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PORTAL DE SERVIÇOS

A relevância de qualquer instituição pública pode ser aferida pela importância das ações que ela executa 

no meio social onde atua, segundo as atribuições e competências específicas que lhe são conferidas 

pelas leis maiores de um país.

Aos Tribunais de Contas a Constituição Federal confere a necessária autonomia para, dentro dos limites 

legais, fiscalizar os recursos públicos e apontar com transparência e rigor todo e qualquer mau uso de 

verbas, evitando que o cidadão seja penalizado pela falta de equipamentos sociais capazes de atendê-lo 

com eficiência em áreas essenciais como saúde, educação e segurança.

Por isso, quanto maior o empenho de uma corte de contas para aprimorar sua missão constitucional, 

mais efetivo e eficiente serão os resultados alcançados, assim como maior será o grau de satisfação 

obtido junto à sociedade.

O TCE(PA) apresenta nessa edição do É da Sua Conta Pará marcos que consolidam a relevância da mis-

são constitucional da corte, como por exemplo as auditorias operacionais nas áreas de Meio Ambiente 

e Educação, em que aponta os principais entraves e desafios para atender as demandas específicas de 

cada uma delas.

  

Outro marco é a escolha de um dos auditores aprovados em concurso público para ocupar a vaga de 

conselheiro, a fim de compor o número constitucionalmente previsto, de sete conselheiros, aumentan-

do com isso o espectro de ação do plenário, que terá sua máxima representação durante os julgamen-

tos.

Uma boa leitura a todos.                   
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O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-
-PA), conselheiro Cipriano Sabino, recebeu no dia 07 de abril, 
das mãos do secretário de Estado da Fazenda (SEFA), José 
Tostes, o Balanço Geral do Estado – Exercício 2013.
O auditor geral do Estado, Roberto Amoras, os técnicos da 
SEFA, Hélio Goés e Adélia Macedo e os servidores do TCE, 
Reinaldo Valino, diretor do DCE, Carlos Mello, diretor adjun-
to do DCE  e Antônio Carlos Júnior, auditor de controle exter-
no, membros da comissão de análise das contas do Governo, 
estavam presentes no ato da entrega formal das contas do 
Governador.
“Primeiramente queremos agradecer ao TCE pela recep-
tividade e nos disponibilizar para esclarecer e trazer docu-
mentos e informações que sejam necessários para ajudar 
o tribunal a cumprir seu papel constitucional na análise da 
prestação de contas do Governo do Estado”, ressaltou o se-
cretário José Tostes.
Para o presidente do TCE, a entrega oficial do balanço do 
Estado mostra o respeito do governo às atividades e compe-
tências da instituição.
“Essa prestação de contas é de grande importância. O TCE 
vem cumprindo seu papel constitucional, analisando con-
tas, documentos e posteriormente mostrando resultados. 
Estamos aqui para avançar no controle externo, analisando 
como os recursos públicos estão sendo aplicados, assinando 
convênios com órgãos estaduais e federais para a melhoria 
de vida da sociedade”, finalizou o conselheiro Cipriano Sabi-
no.
O Balanço Geral do Estado deve ser levado ao Plenário no dia 
26 de maio, em sessão extraordinária, para a votação do re-
latório contendo o parecer prévio das contas do Governador.

Contas de Governo

EXERCÍCIO 2013 - GOVERNO ENTREGA BALANÇO GERAL

Auditor geral do Estado, Roberto Paulo Amoras, secretário da Fazenda, José Tostes e o cons.Cipriano Sabino

Cons. Cipriano Sabino fala a secretários de Estado e a membros do Departamento de Controle Externo

Presidente Cipriano Sabino Recebe balanço das Contas do Governo, exercício 2013
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Sessões Plenárias

CONTAS IRREGULARES JULGADAS NO TCE:
MAIS DE 738.000 EM DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS 

Como resultado dos julgamentos ocor-

ridos durante o segundo bimestre de 

2014, a Corte estadual condenou gesto-

res à devolução de mais de 738 mil ao 

Estado, em face das irregularidades de-

tectadas nos processos de prestação e 

tomada de contas. 

Dentre os processos julgados se desta-

caram, pelo montante de recursos en-

volvidos: a tomada de contas instaurada 

na Prefeitura Municipal de Brasil Novo, 

sob a responsabilidade do ex-prefeito 

Antônio Lorenzoni, o qual deverá devol-

ver aos cofres públicos mais de 166 mil; 

Durante a sessão plenária de 15 de abril, 

o Tribunal de Contas do Estado do Pará 

(TCE-PA) apresentou relatórios das Audi-

torias Operacionais (AOP) nas áreas de 

Meio Ambiente e de Educação do Ensino 

Médio no Estado. Os dois trabalhos fo-

ram realizados após assinatura do Termo 

de Cooperação Técnica entre o TCE-PA e 

o Tribunal de Contas da União (TCU), em 

2013.

A Auditoria de Meio Ambiente, com re-

latoria da conselheira Lourdes Lima, teve 

por finalidade verificar as atuais condi-

ções normativas, institucionais e ope-

racionais das vinte e uma Unidades de 

Conservações Estaduais (UCs), além de 

identificar pontos críticos e oportunida-

des de melhoria das UCs.

“A partir da diretriz e dos procedimen-

tos aplicados nesta auditoria, foi possí-

vel traçar um diagnóstico das unidades, 

a respeito das condições necessárias à 

implementação e à consolidação, ava-

liando a cooperação, coordenação e co-

municação entre os atores envolvidos e 

também, de que forma a gestão dessas 

unidades está contribuindo para a pro-

teção do patrimônio natural e promoção 

do desenvolvimento socioambiental”, 

ressaltou a conselheira Lourdes Lima.

No seu voto, a conselheira aprovou o 

relatório de Auditoria com 29 recomen-

dações à Secretaria de Estado de Meio 

Auditoria Operacional

AOP MEIO AMBIENTE E AOP EDUCAÇÃO:
CONSELHEIROS APRESENTAM RELATÓRIOS

Ambiente (SEMA), dentre elas: disponi-

bilizar informações sobre a gestão dos 

recursos; promover política de pessoal 

com a realização de concurso público; 

adequar as UCs de instalações físicas; 

viabilizar recursos humanos e materiais 

necessários para as atividades de fisca-

lizações.

 

EDUCAÇÃO NO PARÁ É TEMA DE AUDI-

TORIA

A Auditoria na Educação,  tendo como 

relator o conselheiro Luis Cunha, anali-

sou 28 escolas, em 12 municípios de 6 

regiões do Pará, com o objetivo de iden-

tificar os principais problemas que afe-

tam a qualidade e cobertura do ensino 

médio no Estado, mediante proposição 

de oportunidades de melhoria nessa 

área.

O relator do processo mostrou que os 

maiores problemas identificados na AOP 

foram a insuficiência de ações para o 

aperfeiçoamento da gestão das escolas 

públicas estaduais e também a infra-

estrutura precária das escolas para o 

atendimento das demandas do ensino 

médio.

“Na questão de infraestrutura, 52% das 

salas de aula apresentaram paredes com 

infiltrações, 44% pisos ruins. Já na acessi-

bilidade a situação é mais preocupante, 

pois 89% das salas não têm portas adap-

tadas e 96% não possuem local próprio 

para os portadores de necessidades es-

peciais”, resumiu o conselheiro.

No voto final, o conselheiro Luis Cunha 

aprovou a AOP com recomendações à 

Secretaria de Estado de Educação (SE-

DUC), para que haja melhoria na educa-

ção no Estado.

Em sua manifestação, o presidente do 

TCE-PA, conselheiro Cipriano Sabino pa-

rabenizou os conselheiros relatores e os 

servidores que participaram das duas 

auditorias operacionais. “São trabalhos 

indispensáveis e de grande importância 

e grandeza. Os relatórios foram brilhan-

tes. Fico muito feliz, pois as duas audi-

torias já tiveram repercussão nacional”, 

completou Sabino.

a prestação de contas da Secretaria de 

Estado de Obras Públicas, cujo responsá-

vel, o ex-secretário Said Xerfan, terá que 

devolver aos cofres públicos mais de 142 

mil. Além da prestação de contas da Em-

presa de Navegação da Amazônia S/A, 

cujo responsável terá que recolher aos 

cofres do Estado o valor de R$84.469,49. 

Todos os gestores deverão recolher as 

quantias no prazo de 30 dias a partir da 

publicação da decisão no Diário Oficial 

do Estado.

Conselheiros e membros das Auditorias Operacionais

Cons. Lourdes Lima, relatora AOP meio-ambiente

Cons. Luis Cunha, relator da AOP educação
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Relações Institucionais

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PROMOVE III ENCONTRO TCE/ALEPA 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará 

(TCE-PA) realizou no dia 22 de abril o “III 

Encontro TCE/ALEPA”, com o objetivo 

promover o intercâmbio entre as duas 

instituições além da troca de informação 

com deputados estaduais e servidores 

da Assembleia Legislativa do Pará (ALE-

PA) sobre os procedimentos adotados 

pelo TCE-PA na sua rotina administrativa 

e processual. 

Esta terceira edição reuniu pelo sistema 

Tribunal de Contas os conselheiros Ci-

priano Sabino (presidente) Luis Cunha 

(vice-presidente), Nelson Chaves, Lour-

des Lima e Ivan Cunha, os auditores 

Odilon Teixeira, Julival Rocha, Patrícia 

Santos e Milene Cunha, além  dos sub-

-procuradores do Ministério Público de 

Contas do Estado (MPCE), Felipe Cruz e 

Guilherme Sperry.

Entre os representantes da Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), 

prestigiaram o encontro os deputados 

estaduais Márcio Miranda (presidente), 

Antônio Rocha, Carlos Bordalo, Edilson 

Moura, Edmilson Rodrigues, Josefina do 

Carmo, Junior Ferrari, Nélio Aguiar, Pio 

X, Raimundo Santos, Valdir Ganzer e Tetê 

Santos. 

Durante a programação, o presidente do 

TCE mostrou aos parlamentares as me-

tas alcançadas e o trabalho que o Tribu-

nal vem realizando, como a redução do 

passivo processual, as atuações de for-

ma tempestiva nas áreas de maior signi-

ficância, o maior controle social  e, como 

resultado, a melhoria da qualidade de 

vida da população.

“É uma alegria e uma satisfação receber 

os deputados aqui no tribunal, pois esse 

encontro TCE/ALEPA tem como objetivo 

aproximar as duas instituições, através 

de diálogos, para mostrar o plano estra-

tégico do Tribunal de Contas do Estado, 

prestar contas do que já foi e do que 

está sendo feito e, ainda, ouvir suges-

tões para a melhoria do cumprimento 

do papel constitucional do TCE”, resu-

Conselheiros e deputados no III Encontro TCE/ALEPA

miu o presidente da corte, conselheiro 

Cipriano Sabino. O presidente da ALEPA, 

deputado Márcio Miranda, parabenizou 

o tribunal e ressaltou que o evento es-

treita a relação de confiança e respeito 

entre as duas instituições.

“Estamos aqui com um número signifi-

cativo de parlamentares, representando 

todas as regiões do Estado. Quero agra-

decer e parabenizar o Tribunal de Contas 

pela iniciativa de realizar este encontro, 

pois ele representa uma troca de infor-

mações entre a ALEPA e o TCE. Hoje, o 

Tribunal me deixa muito feliz, pois tra-

balha de maneira significativa como o 

agente que fiscaliza, acompanha, e que, 

principalmente, preocupa-se em capa-

citar de forma didática não somente os 

servidores da corte, mas os gestores e 

técnicos de todo o Pará”, afirmou Miran-

da.

Auditores Milene Cunha, Patricia Sarmento, Julival Rocha e 
Odilon Teixeira

Presidente da Alepa Márcio Miranda elogia o Encontro TCE-ALEPA

Conselheiro Luis Cunha e deputado Júnior Ferrari

Conselheiros Ivan Cunha e Lourdes Lima

Deputados contemplam o relatório de gestão de 2011-2013

Dep. Márcio Miranda e Júnior Ferrari com o cons. Nelson Chaves

Presidente do TCE-PA, cons. Cipriano Sabino e o
presidente da ALEPA, dep.Márcio Miranda

“É uma alegria e 

uma satisfação re-

ceber os deputados 

aqui no tribunal,...”
Cons. Cipriano Sabino dá boas-vindas a deputado no encontro TCE-

-ALEPA
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Durante a realização do III Encontro TCE-

-ALEPA, o presidente do Tribunal de Con-

tas, conselheiro Cipriano Sabino, fez um 

breve balanço das realizações e metas al-

cançadas no período das suas duas ges-

tões à frente da corte. Para Sabino, como 

ao Poder Legislativo são consignadas as 

tarefas de legislar e fiscalizar os atos do 

Executivo nas três esferas previstas na 

Constituição Federal do Brasil, e a ALE-

PA tem o auxílio do TCE-PA quanto à sua 

competência fiscalizadora, este tipo de 

interação é fundamental para a perma-

nente melhora da qualidade dos serviços 

prestados pelas duas instituições.

“A troca de experiências sobre a aplica-

ção da legislação e de normas de audito-

ria, de matérias de direito administrativo 

e contabilidade pública, entre outros as-

pectos relativos à rotina da administra-

ção pública, é muito importante entre 

instituições como o Poder Legislativo e 

os Tribunais de Contas, a quem compete 

exercer o controle externo. A missão do 

TCE-PA é fazer essa fiscalização em bene-

fício da sociedade e do cidadão paraen-

se”, destacou Sabino.

De acordo com o mapa estratégico tra-

çado, quatro eixos fundamentais ou re-

sultados esperados foram estabelecidos: 

Condenar de forma efetiva e tempestiva-

mente os responsáveis pela má gestão 

dos recursos públicos; contribuir para 

o aprimoramento da gestão pública – o 

Encontro TCE-ALEPA também atende 

a essa premissa –; combater a corrup-

ção, a fraude e o desvio de recursos e, 

finalmente, estimular a transparência da 

gestão pública. Dentro desse escopo, de-

zenove objetivos foram incluídos e estão 

sendo executados até 2015.

“O investimento nas pessoas, seja atrain-

do, desenvolvendo ou retendo suas res-

pectivas competências e o fortalecimen-

to da cultura de planejamento orientado 

para o resultado, são metas permanen-

tes da nossa atuação à frente do TCE-

-PA”, declarou o presidente. Durante a 

sua manifestação, Cipriano Sabino deu 

ênfase às reformulações da Lei Orgânica 

e do regimento interno do tribunal, ao 

redesenho da área de fiscalização, que 

culminou na divisão por áreas (saúde, 

educação, infraestrutura, desenvolvi-

mento, segurança pública, entre outras) 

coordenadas cada qual por um dos con-

selheiros e a definição de procedimentos 

de correição no âmbito do TCE-PA.

“Após três anos realizando sessões ex-

traordinárias para diminuição do passivo 

processual, conseguimos encerrar mais 

de mil e seiscentos processos e avan-

çamos treze anos. Com a aprovação da 

resolução que trata da instrução simpli-

ficada – que aprecia convênios de até 50 

mil reais – já diminuímos cerca de 19% 

do passivo referente a essas prestações 

de contas”, ressaltou.

III Encontro TCE-ALEPA

PRESIDENTE FAZ BREVE BALANÇO DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

PCCR do TCE é o melhor, diz presidente da ALEPA 
 

Márcio Miranda observou que o Plano de Cargo, Carreira e Remune-

ração da Corte de Contas é o mais moderno, avançado e técnico do 

Estado, entre todos que já foram apresentados no legislativo estadual. 

Ele também destacou o projeto de interiorização do TCE-PA, mediante 

o qual as regiões do Estado podem acessar as informações necessárias 

relativas à atuação do Tribunal. 

O III encontro TCE/ALEPA foi bastante elogiado por todos os parlamen-

tares. Em suas manifestações, eles parabenizaram o Tribunal pela ini-

ciativa e ressaltaram a importância da troca de informações entre as 

instituições, objetivando garantir um futuro melhor para a população 

do Estado.

Única participante das três edições do evento, a deputada Tetê Santos 

garantiu que o encontro acrescenta informações necessárias para o 

trabalho do parlamentar. “É uma satisfação imensa poder estar aqui 

pela terceira vez. Parabenizo o TCE pela iniciativa, porque com esse 

diálogo podemos ter orientações que contribuem para o trabalho do 

nosso dia a dia”, completou.

Idealizador do encontro, o conselheiro Nelson Chaves agradeceu à pre-

sidência da corte e aos deputados por participarem da terceira edição. 

“Estou honrado e muito alegre. Hoje é um dia muito feliz, pois pude 

ser uma das mãos que construíram esse momento. Essa edição foi a 

que mais teve participação dos deputados. Acredito que esse diálogo 

prossiga no nosso dia a dia”, finalizou o decano da Corte de Contas.

Deputada Tetê SantosDeputada Josefina do Carmo

Deputado Edilson MouraDeputado Bordalo

Deputado Valdir GanzerDeputado Edmilson Rodrigues
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TCE como indutor de estudos, políticas 

e capacitação

Outros aspectos destacados durante o 

III Encontro TCE-ALEPA referiram-se ao 

papel de indutor de estudos, políticas 

públicas e à competência pedagógica do 

TCE-PA. Foram citados o estudo técni-

co sobre a Lei Kandir, o relatório sobre 

obras estaduais paralisadas e a inspeção 

extraordinária relativa à acessibilidade 

nos órgãos estaduais.

O fomento do controle social, a inten-

sificação de campanhas publicitárias e 

jornalísticas com viés educativo, a aplica-

ção da Lei da Transparência e programas 

como o TCE Cidadão, que leva noções de 

cidadania e controle social a toda a rede 

pública estadual de ensino, também fo-

ram destacados. 

Ao final da sua manifestação, o presi-

dente do TCE citou os vários acordos 

de cooperação celebrados nos últimos 

anos, com destaque para as auditorias 

coordenadas realizadas em parceria com 

o Tribunal de Contas da União (TCU) e o 

convênio com o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), a partir do 

qual o TCE-PA passa a auditar todas as 

operações de crédito feitas pelo banco 

ao poder público estadual.

Com a realização de eventos como o Fó-

rum TCE-PA e Jurisdicionados, o Progra-

ma de Interiorização, o Encontro Conver-

sando com o Controle Interno e o Ciclo 

de Aperfeiçoamento da Gestão Pública, 

o TCE-PA já certificou mais de sete mil 

participantes. A Escola de Contas Alberto 

Veloso realizou 153 eventos nos últimos 

três anos.

 

Concursos, Plano de Cargos e Planeja-

mento Estratégico

Dentre os processos internos e objetivos 

traçados previstos no mapa estratégico 

em execução, o capítulo que trata da 

atração e desenvolvimento de compe-

tências e a realização de dois concursos 

públicos tem destacada relevância. Ao 

todo, foram empossados quatro audito-

res – um deles será conselheiro –, 103 

técnicos de nível superior e outros 10 de 

nível médio.

O elogiado Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração do TCE é fruto da políti-

ca implantada de alinhamento das prá-

ticas de gestão de pessoas à estratégia 

organizacional do órgão. Nesse sentido, 

também foram estabelecidas as diretri-

zes para o desenvolvimento e gestão de 

pessoas e foi instituído o Código de Ética 

e Disciplina dos servidores do tribunal.

Outro objetivo previsto no mapa estraté-

gico, conforme destacado pelo presiden-

te do TCE, diz respeito ao fortalecimento 

da cultura de planejamento orientada a 

resultados. Para tanto, foram elaborados 

o Plano estratégico 2012-2015 e o Plano 

de Gestão 2012-2014. Também foram 

implementados um software de gestão 

estratégica e outro de projetos e criado 

um indicador de desempenho para ava-

liação de gestão. Como forma de orien-

tar a política de comunicação institucio-

nal, também foram realizadas pesquisas 

de opinião sobre a imagem e grau de co-

nhecimento do TCE-PA.

O presidente do TCE também apresen-

tou aos deputados a ampliação do uso 

da tecnologia da informação no âmbito 

da Corte e o desenvolvimento e implan-

tação de programas e softwares. Por 

fim, foram necessárias as adequações 

da estrutura logística à estratégia defini-

da. Para tanto, foi construído o anexo IV, 

criada a Unidade Regional de Santarém e 

reformado o quinto pavimento do anexo 

II, com o layout para vinte e seis estações 

de trabalho. Quanto à representação no 

Oeste do Estado, sua instalação promove a 

interação entre jurisdicionados de mais de 

vinte municípios e o TCE. 

Julgamentos de Plenário

Na última parte da sua fala o presidente do 

TCE apresentou números dos julgamen-

tos e decisões proferidas em plenário. De 

2011 a abril de 2014 foram emitidos 6.595 

acórdãos e aprovadas 1.292 resoluções. 

Quanto aos processos de prestações ou to-

madas de contas, houve um total de 3.603 

julgamentos. Sendo 2.437 prestações, 811 

tomadas e 355 obrigações comuns. Os va-

lores glosados com decisões transitadas 

em julgado no período de janeiro de 2011 

a março de 2014 atingiram o montante de 

R$ 161.077.201,40 em valores atualizados.

Presidente Cipriano Sabino faz breve balanço das atividades de TCE para deputados estaduais

“A troca de experiências sobre a aplicação da legislação e de normas de audito-
ria, de matérias de direito administrativo e contabilidade pública, entre outros 
aspectos relativos à rotina da administração pública, é muito importante entre 
instituições como o Poder Legislativo e os Tribunais de Contas, a quem compete 

exercer o controle externo...”
Cons. Cipriano Sabino
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Atendendo ao convite do presidente do Tri-

bunal de Contas da União (TCU), ministro 

Augusto Nardes, o presidente do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), con-

selheiro Cipriano Sabino, esteve em Brasília 

no dia 25 de março, para participar do Se-

minário Cooperação Internacional e os Tri-

bunais de Contas Brasileiros. 

O evento reuniu presidentes e conselhei-

ros dos Tribunais de Contas dos Estados, e 

teve como objetivo apresentar iniciativas 

de cooperação no cenário global e regional 

e discutir como a aplicação dessas ações 

podem ser articuladas com as instituições 

multilaterais de financiamento. Os possí-

veis ganhos de coordenação, tendo em vista 

projetos futuros, também foram debatidos 

no evento.

Durante a programação, coube ao presiden-

te da Atricon, conselheiro Valdecir Pascoal 

(TCE-PE), a tarefa de falar sobre a experiên-

cia da associação no projeto “Qualidade e 

Agilidade”. O novo presidente do Instituto 

Rui Barbosa (IRB), conselheiro Sebastião 

Helvécio (TCE-MG), falou sobre “Implemen-

tação de Normas de Auditoria e o Papel do 

IRB”.

A programação também incluiu a discussão 

de temas como a realização de auditorias 

coordenadas, a iniciativa para implementa-

ção de normas internacionais de auditoria, 

o marco de avaliação de desempenho das 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) e 

a ferramenta IntoSAINT – instrumento de 

autoavaliação das EFS.

Congresso

PRESIDENTE PARTICIPA DE SEMINÁRIO NO TCU
E ASSINA PARCERIA EM AUDITORIA COORDENADA NA ÁREA DA SAÚDE

TCU e TCE-PA assinam auditoria coordenada em Saúde

Na parte final da programação do seminário, o presiden-

te do TCU, ministro Augusto Nardes, chamou os repre-

sentantes dos Tribunais de Contas parceiros para assina-

rem a participação na auditoria coordenada em Saúde, 

nova ação conjunta entre os tribunais.

O presidente do TCE-PA, conselheiro Cipriano Sabino, foi 

signatário do termo de cooperação técnica para a reali-

zação de auditoria coordenada em Saúde, cujo objetivo 

será avaliar a qualidade da prestação de serviços de aten-

ção básica à saúde. O acordo foi firmado entre o TCU, a 

Atricon, o Instituto Rui Barbosa (IRB) e os Tribunais de 

Contas.

A auditoria será realizada nacionalmente, com relatórios 

independentes, a partir de um planejamento conjunto 

entre as entidades. O TCU avaliará a atuação do Ministé-

rio da Saúde, enquanto os TCs e TCMs examinarão as secretarias 

estaduais e municipais de Saúde, respectivamente.

O cronograma de trabalho, abrangência da auditoria e definição 

da metodologia foram definidos em reuniões técnicas entre as 

instituições signatárias do acordo. A conclusão do trabalho está 

prevista para dezembro deste ano, incluindo as fases de planeja-

mento, execução da auditoria e elaboração de relatório.

“Consideramos esta, mais uma iniciativa muito significativa e im-

portante, liderada pelo TCU. O TCE-PA se associa ao Tribunal de 

Contas da União, a Atricon, ao IRB e aos demais tribunais nesta e 

em outras ações que visem contribuir para a melhoria dos servi-

ços públicos essenciais. Essas garantias estão previstas no texto 

constitucional, e é nosso dever trabalhar para os seus respectivos 

cumprimentos, uma vez que os recursos públicos são oriundos 

das obrigações legais – os impostos – pagos pelo cidadão”, decla-

rou Cipriano Sabino.

Conselheiro Cipriano Sabino, assina parceria com TCU para realizar auditoria coordenada na área da saúdePresidente do TCU, ministro Augusto Nardes abre seminário

Auditorio do TCU lotado no seminário
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CONSELHEIROS PARTICIPAM DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ATRICON
CONS. IVAN CUNHA É O NOVO DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO
O presidente do Tribunal de Contas do 

Estado (TCE-PA), conselheiro Cipriano 

Sabino e o conselheiro Ivan Cunha parti-

ciparam da cerimônia de posse da nova 

diretoria da Associação dos Membros 

dos Tribunais de Contas do Brasil (Atri-

con). A solenidade aconteceu em Brasí-

lia, no Plenário do Tribunal de Contas da 

União (TCU), gentilmente cedido para a 

ocasião.

O procurador geral do Ministério Públi-

co de Contas, Antônio Maria Cavalcante, 

também prestigiou a posse. O conselhei-

ro Ivan Cunha foi empossado na diretoria 

de Controle Externo, participando, inclu-

sive, de reunião de trabalho que aconte-

ceu pela manhã e à tarde, no Plenário do 

Tribunal de Contas do Distrito Federal.

De acordo com o presidente empossado 

da Atricon, conselheiro Valdecir Pascoal, 

a associação “vai seguir o curso da exito-

sa caminhada trilhada nos últimos anos, 

em especial na gestão 2012-2013, foca-

da na defesa do aperfeiçoamento institu-

cional dos Tribunais de Contas”.

Ministros do TCU, presidentes de TCs e 

dezenas de conselheiros e conselheiros 

substitutos; o vice-governador de Per-

nambuco, João Lyra Neto, o senador Jar-

bas Vasconcelos, parlamentares federais 

e estaduais, magistrados e procuradores 

de contas participaram da cerimônia. A 

solenidade também marcou a posse da 

nova diretoria do Instituto Rui Barbosa 

(IRB), agora presidido pelo conselheiro 

Sebastião Helvécio.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EMPOSSA NOVA DIRETORIA

O Conselho Regional de Contabilidade 

do Estado do Pará - CRCPA deu posse 

aos novos conselheiros para a gestão 

2014-2015, em solenidade realizada no 

Hangar - Centro de Convenções da Ama-

zônia, no dia 04 de abril de 2014.

O auditor Odilon Inácio Teixeira repre-

sentou o Tribunal de Contas do Estado.

O vice-presidente de Administração 

do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), Luiz Henrique de Souza e os con-

selheiros da entidade federal, Rivoldo 

Costa Sarmento, João de Oliveira e Sil-

va, Pablo Luiz Pacheco e Miguel Ângelo 

Martins Lara, além de vários presidentes 

de conselhos regionais, compareceram à 

solenidade.

Também participaram da posse, com-

pondo a mesa oficial ao lado do auditor 

do TCE, o presidente do TCM-PA José 

Carlos Araújo, o prefeito de Ananindeua 

Manoel Pioneiro e o deputado federal 

Arnaldo Jordy.     

A nova diretoria do Conselho Regional é 

formada pelo contador Pedro Henrique 

Ribeiro Araújo, presidente eleito, Maria 

de Fátima Vasconcelos, vice-presidente 

de Administração, Ticia-

ne Lima dos Santos, vice-

-presidente de Registro, 

Rosemary Sousa da Silva, 

vice-presidente de Fisca-

lização, Ética e Disciplina, 

Antônio Carlos Sales Fer-

reira Júnior, vice-presi-

dente de Controle Interno e Finanças, 

Fabrício do Nascimento Moreira, vice-

-presidente de Desenvolvimento Profis-

sional e Marilene da Costa Guerra, vice-

-presidente de Integração Estadual.

O vice-presidente de Controle Interno e 

Finanças do CRCPA, Antônio Carlos Sa-

les Ferreira Júnior, também é Auditor de 

Controle Externo do TCE-PA.

MEDALHA DO MÉRITO TIRADENTES: TCE-PA É REPRESENTADO POR AUDITOR
O auditor do Tribunal de Contas do Es-

tado do Pará (TCE-PA), Odilon Teixeira, 

representou o órgão na cerimônia cívico-

-militar, realizada no dia 25 de abril, no 

Hangar, para a entrega de Medalhas do 

Mérito Tiradentes para 141 parceiros 

dos serviços da Polícia Militar, além da 

promoção de 865 militares e da entrega 

da medalha de bons serviços a 949 poli-

ciais militares.

A conselheira Lourdes Lima também par-

ticipou do evento, que contou com a pre-

sença do governador do Estado, Simão 

Jatene, entre outras autoridades.

Presidente da Atricon, cons.Valdecir Pascoal, diretor de controle externo da Atricon, cons.Ivan Cunha, cons.
Cipriano Sabino e o procurador geral de contas, Antonio Maria Cavalcante

Novo presidente da Atricon, cons. Valdecir Pascoal

Novo presidente do CRC, Pedro Henrique Ribeiro e o auditor do TCE, Odilon Teixeira

Cons. Lourdes Lima, governador Simão Jatene e o auditor do TCE-
-PA, Odilon Teixeira

Coronéis da PM que compõem o gab. militar do TCE, Bastos e Edir
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O Tribunal de Contas do Estado do Pará 

(TCE-PA) realizou, no dia 18 de março, 

sessão extraordinária para votar a lista 

tríplice para a escolha de um dos audi-

tores do TCE-PA que irá ocupar uma vaga 

de conselheiro da Corte de Contas.

Participaram da solenidade todos os 

atuais integrantes do Pleno do TCE-

-PA, conselheiro Cipriano Sabino (pre-

sidente), conselheiro Luis Cunha (vice-

-presidente), André Dias (corregedor) e 

os conselheiros Nelson Chaves, Lourdes 

Lima e Ivan Cunha. A representante do 

Ministério Público de Contas do Estado 

(MPCE), procuradora Rosa Egídia Lopes 

e os auditores Odilon Teixeira, Julival 

Rocha, Patrícia Sarmento e Milene Dias 

também participaram da sessão.

Convidados, os representantes do Po-

der Legislativo estadual e da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB/PA) também 

compuseram a mesa oficial da sessão. 

Após a escolha pelo governador Simão 

Jatene de um dos três indicados, o au-

ditor passa por arguição pelo Plenário 

da Alepa e por apreciação na Comissão 

de Constituição e Justiça daquele poder. 

Já a OAB/PA tem participado de todo o 

processo desde a realização do concurso 

para o cargo de auditor, com os advoga-

dos Afonso Arinos Filho e Luiz Alberto 

Rocha na condição de representantes da 

Ordem durante a sua realização.

 

Lista aprovada

Durante a sessão, o presidente do TCE-

-PA ressaltou que a escolha pelos nomes 

dos auditores seguiu o que rege a Cons-

tituição Federal. “Estamos aqui nesse 

momento histórico para deliberar sobre 

os candidatos que preencheram todos 

os requisitos regimentais para ascen-

der ao cargo de conselheiro. São eles, 

Odilon Teixeira, Julival Rocha e Patrícia 

Sarmento dos Santos. A auditora Milene 

Dias não pôde concorrer por ainda não 

ter completado os 35 anos previstos pela 

legislação”, ressaltou.

TCE REALIZA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA E APROVA LISTA TRÍPLICE
PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE CONSELHEIRO POR AUDITOR CONCURSADO  

Plenário Cons. Emílio Martins

Cons.Nelson Chaves recebe cédula de votação

Cons. André Dias recebe cédula de votaçãoCons. Ivan Cunha recebe cédula de votação

Cons.Lourdes Lima recebe cédula de votação

“Há meio século não se cumpria esse feito (concurso de auditores) e, com essa gestão, 
fez-se justiça e todos ficaram felizes. É um trabalho reconhecido do TCE-PA e, desta for-

ma, parabenizo o presidente Cipriano Sabino por ter resgatado a condição de um auditor 
chegar ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas”.

Deputado Márcio Miranda



10 11
Na votação, a lista tríplice foi aprovada. “Agora a 

lista será encaminhada ao governador do Estado, 

Simão Jatene, para a escolha do novo conselheiro 

do Tribunal de Contas, e depois enviada à Alepa”, 

explicou Sabino. 

O presidente da Alepa, deputado Márcio Miranda, 

acompanhou a sessão e ressaltou a efetividade do 

TCE-PA. “Há meio século não se cumpria esse feito 

(concurso de auditores) e, com essa gestão, fez-

-se justiça e todos ficaram felizes. É um trabalho 

reconhecido do TCE-PA e, desta forma, parabenizo 

o presidente Cipriano Sabino por ter resgatado a 

condição de um auditor chegar ao cargo de con-

selheiro do Tribunal de Contas”. Em sua manifes-

tação, o conselheiro Ivan Cunha ressaltou a im-

portância do concurso público realizado em 2012 

para o cargo de auditor.

“Há 46 anos que um último auditor tinha tomado 

posse no TCE-PA. Ou seja, com a gestão do pre-

sidente Cipriano Sabino essa situação mudou e 

houve, de maneira clara e correta, o concurso que 

trouxe pessoas inteligentes e competentes para 

assumirem os cargos de auditores. Hoje os três 

nomes indicados estão qualificados para assumir 

a vaga de conselheiro. É um momento de muita 

alegria, pois o tribunal vem dando resposta à so-

ciedade, e está entre os cinco melhores do Brasil”, 

finalizou. 

O conselheiro Luis Cunha ressaltou sua alegria 

pela realização da sessão, e falou do valor histó-

rico que a lista tríplice representa para a institui-

ção. Cunha também agradeceu aos auditores pela 

contribuição que todos estão dando ao tribunal e, 

ainda, ao presidente Cipriano Sabino, por celebrar 

esse momento. 

O conselheiro Nelson Chaves também manifestou 

sua felicidade em ver a lista sendo aprovada e pa-

rabenizou o presidente. “O TCE vem cumprindo o 

que a Constituição determina, como a realização 

dos concursos públicos. Estamos aqui, tentando 

fazer o que nos comprometemos na bancada do 

legislativo”, ponderou. 

“É um fato histórico para esta Corte de Contas. É 

com muita alegria que parabenizo o conselheiro 

Cipriano Sabino e os auditores que estão partici-

pando desta lista”, ressaltou a cons. Lourdes Lima. 

“É uma revolução histórica, simbólica e de grande 

importância. Sinaliza o fortalecimento da institui-

ção. O tribunal está dando uma resposta para a so-

ciedade, com o compromisso dessa atual gestão”, 

salientou o representante da OAB, Afonso Arinos.

Mesa oficial faz a apuração dos votos

Deputados Marcio Miranda e Raimundo Santos, pres.do TCE Cipriano Sabino e os 
auditores que compõem a lista tríplice.

Conselheiros Lourdes Lima e Nelson Chaves, dep. Raimundo Santos, cons. Cipriano 
Sabino e o dep. Márcio Miranda

Auditores Julival Rocha, Patricia Sarmento e Odilon Teixeira, compõem a lista tríplice do TCE-PA
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Dentre as ações pedagógicas executadas 

pela Escola de Contas Alberto Veloso – 

ECAV, nesse segundo bimestre de 2014, 

duas merecem destaque.

A primeira ação ocorreu nos períodos de 24 

a 28/02 e 10 a 14/03. Atendendo a um pe-

dido do Departamento de Controle Externo 

do TCE, a ECAV realizou um treinamento 

sobre o Sistema de Gerenciamento de Au-

ditoria (SGA), do qual participaram 42 servi-

dores das controladorias do tribunal.        

O  SGA é um sistema informatizado desen-

volvido para ser utilizado nas auditorias 

do TCE, a partir da edição da Resolução nº 

17.842/10, que aprovou a metodologia de 

fiscalização adotada no âmbito do tribunal 

pelo Departamento de Controle Externo-

-DCE.  A principal ferramenta do sistema é 

a informatização de todos os dados neces-

sários à realização das auditorias, de modo 

que não seja atropelada nenhuma das fa-

ses, garantindo com isso maior segurança 

para as análises e conclusões dos relatórios.   

Na opinião do técnico da 5ª CCG, Emanuel 

Amaral, “o SGA é um treinamento de audi-

toria que permite aperfeiçoar ainda mais as 

técnicas de fiscalização, de modo que a au-

ditoria se torne mais ágil, rápida e eficien-

te.”

O treinamento foi ministrado pelos técnicos 

do tribunal Paulo Fausto e Patrícia Aleixo.

A outra ação em destaque foi a oficina “Aná-

lise de Prestação de Contas de Convênios”, 

sob a orientação da auditora do tribunal, 

Milene Cunha, realizada entre os dias 28 e 

30 de abril. Coordenado pela ECAV, o even-

to aconteceu no auditório da Ação Social 

Integrada do Palácio do Governo (ASIPAG), 

reunindo cerca de 20 servidores da institui-

ção e da Casa Civil.

Os participantes receberam material de 

apoio para acompanhar os dias da oficina. 

A auditora adiantou que o encontro visa 

discutir e debater assuntos sobre a correta 

prestação de contas.

“Desde 2012 houve uma mudança em re-

lação à prestação de contas de convênios, 

que antes era feita pelo TCE, agora é uma 

obrigação do órgão concedente. A nossa 

Capacitação

AÇÕES DA ECAV

expectativa é de que agora com essas exi-

gências, a oficina capacite, qualifique e 

prepare, principalmente aqueles respon-

sáveis pelo controle interno, e os outros 

servidores do órgão, para que a ASIPAG 

apresente uma prestação de contas devi-

da já com as alterações do regimento do 

TCE-PA”, explicou Milene Cunha.

“Esse encontro nos possibilita aprender 

as técnicas necessárias. É um momento 

para nos qualificar e melhorar o nosso 

trabalho de análise das prestações de 

contas”, ressaltou o servidor público Cel-

so Abreu.

A presidente da ASIPAG, Carmem do 

Carmo, agradeceu o apoio do tribunal e 

garantiu que a oficina aprimorará o traba-

lho dos servidores da instituição. “Eu só 

tenho a agradecer ao presidente do TCE, 

conselheiro Cipriano Sabino por atender 

nosso pedido e à Escola de Contas pela 

primeira parceria, de muitas que ainda vi-

rão. Com essa capacitação didática sobre 

prestações de contas tenho certeza que 

os servidores da associação irão trabalhar 

com mais segurança para realizar a devi-

da prestação”, completou a gestora.

“Além de fiscalizar, o TCE vem realizando 

ações educativas, para capacitar os seus 

jurisdicionados, como é o caso da ASI-

PAG. Nosso objetivo é educar, para não 

haver erros nos processos de prestações 

de contas”, finalizou a coordenadora da 

ECAV, Mariúcia Lacerda.

PARCERIA COM O CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (CESUPA)

ECAV INFORMA A POLÍTICA DE DESCONTOS PARA O TCE-PA

O TCE-PA firmou parceria com o CESUPA, mediante a qual os funcionários 

e seus dependentes que ingressarem nos cursos ofertados pela instituição 

de ensino superior, terão descontos nas mensalidades, valendo já para esse 

ano de 2014. Trata-se de mais uma ação do tribunal no sentido de estimular 

o corpo funcional a buscar um contínuo aperfeiçoamento em suas ativida-

des laborais, objetivando, sempre, a melhor prestação de serviço público 

possível à sociedade em geral.

“O SGA é um treinamento 
de auditoria que permite 

aperfeiçoar ainda mais as 
técnicas de fiscalização, 

de modo que a auditoria 
se torne mais ágil, rápida 

e eficiente.”

Servidor Emanuel Amaral,
técnico da 5ª CCG 

“Esse encontro nos possibilita aprender as 
técnicas necessárias. É um momento para nos 

qualificar e melhorar o nosso trabalho de aná-
lise das prestações de contas”.

Servidor Celso Abreu,
técnico da 5ª CCG 
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Em uma concorrida solenidade, segui-

da de um jantar, a Assembleia Legis-

lativa do Pará – Alepa lançou no dia 

26 de março, no salão de eventos no 

Hangar, o Vol. I do livro “Coletânea 

dos 190 anos do Poder Legislativo”, 

com textos e fotos que contam a his-

tória da instituição, desde a promul-

gação da constituição republicana de 

1824 até a atual legislatura. 

O conselheiro Luis Cunha, na condi-

ção de presidente em exercício, re-

presentou o TCE-PA. Também compa-

receram ao lançamento da coletânea 

a conselheira Lourdes Lima e Cipriano 

Sabino Neto, este representando o 

presidente do tribunal de contas, Ci-

priano Sabino Junior, que estava em 

Brasília para a posse da nova diretoria 

da ATRICON.

Dentre os demais convidados, os des-

taques foram o governador do Estado, 

Simão Jatene, a presidente do Tribu-

nal de Justiça do Estado, desembar-

gadora Nadja Guimarães, os prefei-

tos de Belém e Ananindeua, Zenaldo 

Coutinho e Manoel Pioneiro, respec-

tivamente, além de vários outros pre-

feitos, ex-deputados, e a maioria dos 

deputados atualmente com mandato.

Cerca de mil pessoas, dentre servido-

res da Alepa, do TJE, dos Tribunais de 

Contas do Estado e Municípios, bem 

como ex-prefeitos, servidores munici-

pais de várias cidades e profissionais 

da imprensa paraense, prestigiaram o 

lançamento do livro.

Após os discursos do ex-deputado 

Jorge Arbage, homenageado por ser 

ex-deputado com mais idade entre 

os presentes (90 anos), da presiden-

te do TJE e do Governador do Estado, 

Márcio Miranda, presidente da Alepa, 

declarou oficialmente lançado o livro, 

o qual foi entregue a cada uma das 

autoridades presentes.

Relações institucionais

ALEPA LANÇA LIVRO – 190 ANOS DE HISTÓRIA DO LEGISLATIVO 
CONSELHEIROS DO TCE PRESTIGIAM O EVENTO

Presidente da Alepa, dep. Márcio Miranda e o conselheiro Luis Cunha Cons. Lourdes Lima, governador Simão Jatene e o cons. Luis Cunha

Prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho e o conselheiro Luis Cunha Presidente da Alepa, dep. Márcio Miranda fala do livro

Governador Simão Jatene solta voz no show Trilogia Deputados e ex-deputados estaduais com o livro Coletãnea 190 anos da ALEPA

Deputados estaduais  e conselheiros Luis Cunha e Lourdes Lima Conselheiros Lourdes Lima, dep. Márcio Miranda e esposa, conselheiro Luis Cunha e Cipriano Neto
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER - TCE HOMENAGEIA SERVIDORAS 
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o TCE, através do Gabinete da Presidência, prestou uma bela home-
nagem às servidoras, entregando a cada uma delas um kit contendo produtos de estética. Servidoras de todos os de-
partamentos receberam com muita satisfação e alegria o reconhecimento feito pelo tribunal.



14 15
Qualidade de vida

ASTCEMP - CAMPEONATO DE INVERNO INICIA COM DUAS PARTIDAS

Duas movimentadas parti-

das marcaram a abertura do 

Campeonato de Inverno de 

Futebol da ASTCEMP na ma-

nhã do dia 05.03, sábado.

O presidente do Tribunal de 

Contas do Estado – TCE(PA), 

cons. Cipriano Sabino, o vice-

-presidente, Luis Cunha e o 

Procurador Geral do Ministé-

rio Público de Contas - MPC, 

Antônio Maria Cavalcante, 

prestigiaram o início do cam-

peonato. Os dois conselheiros 

do TCE(PA) participaram dos 

jogos em times diferentes.

Além dos conselheiros e do 

procurador do MPC, dezenas 

de servidores do TCE(PA) e do 

MPC prestigiaram o evento 

esportivo, cujos jogos termi-

naram com os seguintes resul-

tados: Bayern 2 x 1 Barcelona 

e Internacional 5 x 4 Real 

Madrid.

Bayern Munich Barcelona Futebol Clube

Internacional Futebol Clube Real Madrid

Conselheiros Luis Cunha e Cipriano Sabino Procurador geral de Contas, Antonio Maria, conselheiro Luis Cunha e subprocurador Felipe Cruz

Jorge Batista Jr, Fabiano Cândido, cons. Luis Cunha e Pedro Lúcio Vinagre Arbitros da federação, no Torneio de Inverno da Astcemp
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