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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 requerimento do Exmo. Senhor Vando Vidal de 
Oliveira Rego, Secretário de Estado da Fazenda, protocolado sob o nº. 
2010/06359-0, a respeito do cumprimento dos parágrafos 2º e 3º do art. 198 e 
do art. 212 da Constituição Federal, e do pleno exercício da competência 
tributária do Estado do Pará, verifica-se, com base nas informações contidas no 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º bimestre de 2010, publicado 
no Diário Oficial do Estado em 31.05.2010, ainda em processo de análise neste 
Tribunal. 1 – Quanto às ações e serviços públicos de saúde – art. 198, §§ 2º e 
3º, da Constituição Federal de 1988: Até o 2º bimestre de 2010, o Estado do 
Pará aplicou em despesas próprias com saúde, R$-259.016.000,00 (duzentos e 
cinquenta e nove milhões e dezesseis mil reais) que corresponde a 11,20 % (onze 
inteiros e vinte centésimos por cento) de suas receitas líquidas resultantes de 
impostos, cujo valor no referido período foi de R$-2.312.724.000,00 (dois 
bilhões, trezentos e doze milhões, setecentos e vinte e quatro mil reais). Verifica-
se que o percentual aplicado é inferior ao limite mínimo de 12% determinado pelo 
inciso II do art. 77, do ADCT da Constituição Federal. Contudo, por se tratar de 
limite anual, deverá o Estado, ao longo do exercício, cumprir o dispositivo 
constitucional em análise. 2 – Quanto às despesas com a manutenção e 
desenvolvimento do ensino – art. 212 da Constituição Federal de 1988: Até o 
2º bimestre de 2010, o Estado do Pará aplicou com a manutenção e 
desenvolvimento do ensino, R$-467.890.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete 
milhões e oitocentos e noventa mil reais) que corresponde a 20,23 % (vinte 
inteiros e vinte e três centésimos por cento) de suas receitas líquidas resultantes 
de impostos no referido período. Verifica-se que o percentual aplicado é inferior 
ao limite mínimo de 25% determinado pelo art. 212, da Constituição Federal. 
Contudo, por se tratar de limite anual, deverá o Estado até o final do exercício, 
cumprir o dispositivo constitucional em análise. 3 – Quanto ao pleno exercício 
da competência tributária – art. 155 da Constituição Federal, art. 222 da 
Constituição Estadual, arts. 11, 12, 13 e 14 da Lei Complementar nº. 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal): As receitas próprias realizadas nos exercícios 
de 2008, 2009 e 2010 refletem o desempenho do Estado na arrecadação de 
tributos de sua competência (IPVA, ICMS, ITCD e Taxas), sendo que, por força 
da Portaria STN nº. 212 de 04.06.2001, passou a integrar o cômputo das referidas 
receitas o Imposto de Renda Retido na Fonte. A previsão e arrecadação dos 
tributos de competência estadual estão em consonância, com os princípios 
estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, Lei Orçamentária Anual de 
2010, bem como com as normas gerais de direito Tributário, o que demonstra o 
pleno exercício da competência tributária do Estado do Pará. 3.1 – Receita 
própria do Estado: Até o 2º bimestre de 2010, o Estado do Pará realizou 31,61% 
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(trinta e um inteiros e sessenta e um centésimos por cento) do valor 
inicialmente previsto na LOA/2010, considerando que a previsão inicial de receita 
própria em 2010 é de R$-6.784.962.000,00 (seis bilhões, setecentos e oitenta e 
quatro milhões e novecentos e sessenta e dois mil reais), sendo que o valor 
efetivamente realizado no referido período representou o montante de R$-
2.144.905.000,00 (dois bilhões, cento e quarenta e quatro milhões, novecentos e 
cinco mil reais). 3.2 – Receita Tributária do Estado: Do montante das receitas 
próprias auferidas até o 2º bimestre de 2010, a receita tributária participa com 
81,54% (oitenta e um inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento), ou 
seja, R$ 1.749.020.000 (um bilhão, setecentos e quarenta e nove milhões, e vinte 
mil reais). Esta relação apresenta-se decrescente em comparação às apresentadas 
nos exercícios anteriores subsequentes, que corresponderam a 81,72% em 2009 e 
81,95% em 2008. 4 – Quanto à repartição das Receitas Tributárias – art. 158 
da Constituição Federal, art. 225 da Constituição Estadual: O Estado do Pará 
transferiu aos municípios, até o 2º bimestre de 2009, o montante de R$-
446.446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e 
seis mil reais), cumprindo, os preceitos constitucionais que determinam o repasse 
de 25% do ICMS, 50 % do IPVA, 25% do IPI e 25% da CIDE. 5 – Quanto à 
Renúncia de Receita – art. 155 da Constituição Federal, art. 215 da 
Constituição Estadual e art. 14 da LC 101/2000: A renúncia fiscal realizada até 
o 1º quadrimestre de 2010 foi no montante de R$-154.357.000,00 (cento e 
cinquenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e sete mil reais), representando 
20,32% (vinte inteiros e trinta e dois centésimos por cento) do valor estimado 
para o exercício de 2010, no montante de R$-759.707.000,00 (setecentos e 
cinquenta e nove milhões e setecentos e sete mil reais). 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 
 


