
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA GERAL 

RESOLUÇÃO Nº 18.923 
(Processo nº 2017/51020-1) 

Altera a ementa e o art. 1º da Resolução nº 18.136, 
de 10 de novembro de 2011.  

 

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições constitucionais, legais e regimentais, 

 
Considerando que a educação é instrumento de conscientização para o 

exercício do controle social em busca de uma sociedade mais justa; 
 
Considerando que o controle dos gastos públicos através de cidadãos 

conscientes favorecerá a correta aplicação dos recursos públicos; 
 
Considerando a necessidade de expansão do Programa TCE Cidadão, a fim de 

ampliar sua abrangência para os níveis técnico e superior, de todos os entes (municipal, estadual e 
federal), assim como para a rede privada de ensino; e 

 
Considerando, finalmente, a proposição do Conselho Consultivo, constante na 

Ata nº 03/2017, de 18 de maio de 2017, 
 

RESOLVE,                   unanimemente: 
 

Art. 1º A Resolução nº 18.136, de 10 de novembro de 2011, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

“Ementa: Dispõe sobre o fomento do exercício do controle social através da rede 

pública e privada de ensino, nos níveis fundamental, médio, técnico e superior, por 
meio do Programa TCE Cidadão.” 
                             
“Art. 1º O Tribunal de Contas do Estado do Pará poderá contribuir com a rede pública 
e privada de ensino, nos níveis fundamental e médio, por meio do Projeto TCE 
Cidadão nas Escolas, e nos níveis técnico e superior, por meio do Projeto TCE 
Cidadão Universitário, com vistas a fomentar o controle social.”  
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, em Sessão Ordinária de 01 de junho 
de 2017. 
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