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CERTIDÃO 

 

Certifico, de ordem da Exm.ª Sr.ª Presidente do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará, Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, em 

atendimento à solicitação do Exm.º Sr. Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha, 

Secretário de Estado da Fazenda, protocolizada no Expediente n.º 

2018/00447-1, o seguinte, a respeito do cumprimento do § 2º do art. 12, art. 23, art. 

33, art. 37, art. 42, art. 52, e § 2º do art. 55, todos da Lei Complementar nº. 101/2000, 

em atendimento às alíneas “a” e “b” do inciso IV do art. 21 da Resolução nº. 43/2001, 

do Senado Federal, bem como quanto ao pleno cumprimento das competências 

tributárias, e dos arts. 198 e 212 da Constituição Federal de 1988 em relação às contas 

referentes ao Exercício de 2015, analisadas; do Exercício de 2016, ainda não 

analisadas; e com as informações relativas ao 3º quadrimestre e 6º bimestre do 

Exercício de 2017, encerrado e não analisado: EXERCÍCIO DE 2015 – As 

informações, abaixo detalhadas, foram baseadas em consultas no SIAFEM (2012 a 

2015), no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (6º Bimestre de 2015) 

e nos Relatórios de Gestão Fiscal (3º Quadrimestre de 2015) publicados no 

Diário Oficial do Estado pelos Poderes e Órgãos, bem como à luz da Resolução 

nº. 16.769/2003-TCE/PA, ressaltando-se que tratam de contas já analisadas; 1- 

Limite das Receitas de Operações de Crédito em Relação às Despesas de 

Capital – Exercício 2015 [art. 167, inciso III, da Constituição Federal de 

1988 (Regra de Ouro) e art. 12, § 2°, da Lei Complementar n°. 101/2000 

(LRF)]: Do montante da previsão atualizada de Operações de Crédito, no 

valor de R$698.465.000,00 (seiscentos e noventa e oito milhões e 

quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), foram realizados 

R$178.927.000,00 (cento e setenta e oito milhões e novecentos e vinte e sete 

mil reais), valores inferiores ao total das Despesas de Capital fixadas para o 

mesmo exercício, cuja dotação inicial atualizada foi de R$3.242.643.000,00 

(três bilhões e duzentos e quarenta e dois milhões e seiscentos e quarenta e 

três mil reais), tendo sido executados, até o 6º bimestre de 2015, 

R$1.954.460.000,00 (um bilhão e novecentos e cinquenta e quatro milhões e 

quatrocentos e sessenta mil reais), atendendo ao prescrito no art. 12, § 2°, da 

Lei Complementar n°. 101/2000; 2- Despesas com Pessoal em Relação à 

Receita Corrente Líquida no Exercício de 2015 [art. 23 da Lei 

Complementar nº. 101/2000 (LRF)]: 2.1- Quanto ao Poder Executivo, as 

Despesas com Pessoal relativas ao 3º quadrimestre de 2015, corresponderam 

a R$7.160.316.000,00 (sete bilhões e cento e sessenta milhões e trezentos e 

dezesseis mil reais), equivalentes a 42,65% (quarenta e dois inteiros e 

sessenta e cinco centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida no valor 
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de R$16.789.902.000,00 (dezesseis bilhões e setecentos e oiten ta e nove 

milhões e novecentos e dois mil reais), não excedendo o limite de 48,60% 

(quarenta e oito inteiros e sessenta centésimos por cento) fixado no artigo 

20, inciso II, alínea “c”, c/c o § 4° do mesmo artigo da LC 101/2000; 2.2- 

Poder Legislativo. 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 do Estado, o 

Ministério Público de Contas dos Municípios e a Assembleia Legislativa), 

apresentou um total de dispêndios com pessoal de R$465.862.000,00 

(quatrocentos e sessenta e cinco milhões e oitocentos e sessenta e dois mil 

reais), equivalentes a 2,78% (dois inteiros e setenta e oito centésimos por 

cento) da Receita Corrente Líquida do 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; 2.2.1- Analisando-se 

separadamente, encontram-se os seguintes dados: 2.2.1.1- Assembleia 

Legislativa. As despesas com pessoal da Assembleia Legislativa do Estado 

do Pará corresponderam a R$225.921.000,00 (duzentos e vinte e cinco 

milhões e novecentos e vinte e um mil reais), equivalentes a 1,35% (um 

inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida do 

mesmo período, não excedendo o limite de 1,56% (um inteiro e cinquenta e 

seis centésimos por cento) definido no art. 20, inciso II, alínea “a”, c/c com 

o § 1° do mesmo artigo da LC 101/2000; 2.2.1.2- Tribunal de Contas do 

Estado do Pará. As despesas com pessoal corresponderam a 

R$119.268.000,00 (cento e dezenove milhões e duzentos e sessenta e oito 

mil reais), equivalentes a 0,71% (setenta e um centésimos por  cento) da 

Receita Corrente Líquida do mesmo período, não excedendo o limite legal 

de 0,96% (noventa e seis centésimos por cento) definido no art. 20, inciso 

II, alínea “a”, c/c com o § 1° do mesmo artigo da LC 101/2000; 2.2.1.3- 

Ministério Público de Contas do Estado do Pará. As despesas com pessoal 

corresponderam a R$19.376.000,00 (dezenove milhões e trezentos e setenta 

e seis mil reais), equivalentes a 0,12% (doze centésimos por cento) da 

Receita Corrente Líquida do mesmo período, não excedendo o limite de 

0,20% (vinte centésimos por cento) definido no art. 20, inciso II, alínea “a”, 

c/c com o § 1° do mesmo artigo da LC 101/2000; 2.2.1.4- Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará.  As despesas com pessoal 

corresponderam a R$90.403.000,00 (noventa milhões e quatrocentos e três 

mil reais), equivalentes a 0,54% (cinquenta e quatro centésimos por cento) 

da Receita Corrente Líquida do mesmo período, não excedendo o limite 
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legal de 0,60% (sessenta centésimos por cento) definido no art. 20, inciso II, 

alínea “a”, c/c com o § 1° do mesmo artigo da LC 101/2000; 2.2.1.5- 

Ministério Público de Contas dos Municípios de Estado do Pará.  As 

despesas com pessoal corresponderam a R$10.894.000,00 (dez milhões e 

oitocentos e noventa e quatro mil reais), equivalentes a 0,06% (seis 

centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida do mesmo período, não 

excedendo o limite de 0,08% (oito centésimos por cento) definido no art. 20, 

inciso II, alínea “a”, c/c com o § 1° do mesmo artigo da LC 101/2000; 2.3- 

Poder Judiciário. No mesmo período, as Despesas com Pessoal do Poder 

Judiciário totalizaram R$559.049.000,00 (quinhentos e cinquenta e nove 

milhões e quarenta e nove mil reais), o que correspondeu a 3,33% (três 

inteiros e trinta e três 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 de 6% (seis por 

cento) definido no artigo 20, inciso II, alínea “b” da LC 101/2000; 2.4- 

Ministério Público do Estado. O Ministério Público do Estado do Pará 

apresentou um total de dispêndios com Pessoal na ordem de 

R$233.015.000,00 (duzentos e trinta e três milhões e quinze mil reais), 

equivalentes a 1,39% (um inteiro e trinta e nove 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 101/2000; 2.5- Todos os valores percentuais referentes a Despesas 

com Pessoal, acima demonstrados, foram apurados na forma definida pela 

STN por meio da Portaria nº. 249/2010, bem como em consonância com as 

Resoluções n°s. 16.769/2003 e 17.793/2009-TCEPA. Considerando-se a 

confrontação da execução das despesas com pessoal com os limites 

percentuais legais, constatou-se que os Poderes e Órgãos do Estado do Pará 

não extrapolaram os limites legais individuais durante o 3º Quadrimestre de 

2015; 3- Declaração de Inexistência de Situação de Vedação ao 

Recebimento de Transferências Voluntárias [art. 33 da LC nº. 101/2000 

(LRF)]: Ao verificar a situação do Estado do Pará, constatou-se que o 

governo estadual cumpriu o dispositivo legal supramencionado durante o 

exercício de 2015, apresentando a supracitada declaração; 4- Cumprimento 

do art. 37 da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal): Analisando-se os incisos que compõem referido artigo – os quais 

determinam as operações equiparadas às Operações de Crédito que são 

vedadas pela LRF –, constatou-se que o Governo do Estado do Pará cumpriu 

tal dispositivo legal durante o exercício de 2015, ao apresentar a 

mencionada declaração de cumprimento; 5- Publicação dos Relatórios 
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Resumidos da Execução Orçamentária  [art. 52 da Lei Complementar nº. 

101/2000 (LRF), e art. 3º da Resolução nº. 17.659/2009-TCEPA]: As 

publicações dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, durante 

os seis bimestres de 2015, ocorreram tempestivamente, atendendo, portanto, 

ao disposto nos diplomas legal e regulamentar supracitados; 6 Publicação 

dos Relatórios de Gestão Fiscal [§ 2º do art. 55 da Lei Complementar nº. 

101/2000 (LRF)]: As Publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal dos 

Poderes/Órgãos, referentes ao 3º Quadrimestre de 2015, ocorreram dentro do 

prazo legal, exceto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará que os 

publicou com atraso de 09 (nove) e 23 dias (vinte e três), respectivamente, 

nos 1º e 3º quadrimestres, e o Ministério Público do Estado que o publicou 

com 01 (um) dia de atraso no 2º quadrimestre, todavia, por já terem sido 

publicados, fica o Estado livre das sanções impostas pelo dispositivo 

supramencionado; quanto à divulgação em meio eletrônico, todos os 

Poderes/Órgãos também os divulgaram em conformidade com o art. 48 da 

LRF e art. 1º da Resolução n.º 17.659/2009-TCE/PA; 7- Homologação dos 

Relatórios e Informações Contábeis no Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) [art. 51 da 

Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF)]: As homologações dos Relatórios 

Resumidos de Execução Orçamentária (1º ao 6º bimestres) e dos Relatórios 

de Gestão Fiscal (1º, 2º e 3º quadrimestres), relativos ao Exercício de 2015, 

encontram-se regularizadas em conformidade com as exigências 

estabelecidas no dispositivo legal supracitado; 8- Quanto às Ações e 

Serviços Públicos de Saúde [art. 198, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal 

de 1988]: No exercício de 2015, o Estado do Pará aplicou, em Despesas 

Próprias com Ações Públicas de Saúde, R$1.843.930.000,00 (um bilhão e 

oitocentos e quarenta e três milhões e novecentos e trinta mil reais) que 

corresponderam a 13,66% (treze inteiros e sessenta e seis centésimos por 

cento) de suas Receitas Líquidas resultantes de impostos, cujo valor no 

referido período foi de R$13.498.757.000,00 (treze bilhões e quatrocentos e 

noventa e oito milhões e setecentos e cinquenta e sete mil reais), cumprindo, 

assim, o percentual mínimo de 12% determinado pelo inciso II do art. 77 do 

ADCT da Constituição Federal; 9- Quanto às Despesas com a Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino [art. 212 da Constituição Federal de 1988]:  

Em 2015, o Estado do Pará aplicou R$3.561.710.000,00 (três bilhões e 

quinhentos e sessenta e um milhões e setecentos e dez mil reais) com a 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, que corresponderam a 26,39% (vinte 

e seis inteiros e trinta e nove centésimos por cento) de sua Receita Líquida 

resultantes de Impostos no referido período, cumprindo o percentual mínimo de 
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25% determinado pelo art. 212 da Constituição Federal; 10- 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 (LRF)]: As Receitas Próprias, realizadas nos exercícios de 2013, 

2014 e 2015, refletem o desempenho do Estado do Pará na arrecadação de 

tributos de sua competência (IPVA, ICMS, ITCD e TAXAS), sendo que, por 

força da Portaria STN nº. 212/2001, o Imposto de Renda Retido na Fonte 

(IRRF) passou a integrar o cômputo das referidas receitas. A previsão e 

arrecadação dos tributos de competência estadual, no exercício de 2015, 

comportaram-se em consonância com os princípios assentados nas 

Constituições Federal e Estadual, e Lei Orçamentária Anual (LOA), bem 

como com as normas gerais de Direito Tributário, o que demonstra o pleno 

exercício da competência tributária do Estado do Pará; 10.1- Receita 

Própria do Estado: No exercício de 2015, o Estado do Pará realizou 

21,03% (vinte e um inteiros e três centésimos por cento) acima do valor, 

inicialmente, previsto na Lei Orçamentária Anual, considerando que a 

previsão inicial de Receita Própria foi de R$12.269.096.000,00 (doze 

bilhões e duzentos e sessenta e nove milhões e noventa e seis mil reais), e o 

valor efetivamente realizado, no referido período, alcançou o montante de 

R$14.848.774.000,00 (quatorze bilhões e oitocentos e quarenta e oito 

milhões e setecentos e setenta e quatro mil reais); 10.2- Receita Tributária 

do Estado: Do montante das Receitas Próprias, auferidas no exercício de 

2015, a Receita Tributária participou com 78,89% (setenta e oito inteiros e 

oitenta e nove centésimos por cento), ou seja, R$11.714.134.000,00 (onze 

bilhões e setecentos e quatorze milhões e cento e trinta e quatro mil reais), 

apresentando menor desempenho em comparação ao exercício de 2014, que 

correspondeu a 79,75%, contudo o citado valor corresponde a 121,02% dos 

R$9.679.704.000,00 (nove bilhões e seiscentos e setenta e nove milhões e 

setecentos e quatro mil reais), inicialmente, previstos na LOA para o 

exercício de 2015; por conseguinte, houve uma evolução de 10,54% (dez 

inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento) em relação ao exercício 

anterior; 10.3- Evolução da Dívida Ativa Tributária do Estado do Pará:  

A arrecadação da Dívida Ativa Tributária apresentou excelente desempenho, 

pois, comparando-se o volume realizado com o previsto para o Exercício de 

2015, observou-se a execução de 201,32% (duzentos e um inteiros e trinta e 

dois centésimos por cento), contudo, não suficiente para ocasionar redução 

do estoque da Dívida Ativa Tributária, que apresentou crescimento de 

32,83% (trinta e dois inteiros e oitenta e três centésimos por cento) em 

relação ao exercício anterior; 10.4- Quanto à Repartição das Receitas 



6/15 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

SECRETA/SECRETA/CERTIDÕES, DECLARAÇÕES, DILIGÊNCIAS – ETC/Certidões SEFA/Consolidada – Exercícios 2015-2016-2017 (6º Bimestre e 3º Quadrimestre 2017) 

Tributárias [art. 158 da Constituição Federal e art. 225 da Constituição 

Estadual]: No exercício de 2015, o Estado do Pará transferiu aos 

municípios o montante de R$2.738.368.000,00 (dois bilhões e setecentos e 

trinta e oito milhões e trezentos e sessenta e oito mil reais), resultando em 

R$14.941.000,00 (quatorze milhões e novecentos e quarenta e um mil reais) 

abaixo do valor efetivamente devido, os quais foram registrados em Restos a 

Pagar em face do encerramento do exercício; 10.5- Quanto à Renúncia de 

Receita [art. 155 da Constituição Federal, art. 215 da Constituição 

Estadual e art. 14 da Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF)]: A 

Renúncia Fiscal Efetivada no exercício de 2015, integrante da prestação de 

contas da Receita Estadual, totalizou o montante de R$441.828.000,00 

(quatrocentos e quarenta e um milhões e oitocentos e vinte e oito mil reais), 

representando 42,91% (quarenta e dois inteiros e noventa e um centésimos 

por cento) de realização da renúncia fiscal em relação ao valor de 

R$1.029.566.000,00 (um bilhão e vinte e nove milhões e quinhentos e 

sessenta e seis mil reais), estimado para o exercício de 2015; EXERCÍCIO 

DE 2016 – As informações, abaixo detalhadas, foram baseadas em consultas no 

SIAFEM (2013 a 2016), no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (6º 

Bimestre de 2016) e no Relatório de Gestão Fiscal (3º Quadrimestre de 2016) 

publicados no Diário Oficial do Estado pelos Poderes e Órgãos, bem como à luz 

da Resolução nº. 16.769/2003-TCE/PA, ressaltando-se que tratam de contas não 

analisadas; 1- Limite das Receitas de Operações de Crédito em Relação às 

Despesas de Capital – Exercício 2016 [art. 167, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988 (Regra de Ouro) e art. 12, § 2°, da Lei 

Complementar n°. 101/2000 (LRF)]: Do montante da previsão atualizada 

de Operações de Crédito, no valor de R$455.718.000,00 (quatrocentos e 

cinquenta e cinco milhões e setecentos e dezoito mil reais), foram realizados 

R$158.920.000,00 (cento e cinquenta e oito milhões e novecentos e vinte 

mil reais), valores inferiores ao total das Despesas de Capital fixadas para o 

mesmo exercício, cuja dotação inicial atualizada foi de R$2.650.385.000,00 

(dois bilhões e seiscentos e cinquenta milhões e trezentos e oitenta e cinco 

mil reais), tendo sido executados, até o 6º bimestre de 2016, 

R$1.501.270.000,00 (um bilhão e quinhentos e um milhões e duzentos e 

setenta mil reais), atendendo ao prescrito no art. 12, § 2°, da Lei 

Complementar n°. 101/2000; 2- Despesas com Pessoal em Relação à 

Receita Corrente Líquida no Exercício de 2016 [art. 23 da Lei 

Complementar nº. 101/2000 (LRF)]: 2.1- Quanto ao Poder Executivo, as 

Despesas com Pessoal relativas ao 3º quadrimestre de 2016, corresponderam 

a R$7.996.754.000,00 (sete bilhões e novecentos e noventa e seis milhões e 
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setecentos e cinquenta e quatro mil reais), equivalentes a 44,62% (quarenta 

e quatro inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) da Receita Corrente 

Líquida no valor de R$17.922.202.000,00 (dezessete bilhões e novecentos e 

vinte e dois milhões e duzentos e dois mil reais), não excedendo o limite de 

48,60% (quarenta e oito inteiros e sessenta centésimos por cento) fixado no 

artigo 20, inciso II, alínea “c”, c/c o § 4° do mesmo art igo da LC 101/2000; 

2.2- Poder Legislativo. 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 do 

Estado, o Ministério Público de Contas dos Municípios e a Assembleia 

Legislativa), apresentou um total de dispêndios com pessoal de 

R$505.627.000,00 (quinhentos e cinco milhões e seiscentos e vinte e sete 

mil reais), equivalentes a 2,81% (dois inteiros e oitenta e um centésimos por 

cento) da Receita Corrente Líquida do 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; 2.2.1- Analisando-se 

separadamente, encontram-se os seguintes dados: 2.2.1.1- Assembleia 

Legislativa. As despesas com pessoal da Assembleia Legislativa do Estado 

do Pará corresponderam a R$258.667.000,00 (duzentos e cinquenta e oito 

milhões e seiscentos e sessenta e sete mil reais), equivalentes a 1,44% (um 

inteiro e quarenta e quatro centésimos por cento) da Receita Corrente 

Líquida do mesmo período, não excedendo o limite de 1,56% (um inteiro e 

cinquenta e seis centésimos por cento) definido no art. 20, inciso II, alínea 

“a”, c/c com o § 1° do mesmo artigo da LC 101/2000; 2.2.1.2- Tribunal de 

Contas do Estado do Pará.  As despesas com pessoal corresponderam a 

R$119.453.000,00 (cento e dezenove milhões e quatrocentos e cinquenta e 

três mil reais), equivalentes a 0,67% (sessenta e sete centésimos por cento) 

da Receita Corrente Líquida do mesmo período, não excedendo o limite 

legal de 0,96% (noventa e seis centésimos por cento) definido no art. 20, 

inciso II, alínea “a”, c/c com o § 1° do mesmo artigo da LC 101/2000; 

2.2.1.3- Ministério Público de Contas do Estado do Pará. As despesas 

com pessoal corresponderam a R$22.533.000,00 (vinte e dois milhões e 

quinhentos e trinta e três mil reais), equivalentes a 0,12% (doze centésimos 

por cento) da Receita Corrente Líquida do mesmo período, não excedendo o 

limite de 0,20% (vinte centésimos por cento) definido no art. 20, inciso II, 

alínea “a”, c/c com o § 1° do mesmo artigo da LC 101/2000; 2.2.1.4- 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.  As despesas com 

pessoal corresponderam a R$93.653.000,00 (noventa e três milhões e 
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seiscentos e cinquenta e três mil reais), equivalentes a 0,52% (cinquenta e 

dois centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida do mesmo período, 

não excedendo o limite legal de 0,60% (sessenta centésimos por cento) 

definido no art. 20, inciso II, alínea “a”, c/c com o § 1° do mesmo artigo da 

LC 101/2000; 2.2.1.5- Ministério Público de Contas dos Municípios de 

Estado do Pará. As despesas com pessoal corresponderam a 

R$11.321.000,00 (onze milhões e trezentos e vinte e um mil reais), 

equivalentes a 0,06% (seis centésimos por cento) da Receita Corrente 

Líquida do mesmo período, não excedendo o limite de 0,08% (oito 

centésimos por cento) definido no art. 20, inciso II, alínea “a”, c/c com o § 

1° do mesmo artigo da LC 101/2000; 2.3- Poder Judiciário. No mesmo 

período, as Despesas com Pessoal do Poder Judiciário totalizaram 

R$788.269.000,00 (setecentos e oitenta e oito milhões e duzentos e sessenta 

e nove mil reais), o que correspondeu a 4,40% (quatro inteiros e quarenta 

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 de 6% (seis por cento) definido no artigo 20,  

inciso II, alínea “b” da LC 101/2000; 2.4- Ministério Público do Estado. O 

Ministério Público do Estado do Pará apresentou um total de dispêndios com 

Pessoal na ordem de R$256.372.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões 

e trezentos e setenta e dois mil reais), equivalentes a 1,43% (um inteiro e 

quarenta e três 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 101/2000; 2.5- Todos os valores 

percentuais referentes a Despesas com Pessoal, acima demonstrados, foram 

apurados na forma definida pela STN por meio da Portaria nº. 249/2010. 

Considerando-se a confrontação da execução das despesas com pessoal com 

os limites percentuais legais, constatou-se que os Poderes e Órgãos do 

Estado do Pará não extrapolaram os limites legais individuais durante o 3º 

Quadrimestre de 2016; 3- Quanto às Ações e Serviços Públicos de Saúde 

[art. 198, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal de 1988]:  No exercício de 

2016, o Estado do Pará aplicou, em Despesas Próprias com Ações Públicas de 

Saúde, R$2.019.241.000,00 (dois bilhões e dezenove milhões e duzentos e 

quarenta e um mil reais) que corresponderam a 13,90% (treze inteiros e 

noventas centésimos por cento) de suas Receitas Líquidas resultantes de 

impostos, cujo valor no referido período foi de R$14.530.247.000,00 

(quatorze bilhões e quinhentos e trinta milhões e duzentos e quarenta e sete 

mil reais), cumprindo, assim, o percentual mínimo de 12% determinado p elo 

inciso II do art. 77 do ADCT da Constituição Federal; 4- Quanto às 



9/15 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

SECRETA/SECRETA/CERTIDÕES, DECLARAÇÕES, DILIGÊNCIAS – ETC/Certidões SEFA/Consolidada – Exercícios 2015-2016-2017 (6º Bimestre e 3º Quadrimestre 2017) 

Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino [art. 212 da 

Constituição Federal de 1988]: Em 2016, o Estado do Pará aplicou 

R$3.866.883.000,00 (três bilhões e oitocentos e sessenta e seis milhões e 

oitocentos e oitenta e três mil reais) com a Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino, que corresponderam a 26,61% (vinte e seis inteiros e sessenta e um 

centésimos por cento) de sua Receita Líquida resultantes de Impostos no referido 

período, cumprindo o percentual mínimo de 25% determinado pelo art. 212 da 

Constituição Federal; 5- 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 (LRF)]: As 

Receitas Próprias, realizadas nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, refletem 

o desempenho do Estado do Pará na arrecadação de tributos de sua 

competência (IPVA, ICMS, ITCD e TAXAS), sendo que, por força da Portaria 

STN nº. 212/2001, o Imposto de Renda Retido na Fonte ( IRRF) passou a 

integrar o cômputo das referidas receitas. A previsão e arrecadação dos 

tributos de competência estadual, no exercício de 2016, comportaram-se em 

consonância com os princípios assentados nas Constituições Federal e 

Estadual, e Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como com as normas gerais 

de Direito Tributário, o que demonstra o pleno exercício da competência 

tributária do Estado do Pará; 5.1- Receita Própria do Estado: No exercício 

de 2016, o Estado do Pará realizou 94,03% (noventa e quatro inteiros e três 

centésimos por cento) do valor, inicialmente, previsto na Lei Orçamentária 

Anual, considerando que a previsão inicial de Receita Própria foi de 

R$16.320.184.000,00 (dezesseis bilhões e trezentos e vinte milhões e cento 

e oitenta e quatro mil reais), e o valor efetivamente realizado, no referido 

período, alcançou o montante de R$15.346.636.000,00 (quinze bilhões e 

trezentos e quarenta e seis milhões e seiscentos e trinta e seis mil reais); 5.2- 

Receita Tributária do Estado:  Do montante das Receitas Próprias, 

auferidas no exercício de 2016, a Receita Tributária participou com 80,01% 

(oitenta inteiros e um centésimo por cento), ou seja, R$12.279.304.000,00 

(doze bilhões e duzentos e setenta e nove milhões e trezentos e quatro mil 

reais), apresentando maior desempenho em comparação às apresentadas no 

exercício de 2015, que correspondeu a 78,89% (setenta e oito inteiros e 

oitenta e nove centésimos por cento), e exercício de 2014, com 79,75% 

(setenta e nove inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) , contudo, o 

citado valor corresponde a 93,91% (noventa e três inteiros e noventa e um 

centésimos por cento) dos R$13.075.791.000,00 (treze bilhões e setenta e 

cinco milhões e setecentos e noventa e um mil reais), inicialmente, previstos 

na LOA para o exercício de 2016; por conseguinte, a Receita Tributária 
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arrecadada neste exercício correspondeu a 104,82% (cento e quatro inteiros 

e oitenta e dois centésimos por cento) da arrecadada no exercício anterior; 

5.3- Evolução da Dívida Ativa Tributária do Estado do Pará:  A 

arrecadação da Dívida Ativa Tributária apresentou desempenho de 79,46% 

(setenta e nove inteiros e quarenta e seis centésimos por cento), 

comparando-se o volume realizado com o previsto para o Exercício  de 2016, 

configurando 20,54% (vinte inteiros e cinquenta e quatro centésimos por 

cento) abaixo do previsto, contudo, o estoque da Dívida Ativa Tributária 

diminuiu em 0,39%, (trinta e nove centésimos por cento) em relação ao 

exercício anterior; 5.4- Quanto à Repartição das Receitas Tributárias 

[art. 158 da Constituição Federal e art. 225 da Constituição Estadual]:  

No exercício de 2016, o Estado do Pará transferiu  integralmente aos seus 

municípios o valor devido de R$2.838.378.529,00 (dois bilhões e oitocentos 

e trinta e oito milhões e trezentos e setenta e oito mil e quinhentos e vinte 

nove reais); 6- Homologação dos Relatórios e Informações Contábeis no 

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 

(SICONFI) [art. 51 da Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF)]: As 

homologações do Relatório Resumido de Execução Orçamentária relativo ao 

6º Bimestre e do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º Quadrimestre do 

Exercício de 2016 estão regularizadas de acordo com as exigências 

estabelecidas no dispositivo legal supracitado; 7- Publicação dos 

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária [art. 52 da Lei 

Complementar nº. 101/2000 (LRF), e art. 3º da Resolução nº. 

17.659/2009-TCEPA]: Do 1º ao 6º Bimestre do Exercício de 2016, a 

publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária ocorreu 

tempestivamente, atendendo, portanto, ao disposto nos diplomas legal e 

regulamentar supracitados; 8- Publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal 

[§ 2º do art. 55 da Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF)]: Todos os 

Poderes e Órgãos publicaram os Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao s 

1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2016, inclusive as divulgações em meio 

eletrônico (art. 48 da LRF), tudo em conformidade com o dispositivo legal 

acima mencionado. EXERCÍCIO DE 2017 – As informações, abaixo detalhadas, 

foram baseadas em consultas no SIAFEM (2013 a 2017), no Relatório Resumido 

da Execução Orçamentária (6º Bimestre de 2017) e no Relatório de Gestão Fiscal 

(3º Quadrimestre de 2017) publicados no Diário Oficial do Estado pelos Poderes 

e Órgãos, bem como à luz da Resolução nº. 16.769/2003-TCE/PA; 1- Limite das 

Receitas de Operações de Crédito em Relação às Despesas de Capital – 

Exercício 2017 [art. 167, inciso III, da Constituição Federal de 1988 

(Regra de Ouro) e art. 12, § 2°, da Lei Complementar n°. 101/2000 
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(LRF)]: Do montante da previsão atualizada de Operações de Crédito, no 

valor de R$439.975.000,00 (quatrocentos e trinta e nove milhões e 

novecentos e setenta e cinco mil reais), foram realizados R$342.601.000,00 

(trezentos e quarenta e dois milhões e seiscentos e um mil reais), valores 

inferiores ao total das Despesas de Capital fixadas para o mesmo exercício, 

cuja dotação inicial atualizada foi de R$2.763.846.000,00 (dois bilhões e 

setecentos e sessenta e três milhões e oitocentos e quarenta seis mil reais), 

tendo sido executados, até o 6º bimestre de 2017, R$1.621.343.000,00 (um 

bilhão e seiscentos e vinte e um milhões e trezentos e quarenta três mil 

reais), atendendo ao prescrito no art. 12, § 2°, da Lei Complementar  n°. 

101/2000; 2- Despesas com Pessoal em Relação à Receita Corrente 

Líquida no Exercício de 2017 [art. 23 da Lei Complementar nº. 101/2000 

(LRF)]: 2.1- Quanto ao Poder Executivo, as Despesas com Pessoal 

relativas ao 3º quadrimestre de 2017, corresponderam a R$8.121.552.000,00 

(oito bilhões e cento e vinte e um milhões e quinhentos e cinquenta e dois 

mil reais), equivalentes a 45,08% (quarenta e cinco inteiros e oito 

centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida no valor de 

R$18.015.886.000,00 (dezoito bilhões e quinze milhões e oitocentos e 

oitenta e seis mil reais), não excedendo o limite de 48,60% (quarenta e oito 

inteiros e sessenta centésimos por cento) fixado no artigo 20, inciso II, 

alínea “c”, c/c o § 4° do mesmo artigo da LC 101/2000; 2.2- Poder 

Legislativo. 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 do Estado, o Ministério Público 

de Contas dos Municípios e a Assembleia Legislativa do Estado), apresentou 

um total de dispêndios com pessoal de R$504.672.000,00 (quinhentos e 

quatro milhões e seiscentos e setenta e dois mil reais), equivalentes a 2,80% 

(dois inteiros e oitenta centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida 

do 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; 2.2.1- Analisando-se separadamente, encontram-se os seguintes 

dados: 2.2.1.1- Assembleia Legislativa.  As despesas com pessoal da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará corresponderam a 

R$256.692.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e seiscentos e 

noventa e dois mil reais), equivalentes a 1,42% (um inteiro e quarenta e dois 

centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida do mesmo período, não 

excedendo o limite de 1,56% (um inteiro e cinquenta e seis centésimos por 

cento) definido no art. 20, inciso II, alínea “a”, c/c com o § 1° do mesmo 
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artigo da LC 101/2000; 2.2.1.2- Tribunal de Contas do Estado do Pará.  As 

despesas com pessoal corresponderam a R$112.776.000,00 (cento e doze 

milhões e setecentos e setenta e seis mil reais), equivalentes a 0,63% 

(sessenta e três centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida do 

mesmo período, não excedendo o limite legal de 0,96% (noventa e seis 

centésimos por cento) definido no art. 20, inciso II, alínea “a”, c/c com o § 

1° do mesmo artigo da LC 101/2000; 2.2.1.3- Ministério Público de Contas 

do Estado do Pará. As despesas com pessoal corresponderam a 

R$22.494.000,00 (vinte e dois milhões e quatrocentos e noventa e quatro mil 

reais), equivalentes a 0,12% (doze centésimos por cento) da Receita 

Corrente Líquida do mesmo período, não excedendo o limite de 0,20% (vinte 

centésimos por cento) definido no art. 20, inciso II, alínea “a”, c/c com o § 

1° do mesmo artigo da LC 101/2000; 2.2.1.4- Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará.  As despesas com pessoal corresponderam a 

R$98.388.000,00 (noventa e oito milhões e trezentos e oitenta e oito mil 

reais), equivalentes a 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) da 

Receita Corrente Líquida do mesmo período, não excedendo o limite legal 

de 0,60% (sessenta centésimos por cento) definido no art. 20, inciso II, 

alínea “a”, c/c com o § 1° do mesmo artigo da LC 101/2000; 2.2.1.5- 

Ministério Público de Contas dos Municípios de Estado do Pará.  As 

despesas com pessoal corresponderam a R$14.322.000,00 (quatorze milhões 

e trezentos e vinte e dois mil reais), equivalentes a 0,08% (oito centésimos 

por cento) da Receita Corrente Líquida do mesmo período, não excedendo o 

limite de 0,08% (oito centésimos por cento) definido no art. 20, inciso II, 

alínea “a”, c/c com o § 1° do mesmo artigo da  LC 101/2000; 2.3- Poder 

Judiciário. No mesmo período, as Despesas com Pessoal do Poder 

Judiciário totalizaram R$816.930.000,00 (oitocentos e dezesseis milhões e 

novecentos e trinta mil reais), o que correspondeu a 4,53% (quatro inteiros e 

cinquenta e três 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 de 6% (seis por 

cento) definido no artigo 20, inciso II, alínea “b” da LC 101/2000; 2.4- 

Ministério Público do Estado. O Ministério Público do Estado do Pará 

apresentou um total de dispêndios com Pessoal na ordem de 

R$336.768.000,00 (trezentos e trinta e seis milhões e setecentos e sessenta e 

oito mil reais), equivalentes a 1,87% (um inteiro e oitenta e sete 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 101/2000; 2.5- Todos os valores percentuais referentes a 
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Despesas com Pessoal, acima demonstrados, foram apurados na forma 

definida pela STN por meio da Portaria nº. 249/2010. Considerando-se a 

confrontação da execução das despesas com pessoal com os limites 

percentuais legais, constatou-se que os Poderes e Órgãos do Estado do Pará 

não extrapolaram os limites legais individuais durante o 3º Quadrimestre de 

2017; 3- Quanto às Ações e Serviços Públicos de Saúde [art. 198, §§ 2º e 

3º, da Constituição Federal de 1988]:  No exercício de 2017, o Estado do 

Pará aplicou, em Despesas Próprias com Ações Públicas de Saúde, 

R$2.158.735.000,00 (dois bilhões e cento e cinquenta e oito milhões e 

setecentos e trinta e cinco mil reais) que corresponderam a 14,90% (quatorze 

inteiros e noventa centésimos por cento) de suas Receitas Líquidas 

resultantes de Impostos, cujo valor no referido período foi de 

R$14.487.857.000,00 (quatorze bilhões e quatrocentos e oitenta e sete 

milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil reais), cumprindo, assim, o 

percentual mínimo de 12% determinado pelo inciso II do art. 77 do ADCT da 

Constituição Federal; 4- Quanto às Despesas com a Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino [art. 212 da Constituição Federal de 1988]: 

Até o 6º bimestre de 2017, o Estado do Pará aplicou R$3.893.189.000,00 (três 

bilhões e oitocentos e noventa e três milhões e cento e oitenta e nove mil reais) 

com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o equivalente a 26,87% (vinte e 

seis inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) de sua Receita Líquida de 

Impostos no referido período, percentual superior ao limite mínimo 

constitucional de 25% determinado pelo art. 212 da Constituição Federal; 5- 

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 (LRF)]: As Receitas Próprias, realizadas 

nos exercícios de 2015, 2016 e 2017, refletem o desempenho do Estado do 

Pará na arrecadação de tributos de sua competência ( IPVA, ICMS, ITCD e 

TAXAS), sendo que, por força da Portaria STN nº. 212/2001, o Imposto de 

Renda Retido na Fonte (IRRF) passou a integrar o cômputo das referidas 

receitas. A previsão e arrecadação dos tributos de competência estadual, até 

o 6º bimestre de 2017, comportaram-se em consonância com os princípios 

assentados nas Constituições Federal e Estadual, e Lei Orçamentária Anual 

(LOA), bem como com as normas gerais de Direito Tributário, o que 

demonstra o pleno exercício da competência tributária do Estado do Pará; 

5.1- Receita Própria do Estado: No exercício de 2017, o Estado do Pará 

realizou 102,10% (cento e dois inteiros e dez centésimos por cento) do 

valor, inicialmente, previsto na Lei Orçamentária Anual, considerando que a 

previsão inicial de realização da Receita Própria foi de R$15.453.192.000,00 
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(quinze bilhões e quatrocentos e cinquenta e três milhões e cento e noventa 

e dois mil reais), e o valor efetivamente realizado, no referido período, 

alcançou o montante de R$15.777.542.000,00 (quinze bilhões e setecentos e 

setenta e sete milhões e quinhentos e quarenta e dois mil reais); 5.2- Receita 

Tributária do Estado:  Do montante das Receitas Próprias, auferidas  no 

exercício de 2017, a Receita Tributária participou com 79,72% (setenta e 

nove inteiros e setenta e dois centésimos por cento), ou seja, 

R$12.577.125.000,00 (doze bilhões e quinhentos e setenta e sete milhões e 

cento e vinte e cinco mil reais), apresentando estabilidade em comparação às 

apresentadas no exercício de 2016, que correspondeu a 80,01% (oitenta 

inteiros e um centésimo por cento), e exercício de 2015, com 78,89% 

(setenta e oito inteiros e oitenta e nove centésimos por cento), contudo, o 

citado valor corresponde a 103,59% (cento e três inteiros e cinquenta e nove 

centésimos por cento) dos R$12.141.253.000,00 (doze bilhões e cento e 

quarenta e um milhões e duzentos e cinquenta e três mil reais), inicialmente, 

previstos na LOA para o exercício de 2017; por conseguinte,  a Receita 

Tributária arrecadada até o 6º bimestre de 2017 correspondeu a 102,42% 

(cento e dois inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) da arrecadada 

em relação ao exercício anterior; 5.3- Evolução da Dívida Ativa Tributária 

do Estado do Pará: A arrecadação da Dívida Ativa Tributária apresentou 

alto desempenho, realizando R$111.896.000,00 (cento e onze milhões e 

oitocentos e noventa e seis mil reais), ou seja, 156,47% (cento e cinquenta e 

seis inteiros e quarenta e sete centésimos por cento), do volume inicialmente 

previsto para o Exercício de 2017, estabelecido em R$71.515.000,00 

(setenta e um milhões e quinhentos e quinze mil reais); contudo, o estoque 

da Dívida Ativa Tributária aumentou em 55,21%, (cinquenta e cinco inteiros 

e vinte e um centésimos por cento) em relação ao exercício anterior; 5.4- 

Quanto à Repartição das Receitas Tributárias [art. 158 da Constituição 

Federal e art. 225 da Constituição Estadual]: Dos tributos arrecadados, 

até o 6º bimestre de exercício de 2017, o Estado do Pará transferiu aos seus 

municípios o valor de R$2.907.990.000,00 (dois bilhões e novecentos e sete 

milhões e novecentos e noventa mil reais), exatamente igual ao montante 

efetivamente devido, não restando diferença a ser recolhida no exercício 

seguinte; 6- Homologação dos Relatórios e Informações Contábeis no 

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 

(SICONFI) [art. 51 da Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF)]: As 

homologações do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (relativo 

ao 6º Bimestre) e do Relatório de Gestão Fiscal (relativo ao 3º 

Quadrimestre) do Exercício de 2017, estão regularizadas de acordo com as 
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exigências estabelecidas no dispositivo legal supracitado; 7- Publicação dos 

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária [art. 52 da Lei 

Complementar nº. 101/2000 (LRF), e art. 3º da Resolução nº. 

17.659/2009-TCEPA]: As publicações dos Relatórios Resumidos da 

Execução Orçamentária, até o 6º Bimestre de 2017, ocorreram 

tempestivamente, atendendo, portanto, ao disposto nos diplomas legal e 

regulamentar supracitados; 8- Publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal 

[§ 2º do art. 55 da Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF)]: As 

Publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal dos Poderes  e Órgãos, 

referentes ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2017, ocorreram dentro do prazo 

legal, exceto o Ministério Público do Estado que o publicou com atraso de 

05 (cinco) dias o relatório relativo ao 2º quadrimestre; todavia, referida 

publicação, ainda que intempestiva, isenta o Estado das sanções impostas 

pelo § 2° do art. 51 da Lei Complementar n°. 101/2000. Por fim, as 

publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal do ano de 2017 estão 

regularizadas, inclusive as divulgações por meio eletrônico (art. 48 da LRF). 

O referido é verdade e disso dou fé. E para constar, eu, José Tuffi Salim Junior, 

Secretário-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Pará, lavrei, conferi e expedi a 

presente certidão, que vai por mim assinada e visada pela Presidência. 

Belém, 05 de março de 2018. 
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