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CERTIDÃO 
 

Certifico, de ordem da Excelentíssima Senhora Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheira Maria de Lourdes Lima de 
Oliveira, e em atendimento ao solicitado pelo Exmo. Senhor Vando Vidal de 
Oliveira Rego, Secretário de Estado da Fazenda, protocolado sob o nº. 
2010/06359-0, com base nas informações contidas no Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária – 2º bimestre de 2010 e no Relatório de Gestão Fiscal – 1º 
quadrimestre de 2010, publicados no Diário Oficial do Estado, ainda em processo 
de análise neste Tribunal, bem como, em consultas no SIAFEM 2007 a 2010, o 
seguinte, a respeito do cumprimento do disposto no § 2° do art. 12; no art. 23; 
no art. 52 e no § 2° do art. 55, todos da Lei Complementar n°. 101, de 04 de 
maio de 2000 e Resolução n° 17.793/2009 deste Tribunal de Contas: 1. 
Despesas com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida – 1º 
quadrimestre de 2010: 1.1. Despesa Total do Estado com Pessoal ativo e 
inativo representou R$-4.472.596.000,00 (quatro bilhões, quatrocentos e 
setenta e dois milhões quinhentos e noventa e seis mil reais), correspondente a 
52,59% (cinquenta e dois inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) do 
montante da Receita Corrente Líquida de R$-8.505.213.000,00 (oito bilhões, 
quinhentos e cinco milhões, duzentos e treze mil reais), auferida no mesmo 
período, não excedendo o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da 
Receita Corrente Líquida, fixado no artigo 19, inciso II, da LC 101/2000, 
combinado com o art. 169 da Constituição Federal; 1.2. Quanto ao Poder 
Executivo, as Despesas com Pessoal corresponderam a R$-3.765.844.000,00 
(três bilhões, setecentos e sessenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e 
quatro mil reais), equivalentes a 44,28% (quarenta e quatro inteiros e  vinte e 
oito centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida, do mesmo período, 
não excedendo o limite fixado no artigo 20, inciso II, alínea “c”, c/c o § 4° do 
mesmo artigo da LC 101/2000, de 48,60% (quarenta e oito inteiros e sessenta 
centésimos por cento); 1.3. Poder Legislativo. 1.3.1. Analisando-se de forma 
global, o Poder Legislativo no Estado do Pará (incluídos o Tribunal de Contas 
do Estado, o Tribunal de Contas dos Municípios, o Ministério Público de 
Contas, o Ministério Público Junto ao TCM e a Assembléia Legislativa), 
apresentou um total de dispêndios com Pessoal da ordem de R$-252.544.000,00 
(duzentos e cinquenta e dois milhões e quinhentos e quarenta e quatro mil 
reais), equivalentes a 2,97% (dois inteiros e noventa e sete centésimos por 
cento) da Receita Corrente Líquida, no mesmo período, não excedendo o limite 
máximo de 3,40% (três inteiros e quarenta centésimos por cento), que cabe ao 
Poder Legislativo definido no art. 20, inciso II, alínea “a”, c/c com o § 4° do 
mesmo artigo da LC 101/2000 e Resolução n° 17.793/2009 deste Tribunal de 
Contas; 1.3.2. Analisando-se separadamente, encontram-se os seguintes 
dados: 1.3.2.1. Assembléia Legislativa. As despesas com pessoal da 
Assembléia Legislativa do Estado do Pará, incluído o Instituto de Previdência 
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da Assembléia Legislativa - IPALEP corresponderam a R$-116.038.000,00 
(cento e dezesseis milhões e trinta e oito mil reais), equivalentes a 1,36% (um 
inteiro e trinta e seis centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida do 
mesmo período, não excedendo o limite definido no art. 20, inciso II, alínea 
“a”, c/c com o § 1° do mesmo artigo da LC 101/2000 e Resolução n° 
17.793/2009 deste Tribunal de Contas, de 1,56% (um inteiro e cinqüenta e seis 
centésimos por cento); 1.3.2.2. Tribunal de Contas do Estado do Pará. As 
despesas com pessoal corresponderam a R$-67.205.000,00 (sessenta e sete 
milhões, duzentos e cinco mil reais), equivalentes a 0,79% (setenta e nove 
centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida do mesmo período, não 
excedendo o limite legal definido no art. 20, inciso II, alínea “a”, c/c com o § 
1° do mesmo artigo da LC 101/2000 e Resolução n° 17.793/2009 deste 
Tribunal de Contas, de 0,96% (noventa e seis centésimos por cento); 1.3.2.3. 
Ministério Público de Contas. As despesas com pessoal corresponderam a R$-
12.918.000,00 (doze milhões, novecentos e dezoito mil reais), equivalentes a 
0,15% (quinze centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida do mesmo 
período, não excedendo o limite definido no art. 20, inciso II, alínea “a”, c/c 
com o § 1° do mesmo artigo da LC 101/2000, de 0,20% (vinte centésimos por 
cento); 1.3.2.4. Tribunal de Contas dos Municípios. As despesas com pessoal 
corresponderam a R$-49.800.000,00 (quarenta e nove milhões e oitocentos mil 
reais), equivalentes a 0,59% (cinquenta e nove centésimos por cento) da 
Receita Corrente Líquida do mesmo período, não excedendo o limite legal 
definido no art. 20, inciso II, alínea “a”, c/c com o § 1° do mesmo artigo da LC 
101/2000 e Resolução n° 17.793/2009 deste Tribunal de Contas, de 0,60% 
(sessenta centésimos por cento); 1.3.2.5. Ministério Público Junto ao 
Tribunal de Contas dos Municípios. As despesas com pessoal 
corresponderam a R$-6.583.000,00 (seis milhões, quinhentos e oitenta e três 
mil reais), equivalentes a 0,08% (oito centésimos por cento) da Receita 
Corrente Líquida do mesmo período, não excedendo o limite definido no art. 
20, inciso II, alínea “a”, c/c com o § 1° do mesmo artigo da LC 101/2000, de 
0,08% (oito centésimos por cento); 1.4. No mesmo período as Despesas com 
Pessoal do Poder Judiciário totalizaram R$-317.855.000,00 (trezentos e 
dezessete milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil reais), o que 
correspondeu a 3,74% (três inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) da 
Receita Corrente Líquida, referente à consolidação dos valores do Tribunal de 
Justiça do Estado e da Justiça Militar do Estado, não excedendo o limite legal 
definido no artigo 20, inciso II, alínea “b” da LC 101/2000, de 6% (seis por 
cento); 1.5. Ministério Público. 1.5.1. O Ministério Público do Estado do 
Pará, apresentou um total de dispêndios com Pessoal na ordem de R$-
136.353.000,00 (cento e trinta e seis milhões e trezentos e cinquenta e três mil 
reais), equivalentes a 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos por cento) da 
Receita Corrente Líquida, no mesmo período, não excedendo o limite máximo 
de 2% (dois por cento), definido na alínea “d” do inciso II do artigo 20 da LC 
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101/2000. 2. Publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal (§ 2º do art. 55 da 
LRF) - 1º quadrimestre de 2010: As Publicações dos Relatórios de Gestão 
Fiscal referentes ao 1º quadrimestre de 2010, ocorreram dentro do prazo 
estabelecido em lei. 3. Limite das Receitas de Operações de Crédito em 
Relação às Despesas de Capital. Exercício 2010 – Do montante previsto 
atualizado de Operações de Crédito, R$-659.459.000,00 (seiscentos e cinquenta 
e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil reais) foram executados 
R$-75.768.000,00 (setenta e cinco milhões e setecentos e sessenta e oito mil 
reais). Esses valores são inferiores ao total das Despesas de Capital fixadas 
para o mesmo exercício, cuja dotação inicial atualizada foi de R$-
1.960.649.000,00 (um bilhão, novecentos e sessenta milhões, seiscentos e 
quarenta e nove mil reais), tendo sido executados até o 2º bimestre de 2010, 
R$-290.576.000,00 (duzentos e noventa milhões e quinhentos e setenta e seis 
mil reais) cumprindo, portanto, o prescrito no art. 12, § 2°, da Lei 
Complementar n°. 101/2000;4. Publicação dos Relatórios Resumidos da 
Execução Orçamentária – art. 52 da Lei Complementar nº. 101/2001 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal) – As publicações bimestrais do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária em 2010, ocorreram dentro do prazo 
regulamentar. O referido é verdade e disso dou fé. E para constar, eu, José 
Tuffi Salim Junior, Secretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, lavrei 
a presente Certidão que vai por mim assinada e visada pela Excelentíssima 
Senhora Conselheira Presidente.  

Belém, 10 de junho de 2010. 
 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR 
Secretário 

 
 

VISTO: 
 
 
Consª. MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 
       Presidente 


