex-governadora 

Ana Júlia Carepa, e quero, em nome do doutor Bacury, saudar todas as autoridades aqui 

presente, do atual Governo, como também no nome do doutor Carlos Botelho quero saudar 

todos os dirigentes da máquina estadual do Governo que se encerrou no dia 31 de 

dezembro, dizendo a todos, aos que estão nos cargos e aqueles que estiveram nos cargos, a 

certeza do meu apreço, do meu respeito, independente da presença ou não, porque os que 

hoje estão, com certeza amanhã também já estiveram, assim como todos nós na vida 

pública de um certo tempo, que já estamos nesta função, ou melhor, neste caminho, 

acostumados a essa situação do ontem e do hoje.  

Eu queria saudar em primeiro lugar, em razão exatamente do cumprimento 

daquilo que nos determina a Constituição, em fazermos da Sessão mais importante do ano 

nos Tribunais de Contas, o exame prévio das contas do Governo do exercício anterior.  

E quero fazer isso de modo especial, na medida em que festejo a democracia. 

Quando se está julgando as contas de um Governo que sai, já substituído por outro, 

também legitimamente eleito pela vontade popular, eu acho que este é um exercício 

profundo, edificante e construtivo da democracia, se discutir as contas na presença das 

duas administrações, a que saiu e a que entrou.  

Quero, inicialmente, cumprimentar também o ilustre Relator, pelo trabalho 

que desenvolveu coordenando o grupo, dedicado, brilhante, de servidores desta Casa, e 

mais uma vez, senhor Presidente, não por desejo de ser agradável, se registra a 

competência técnica dos servidores deste Tribunal, à medida em que o trabalho 
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apresentado testemunha o cuidado, a diligência cautelosa, no sentido de possibilitar ao 

Relator, que possa submeter ao Plenário o voto e deixar à consideração dos outros 

Conselheiros, que manifeste a sua posição, naturalmente também esse trabalho 

complementado pelos servidores do Ministério Público de Contas e pela voz da ilustre 

Procuradora Doutora Maria Helena Borges Loureiro.  

Quero dizer isso que não a respeito das contas do Governo, mas 

especialmente em alguns momentos que atravessamos, se algumas coisas possam, devida ou 

indevidamente, serem atribuídas a esta Casa, nos seus procedimentos, estas circunstâncias 

não podem ser debitadas ao trabalho dos servidores, porque não só nas contas dos 

governadores, como também naquilo que manifestam para decisão no dia a dia desta ou 

das outras administrações, se as atitudes ou os caminhos que foram percorridos não foram 

os mais elogiáveis, certamente não foi por causa do quadro funcional deste Tribunal que 

cumpre com responsabilidade com o seu dever.  

Quero dizer também, e não vou me alongar demais, visto a manifestação 

brilhante do Conselheiro Relator e da ilustre Procuradora, para dizer que ao longo dos 

anos em que vivo exatamente a minha vida profissional nesta Casa, a gente vê a angústia 

dos governantes com certeza ao contemplarem os dados que muitas vezes são trazidos para 

a nossa consideração, angústia que devem ter, na minha visão, independente de todas as 

coisas que tem sido feitas para o aprimoramento do índice de desenvolvimento humano, e 

nós não possamos contemplar nesses anos todos, o investimento na educação e na saúde, 

acima dos tetos constitucionais, que não vejo nenhuma possibilidade de termos uma 

situação social melhor se nós não tivermos basicamente os investimentos exatamente feitos 

nestas condições, para que o remédio do posto de saúde pública seja na realidade dado à 

população que dele necessita, dando condições aos profissionais da área da saúde para 

exercitarem a sua função, como o pessoal da educação, no aprimoramento das escolas, no 

salário do professor, no salário do pessoal da saúde.  

Fora disso, a despeito da riqueza do nosso Estado, do nosso país, eu vejo 

que dificilmente nós poderemos superar este problema de ordem social enquanto essas duas 

áreas não forem absolutamente prioritárias, para evitar depois os problemas na segurança, 

o problema dos desvios e das condutas.  
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Quero cumprimentar o Presidente da Casa, pelas medidas que toma em 

apoio à democratização, a possibilidade desse trabalho que é realizado, e no sentido que 

este Tribunal ocupe de fato, no plano estadual, o lugar que merecidamente deve ocupar.  

Rapidamente, e acho que os investimentos na educação, na saúde, 

Conselheiro Luis Cunha, realmente nós estamos no caminho da construção da cidadania, 

esse, invariavelmente, na minha modesta manifestação, é o caminho a ser percorrido, e 

quem sabe, a gente festeje daqui para frente, não o aplauso somente, que deve ser feito 

quando se atinge o teto constitucional, mas muito mais do que isso, que os governos não 

fiquem limitados ao teto constitucional dos investimentos, especialmente na saúde e na 

educação.  

Vejo que há algumas recomendações, gostaria apenas de fazer a 

consideração ao nosso Conselheiro Relator, é no que se refere ao que foi recomendado no 

ano passado ao Poder Legislativo, quando diz que o Poder Legislativo proceda a 

publicação da remuneração do pessoal ativo, inativo e dos pensionistas, de acordo com o 

dispositivo constante na lei de diretrizes orçamentárias.  

Novamente esta recomendação não foi cumprida. E passo também, apenas 

por uma questão de alerta, a essa situação que me reservo finalmente o direito de ler, que é 

a respeito do Executivo quando diz que foram abertos créditos adicionais com a fonte de 

recurso, excesso de arrecadação no valor de 1,02 bilhão, no entanto o excesso de 

arrecadação apurado no exercício foi de 995,6 milhões.  

Assim, foram abertos os créditos no montante de 31,9 milhões, sem a 

correspondente fonte de recurso, descumprindo-se o previsto na lei 4.320/64, art. 43, bem 

como a LOA, no art. 6, I e II dessa lei.  

De maneira que nessa condição, também o Poder Executivo abriu créditos 

adicionais suplementares correspondentes a 20,64% das despesas fixadas, portanto, 

superior ao limite de 18% autorizado na lei 7.370/2009, art. 6, II, descumprindo-se também 

a Constituição Federal.  

Mas no geral, eu quero cumprimentar os servidores desta Casa, as autoridades 

aqui presentes, e dizer a Vossa Excelência que acompanho o seu voto na análise dessas 

contas. 
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Consº. Nelson Luiz Teixeira Chaves 
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Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha 
Teixeira:  

 

Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro 

Cipriano Sabino; 

Senhora Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, doutora Maria 

Helena; 

Quero cumprimentar o doutor Sérgio Bacury, secretário de Estado de 

Planejamento, Orçamento e Finanças, e que neste ato representa o Governador Simão 

Jatene; 

Doutor Botelho, que representa neste ato a ex-governadora Ana Júlia 

Carepa, eu quero também em seu nome cumprimentar os secretários do Governo da Ana 

Júlia presentes neste Plenário, da mesma forma eu quero estender os cumprimentos que fiz 

ao doutor Sérgio Bacury, aos membros do Governo Simão Jatene, que também comparecem 

a esta Sessão.  

Cumprimentar o Auditor Geral do Estado, nosso amigo Roberto Amoras, o 

deputado estadual Edilson Moura, que nos honra com a sua presença nesta Sessão, 

servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará e os nossos convidados aqui presentes.  

Eu, pela primeira vez, tenho a oportunidade de votar, como membro do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, as contas de um Governo, um ano atrás atuava no 

outro campo, na minha condição de parlamentar, fazendo julgamento político e 

administrativo das contas do Governo na Assembleia Legislativa.  

Eu quero primeiramente elogiar o trabalho realizado pelo Conselheiro Ivan 

Barbosa da Cunha, a gente sabe das dificuldades que ele teve, principalmente na última 

quinzena, problemas de saúde que o levaram a ficar internado por uma semana, mesmo 

assim ele dedicou a atenção para fazer um bom trabalho.  

Eu quero elogiar a qualidade técnica do trabalho, e quero estender esse 

elogio aos servidores da Casa que o ajudaram na elaboração deste relatório.  

Da mesma forma, me dirigir ao Ministério Público, elogiar o relatório 

apresentado, e não poderia ser diferente, uma equipe altamente competente que temos no 

nosso Ministério Público de Contas, quero cumprimentar a doutora Maria Helena por isso.  
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Como eu disse, há um ano eu estava atuando no parlamento, como deputado 

estadual, participando da discussão e votação das contas do Governo, e eu quero aqui, 

para justificar melhor o meu voto, dizer que eu compreendo muito bem as dificuldades de 

um governo, levando em conta principalmente o viés político, que acaba sendo decisivo nos 

rumos de qualquer governo, eu tive condições de testemunhar as dificuldades que o 

Governo da ex-governadora Ana Júlia teve com o Parlamento Estadual, eu estava lá, e eu 

tenho certeza que aquelas dificuldades contribuíram, decisivamente, para o que hoje o 

Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha relatou para o conhecimento de todos nós.  

Não podemos desconsiderar o aspecto político, que acontece em qualquer 

esfera de governo, no município, no Estado, no Governo Federal, mas eu sei que aqui temos 

que fazer um julgamento técnico, e por isso elogiei a qualidade do trabalho, é importante 

para o conhecimento daqueles que não compõem este Tribunal, temos aqui um quadro 

altamente preparado de servidores, que faz um estudo profundo, que orienta os 

Conselheiros na tomada de decisão.  

Eu passei também o final de semana estudando este relatório, por sinal, 

quero parabenizar pela apresentação, a foto escolhida, retratando aqui o nosso tacacá, o 

Tacacá do Estado do Pará. Estudei o relatório, faço também as minhas ponderações, 

reconheço as dificuldades, as falhas apontadas, vejo como positivo o Governo ter atendido 

a mais de 60% das recomendações feitas no relatório de 2009, vejo como positivo também o 

Governo ter cumprido o que determina a Constituição no que diz respeito aos gastos com a 

educação e com a saúde, e quero até registrar, no caso da educação, no ano de 2010 o 

Estado obteve o segundo melhor desempenho, dos últimos quatro anos, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino, como também, no caso da saúde, houve um registro positivo do 

número de leitos oferecidos, área de saúde.  

Eu vejo também como muito positivo, o programa Navega Pará, 

principalmente quem tem vivência no interior como eu, saber que pessoas que não tinham 

condições de ter na sua casa, um computador, puderam ter a condição de utilizar esse 

instrumento para fazer pesquisa, para entrar na internet.  

O programa Bolsa Trabalho avalio de forma muito positiva, porque permitiu 

a inclusão dessa nova geração de jovens, no mercado de trabalho.  

Aqui eu estou diante de um amigo, porque eu o conheço muito antes do 

Governo, Justiniano, fez parte da equipe de segurança do Estado do Pará, o que é um 
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desafio para qualquer governante no Brasil, temos que reconhecer o esforço que a 

Governadora fez para melhorar a área de segurança, contratando mais policiais, como, 

também, investindo em equipamentos.  

Eu posso dar aqui um testemunho. Lá no meu município, Augusto Corrêa, eu 

como deputado estadual, durante quase vinte anos, briguei para a construção de uma 

delegacia, porque a que tinha lá, construída no governo do Alacid Nunes, era totalmente 

imprópria, imprópria. Por isso que eu digo, me referi ao doutor Justiniano, pois ele esteve 

lá para inaugurar a nova delegacia, e ele percebeu o quanto aquilo foi importante para a 

população, uma coisa teoricamente pequena, mas que foi importante, e muitas outras foram 

feitas em todo o Estado do Pará.  

A gente sabe que o sonho de um governante é fazer tudo, ou quase tudo, mas 

nenhum consegue, nenhum consegue.  

E voltando à interpretação do viés político. O governo, na hora de fazer a 

composição da sua equipe, tem que atender o chamado político, e nem sempre consegue ter 

um pleno domínio de tudo que acontece no Governo, e nós temos que compreender isso, 

porque acontece em todo o Brasil.  

Mas eu percebo com clareza, estou seguro do meu voto, depois de analisar 

tudo o que me chegou aqui, de que a Governadora Ana Júlia Carepa fez o possível, aquilo 

que estava ao seu alcance, para fazer um governo bom em favor da população, e que as 

falhas apontadas não maculam sua essência, ao ponto de aprová-las com ressalvas. 

Portanto, senhor Presidente, o meu voto é pela regularidade das contas sem a ressalva 

sugerida pelo digno Relator. Então eu voto pela regularidade das contas.  

 

 

 
Consº. Luis da Cunha Teixeira 
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Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 
de Oliveira Junior (Presidente):  

 

Acompanho o voto do relator, pela emissão de Parecer Prévio favorável à 

aprovação com ressalva pelo Poder Legislativo, das Contas referentes ao exercício de 2010 

da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Pará, Ana Júlia de Vasconcelos 

Carepa. 

 

 
Consº. Cipriano Sabino de Oliveira Junior 
Presidente 
 

 

 


