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Quando duas pessoas estão em um processo comunicativo, quanto mais próxima uma da outra, quanto mais 

em comum são os elementos componentes da mensagem a ser transmitida, maiores são as chances de ser 

bem-sucedido o diálogo e entendida a mensagem, de maneira que os personagens sintam-se satisfeitos com 

os resultados alcançados, principalmente quando servem para atender plenamente as necessidades e as 

expectativas envolvidas.

Por isso o TCE, ao perceber a necessidade de se aproximar, fisicamente, dos seus jurisdionados, de modo que 

pudesse abrir e manter com eles um canal de diálogo constante e eficaz, inaugurou a primeira representação 

do órgão fora da capital desde que foi criado, em 1947. Santarém, no oeste no estado do Pará, foi escolhida 

para receber a 1ª UR – TCE/PA por estar situada em uma região estratégica, física, social e economicamente. 

A “peróla do Tapajós” exerce enorme influência sobre dezenas de municípios. 

A partir dessa instalação, o TCE tem como receber e atender com muito mais rapidez as demandas de seus 

jurisdicionados, quanto aos processos de prestação e tomadas de contas, além de recursos, demais proces-

sos e providências diversas, de modo que as condições para atender às solicitações do tribunal, bem como 

as informações que julgar necessárias para garantir a satisfação de seus interesses, estejam à disposição dos 

jurisdicionados.

Uma boa leitura a todos.

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará, aprovou no dia 24 de junho o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do Tribunal de Contas do Estado. Após a 
aprovação, o Plano de Cargos será encaminhado para sanção do governador Simão 
Jatene.

APROVAÇÃO DO PCCR
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A oitava edição do Congresso Brasileiro de Controle Interno e Externo – Coninter -, 

que aconteceu nos dias 08 e 09 de maio, no Rio de Janeiro, debateu alguns dos temas 

de maior evidência atualmente no âmbito dos Tribunais de Contas e do controle ex-

terno no Brasil. O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA), conselheiro 

Cipriano Sabino, e o conselheiro Ivan Cunha representaram o tribunal e comparece-

ram ao evento que reuniu conselheiros, auditores e técnicos de todo o Brasil.

O objetivo do Coninter é capacitar servidores e gestores que atuam nas áreas de 

controle interno e externo, contábil e de planejamento com informações atualizadas 

na criação, execução e desenvolvimento da auditoria interna, apresentando roteiros, 

procedimentos e experiências de sucesso.

Segundo o coordenador científico do congresso, conselheiro Antonio Carlos Flores de 

Moraes (TCM-RJ), na Constituição Federal de 1988 foi previsto um sistema de contro-

le (artigos 70 a 75) inigualável no mundo inteiro. Por essa razão, afirma ele, torna-se 

fundamental a formação de uma estrutura com vistas à troca de experiências, su-

gestões, análises de situações concretas, “para que, mais do que nunca o orçamento 

público atenda às necessidades da sociedade brasileira, não só em saúde e educação, 

mas em todos os aspectos de políticas públicas que permitam o pleno respeito aos 

princípios estabelecidos na ordem econômica e social da Carta Magna”, destacou.

Ainda segundo ele, o Coninter é o foro perfeito para o aprofundamento do diálogo 

entre as entidades responsáveis pelo controle da Administração Pública nacional. 

Nesta oitava edição foram debatidos temas, como: os novos rumos da Lei da Ficha 

Limpa, corrupção pública e privada, a gestão de resíduos sólidos e sua diversidade de 

contratos: a questão do controle; Planejamento e Fiscalização: Alicerces das Contra-

tações na Administração Pública, entre outros.

A palestra “A Nova Lei Anticorrupção: Uma visão dos Tribunais de Contas”, proferida 

pelo ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Benjamin Zymler, 

encerrou a programação.

Reunião

CONSELHEIROS PARTICIPAM DO 8º CONINTER

Cons. Cipriano Sabino, ministro Benjamin Zymler e o presidente da ATRICON, cons. Valdecir Pascoal

Ao centro, o presidente da ATRICON, cons. Valdecir Pascoal com os conselheiros do TCE-PA, Ivan Cunha e Cipriano Sabino

Conselheiros do TCE-PA, Ivan Cunha e Cipriano Sabino na palestra de abertura do evento Mesa Oficial do 8º CONINTER
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Contas de Governo

TCE APROVA PARECER PRÉVIO DE 2013

O Tribunal de Contas do Estado do Pará 

– TCE – PA, em cumprimento ao disposto 

no art. 116, inciso I, da Constituição Es-

tadual, apreciou as Contas do Governa-

dor Simão Jatene, referentes ao exercício 

2013, em sessão extraordinária realizada 

no dia 28 de maio, no Plenário Conse-

lheiro Emílio Martins.

Presentes à sessão os conselheiros Ci-

priano Sabino de Oliveira Jr, presidente 

do TCE e relator das contas, Luis Cunha, 

vice-presidente, André Dias, corregedor, 

Nelson Chaves e Ivan Barbosa. Pelo Go-

verno do Estado, compareceram José 

Tostes, Secretário de Estado da Fazenda, 

Caio Trindade, Procurador Geral do Esta-

do, Roberto Paulo Amoras, Auditor Ge-

ral do Estado e Maria do Céu Guimarães 

Alencar, Secretária de Estado de Planeja-

mento, Orçamento e Finanças.

O conselheiro Luis Cunha assumiu a pre-

sidência da sessão, entregando em se-

guida a palavra para a manifestação do 

conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Jr. O relator agradeceu o apoio recebido 

da equipe técnica e comissão de servi-

dores no curso dos trabalhos de análise 

para a feitura do relatório, destacando 

que dentre os membros da equipe mui-

tos foram aprovados no último concurso 

público.

O conselheiro Cipriano Sabino observou 

ainda que todos os anos o TCE escolhe 

um tema para apresentar no relatório 

das Contas do Governador, e que neste 

ano a Educação está presente em um 

capítulo especial. O relator considerou 

relevante a escolha em razão de uma 

peculiaridade: o tribunal, credenciado 

pelo Banco Interamericano de Desenvol-

vimento - BID, auditará os 350 milhões 

de dólares que o Governo do Estado 

aplicará na educação nos próximos anos, 

como fruto do financiamento obtido jun-

to àquele organismo internacional.

Após essas considerações iniciais, o rela-

tor solicitou que o membro da comissão 

técnica e diretor do DCE, Reinaldo dos 

Santos Valino, apresentasse parte dos 

principais aspectos do relatório: Mapa 

da Exclusão Social, Instrumentos de Pla-

nejamento Governamental, Execução 

Orçamentária e Demonstrações Contá-

beis.

Quanto ao Mapa da Exclusão Social, que 

traz um diagnóstico anual e regionaliza-

do da  exclusão social no Estado do Pará, 

Reinaldo Valino apontou no relatório as 

variações positivas nos itens: crescimen-

to da expectativa de vida no estado do 

Pará; evolução do PIB per capita; redu-

ção da taxa de desemprego; elevação 

do nº de centros e postos de saúde por 

10.000 hab. e a elevação do percentual 

de domicílios com coleta de lixo.

Por outro lado, houve variações nega-

tivas no Mapa da Exclusão, segundo o 

relatório, nos itens: distribuição de ren-

da, com o aumento da concentração de 

renda; educação, com redução da média 

entre a taxa de alfabetização e a taxa de 

matrícula combinada; saúde, com a di-

minuição do nº de leitos hospitalares por 

1.000 hab.; e população em situação de 

risco nas ruas, com o aumento da pro-

porção de pessoas vivendo em domicí-

lios improvisados no Pará.

Em seguida, o auditor de controle ex-

terno do TCE e membro da comissão de 

análise das contas, Antônio Carlos Sales 

Ferreira Júnior, apresentou os demais tó-

picos do relatório: Gestão Fiscal, Limites 

Legais e Constitucionais, Monitoramento 

das Recomendações e Recomendações.

Os limites legais e constitucionais se 

destacam em razão das seguintes infor-

mações: quanto ao Fundeb, o Pará con-

tribuiu com R$2,1 bilhões, recebendo o 

retorno de R$1,6 bilhão. Deste montan-

te, o estado aplicou R$958.560.000 na 

remuneração de profissionais do magis-

tério da educação básica, ou seja 99,85% 

do limite de 60%.  Na saúde, o limite 

constitucional a ser aplicado é de 12% da 

receita líquida de impostos; o Governo 

aplicou R$1,5 bilhão dos R$11,3 bilhões, 

Conselheiros e autoridades do governo do Estado

representando 13,54%. Quanto à publi-

cidade, o Governo aplicou apenas 0,22% 

da receita, aquém portanto do limite 

constitucional de 1%.

Quanto às recomendações, das 26 pre-

sentes no relatório das contas de 2012, 

apenas 23 foram avaliadas. 03 recomen-

dações sobre o PPA não foram avaliadas 

em decorrência da Lei nº 7.763/2013 

que ampliou o prazo para encaminha-

mento ao TCE, as quais chegaram após 

a conclusão do relatório das contas de 

2013. Das 23 recomendações, 08 foram 

atendidas, 02 atendidas parcialmente, e 

13 não foram atendidas. Quanto às reco-

mendações no relatório de 2103, 11 são 

novas e 17 foram reiteradas.

Após a leitura dos principais aspectos do 

relatório, o conselheiro Cipriano Sabino 

concedeu a palavra ao representante do 

Governador, José Tostes. O Secretário da 

Fazenda, preliminarmente, parabenizou 

o TCE pela inauguração da Unidade Re-

gional em Santarém, que, segundo ele, 
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Conselheiros e membros da comissão das contas de governo 2013

Conselheiro Ivan Cunha

Conselheiro Cipriano Sabino, relator das contas 2013

Reinaldo Valino, diretor do DCE

Conselheiro André Dias

Conselheiro Nelson Chaves

Antônio Carlos Sales Ferreira Júnior, auditor de controle externo

Conselheiro Luís Cunha

revela a visão do tribunal em estar mais 

próximo das necessidades dos jurisdicio-

nados, levando orientação e esclareci-

mentos aos gestores.

Em seguida, o secretário, ao ponderar 

sobre o relatório, reconheceu as dificul-

dades em atender as recomendações do 

TCE. No entanto, avaliou como positivo 

o fato delas apresentarem diminuição 

desde 2011.

Após a manifestação do Ministério Públi-

co de Contas favorável ao envio do pa-

recer prévio das contas do Governador 

à ALEPA, o conselheiro Cipriano Sabino 

apresentou seu voto ao Plenário.

Ressaltando que as recomendações indi-

cadas no relatório, ainda que não impe-

çam a aprovação das contas, requerem 

atenção especial dos órgãos que inte-

gram o Poder Executivo, observando, 

ainda, que a análise técnica das contas 

do Governador não impede o julgamen-

to das contas dos demais jurisdiciona-

dos da Administração Pública Estadual, 

o Excelentíssimo Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Jr, votou pela emissão 

de parecer prévio favorável à aprovação 

das Contas do Governador, exercício de 

2013.

O conselheiro Cipriano Sabino ainda 

apresentou em seu voto a proposta de 

uma  Auditoria Operacional na área de 

Mineração do Estado do Pará, cujos ter-

mos serão definidos pelo Plenário.

O relator também estabeleceu o prazo 

de 180 dias para que o Poder Executivo 

envie ao TCE informações a respeito das 

recomendações constantes no relatório, 

o qual será enviado à Assembleia Legis-

lativa do Estado do Pará até o dia 03 de 

junho, para o devido julgamento.  

Após a leitura do voto, os conselheiros, 

parabenizando ao relator e à sua equipe 

técnica pelo relatório apresentado, vota-

ram e, unanimemente, acompanharam o 

relator pela aprovação do Parecer Prévio 

das Contas do Governador, exercício de 

2013.  

Como resultado dos julgamentos ocorridos no Plenário do 

TCE em maio e junho, cerca de 3,5 milhões de reais foram 

glosados em razão das irregularidades presentes nos au-

tos. 

Dentre os processos julgados, merece destaque a presta-

ção de contas do Hospital Regional de Tucuruí, exercício 

2010, tendo como responsável a sra. Ana Paula Magalhães, 

que foi considerada em débito junto ao erário no valor de 

R$1.000.000,00, acrescido da multa de R$110.379,56. 

A tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

Xinguara também chama a atenção, uma vez que seus 

responsáveis, srs. Itamar Rodrigues Mendonça e Fran-

cisco Jacinto Brandão, terão que devolver aos cofres do 

estado R$708.035,38 e R$360.000,00, respectivamente, 

pela ausência de documentos comprobatórios do uso dos 

recursos recebidos.

SESSÕES PLENÁRIAS: 3,5 MILHÕES EM DEVOLUÇÃO
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Fórum sobre drogas

CONS. NELSON CHAVES REPRESENTA TCE NO EVENTO
O conselheiro Nelson Chaves represen-

tou o Tribunal de Contas do Estado do 

Pará (TCE-PA) no I Fórum de Políticas Pú-

blicas sobre Drogas. O encontro realiza-

do pela Assembleia Legislativa do Estado 

(ALEPA) teve o apoio do TCE e aconteceu 

no Hangar em 07 de maio, com a presen-

ça de autoridades municipais, estaduais 

e nacionais, tendo como objetivo discu-

tir os malefícios das drogas

Durante a programação houve uma 

apresentação de peça teatral encenada 

por alunos de escolas públicas abordan-

do o drama que as drogas levam às famí-

lias dos envolvidos.

 “O Fórum surgiu da necessidade de se 

falar abertamente sobre as drogas e de 

trocar informações sobre o assunto. As 

drogas não escolhem raça, classe social 

ou idade. Por isso, é importante infor-

mar e prevenir a sociedade sobre os ma-

lefícios desse vício, que vem destruindo 

várias famílias brasileiras”, ressaltou o 

presidente da ALEPA, deputado Márcio 

Miranda.

“Esse é um evento de grande importân-

cia e é uma honra estar aqui. Me sinto 

emocionado em ver mais de 1.300 pes-

soas participando, com as autoridades 

debatendo este tema que está presente 

na realidade do nosso Estado e do Bra-

sil. As drogas podem destruir o futuro 

dos jovens cidadãos, e com a prevenção 

se pode diminuir essa triste realidade”, 

completou o conselheiro Nelson Chaves.

Ao final dos debates, um depoimento 

chamou a atenção e emocionou os parti-

cipantes do seminário. Gustavo Roberto 

de 33 anos é detento do Sistema Peni-

tenciário do Estado do Pará. Condenado 

por tráfico e roubo, Gustavo foi usuário 

de todos os tipos de drogas e falou que 

isso foi a porta para entrar no mundo 

do crime. “A droga acabou com a minha 

vida e da minha família. Estou preso des-

de os 18 anos, mas há 8 estou limpo, sem 

usar nenhuma substância”, explicou.

Gustavo Roberto é um dos mais de 

12.000 presos no Pará e integra o projeto 

“Conquistando a Liberdade”, da SUSIPE, 

que ajuda a reintegração dos detentos 

na sociedade. Segundo o diretor do sis-

tema penitenciário, coronel André Luiz 

de Almeida e Cunha, o tráfico de drogas 

é a segunda causa de todas as detenções 

no Estado.

De acordo com o secretário de Segu-

rança Pública do Estado (SEGUP), Luis 

Fernandes, as drogas são as principais 

causas dos crimes no Brasil. “Cerca de 

70% dos homicídios têm relação com as 

drogas. Esse fórum pode ser mais um ca-

minho para a redução da violência, por 

isso temos que trabalhar na prevenção”, 

concluiu o secretário.

 

Fórum surgiu de ideia do Cons. Nelson 

Chaves

Em março de 2013 o conselheiro Nelson 

Chaves sugeriu ao presidente da ALEPA 

mostrar as ações que o Poder Legislativo 

pode realizar no combate e na preven-

ção às drogas, instruindo também os 

municípios do interior do Estado sobre o 

problema. 

PRESIDENTE REPRESENTA TCE NO DIA DA MARINHA
NA COMEMORAÇÃO DA BATALHA NAVAL DO RIACHUELO, DATA MAGNA DA MARINHA, INSTITUIÇÃO CONCEDE ORDEM DO MÉRITO NAVAL

Atendendo ao convite do comandante do 4º Distrito Naval, vice-almirante Edlander 

Santos, o presidente do TCE-PA, conselheiro Cipriano Sabino, participou da cerimônia 

alusiva ao 149º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo. Na “Data Magna” da Ma-

rinha, a instituição outorgou a Ordem do Mérito Naval para instituições, autoridades 

e personalidades.

A celebração aconteceu em 11 de junho no Centro de Instrução Almirante Braz de 

Aguiar (CIABA). Autoridades civis e militares compareceram à cerimônia, entre elas, a 

presidente do TJE-PA, desembargadora Luzia Nadja Nascimento, o comandante mili-

tar do Norte, general de Exército, Oswaldo de Jesus Ferreira, o senador Flexa Ribeiro, 

entre outras.

Batalha do Riachuelo

A Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida em 11 de junho de 1865, marcou a vitória 

do Brasil sobre o Paraguai na guerra da Tríplice Aliança, com bloqueio dos rios Pa-

raná e Paraguai. O apoio às forças oponentes foi interrompido e, posteriormente, a 

passagem das tropas terrestres e marítimas brasileiras foi permitida, com a Marinha 

assegurando ajuda logística e livre navegação na Bacia do Prata.
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No dia 21 de maio, Santarém, a mais 

populosa cidade do Oeste estadual, re-

cebeu a Unidade Regional 1 do TCE-PA. 

Com a inauguração da UR1 ficou muito 

mais fácil prestar contas sobre a utiliza-

ção dos recursos públicos estaduais para 

todos os ordenadores de despesas que 

trabalham nas regiões do Baixo Amazo-

nas, Tapajós e do Xingu, todas localiza-

das na região Oeste do estado. Foram 

necessárias quase sete décadas para que 

o Tribunal de Contas do Estado do Pará 

(TCE-PA) instalasse a sua primeira unida-

de no interior paraense. 

 “Em nome do município de Santarém 

posso afirmar que hoje é um dia muito 

especial e a razão é a inauguração desta 

sede do TCE-PA. A sua instalação é fruto 

da sensibilidade dos conselheiros do tri-

bunal, que liderados pelo seu presiden-

te, Cipriano Sabino, estão nesta data ofe-

recendo aos responsáveis pela utilização 

dos recursos estaduais, todos os serviços 

antes somente disponíveis em Belém. 

Imagine a mudança de paradigma para 

todos os prefeitos e demais ordenadores 

de cada município da nossa região que, 

a partir de agora, podem receber todos 

os esclarecimentos, emitir certidões e, 

sobretudo, prestar suas contas na nossa 

querida Santarém”, disse o prefeito da 

cidade, Alexandre Von.

Para mensurar o impacto da inauguração 

do TCE em Santarém, basta que se ima-

gine a diferença entre sair de algum dos 

outros 28 municípios agora contempla-

dos, a maioria deles com mais de 1.000 

quilômetros de distância da capital, ou 

dirigir-se a Santarém para fazer qualquer 

serviço que era feito exclusivamente em 

Belém. A única exceção são as análises e 

julgamentos realizados pelos conselhei-

ros, que continuarão ocorrendo no ple-

nário da sede do tribunal na capital.

“Esta inauguração histórica para o TCE-

-PA foi pensada, prevista e incluída no 

planejamento estratégico que estamos 

cumprindo rigorosamente, e que com-

preende os anos de 2011 a 2015. Ela tem 

como objetivo a descentralização dos 

nossos serviços, e se associa à realização 

do programa de interiorização do tribu-

nal, que já levou um verdadeiro mutirão 

de capacitação para as regiões Nordeste, 

Oeste, Sudeste e para o Marajó, onde 

capacitou mais de 1900 participantes, 

de 90 cidades. A chegada do TCE ao in-

terior paraense também significa um 

resgate com os nossos irmãos paraen-

ses. O tribunal vai inaugurar as unidades 

regionais em cada uma dessas regiões e 

Marabá, pela sua importância histórica 

e econômica, será a próxima, provavel-

mente, já no mês de agosto”, afirmou o 

presidente do TCE, Cipriano Sabino.

A função pedagógica do TCE também 

foi reconhecida pelo prefeito Alexan-

dre Von, pelo deputado estadual Nélio 

Aguiar, representante da Assembleia Le-

gislativa na inauguração e pelo auditor 

geral do Estado, Roberto Paulo Amoras, 

que representou o governador Simão 

Jatene na cerimônia. “São notórios os 

avanços na orientação e na capacitação 

que o TCE vem realizando nos últimos 

anos. E a capacitação para mais de 300 

participantes é mais uma prova disso”, 

disse Amoras.

Descentralização

APÓS 67 ANOS TCE INAUGURA REPRESENTAÇÃO FORA DE BELÉM

Cons. Cipriano Sabino e o auditor geral do Estado, Roberto Paulo Amoras, descerram a placa comemorativa

Cons. Ivan Cunha e o procurador geral do MPCE, descerram a placa comemorativa

Cons. Cipriano Sabino fala sobre relevância da UR1 - Santarém
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Serviços e Capacitação

O protocolo da Unidade Regional já está 

apto para o recebimento de prestações 

de contas e de recursos, para a apre-

sentação de defesa e requerimentos 

diversos. No atendimento ao cidadão, a 

solicitação e entrega de certidões, regu-

larização de dívidas, consulta a proces-

sos, orientação sobre prestações de con-

tas e treinamento também já iniciaram.

A inauguração do TCE contou com a pre-

sença de autoridades municipais e esta-

duais, entre elas, os conselheiros do TCE 

Luís Cunha e Ivan Cunha e os prefeitos 

de Óbidos, Mario Henrique Guerreiro, 

de Rurópolis, Pablo Gomes e de Trairão, 

Danilo Miranda. O presidente da Câma-

ra Municipal de Monte Alegre, Anselmo 

Picanço e a ex-prefeita Maria do Carmo 

Martins também prestigiaram a cerimô-

nia.

TCE realiza capacitação para 29 municí-

pios no Oeste do Pará 

Cerca de 300 pessoas participaram, du-

rante a manhã e a tarde de sexta-feira 

23 de maio, da capacitação realizada no 

auditório do Barrudada Tropical Hotel 

pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Pará (TCE/PA). As palestras realizadas em 

Santarém, no Oeste do Pará, reuniram 

integrantes dos setores público e privado 

de 29 municípios. O Ciclo de Aperfeiçoa-

mento da Gestão Pública é uma iniciativa 

que já chegou a várias cidades do inte-

rior, e que tem como principal objetivo 

aperfeiçoar os trâmites da prestação de 

contas de todos os setores e instituições 

públicas que fazem uso de recursos pro-

venientes do tesouro estadual.

A capacitação realizada para os jurisdi-

cionados faz parte da programação de 

entrega da Unidade Regional 01 do Tri-

bunal de Contas do Estado no Oeste do 

Pará. “A falta de informação e de escla-

recimento são os principais motivos para 

que muitas prestações (de contas) sejam 

rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Es-

tado. Por isso o TCE percorre o Estado, as 

cidades, com esse trabalho de informa-

ção e esclarecimento”, ressaltou o presi-

dente do TCE Cipriano Sabino.

Os palestrantes Julival Silva Rocha, Pa-

trícia Sarmento dos Santos, Milene Dias 

Cunha e Odilon Inácio Teixeira, todos 

auditores do Tribunal de Contas do Es-

tado, abordaram temas voltados para a 

correta prestação de contas, entre eles, 

Improbidade Administrativa, Restrições 

e Limites em Ano Eleitoral e Final de 

Mandato, Prestação e Tomada de Contas 

e A Importância do Controle Interno. “A 

grande participação do público mostrou 

que as pessoas, os gestores e as institui-

ções têm todo interesse em realizar cor-

retamente os trâmites exigidos pelo TCE, 

o que reflete, por sua vez, na correta uti-

lização dos recursos públicos estaduais”, 

avaliou o auditor Odilon Teixeira.

Entre os participantes estavam prefei-

tos, secretários municipais, servidores 

públicos ligados às áreas financeira e 

administrativa, membros da sociedade 

civil organizada e vários estudantes dos 

Cons. Cipriano Sabino e Luís Cunha convidam autoridades para conhecer a UR1 - Santarém

Cons. Cipriano Sabino exibe selo comemorativo

Prefeitos de Santarém e Óbidos, Alexandre Von e Mário Henrique Guerreiro  recebem as primeiras certidôes expedidas pela UR1 - Santarém
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cursos ligados à gestão pública. “Nossos 

professores têm a teoria, mas nem sem-

pre, a prática. Essas palestras nos deram 

a oportunidade de poder entender mui-

ta coisa sobre a gestão pública na práti-

ca. Uma oportunidade muito rica para 

nós, que ano que vem nos formamos 

profissionalmente em Gestão Pública”, 

explicou a acadêmica do Curso de Ges-

tão Pública da Universidade Federal do 

Oeste do Pará (Ufopa), Edivânia Lopes.

A descentralização do Tribunal de Contas 

do Estado e a realização de uma nova 

rodada de capacitação para os jurisdicio-

nados em Santarém favorecem, sobretu-

do, os municípios que antes realizavam 

verdadeiras maratonas até a capital para 

poder resolver pendências relacionadas 

às prestações de contas. “A presença 

do TCE em Santarém, por exemplo, nos 

permite sair do município (de Oriximi-

ná), resolver uma determinada situação 

e voltar, no mesmo dia, para casa”, ex-

plica a auxiliar da Assessoria Jurídica de 

Oriximiná, Caroline Jordano. Para o pro-

curador municipal de Curuá, no extremo 

oeste do Pará, Roberto Mongioli, a capa-

citação realizada pelo TCE em Santarém 

reforça a presença do Estado na região. 

“O Oeste do Pará é uma região distan-

te da capital. Fico feliz em saber que o 

TCE entende isso e vem ao encontro dos 

municípios por meio dessa capacitação e 

dos esclarecimentos aqui apresentados”, 

resumiu.

Até o final do ano, novas rodadas de ca-

pacitação serão realizadas pelo Tribunal 

de Contas do Estado nos municípios de 

Cametá e Marabá. Esse último município 

tem previsão de receber, no segundo se-

mestre de 2014, a Unidade Regional 02 

do TCE. “Os trabalhos estão adiantados e 

até o final de agosto estaremos em Ma-

rabá, realizando o mesmo tipo de traba-

lho que fizemos aqui em Santarém, para 

entregar uma nova unidade regional do 

TCE. Uma unidade que vai fortalecer a 

descentralização do Tribunal (de Contas 

do Estado e favorecer uma nova gama de 

municípios do interior do Pará”, concluiu 

o presidente do TCE, conselheiro Cipria-

no Sabino.

Mesa Oficial de Abertura do Ciclo de Aperfeiçõamento em Santarém Cons. Cipriano Sabino, dá boas vindas aos participantes

Auditora Patrícia Sarmento

Auditório do Hotel Barrudada, em Santarém, lotado

Auditor Julival Rocha Auditora Milene Cunha

Auditor Odilon TeixeiraConselheiro Luís Cunha Subprocurador Guilherme  Sperry 
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Conselheiros do TCE, Nelson Chaves, Luís Cunha, Lourdes Lima, Ivan Cunha, Cipriano Sabino, André Dias e o Governador do Estado, Simão Jatene

Presidente do TCE, Cipriano Sabino outorga medalha ao Governador do Estado, Simão Jatene Governador Simão Jatene recebe diploma das mãos do Presidente do TCE, Cipriano Sabino

Governador do Estado, Simão Jatene

Medalha Serzedello Corrêa

TCE OUTORGA MEDALHA AO GOVERNADOR
Em sessão solene no dia 04 de junho, o 

TCE-PA outorgou ao governador Simão 

Jatene a medalha Serzedello Corrêa 

“Classe A”, a mais alta honraria do tri-

bunal. A proposição foi feita pelo conse-

lheiro Cipriano Sabino, com o apoio dos 

demais conselheiros. 

“Esta é uma cerimônia especial e alegre, 

agradeço a todos os presentes e em es-

pecial ao governador Simão Jatene. A 

decisão pela entrega da medalha rece-

beu apoio unânime do Plenário, pois é 

uma demonstração de agradecimento 

ao governador pela relação institucional 

sempre respeitosa  com o Tribunal de 

Contas, e por sua atuação em favor do 

Estado do Pará”, afirmou o presidente do 

TCE, conselheiro Cipriano Sabino.

Em seu discurso, o governador ressaltou 

que divide a medalha com toda a popu-

lação do Estado. “Entendo que toda ta-

refa é coletiva e que esta medalha se re-

fere a mais um comportamento do que a 

uma pessoa. Nestes tempos que aparen-

temente ética e política estão tão distan-

tes, você ser homenageado pelo Tribunal 

de Contas do Estado com uma medalha, 

que aponta para princípios éticos, é algo 

que sensibiliza e emociona. Com isso 

nada mais justo que dividir com todo o 

paraense que me ajudou a chegar aqui”. 

Histórico

A medalha Serzedello Corrêa “Classe 

A”, foi instituída em 09 de outubro de 

1970, e é conferida pelo Plenário do Tri-

bunal de Contas do Estado do Pará aos 

seus conselheiros e aos procuradores do 

Ministério Público de Contas do Estado 

(MPCE), bem como às personalidades ou 

entidades que tenham se destacado por 

especial atuação em favor do Tribunal de 

Contas e do Estado do Pará.
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No dia 04 de junho, o presidente do TCE, 

conselheiro Cipriano Sabino, ao lado dos 

outros conselheiros, e o governador Si-

mão Jatene, acompanhado da viúva de 

Benedito Nunes, sra. Maria Sylvia Nunes, 

inauguraram o Anexo IV do Tribunal, que 

recebeu o nome do filósofo e ensaísta 

paraense Benedito Nunes, ex-auditor do 

TCE-PA.

O conselheiro Ivan Cunha, a quem cou-

be homenagear Benedito Nunes na ce-

rimônia de inauguração, afirmou que, 

como todos os paraenses, acompanhou 

a trajetória do grande filósofo, que foi e 

continua sendo um dos mais ilustres pa-

raenses de todos os tempos, ressaltando 

a probidade, a seriedade, o empenho e o 

zelo com que o ex-auditor conduzia suas 

funções.

Ivan Cunha observou ainda que, apesar 

de haver quem considere o profundo sa-

Infraestrutura 

TCE INAUGURA ANEXO IV

Presidente do TJE, Luzía Nadja, governador, Simão Jatene e o presidente do TCE, cons. Cipriano Sabino no ato de descerramento da placa 

Conselheiros do TCE, autoridades do Estado e servidores do TCE no ato de desenlace da fita comemorativa

Cons. Cipriano Sabino apresenta novas instalações do TCE ao governador, Simão Jatene e à presidente do TJE, Luzía NadjaCons. Cipriano Sabino apresenta novas instalações do TCE a autoridades do Estado e servidores do TCE

Maria Sylvia Nunes, viúva do ex-auditor do TCE, Benedito Nunes, discursa 

ber do pensador e ensaísta incompatível 

com a natureza das funções técnicas de 

um auditor, as múltiplas facetas de Ben-

dito Nunes revelam a grandeza do home-

nageado, que em qualquer das funções 

que exercia se dedicava com a mesma 

intensidade e nobreza.

A sra. Maria Sylvia Nunes ressaltou que 

Benedito Nunes era grato ao TCE, que 

lhe deu trabalho e ensinou muitas coi-

sas. E se deu muitas coisas ao ex-auditor, 

“esta Corte continua, generosamente, 

homenageando sua memória e a grati-

dão dele está presente aqui, incorporada 

a cada pedra deste prédio”, completou a 

viúva do ex-auditor do TCE.

A construção do anexo IV atende a um 

postulado de mais de 20 anos dos ser-

vidores da instituição, e foi planejado 

atendendo a todas as exigências de aces-

sibilidade. 
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A palestra realizada no dia 09 de junho, 

no Instituto Dom Bosco, em Ananindeua, 

compreendendo as escolas da USE - Uni-

dades Seduc na Escola 18, encerrou o 1º 

semestre do projeto TCE Cidadão. 

O principal objetivo do projeto é difundir 

informações sobre os direitos e deveres 

constitucionais do cidadão na fiscaliza-

ção dos recursos públicos, objetivando o 

controle social, bem como esclarecer so-

bre o papel constitucional e o funciona-

mento do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará. A coordenação do projeto é da 

Escola de Contas Alberto Veloso – ECAV.  

Na opinião da professora Ruth Pessoa, 

gestora da USE 18, a importância da rea-

lização de um projeto como o TCE Cida-

dão está no processo de conscientização 

do aluno sobre sua própria realidade, ao 

saber que o imposto pago é usado em 

serviços e obras pelo governo. E isso, res-

salta a professora, leva o aluno a valori-

zar o patrimônio público, principalmente 

a escola, que apesar de ser pública, “não 

é de graça, pois cada pai de aluno, ao pa-

gar impostos, está pagando pelo ensino 

do seu filho”, concluiu a gestora.

Por sua vez, o aluno Anthony Matos, 

do 3º ano do ensino médio no Instituto 

Bom Pastor, afirmou que a palestra foi 

importante para compreender que o TCE 

realiza a fiscalização dos recursos públi-

cos, fator importante para garantir que 

as obras sejam realizadas de modo cor-

reto, sem desvios de verba, em favor da 

população.

Com o encerramento das apresentações 

do projeto TCE Cidadão nesse primeiro 

semestre de 2014, todas as 20 USE da 

região metropolitana de Belém foram al-

cançadas, abrangendo 110 escolas des-

de o início do projeto em 2013, com um 

público de 1.543 pessoas, entre alunos 

(a grande maioria), diretores, coordena-

dores pedagógicos e professores.

O TCE-Cidadão prosseguirá em agosto, 

agora nas escolas estaduais fora da re-

gião metropolitana de Belém. 

TCE - Cidadão

PALESTRA ENCERRA PROGRAMAÇÃO DO 1º SEMESTRE
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ECAV PROMOVE CAPACITAÇÃO
A Escola de Contas Alberto Veloso (ECAV) 

realizou entre os dias 02 e 06 de junho o 

curso “Auditoria Governamental”, minis-

trado pelo auditor do Tribunal de Contas 

da União (TCU), Paulo Vinhas. O curso 

reuniu mais de 20 servidores do Tribunal 

de Contas do Estado (TCE) e de outras 

instituições públicas que puderam ter 

mais conhecimento sobre temas relacio-

nados a esta modalidade de auditoria.

“Gostei muito desses dias que participei 

do curso. Pude aumentar meu conheci-

mento e esclarecer todas as minhas dú-

vidas técnicas”, explicou a servidora do 

Tribunal de Justiça, Vera Rocha.

Para o auditor do TCU, Paulo Vinhas, o 

curso possibilita maiores informações 

e técnicas sobre a nova diretriz da au-

ditoria operacional. “É uma época de 

mudança, cujo objetivo não é apenas re-

alizar auditorias mas também fazer com 

que o cidadão tenha serviços de quali-

dade. O TCU, em parceira com os outros 

TC´s, quer ir além da lei e fazer, sim, um 

efetivo controle social do gasto público”, 

resumiu. Ainda segundo Vinhas, o curso 

também tem objetivo de orientar na prá-

tica os servidores.

“O curso foi excelente. Vamos poder apli-

car todo o conhecimento adquirido aqui 

nas nossas atividades do dia a dia, e, as-

sim, aprimorar nosso trabalho”, finalizou 

a servidora Andrea Cavalcante.

Cerca de 266 doses de vacina contra gripe, dos tipo influenza e H1N1, foram distribuídas entre os servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará e do Ministério Público 

de Contas do Estado, no dia 16 de maio. 

A campanha teve o apoio da presidência do TCE-PA e foi realizada pela Coordenação de Atendimento Médico - Odontológico – CAMO. Receberam prioridade os servidores 

com mais de 60 anos e os pertencentes aos grupos com patologias crônicas, tais como diabéticos, hipertensos e asmáticos.

SERVIDORES PARTICIPAM DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE

Dezenas de servidores, alguns acompanha-

dos de seus familiares, participaram da festa 

junina realizada na ASTCEMP, no dia 21 de 

junho, com a presença do grupo folclórico 

Tamba Tajá e da quadrilha Sorriso Junino ani-

mando o evento. Ainda pela parte da manhã, 

aconteceu a final do torneio de futebol de 

inverno da ASTCEMP, vencido pelo Bayern, 

que derrotou o Inter pelo placar de 5 x 1. O 

conselheiro Luis Cunha, vice-presidente do 

TCE, prestigiou a festa. Aliás, foi ele quem fez 

a entrega do troféu ao time vencedor. 

FESTA JUNINA NA ASTCEMP E FIM DO TORNEIO DE FUTEBOL
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A EXPOSIÇÃO: A ARTE DE MINDELLO NO TCE 
O artista plástico Odair Mindello apresentou sua arte aos paraenses 

no espaço cultural Clóvis Moraes Rêgo, do Tribunal de Contas do 

Estado. A exposição denominada “Caminhando pelo TCE” foi aberta 

no dia 10 de junho, com a presença de conselheiros, auditores, de-

mais servidores do tribunal, além de visitantes externos.

Mindello expôs dezenas de gravuras e acrílicos, nos quais explora 

a memória afetiva dos paraenses em aspectos fundamentais como 

a religiosidade, o patrimônio arquitetônico e histórico de Belém, a 

culinária paraense, bem como as transformações físicas que muda-

ram a face urbana da capital paraense nas últimas décadas.   

Misturando harmonicamente cores e formas, o artista nos convida 

a uma viagem instigante pelos principais itens da cultura do estado, 

valorizando tudo aquilo que compõe e explica o modo de ser de 

cada paraense.

Na avaliação de Odair Mindello, “Belém precisa de mais espaços 

como esse aberto pelo TCE, pois oferece uma boa estrutura aos ar-

tistas locais, valorizando sobretudo a cultura paraense.”

CORAL EVA ANDERSEN DO TCE GANHA ELOGIOS DO ARCEBISPO E AGENDA NOVAS APRESENTAÇÕES 

APRESENTAÇÕES ENCERRAM PRIMEIRO SEMESTRE 

O  Coral do TCE se apresentou domingo, dia 29, na missa 

celebrada na igreja da Paróquia de São Geraldo Magela, no 

Marex. O coral regido pelo maestro Jeremias Progenio, exe-

cutou cinco músicas do repertório de coros, entre elas uma 

versão de “Agnus dei” e o clássico “Gloria”, de Vivald, que 

aliás ganhou um bis no final. O convite para apresentação 

partiu  do Padre Ronaldo Menezes, pároco de São Geraldo 

Magela , e com esta récita, encerra suas atividades deste 

primeiro semestre.

O Coral Eva Andersen tem feito várias apresentações, numa 

crescente ascensão de visibilidade e já com vários convites 

agendados como 

a participação no 

Festival de Musi-

ca Natalina, que 

acontece em De-

zembro. O Coral 

possui atualmen-

te cerca de vinte 

integrantes ativos, e está com inscrições abertas para no-

vos participantes. Interessados, podem procurar Ismaelino 

Pinto (ramais: 0592, 0593) ou  Cristina Andersen (ramais: 

0696).

Em comemoração a Santo Antonio, 

que dá nome à casa de assistência 

aos idosos mais antiga do Estado, a 

Casa do Pão de Santo Antonio, fun-

dada ainda na década de 1930 pelo 

governador Magalhães Barata, en-

cerrou no dia 13 de junho, a treze-

na de Santo Antonio. Uma missa foi 

celebrada pelo arcebispo de Belém, 

D. Alberto Taveira, precedida de 

uma procissão ao redor da institui-

ção. Este ano a missa teve a parti-

cipação do Coral Eva Andersen, do 

Tribunal de Contas do Estado, regida 

pelo maestro Jeremias Progênio. Na 

ocasião foram mostradas musicas 

do repertório de coros de hinos de 

louvor, como “Agnus Dei”. Depois, 

os participantes foram convidados 

para o café da manhã oferecido 

pela presidente Maria Clara Penna 

de Carvalho, e receberam bastante 

elogios do arcebispo pela apresen-

tação. O Coral Eva Andersen passa 

por uma emergente visibilidade e, 

aliás, está com inscrições abertas 

para novos participantes.

Artista plástico Odair Mindello com os conselheiros Luís Cunha e Cipriano Sabino

Artista plástico Odair Mindello com conselheiros e auditores do TCE, no Espaço 
Cultural Clóvis Moraes Rêgo

Artista plástico Odair Mindello e o presidente do TCE, Cipriano Sabino

Artista plástico Odair Mindello com conselheiros e auditores do TCE, no Plenário 
Emílio Martins

Coral Conselheira Eva Andersen Pinheiro, em apresentação na capela do Pão de Santo Antônio 

Trezena de Santo Antônio, Capela lotada 
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER - TCE HOMENAGEIA SERVIDORAS 

A manhã de segunda-feira, 12 de maio, 

foi de muita emoção para as mães ser-

vidoras do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará (TCE-PA). O tribunal as homena-

geou em uma programação alusiva ao 

Dia Das Mães, com a apresentação do 

Coral “Cons. Eva Andersen Pinheiro” du-

rante a qual houve a entrega de um car-

tão com poesias dedicadas às mães que 

trabalham no tribunal.

Parabéns, Mães do TCE! 

MÃE

Mãe, quanta beleza, harmonia e amor essa palavra carre-
ga em si. Se nos  pequenos frascos estão os melhores per-
fumes, nessa minúscula palavra cabe um universo inteiro 
de sentimentos e emoções, força e determinação, entrega 

e sacrifício.
Seja imensa a dor do parto, a mãe imediatamente sorri ao 
ouvir a primeira voz do filho no choro que declara: “Mãe, 

preciso de ti!”.
Por isso, quando grandes, os filhos serão sempre como rios 

na direção do mar em busca de abrigo, proteção e segu-
rança. Amor de mãe é um oceano sem margens...   

 Parabéns, mães do Tribunal de Contas do Estado do Pará!
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