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“Se os fracos não tem a força das armas, que se armem com a força 
do seu direito, com a afirmação do seu direito, entregando-se por 
ele a todos os sacrifícios necessários para que o mundo não lhes 
desconheça o caráter de entidades dignas de existência na 
comunhão internacional” 

Rui Barbosa 

 

As contas anuais do Governador, relativas ao exercício de 2018, foram 

encaminhadas ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará – MPC/PA, após 

a elaboração do relatório pela comissão técnica do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará – TCE/PA.  

Por disposição regimental – artigo 95, II do RITCE/PA1 (Ato nº 63/12) –, o 

MPC/PA dispõe de apenas 8 (oito) dias para emitir o opinativo ministerial sobre as 

contas do governador. 

É obrigação que emana do princípio universal que todos aqueles que 

administram bens alheios têm o dever de prestar contas sobre esse resultado. 

Tratando-se do dever de prestar contas anuais, cabe, inicialmente, verificar como 

tal obrigação está preceituada no ordenamento jurídico.  

Diz o artigo 135, XIX, da Constituição Estadual que compete 

privativamente ao Governador prestar, anualmente, à Assembleia Legislativa, 

dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas 

referentes ao exercício anterior. 

A compreensão do conceito de contas de governo é o ponto de partida 

para que se possa entender a importante missão constitucional atribuída ao 

Tribunal de Contas e ao Ministério Público de Contas de prestar auxílio técnico ao 

Parlamento no julgamento político que exercerá sobre a gestão anual do chefe do 

Executivo. 

É dizer o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas são o farol 

técnico que norteia o julgamento realizado pelo parlamento. 

A prestação de contas de governo, que se diferencia da prestação de 

contas de gestão, é o meio pelo qual, anualmente, o Presidente da República, os 

                                       
1 Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará 
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Governadores de Estado e os Prefeitos Municipais expressam os resultados da 

atuação governamental no exercício financeiro a que se referem.  

Como bem definiu o Superior Tribunal de Justiça2 (STJ) são contas globais 

que demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e revelam o cumprir do orçamento, dos 

planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de 

endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no 

ordenamento jurídico para saúde, educação, gastos com pessoal, entre outros.  

Tratando-se de exame de contas de governo o que deve ser focalizado 

não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas a conduta do 

administrador no exercício das funções políticas de planejamento, organização, 

direção e controle das políticas públicas planejadas na concepção das leis 

orçamentárias (PPA, LDO e LOA)3, que foram propostas pelo Poder Executivo e 

recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações, pelo Legislativo.  

Cuida-se de julgamento feito pela Assembleia Legislativa, mediante o 

apoio técnico do Tribunal de Contas, que em nada prejudica o julgamento das 

contas, prestadas ou tomadas, dos administradores (ordenadores de despesa), 

previsto no artigo 116, II, da Constituição Estadual.  

Desta forma, diferente do que ocorre com os processos de gestão, nos 

quais o Tribunal de Contas julga, neste a Corte de Contas Estadual emitirá parecer 

prévio objetivando subsidiar o julgamento político a ser realizado pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. 

No entanto, em que pese o cunho opinativo constitucionalmente 

atribuído ao parecer prévio, o TCE/PA e o MPC/PA, enquanto órgãos que compõem 

o Controle Externo, têm relevante papel na análise das contas de governo, pois 

essas, estão diretamente relacionadas com a saúde financeira do Estado e a 

qualidade de vida social e econômica da população paraense. 

 De acordo com a Lei Complementar nº 81/2012 (Lei Orgânica do 

TCE/PA), art. 30, § 1º, a prestação de contas do Governador do Estado é 

                                       
2 ROMS 11060 / GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. para acórdão Min. Paulo Medina, Segunda Turma 
do STJ, 25.6.02, D.J. 16.9.02 
 
3 Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentária Anual 
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encaminhada com o Balanço Geral do Estado (BGE) e o Relatório do Órgão Central 

do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo. 

Tem que se destacar, por oportuno, o cuidadoso trabalho elaborado pela 

equipe técnica desse TCE/PA, conduzido pelo eminente Conselheiro 

Relator – Dr. Odilon Teixeira, o qual, propiciou os levantamentos e dados técnicos 

necessários para a sequenciada atuação deste Órgão Ministerial, em conjunto 

com o acervo documental constante dos autos. 

É sobre esse manancial de informações constantes do relatório 

apresentado por essa Corte de Contas, além de levantamentos feitos pela equipe 

deste MPC das Contas de Governo e do Centro de Apoio Operacional (CAO) que 

este Parquet irá se debruçar. 

Dos exames efetuados nos documentos, balanços e demonstrativos 

constante dos autos, a presente análise permeará pelos tópicos considerados de 

maior relevância no cenário político atual, em especial os de maior impacto no 

desenvolvimento econômico, como o resultado primário e orçamentário, renúncia 

de receitas, limites de despesa com pessoal, dentre outros; e também os de maior 

impacto no desenvolvimento social do Estado, a exemplo da saúde, educação, 

saneamento, habitação e segurança; além de outros já considerados nos 

pareceres ministeriais inerentes ao Relatório de Análise das Contas dos exercícios 

anteriores que geraram recomendações a serem monitoradas. 

Nessa mesma linha, válido dizer, seguiu a manifestação ministerial 

relativa às Contas do Exercício de 2017, quando, naquela ocasião, mais do que 

um panorama numérico da realidade do Estado, adentrou na análise qualitativa 

de segmentos caros à sociedade, como educação, saúde, saneamento e 

segurança.   

Dados e estatísticas que evidenciam o cumprimento de limite e metas 

são a pedra angular que fundamentam a base dos autos em voga e, por 

conseguinte, tem prelação no traçado dos objetivos que norteiam tão relevante 

mecanismo de controle, que é a análise das Contas do Chefe do Poder Executivo 

Estadual. Tal fato, todavia, não deve se sobrepor de modo que números e 

percentuais sejam o único foco a ser alcançado. Isso porque - mais que o objeto 

em si - a finalidade relativa à efetividade das ações tem o verdadeiro e relevante 
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papel de gerar as mudanças que se espera. Números sem resultados não são 

capazes de transformar a realidade de uma sociedade.  

Quer-se, com esta análise ministerial, conseguir um norte cada vez mais 

forte e preciso. Um norte para se acreditar no amanhã e nas políticas públicas. 

Um norte, onde a estrela do Pará será cada vez mais nosso orgulho. 
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2.  CONSIDERAÇÕES 

 INICIAIS 
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“Se eu tenho a cara do Pará, o calor do tarubá 
Um uirapuru que sonha 
Sou muito mais... 
Eu sou, Amazônia!” 

Nilson Chaves 
 

O Estado, enquanto agente propulsor da economia, tem a 

responsabilidade de promover, entre outros direitos fundamentais, educação, 

saúde e segurança a toda a população. Num estado de dimensões continentais 

como o Pará, essa tarefa é deveras árdua, mas deve ser levada à sério em sua 

inteireza para que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente, sem 

desperdícios e nem desvios.  

O Pará é o segundo maior estado do País em extensão territorial 

(1.247.955,238 km²) e o mais povoado da região Norte (6,07 habitantes/Km²). 

O tamanho do estado é diretamente proporcional aos desafios do 

governo em termos de administração, desenvolvimento e atendimento das 

políticas públicas, gerando dificuldades para a integração das 12 regiões e dos 

144 municípios. 

O ponto forte é que a abundância de recursos naturais é diretamente 

proporcional à extensão e à localização amazônica. Por isso, a economia paraense 

detém acentuado caráter extrativista (minérios e madeira), agrícola (pimenta, 

banana, coco, açaí, cacau, abacaxi, dentre outros) e pecuarista.  

O Estado é grande exportador de minério, no entanto, a indústria de 

transformação ainda deixa muito a desejar e faz com que o Estado perca a venda 

de produtos com um valor maior agregado, deixando de gerar postos de trabalho 

para a população. 

Referida abundância, portanto, pode ser mobilizada a favor da obtenção 

de recursos que atendam ao anseio da população. O papel do gestor também é 

encontrar meios para multiplicar os escassos recursos públicos para atender a 

sociedade. Fomentar atividades dos quais o Estado é vocacionado, como: turismo, 

agronegócios, geração de energia, dentre outros, é impulsionar os pontos fortes 

para o crescimento econômico e social sustentável. 
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3. CENÁRIO  

ECONÔMICO  

E SOCIAL  

DO ESTADO  

DO PARÁ 
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“Sem igualdade, e igualdade com todos, não há paz.” 

Padre Antônio Vieira 
 

Tendo como base um cenário de recessão, aos poucos a turbulência da 

crise econômica-social vivenciada nos últimos cinco anos vai dando uma tímida 

trégua, alguns segmentos, inclusive, já começam a dar sinal de crescimento. 

O ano de 2018 continuou sendo favorável ao saldo da Balança Comercial 

(BC) paraense, com elevação do volume e do preço das exportações no mercado 

internacional das principais commodities comercializadas pelo Pará. Aliado à 

redução de suas importações, o Pará obteve um saldo de US$ 14,4 bilhões, 

observando-se na comparação entre os anos de 2017 e 2018 um crescimento de 

6,77%.  

Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) 

em dados divulgados pela Fiepa4, o Pará teve importante participação na 

composição da Balança Comercial Brasileira, ocupando o segundo lugar, ficando 

atrás somente de Minas Gerais; e, em valor exportado, o Pará, que exportou um 

total de US$ 15,6 bilhões, caiu uma posição no ranking nacional, se comparado 

com 2017, ficando na sétima colocação. 

Gráfico 1 - Série histórica da Balança Comercial do Pará no período de 2012-2018 
(Em US$ milhões FOB5) 

 

Fonte: MDIC (2018). Elaboração: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas 
- Fapespa, 2018. Adaptação: TCE/PA. 

                                       
4 Fiepa – Federação das Indústrias do Estado do Pará, 11/01/19. 
5 FOB – Free on Board, ou seja, desembaraçada para exportação (Resolução nº 21, de 
07/04/2011, da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior). 
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Em relação às vendas internacionais, estudos técnicos realizados pelo 

TCE/PA (2011) indicam que as exportações do Pará repercutem de forma reduzida 

em termos de arrecadação de receitas tributárias estaduais, devido aos principais 

itens comercializados pelo Estado serem produtos básicos e semielaborados, 

desonerados do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS por 

determinação da Lei Complementar nº 87/1996, conhecida como Lei Kandir. 

A citada Lei Kandir para incentivar a participação do Brasil no comércio 

exterior se mostrou lesiva às unidades federativas com preponderância de 

produtos básicos e semielaborados em suas exportações, ferindo assim o Pacto 

Federativo. 

Por constituir tema afeto às receitas públicas estaduais, a ausência de 

arrecadação ocasionada pela Lei Kandir ao Pará constituiu objeto de análise do 

TCE/PA, no âmbito do Parecer Prévio sobre as contas de governo do exercício de 

2016. A iniciativa desta Corte de Contas gerou importantes debates, mobilizações 

políticas e articulações entre órgãos públicos tendentes à formação de novas 

propostas em favor do Estado.  

Conforme Relatório de Análise do TCE/PA (pág. 301), as perdas brutas 

do estado do Pará atingem o montante de R$49,6 bilhões, desde a edição da 

referida lei. A União transferiu ao estado do Pará, como compensação até 

dezembro de 2018, R$10,5 bilhões, resultando uma perda líquida de ICMS não 

compensada no montante de R$39,1 bilhões, o que representa um grau de 

cobertura de perdas de apenas 21%. 

Gráfico 2 - Demonstrativo de ausência de arrecadação ocasionada pela 
Lei Kandir, no período de 1996 até 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório do TCE/PA. Elaboração do gráfico: MPC/PA. 
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Para o ano de 2019, há a expectativa de que o Congresso Nacional 

revise a legislação atinente à desoneração das exportações e viabilize caminhos 

para compensar as perdas de arrecadação de receitas experimentadas pelo Pará 

e outros estados por mais de 20 anos.  

No que se refere à inflação, apesar de ter caído em relação ao ano 

anterior, infelizmente piorou em Belém quando comparada com as demais 

capitais. Segundo dados do IPCA/IBGE6, em dezembro de 2018, a região 

metropolitana (RM) de Belém registrou a segunda maior taxa dentre as das RMs 

das capitais pesquisadas e apresentou taxa 3 vezes maior que o IPCA do Brasil. 

Enquanto no ano de 2017, a RM de Belém teve o registro da menor inflação 

acumulada, inclusive em relação à inflação nacional, conforme dados do relatório 

técnico do ano passado. 

Tabela 1 - Variação do IPCA acumulado por mês nas RM de capitais – 2018 

Brasil e RM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Brasil  0,29  0,32  0,09  0,22  0,4  1,26  0,33  -0,09  0,48  0,45  -0,21  0,15 

Belém  0,08  0,57  0,03  0,35  0,28  0,69  - -0,12  0,06  0,54  - 0,48 

Fortaleza  0,34  - 0,23  0,28  0,34  1,15  -0,09  -0,28  0,28  0,63  -0,07  0,07 

Recife  0,03  0,27  -0,31  0,33  0,75  1,47  -0,07  -0,09  0,15  0,21  -0,11  0,18 

Salvador  0,35  0,55  -0,27  0,34  1,11  0,86  0,24  -0,27  0,35  0,46  -0,31  0,56 

Belo Horizonte  0,36  0,33  0,23  0,22  0,18  1,86  0,18  -0,01  0,27  0,41  -0,09  0,01 

Grande Vitória  0,7  0,15  -0,28  0,19  0,64  1,29  0,19  -0,04  0,88  0,7  -0,3  -0,01 

Rio de Janeiro  0,42  0,72  0,12  0,3  0,28  1,2  0,59  -0,38  0,38  0,21  -0,02  0,4 

São Paulo  0,21  0,29  0,22  0,1  0,19  1,11  0,63  0,12  0,61  0,41  -0,3  0,03 

Curitiba  0,26  0,1  0,1  0,08  0,44  1,56  0,28  -0,2  0,57  0,58  -0,26  -0,17 

Porto Alegre  0,68  0,08  0,11  0,4  0,75  1,43  0,05  -0,1  0,57  0,72  -0,42  0,26 

Fonte: IBGE/Sidra (2018). Elaboração: TCE/PA. Adaptação MPC/PA. 

 

O mercado de trabalho ainda se encontra em situação ruim 

(desemprego elevado e baixa da qualidade). Mesmo o estado do Pará tendo um 

                                       
6 Fonte: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, levantado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/Sidra (2018). 
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recuo da taxa de desocupação de 11,8%, em 2017, para 11,1%, em 2018, ele 

ainda tem muito que melhorar. 

 

Tabela 2 - Taxa de Desocupação das Unidades da Federação e do 
Brasil no período de 2017 e 2018 

BRASIL E UF 2017 2018 

Brasil  12,7 12,3 

Tocantins  11,7 10,6 

Rondônia  8,2 9 

Acre  14,1 13,5 

Amazonas  15,7 13,9 

Roraima  9,9 12,3 

Pará  11,8 11,1 

Ceará  12,6 11,3 

Pernambuco  17,7 16,7 

Maranhão  14,3 14,4 

Piauí  12,9 12,8 

Rio Grande do Norte  14,5 13,6 

Alagoas  16,7 17 

Sergipe  14,3 16,6 

Paraíba  11,4 11,1 

Bahia  17 17 

Minas Gerais  12,2 10,7 

Espírito Santo  13,1 11,5 

Rio de Janeiro  14,9 15 

São Paulo  13,4 13,3 

Paraná  9 8,8 

Santa Catarina  7,1 6,4 

Rio Grande do Sul  8,4 8,1 

Mato Grosso do Sul  8,5 7,6 

Mato Grosso  9 7,9 

Distrito Federal  13,2 12,7 

Goiás  10,6 9,2 
Fonte: IBGE/Pnad7 (2018). Elaboração: TCE/PA. Adaptação: MPC/PA. 

 

 

                                       
7 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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O mercado de trabalho paraense sofreu impactos negativos de diversas 

fontes como perdas dos postos de trabalho decorrentes do encerramento de 

grandes projetos no Estado; aumento populacional de trabalhadores que estão 

ingressando na força de trabalho, inclusive pela migração de outros estados e 

países (venezuelanos); instabilidades macroeconômicas no âmbito nacional; 

elevações tributárias do PIS/Cofins8 e Cide9 com efeitos negativos sobre o 

consumo; incertezas no plano político nacional; alterações no contexto 

internacional, dentre outros. 

 

A renda média da população de todos os trabalhadores paraenses10 

entre 2016 e 2017 obteve uma ligeira melhora, com incremento de 2,1%, 

totalizando R$1.427,00.  

 

No entanto, três importantes dados corroboram para o indício de 

incremento da Taxa de Pobreza, sendo eles11: 1) o número de postos de trabalhos 

formais perdidos nos últimos três anos (83 mil postos de 2015 a 2017); 2) o 

aumento na concentração de renda no Estado; e 3) o crescimento observado na 

proporção de pessoas vulneráveis a extrema pobreza e vulneráveis a pobreza nos 

últimos anos (de 15,9%, em 2015, para 23,5%, em 2016, para os vulneráveis a 

extrema pobreza e de 45,6%, em 2015, para 50,1%, em 2016, para os vulneráveis 

a pobreza). Tendo em vista esses fatos, os cenários que projetam a Taxa de 

Pobreza no Estado tendem a sinalizar um possível aumento nos próximos censos 

e anos medidos. 

 

Ainda sobre a Taxa de Pobreza, os resultados do indicador por raça/cor 

justificam a continuidade ou até mesmo a intensificação de políticas públicas e 

ações afirmativas tendentes a concretizar a inclusão social. 

 

                                       
8 Programa Integração Social / Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. 
9 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.  
10 Fonte: IBGE/Pnad Contínua (2018). Elaboração: Fapespa (2018). 
11 Dados levantados pelo Relatório de Análise do TCE/PA (pág. 46). 



 

Processo 2019/51266-0 
Contas Anuais do Governador do Estado do Pará 

Cenário Econômico  
e Social do  

Estado do Pará 

 

20 
 

 

Gráfico 3 - Proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza por raça/cor no Estado do Pará, no 
período de 2009 a 2015. 

 
Fonte: IBGE/Pnad (2017). Elaboração: Fapespa (2017). Adptação: TCE/PA 

 

O indicador Expectativa de Vida demonstra o número médio de anos de 

vida de uma pessoa. A evolução desse indicador está relacionada a diversos 

outros fatores, que, de forma direta ou indireta, interferem nas taxas de 

mortalidade.  

Esse indicador tende a aumentar na medida em que diminuir a morte 

prematura por doenças em geral; houver redução de mortes por acidentes em 

estradas; redução de contaminação do meio ambiente; forem erradicadas as 

epidemias e outras doenças; acabarem as mortes de recém-nascidos; diminuir o 

número de homicídios e latrocínios; melhorar o saneamento básico, dentre outros. 

No período de 2012 a 2017 houve pequenas variações desse indicador 

no estado do Pará. Pode-se perceber que o indicador se mantém na faixa entre 

72 e 73 anos desde 2012, tendo uma pequena variação positiva de 2016 para 

2017 (0,01), ficando a expectativa de vida do paraense em 2017, na ordem de 

72,58 anos. 
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Gráfico 4 - Expectativa de vida ao nascer para o estado do Pará, no período de 2012 a 2017 

 
Fonte: Sespa12/Fapespa, 2018. 

 

Constata-se a necessidade de melhoria desse indicador que está 

praticamente estagnado há cinco anos. Para isso, tornam-se necessários 

investimentos em áreas prioritárias como: saúde, educação, segurança, 

saneamento básico, meio ambiente, dentre outras, posto que essas áreas estão 

relacionadas com a melhoria na qualidade e expectativa de vida da população. 

Ora, o nível de bem-estar da sociedade está intimamente relacionado à 

performance do governo. Diz-se isso como forma de auxiliar as gestões, trazendo 

luzes e soluções aos problemas postos. Para que o povo paraense não só viva 

mais, mas para que viva mais e com dignidade. 

O TCE/PA trouxe em seu relatório o Índice dos Desafios da Gestão 

Estadual (IDGE), pág. 264 a 267, e o Ranking de Competitividade dos Estados, 

pag. 267 a 273, com dados que podem auxiliar a gestão, municiando-a de 

diagnóstico e informações que servirão de base para planos e metas a serem 

alcançadas. 

De acordo com o IDGE13, divulgado em 2018, o estado do Pará se 

encontra na 25ª posição do ranking geral, tendo caído 4 (quatro) posições em 

relação ao ano anterior. 

                                       
12 Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará. 
13 índice dos Desafios da Gestão Estadual. 
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Figura 1 - IDGE Geral no Brasil, no período de 2018 

 
Fonte: https://www.desafiosdosestados.com 

Já no Ranking de Competitividade dos Estados o estado do Pará ocupou 

a 23ª posição em 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/ 

 

Gráfico 5 - Ranking de competitividade dos Estados, no período de 2018 
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Em relação aos Pilares mensurados nesse ranking, o estado do Pará se 

encontra nas seguintes posições: 

 

Tabela 3 - Posição do Estado do Pará, por Pilares – 2018 

PILARES 
POSIÇÃO DO ESTADO 

DO PARÁ 

Capital Humano 26ª 

Educação 26ª 

Eficiência da Máquina Pública 7ª 

Infraestrutura 25ª 

Inovação 21ª 

Potencial de Mercado 1ª 

Segurança Pública 19ª 

Solidez Fiscal 4ª 

Sustentabilidade Ambiental 23ª 

Sustentabilidade Social 25ª 

Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/ 

 

O estado do Pará se destaca positivamente no Potencial de Mercado, 

onde alcançou a 1ª posição. No pilar Solidez Fiscal ficou na 4ª e Eficiência da 

Máquina Pública na 7ª colocação. No entanto, em 6 pilares ocupa posição 

preocupante. São eles: capital humano, educação, infraestrutura, inovação, 

segurança pública, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. 

Desta forma, com essas análises e dados econômicos e sociais, verifica-

se que, apesar do crescimento da economia, a crise está longe de ser superada e 

os índices sociais amargam estagnações e até mesmo regressões.  

Segundo estimativa da consultoria Tendências14, menos de um terço dos 

estados terá atingido no final de 2019 o nível pré-crise. O Pará lidera o ranking 

dos oito estados que devem se recuperar mais rapidamente, impulsionado 

                                       
14 https://www.fiepa.org.br/post/para-lidera-ranking-de-oito-estados-que-devem-superar-a-crise-
em-2019, acesso em 19/05/19. 
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principalmente pelo agronegócio e mineração, além da forte exposição ao 

mercado externo.  

Assim, ainda que essa crise não seja chuva passageira e em muitos 

segmentos ganhe ares de fortes tempestades, o terreno que ela molha é fértil e 

bons frutos poderão ser colhidos, fazendo com que se tenha no enfrentamento de 

cada barreira, oportunidades de superação. Investimentos em capital humano, 

educação, saúde, infraestrutura, inovação, segurança pública, sustentabilidade 

ambiental e social, serão fundamentais para o pleno desenvolvimento de nosso 

Estado nos próximos anos. 
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4. CONTROLE  

INTERNO 

 DO PODER 

 EXECUTIVO 
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“A falta de transparência resulta em desconfiança e um profundo 
sentimento de insegurança.” 

Dalai Lama 

 

O Controle Interno, quando efetivo e eficaz, é um influente instrumento 

para a concretização das políticas públicas, vez que aprimora a atuação 

administrativa e viabiliza as adequações e correções necessárias à consecução 

do bem comum. 

Discorrendo sobre esse tipo de controle, o ex-Ministro do Tribunal de 

Contas da União (TCU), Adhemar Paladini Ghisi, citado por Jorge Ulisses Jacoby 

Fernandes15, leciona que: 

 
“O Controle Interno abarca todas as formas de controle, preventivo 
ou detectivo, existentes em determinada organização - pública ou 
privada - sejam de natureza financeira, contábil, técnica ou mesmo 
operacional. Os controles internos são implantados pela própria 
gerência de cada área no curso de suas rotinas e atividades, 
buscando evitar que sejam cometidos erros na execução. Não é 
demais assinalar que nenhuma organização subsiste sem a 
existência de mínimos controles internos.” 
 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), reconhecendo a importância do 

Controle Interno (arts. 70 e 74), tornou obrigatória sua instituição em cada um 

dos Poderes das entidades federativas, com competências de fiscalização típicas, 

nitidamente relacionadas com as finanças públicas, para atuar em harmonia e em 

conjunto com os órgãos de Controle Externo. 

Nessa linha, o autor acima referenciado16 destaca três significativos 

benefícios com a adequada cooperação entre os sistemas de controle (interno e 

externo), a saber: 

“a) redução do escopo dos trabalhos do controle externo, como 
decorrência da verificação da efetividade dos exames levados a 
termo pelo controle interno;  
b) fornecimento, por parte do controle interno, de informações vitais 
para o melhor conhecimento dos setores a serem auditados. Por 
esse motivo, uma das funções do controle externo é aferir o grau de 
confiabilidade dos trabalhos realizados pelo controle interno;  
c) eliminação da duplicidade de esforços, na medida do possível.” 

                                       
15 JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 4. 
ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum. 2016. p. 57. 
16 JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Op. cit. p. 58. 
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O estado do Pará reproduziu o mandamento nos artigos 115 e 121 de 

sua Constituição, tendo a Lei Estadual nº 6.176/1998 instituído o Sistema de 

Controle Interno (SCI) no âmbito do Poder Executivo e criado a Auditoria-Geral do 

Estado (AGE) como órgão central, responsável pela execução das atividades de 

auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. 

Diante da relevância de seu papel, causa espécie o fato de não ter a 

AGE desempenhado satisfatoriamente seu mister, vez que, conforme se vê do 

Relatório de Análise (item 2 – fls. 51-55), suas finalidades precípuas não foram 

devidamente atendidas. 

De fato, o Relatório Anual do SCI limitou-se à descrição das atividades 

rotineiramente desenvolvidas, sem apresentar maiores pormenorizações, 

abstendo-se de emitir, ao final, opinativo conclusivo sob o argumento de não ter 

tido “subsídios suficientes para se manifestar quanto a execução dos orçamentos 

e avaliação da situação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, 

financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial” (fls. 37 – vol. 2/6). 

Constatou-se, outrossim, que a “abstenção de opinião” se repetiu em 

todos os relatórios de prestação de contas de gestão dos órgãos e entidades da 

administração pública estadual, evidenciando seu caráter meramente pro forma, 

sem efetivamente cumprir sua missão institucional de apoio ao Controle Externo. 

Frise-se que a deficiência de sua atuação, em notória contramão ao 

clamor pelas boas práticas de governança, torna vulnerável a gestão da coisa 

pública, sujeitando-a aos mais variados riscos de erros e fraudes. 

Nesse viés, muitos problemas evidenciados no decorrer do Relatório de 

Análise, em especial os relativos à insuficiência da transparência pública (vide 

itens 4.1 e 5.1), poderiam ter sido amenizados ou até mesmo evitados com uma 

atuação mais incisiva do Controle Interno, especialmente mediante auditorias in 

loco, as quais sequer foram realizadas em todo o ano de 2018. 

Conforme consta no Relatório de Análise (fls. 54 - 55), o Tribunal de 

Contas, ciente de tal quadra fática, encaminhou ao atual gestor da AGE um 

levantamento de dados sobre a concepção, estrutura e funcionamento do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, destacando suas potencialidades 

e limitações, a fim de que sejam promovidas as melhorias necessárias.  
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Desta feita, sugere-se a expedição de recomendação à AGE para que a 

mesma, de posse de tais informações, elabore um plano de ação com vistas ao 

efetivo exercício de suas competências, notadamente as constantes do art. 121 

da Constituição Estadual. 

 

ACHADO: 

• Deficiência na atuação do Controle Interno pelo não cumprimento, 

pela AGE, de suas finalidades precípuas, contrariando o art. 121, I a 

IV, da Constituição Federal. 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Que a Auditoria Geral do Estado elabore plano de ação com vistas ao 

efetivo exercício de suas competências, notadamente as constantes do art. 121, 

I a IV da Constituição do Estado do Pará, a saber: 

a) avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado, aferindo o 

desempenho ao comparar analiticamente os resultados previstos com os 

resultados obtidos;  

b) avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 

privado;  

c) exercer suas funções próprias de fiscalização, auditoria e avaliação 

de gestão, com emissão de relatório;  

d) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 

como dos direitos e haveres do Estado;   

 

 Transparência na Administração Pública  

A crescente demanda pela moralização do setor público fez com que a 

transparência se tornasse a verdadeira força motriz do controle social, 

fundamental ao restabelecimento da já tão desgastada confiança da sociedade 

em seus governantes. 
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No tocante à transparência da gestão fiscal, o Poder Executivo Estadual, 

conforme atestado pela Unidade Instrutiva da Corte (fls. 167-168 do Relatório de 

Análise), em cumprimento ao disposto nos arts. 52 e 54 da Lei Complementar nº 

101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), publicou, tanto na imprensa 

oficial17 quanto em meio eletrônico18, os Relatórios Resumidos de Execução 

Orçamentária (RREO) e dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) relativos ao 

exercício de 2018. 

Da mesma forma, foram realizadas as audiências públicas, a teor do que 

exige o art. 9º, §4º, do mesmo diploma legal. 

Nada obstante, ao se analisar a transparência sob o prisma da Lei nº 

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), percebe-se a contumácia da sua 

não efetivação. 

Bem a propósito, destaca-se o estudo divulgado em dezembro de 2018 

pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União 

(CGU), intitulado “Escala Brasil Transparente 360º”19, em que foram avaliadas 

tanto a transparência passiva (existência de canal, presencial ou virtual, para 

Solicitações de Informações pelos Cidadãos - SIC) quanto a transparência ativa 

(disponibilização de dados sobre receitas, despesas, licitações, contratos, obras 

públicas, servidores, dentre outros) dos estados e municípios brasileiros. 

 O Estado do Pará foi o 19º colocado no ranking da transparência dos 

estados, com destaque para a ausência de informações sobre resultados das 

licitações e respectivos contratos, bem como para a impossibilidade de 

acompanhamento de obras públicas20. 

Com efeito, a temática é recorrente na apreciação das Contas Anuais do 

Governo do Estado, tendo este Parquet, no parecer relativo ao exercício de 2017, 

após minuciosa análise de sites e sistemas informatizados do Governo, 

constatado a falta ou a inadequação de informações essenciais ao acesso do 

público, razão pela qual foram sugeridas diversas determinações, com vistas à 

melhoria dos mecanismos de transparência pública. 

                                       
17 Disponível em http://www.ioepa.com.br/portal/#2. Acesso em 15/05/2019. 
18 Disponível em http://www.transparencia.pa.gov.br/?q=node/35 e 
http://www.transparencia.pa.gov.br/?q=node/3 6. Acesso em 15/05/2019. 
19 Disponível em https://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-
transparente-360. Acesso em 15/05/2019. 
20 Informações constantes em http://transparencia.gov.br/pdf/91050.pdf. Acesso em 15/05/2019. 
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Contudo, em que pese os avanços no tocante à disponibilização das 

estatísticas de segurança pública21, observa-se a lamentável continuidade do 

cenário vislumbrado nos exercícios anteriores, sobretudo quanto à clareza dos 

dados disponibilizados, muitos deles incompreensíveis ou exigem, para seu 

adequado entendimento, conhecimentos técnicos especializados que escapam ao 

domínio dos cidadãos comuns, inviabilizando, assim, o efetivo acesso à 

informação. 

Nesse viés, a informação que se espera obter é aquela que permite o 

acompanhamento concomitante da destinação dos recursos públicos, por meio 

de detalhamentos específicos dos motivos, locais e de que forma são 

empregados. 

É de se dizer: não basta fornecer os dados sem que seja possível 

compreendê-los. 

Reconhece-se, a bem da verdade, que o estado do Pará vem envidando 

esforços para o atingimento da transparência ideal. Exemplos disso são as 

tratativas para a implantação do sistema e-Parceria, para que haja a adequada 

gestão das transferências voluntárias e o desenvolvimento de novos módulos do 

sistema Obras Pará, o qual, todavia, ainda carece de utilização a contento. 

Há, portanto, muito o que se fazer, razão pela qual se torna 

imprescindível a reiteração das determinações nos 7, 8 e 9 do parecer ministerial 

relativo às contas de 2017, no sentido de que: 

“7- Que sejam aprimorados, [...] com fundamento na LAI, os 
mecanismos de transparência das informações de todos os Órgãos 
e Entidades Públicas, de modo a permitir ao cidadão o acesso às 
informações e documentos de forma clara e intuitiva, além da 
disponibilização das prestações de contas dos administradores, por 
exercício, no sítio da AGE/PA e do órgão ou entidade;  
8- Que disponibilize de forma eficiente em um único sítio eletrônico 
– “Mural de Licitações” – a documentação completa dos 
procedimentos licitatórios e das contratações diretas realizadas 
pelos órgãos e entidades da administração indireta;  
9- Que a AGE promova a fiscalização dos outros entes da 
Administração quanto ao enquadramento destes às normas da 
Transparência e também de todos os atos de fiscalização, auditoria 
e controle interno, para acompanhamento pela sociedade.” 

 

                                       
21 Disponível em http://transparencia.segup.pa.gov.br/#6/-3.464/-47.336. Acesso em 
15/05/2019. 
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ACHADO: 

•   Insuficiência dos mecanismos de transparência pública, sobretudo no que 

se refere à clareza dos dados disponibilizados, o que inviabiliza o efetivo 

acesso à informação, contrariando as disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei 

de Acesso à Informação – LAI). 

 

RECOMENDAÇÕES:  

1. Que sejam aprimorados, com fundamento na LAI, os mecanismos de 

transparência das informações de todos os Órgãos e Entidades Públicas, de modo 

a permitir ao cidadão o acesso às informações e documentos de forma clara e 

intuitiva, além da disponibilização das prestações de contas dos administradores, 

por exercício, no sítio da AGE e do órgão ou entidade;  

2. Que disponibilize de forma eficiente em um único sítio eletrônico – 

“Mural de Licitações” – a documentação completa dos procedimentos licitatórios 

e das contratações diretas realizadas pelos órgãos e entidades da administração 

indireta;  

3. Que a AGE promova a fiscalização dos outros entes da Administração 

quanto ao enquadramento destes às normas da Transparência e também 

publicação de todos os atos de fiscalização, auditoria e controle interno, para 

acompanhamento pela sociedade. 

 

 

 



 

Processo 2019/51266-0 
Contas Anuais do Governador do 
Estado do Pará 

 Controle Interno 
 do Poder Executivo 

 

32 
 

5. PLANEJAMENTO  

E EXECUÇÃO 

 ORÇAMENTÁRIA 
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“Se você falha em planejar, está planejando falhar.” 
Lair Ribeiro 

 

Da análise do Relatório de Contas de Governo do Tribunal de Contas do 

Estado, quanto aos instrumentos de planejamento e execução orçamentária, 

ressalta-se o que segue. 

Sobre a revisão do Plano Plurianual – PPA para o período 2018-2019, o 

Tribunal de Contas constatou que as alterações mantiveram a base estratégica 

concebida durante a sua elaboração.  Destaca-se que, com a revisão do PPA, ficou 

previsto para o período em epígrafe (2018 a 2019), a aplicação de recursos no 

montante de R$35,6 bilhões, sendo que R$18,7 bilhões (53%) foram destinados 

aos programas temáticos e R$16,8 bilhões (47%) aos programas de gestão, 

manutenção e serviços do Estado.  

Em relação aos programas temáticos do Poder Executivo, observou-se o 

destacado no gráfico abaixo: 

 
Gráfico 6 - Principais Programas Temáticos do Poder Executivo Estadual, no período de 

2016 a 2019 

 
Fonte: Tabela 3.2 – Programas a cargo do Poder Executivo PPA 2016-2019 – Relatório de 

Contas de Governo TCE/PA 

Conforme quadro acima, notou-se que dos 21 (vinte e um) programas 

temáticos do Poder Executivo, 05 (cinco) concentraram 85% do montante de 
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recursos previstos, distribuídos da seguinte maneira: Educação básica (38%), 

Saúde (21%), Governança para resultados (15%), Segurança pública (6%) e 

Infraestrutura (5%). Desse modo, o montante de recursos destinados aos 16 

(dezesseis) programas restantes corresponderam a 15% do total dos programas 

temáticos a cargo do Poder Executivo. 

Acerca da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO/2018), observou-se que 

a Lei não atendeu ao art. 4º, I, “e” da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), pois 

não constou nas diretrizes para o exercício 2018 normas relativas ao controle de 

custos. Também, verificou-se que os limites da despesa com pessoal repartidos 

entre os órgãos do Poder Legislativo não observaram o art. 20, § 1º, da LRF. Vários 

anexos da Lei apresentaram inconsistências em relação ao Manual de 

Demonstrativos Fiscais (7ª edição) a saber: demonstrativos de Metas Anuais, de 

Evolução do Patrimônio Líquido, da Estimativa e Compensação da Renúncia de 

Receita e da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter 

Continuado do Anexo de Metas Fiscais.  

Quanto à Lei Orçamentária Anual, observou-se a ausência de 

informações de forma setorizada no Demonstrativo Regionalizado e Setorizado 

das Receitas e Despesas, em contraponto ao art. 201, § 5º, da Constituição 

Estadual (CE). O Demonstrativo Regionalizado dos Percentuais de Incidência 

sobre as Receitas e Despesas decorrentes de Isenções, Anistias, Remissões, 

Subsídios e Benefícios de Natureza Financeira, Tributária e Creditícia apresenta 

somente o volume da renúncia da receita por Região de Integração, não 

atendendo o art. 204, § 11, da CE e o Demonstrativo de Compatibilidade da 

Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas Fiscais compatível com 

as metas fiscais aprovadas na LDO/2018, descumprindo o estabelecido no art. 3º, 

I, da Lei nº 8.520/2017 e no art.5º, I da LRF.  

A Reserva de Contingência fixadas na LOA estava acima do limite 

máximo de 1% da Receita Corrente Liquida (RCL) do referido orçamento, em 

desacordo com o que estabelece o art. 25, § 2º da LDO/2018. Na alocação de 

recursos na LOA não se observou o art. 12, § 3º da LDO/2018. Verificou-se 

incompatibilidade entre o Demonstrativo da Estimativa do Impacto Orçamentário-

Financeiro, resultante da concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de 

natureza tributária com a Estimativa da Compensação da Renúncia da Receita, 
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em relação aos incentivos fiscais. A LOA/2018 apresentou vinculações incorretas 

na função Encargos Especiais no nível de subfunções.  

Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram aprovados com um 

déficit presumível de R$446,5 milhões, a ser financiado por recursos de operações 

de crédito (R$446,4 milhões) e de alienação de bens (R$100 mil).  

Não foi assegurada a precedência de recursos às metas programáticas 

da LDO em desacordo com o art. 2º, parágrafo único da LDO/2018 e foram 

alocados recursos na lei orçamentária em ações que não constam das metas 

firmadas pelo Poder Legislativo junto à LDO/2018.  

Em relação à receita orçamentária, observou-se uma variação negativa 

em 2017 (0,56%) e positiva em 2018 (3,63%), representando aumento de 

R$871,1 milhões. Esse aumento se deu em razão das transferências correntes 

(R$128,9 milhões), dos impostos (R$317,2 milhões) e das operações de crédito 

(R$420 milhões), tendo sido essa última origem de receita duplicada nos anos de 

2017 e 2018, com variações de 109,41% e 118,18%, respectivamente. As receitas 

correntes tiveram variação negativa de 2,07%, em 2017, e uma variação positiva 

de 1,10%, em 2018. As receitas de capital tiveram variação positiva de 56,47%, 

em 2017, e 98,59% em 2018, em razão do aumento das operações de crédito.  

Ressalta-se também que entre 2016 a 2018, verificou-se que as 

despesas do Poder Executivo cresceram 1,76%, de 2016 a 2017, e 10% entre 

2017 e 2018, com destaque para as despesas de capital, com elevação de 72,94% 

em 2018. Ressalta-se também o aumento de 665,63% das transferências a 

instituições privadas sem fins lucrativos em comparação com o exercício anterior 

(2017). Elevação bastante questionável, inclusive por ser ano eleitoral. 

Quanto à execução orçamentária em termos de programas, constatou-

se que foram gastos R$7,8 bilhões em programas temáticos correspondente a 

88,40% das dotações atualizadas. Em relação à execução orçamentária dos 05 

(cinco) programas temáticos do Poder Executivo que concentraram 85% do 

montante de recursos previstos no PPA, período 2016 a 2018, a saber: Educação 

básica (38%), Saúde (21%), Governança para resultados (15%), Segurança 

pública (6%) e infraestrutura (5%), verificou-se o que foi apresentado no gráfico 

seguinte. 
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Gráfico 7 - Execução Orçamentária dos Principais Programas Temáticos do 
Poder Executivo Estadual do Pará, no período de 2018 

 

Fonte: Tabela 3.47 – Despesa por Programa Temático do Poder Executivo 
– 2018 - Relatório de Contas de Governo TCE/PA 

 

Com base no gráfico acima, observou-se que nenhum dos programas 

teve suas dotações orçamentária (atualizadas) 100% executadas. O programa 

Educação básica utilizou 89,87% dos seus créditos consignados, o programa 

Saúde utilizou 92,29%, Governança para resultados 82,51%, Segurança pública 

86,85% e Infraestrutura e logística utilizou 94,72%. 

Do total dos programas temáticos (21), 8 apresentaram índice de 

execução física superior a 50%, os demais programas não alcançaram metade 

das metas programadas por ação, sendo que 4 desses não chegaram a atingir 

30% do planejado. Das 356 ações relacionadas aos programas temáticos 

previstos na LOA/2018, a cargo do Poder Executivo, 44,1% (151) tiveram suas 

metas físicas alcançadas; 66,57% (237) apresentaram índice de execução 

financeira de 50% ou mais da programação realizada, enquanto 33,43% das 

ações (119) gastaram menos de 50% dos recursos programados. 

Em razão dessas irregularidades/impropriedades, reitera-se as 

recomendações de números 7 a 27, das páginas 296 a 298 do Relatório do 

TCE/PA. 
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 Renúncia de Receitas 

A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre uma série de requisitos 

para a concessão de incentivos fiscais, exigindo lei específica (art. 150, §6º), 

tratamento minucioso pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (art. 165. §2º) 

e ampla transparência (art. 165, §6º).  

Reforçando o espectro de controle já firmado pela Constituição, adveio 

a Lei Complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), em que foram expostos de forma ainda mais clara os requisitos para a 

concessão de renúncia de receitas. 

Já de início, a LRF assevera que a responsabilidade na gestão fiscal 

pressupõe a obediência às condições legais no que tange a renúncia de receita. 

Mais à frente, em louvável medida de transparência fiscal, estabelece-se que o 

demonstrativo da estimativa e compensação das renúncias de receita estejam 

presentes no anexo do projeto de lei da LDO. Por sua vez, segundo a LRF, a LOA 

deverá minudenciar as medidas de compensação a renúncias de receita. 

O tema ganha mais densidade normativa a partir do art. 14 da LRF, ora 

transcrito: 

“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo 
menos uma das seguintes condições: 
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada 
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e 
de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;  
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente 
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição.  
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de 
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.  
2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de 
que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso 
II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas 
referidas no mencionado inciso.  
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:  
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I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, 
II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;  
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos 
respectivos custos de cobrança. (grifos nossos)” 

 

Nada obstante, tem-se, no âmbito do estado do Pará, uma notória 

incompatibilidade metodológica na estimativa da quantia renunciada e 

consequente impacto fiscal, bem como carência de transparência dos valores 

previstos e dos resultados obtidos, sem qualquer clareza orçamentária. 

Especificamente  quanto ao exercício de 2018, o Relatório de Análise 

expõe, em diversas passagens, as incongruências e fragilidades quanto às 

renúncias de receitas, notadamente no que diz respeito à forma de cálculo, à 

ausência (no Anexo de Metas Fiscais) de informações sobre os programas e 

beneficiários e à diferença dos valores constantes dos demonstrativos da 

LDO/2018 e da LOA/2018. 

A problemática não passou despercebida por este MPC/PA, tendo sido, 

ainda em 2018, alvo de Representação22 formulada diante da constatação dessas 

e de diversas outras irregularidades que exigem uma pronta atuação do controle 

externo. 

Verificou-se que a mensuração exata dos gastos tributários23 não seria 

possível de ser realizada com segurança, dadas as profundas variações de ano 

para ano das estimativas de renúncia de receitas. 

Para exemplificar, a LDO/2018, em total dissonância com o estimado em 

exercícios anteriores - nos quais os montantes chegaram a ser previstos em 2016 

na casa de um bilhão de reais - projetou em seu Demonstrativo de Renúncias 

Fiscais meros R$37.347.351,00 (trinta e sete milhões, trezentos e quarenta e sete 

mil, trezentos e cinquenta e um reais).  

Na LDO/2019, contudo, já se percebe novo salto para R$423.651.529,00 

(quatrocentos e vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos 

e vinte e nove reais), mas ainda muito aquém do que era em 2016, demonstrando 

                                       
22 Disponível em http://www.mpc.pa.gov.br/arquivos/representacao/201802_g5.pdf. Acesso em 
16/05/2019. 
23 Tal nomenclatura foi adotada no intuito de promover um maior paralelismo entre eles e os 
gastos diretos, previstos no orçamento. Ao fim e ao cabo, ambos os gastos diretos e o os gastos 
tributários (indiretos), visam atender uma determinada política pública cujos objetivos e 
resultados deveriam estar limpidamente transparentes no orçamento com efetivo controle de 
todas as suas fases.   
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a inconsistência no cálculo da estimativa de renúncia de receitas, o que reforça a 

necessidade de uma intervenção clareadora e orientativa do TCE. 

Noutro giro, a falta de transparência acerca dos valores estimados de 

renúncia fiscal assumidos pelo estado do Pará, bem como do seu respectivo 

memorial de cálculo para a devida fiscalização enseja a adoção de medidas mais 

contundentes. 

O manifesto desiderato do art. 14 da LRF é atribuir neutralidade fiscal 

ao gasto tributário bem como efetiva transparência que possibilite seu controle 

tanto pelo parlamento como pela sociedade, e, obviamente, pelos Tribunais de 

Contas. 

Só com efetiva transparência é que determinada sociedade poderá 

discutir a conveniência ou não na concessão de benefícios fiscais, na exata 

medida que o dinheiro que se deixa de arrecadar não se somará aos cofres 

estaduais para o atendimento de outras necessidades públicas garantidas pelo 

Estado. 

O art. 14 da LRF exige de todo ato concessivo de benefício fiscal e 

criador de gasto tributário o atendimento do binômio neutralidade fiscal e 

transparência orçamentária substantiva. São essas as molas mestras 

interpretativas e principiológicas do art. 14 da LRF. 

Nesse viés, o acesso pela internet acerca da concessão de benefícios 

tributários que culminam em gastos tributários só é possível de ser feito de 

maneira transversa, por intermédio do sítio eletrônico da SEFA24, onde constam 

as últimas Resoluções de tratamento tributário incentivado. Algumas se referem 

à concessão e outras à alteração, ou, ainda, à revogação.  

Compulsando os atos que concedem ou alteram o regime tributário de 

favor, em nenhum deles consta estimativa do impacto fiscal, e muito menos o 

cumprimento do art. 14 da LRF. Realmente, absolutamente nenhum dos atos 

administrativos concessivos de benefício tributário sequer fazem menção ao art. 

14 da LRF. Isto é, há grande opacidade para o controle social acerca dos 

procedimentos e dos montantes de gasto tributário no Estado, circunstância que 

                                       
24 Secretaria de Estado da Fazenda 
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estimula sua proliferação e dificulta a discutibilidade deles perante o interesse 

público. Tal prática merece pronta correção, sob pena de sua nulidade absoluta. 

Uma medida que é de suma importância para a operacionalização e 

transparência das renúncias de receitas é sua contabilização nos sistemas de 

contabilidade pública. 

Nesse sentido, mostra-se conveniente a expedição de recomendação no 

sentido de que seja elaborado um plano de ação com as medidas necessárias ao 

registro contábil das renúncias de receita sob responsabilidade dos órgãos 

gestores da administração pública estadual. Nessa toada, os registros contábeis 

da renúncia de receita decorrentes da concessão ou ampliação de incentivos ou 

benefícios de natureza tributária deverão estar em conformidade com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e as orientações e 

manuais da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Os gastos tributários, ademais, devem se vincular a uma política pública 

formal, que contemple objetivos, indicadores, prazos e metas, facilitando assim 

sua análise de sucesso ou fracasso, e, desta feita, sua permanência, revisão ou 

extinção. Toda intervenção governamental deve ter objetivos definidos (com 

indicadores, prazos, metas), ainda mais quando se fundamenta em tratamento 

desigual entre contribuintes que se encontram em situações equivalentes. A 

definição de objetivos favorece não somente a gestão das políticas públicas 

relacionadas, como também o controle e a transparência sobre a utilização dos 

recursos públicos. 

Isto posto, no presente tópico, inexistindo irregularidade comprovável a 

ser apontada, basta expedir recomendação ao Governo do Estado para que: 

1. Seja prontamente definida uma metodologia para a elaboração das 

estimativas de impacto orçamentário-financeiro das renúncias de receitas, 

obrigatória a utilização de estimativas estáticas, com vistas ao cumprimento 

efetivo do caput do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 

n° 101, de 2000;  

2. Inclua no relatório quadrimestral a que se refere o art. 9º. § 4º, da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, c/c o art. 1º, § 1º, da mesma lei, demonstração quanto 
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ao cumprimento do art. 14 da referida lei, especificando as medidas de 

compensação implementadas no quadrimestre analisado; 

3. Com base no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 

e no art. 8º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), seja adotado, como 

faz o Ministério da Fazenda, Demonstrativo de Gastos Tributários minucioso, e 

que se divulgue em seu sítio na internet os cadernos metodológicos que 

explicitam a forma de cálculo de cada item, e, também, os pressupostos utilizados 

para enquadramento da desoneração como gasto tributário, com o fim de conferir 

transparência à metodologia de cálculo das previsões de renúncias tributárias 

constantes desse demonstrativo, sempre tendo como pálio interpretativo o 

sistema tributário de referência; 

 4. Nas próximas LDOs se insiram dispositivos que prevejam: I – plano 

de revisão de despesas e receitas que priorize a redução da renúncia de receita 

no Estado, II – a imposição de limite temporal máximo de 3 anos para as renúncias 

de receitas, prorrogáveis só no caso de avaliação positiva de seus resultados, III 

– a prorrogação de incentivos fiscais só é possível com redução do valor anterior, 

sugerindo-se corte de pelo menos 30%;  

5. Crie ou mantenha grupo especializado voltado para a governança dos 

benefícios fiscais do Estado, com atuação em conjunto das secretarias de estado; 

6. Que seja elaborado plano de ação com as medidas necessárias ao 

registro contábil das renúncias de receita sob responsabilidade dos órgãos 

gestores da administração pública estadual. Nessa toada, os registros contábeis 

da renúncia de receita decorrentes da concessão ou ampliação de incentivos ou 

benefícios de natureza tributária deverão estar em conformidade com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e as orientações e 

manuais da Secretaria do Tesouro Nacional. 

7. Que o Sistema de Controle Interno do Governo promova análises 

voltadas à estimação e à execução das renúncias de receitas no estado do Pará, 

notadamente quanto ao processo de contabilização e à fidedignidade dos valores 

de benefícios fiscais fruídos, aos impactos nas metas fiscais estabelecidas na LDO, 
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bem assim à participação nos processos de avaliação da efetividade da política 

de renúncia fiscal. 

 Despesas de Exercícios Anteriores 

Tem sido recorrente no julgamento das contas anuais do governo, bem 

como nos processos referentes aos Relatórios Resumidos de Execução 

Orçamentária (RREOs), o apontamento de uso exagerado no pagamento de 

Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), o que, além de provável degeneração 

do instituto, tem o condão de falsear importantes dados fiscais que mensuram a 

saúde das contas públicas, especialmente o resultado primário e o superávit 

financeiro. 

No ano fiscal de 2017, o pagamento de DEA, a que se refere o art. 37 da 

Lei 4.320/64, totalizou, somente no âmbito do Poder Executivo, o montante de 

R$714 milhões de reais. No ano fiscal de 2018, por sua vez, os dados contábeis já 

apontam para o uso de mais de R$800 milhões no âmbito do Poder Executivo, o 

que, a título de comparação, corresponde a materialidade superior a todo o 

orçamento do Poder Judiciário. 

Nos últimos cinco exercícios financeiros, o valor pago em DEA no âmbito 

do Poder Executivo alcançou a magnitude de quase R$5 bilhões, o que é 

notavelmente evidenciado no quadro abaixo. 

Tabela 4 - DEA empenhada por Poderes e Ministério Público no estado do Pará, no período de  
2014 e 2018. 

EXERCÍCIO 
PODER 

EXECUTIVO 
PODER 

LEGISLATIVO 
PODER 

JUDICIÁRIO 
MINISTÉRIO 

PÚBLICO 
TOTAL 

2014 948.271.703  16.323.393  31.577.249  50.549.183  1.046.721.527  

2015 1.550.349.909  9.870.830  37.179.518  45.093.566  1.642.493.823  

2016 930.006.123  14.672.721  14.033.790  42.464.462  1.001.177.097  

2017 714.633.634  18.488.208  10.608.490  67.483.980  811.214.311  

2018 816.573.550  17.017.406  13.445.089  56.397.063  903.433.109  

Fonte: Business Objetcs (Siafem, 2014 a 2018) 

 

Ocorre que essas despesas, de caráter excepcional, não processadas 

em época própria, acarretam compromissos orçamentários ao exercício futuro, 
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inviabilizando, de certo modo, a implementação de políticas públicas planejadas 

e orçadas para o exercício em questão, o que se revela especialmente sensível 

em finais de mandato, conforme a experiência pública brasileira demonstra. 

Como é cediço, a DEA, nos termos do artigo 37 da Lei Federal nº 

4.320/196425, se refere a despesas de exercícios encerrados, para as quais o 

orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para 

atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos 

a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o 

encerramento do exercício correspondente. 

O Decreto Federal nº 93.872/82 esclarece conceitos importantes para a 

devida intelecção do fenômeno da DEA, esclarecendo que se considera: 

a) despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas 

cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no 

encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo 

estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação; 

b) restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição 

como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito 

do credor; 

c) compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a 

obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente 

reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício 

correspondente. 

Importante assinalar que as hipóteses “a” e “b” são só admissíveis no 

atual panorama de responsabilidade fiscal previsto na Constituição e reforçado 

com a edição da LRF, caso tenham sido resultado de equívoco contábil da 

Administração Pública, posto ser impensável cancelar empenhos ou restos a pagar 

                                       
25 “Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo 
consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado 
na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos 
reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de 
dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre 
que possível, a ordem cronológica”. 
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cuja obrigação do fornecedor tenha sido cumprida dentro do prazo ou cujo direito 

ainda vige, como bem anotou este colendo TCE no bojo do Relatório das Contas 

Anuais de 2016: 

“Nota-se que o Mcasp, 6ª Edição, estabelece que, em geral, restos a 
pagar processados não podem ser cancelados, tendo em vista que 
o fornecedor de bens/ serviços cumpriu com a obrigação de fazer e 
a Administração não pode descumprir a obrigação de pagar.  

(...) 

Porém, cabe mencionar que no exercício de 2016 foram anulados 
R$6,4 milhões de restos a pagar processados inscritos no exercício 
anterior. O Cancelamento dessa conta gera resultado patrimonial 
positivo, porém fictício, pois se cancelam valores líquidos e certos 
de pagamento, por parte do poder público, registrados no passivo. 
Uma obrigação avaliada como processada indica que o credor já 
cumpriu com suas obrigações, isto é, entregou o material ou prestou 
os serviços, tendo a contabilidade registrado adequadamente esse 
passivo. O cancelamento dessa obrigação, que não seja por mero 
erro contábil, demonstrará uma situação patrimonial ilusória no 
exercício do cancelamento se ainda persistir a obrigação com o 
credor.” 

Conclui-se que pagamento de DEA em razão de empenhos e restos a 

pagar cancelados só podem ocorrer para a correção de equívocos contábeis, e não 

como política fiscal rotineira. Ademais, eventual cancelamento de Restos a Pagar 

processados, inscritos em exercícios anteriores, deve ser precedido de 

justificativa no histórico de documentos no SIAFEM26, e as obrigações a pagar 

remanescentes registradas contabilmente no exigível de curto ou longo prazo. 

O alto valor de pagamentos em DEA pode sinalizar para prática 

inadequada e perniciosa, que é a assunção pelo poder público de obrigações 

informais, ou pelo menos, sem o devido e prévio empenho, com a promessa de 

pagamento à custa do orçamento do ano seguinte. 

A consunção de obrigações financeiras sem orçamento para posterior 

pagamento via DEA desnatura o instituto, que, a rigor, repita-se, deve ter caráter 

excepcionalíssimo, já que acarretam compromissos orçamentários ao exercício 

futuro, inviabilizando, de certo modo, a implementação de políticas públicas 

                                       
26 Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios 
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planejadas e orçadas para o exercício em questão, por isso seu uso anômalo 

merece pronta detecção, e, caso confirmado, reproche.  

Em recorte dessa realidade, o que se observou em 2018 é que de uma 

previsão de pagamentos de meros 32 milhões em DEA pelo Poder executivo, 

foram efetivamente pagos mais de 800 milhões de reais, o que importa dizer que 

cerca de 770 milhões de reais, que serviriam para financiar melhores serviços 

públicos de 2018, voltaram-se apenas e tão-somente para liquidar esqueletos 

orçamentários dos anos anteriores. 

Nesse sentido é digno de alerta o alto montante de DEA executado ano 

após ano no âmbito do estado do Pará. Expediente que é para receber a nota de 

excepcionalidade jamais poderia alcançar a cifra de 5 bilhões em cinco exercícios 

financeiros. Conforme já anotamos, só em 2018 o Poder Executivo executou mais 

DEA do que todo o orçamento do Poder Judiciário.  

A rigor, o grande aumento entre o gasto planejado em DEA e o 

efetivamente executado, no mínimo revela – para além da deturpação do instituto 

– colossal falta de planejamento, caracterizando-se, por sua contumácia, em 

verdadeira insinceridade orçamentária27. 

É de todo pertinente ressaltar, ainda, que o uso desmesurado da DEA 

tem a aptidão de provocar a manipulação dos dados fiscais, vez que o 

retardamento de despesas de um ano para o seguinte falseia indicadores 

importantes de responsabilidade fiscal, como o resultado primário e o superávit 

financeiro. De fato, ao deixar de processar as despesas no seu devido exercício 

financeiro, infla-se artificialmente o resultado primário dele, e resta empurrado 

para as receitas do ano seguinte a tarefa de saldar despesas dos anos anteriores, 

numa espécie de looping orçamentário.  

                                       
27 “Com a insinceridade orçamentária e contábil vêm à luz a falta de planejamento público no 
Brasil e o desrespeito subreptício à lei, e surge a incerteza jurídica tão necessária ao que é mais 
urgente: o investimento que garanta o desenvolvimento, sem desvios, sem superfaturamentos.” 
DOMINGUES, José Marcos. CONJUR: Falsidade Orçamentária mostra falta de planejamento, 
07/02/2015, https://www.conjur.com.br/2015-fev-07/jose-domingues-falsidade-orcamentaria-
mostra-falta-planejamento, acessado em 10/05/2019. 
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Tomando o último quadriênio como parâmetro, percebe-se que o valor 

pago de DEA de um exercício financeiro sempre foi maior que o resultado primário 

do ano anterior, o que sugere que, se acaso as despesas tivessem sido pagas 

regularmente dentro de seu exercício, o resultado primário real teria sido 

deficitário, ou, pelo menos, bem menor. 

Tabela 5 - Comparativo da DEA com despesas primárias em relação ao 
Resultado Primário do exercício anterior, no estado do Pará, no 
período de 2015 a 2018 

Exercício 
DEA com 
despesas 
primárias 

Resultado 
Primário do 
exercício 
anterior 

% de DEA em 
relação a 
Resultado 
Primário 

2015 1.603.358  621.215  158% 

2016 982.359  439.298  124% 

2017 777.545  691.662  12% 

2018 889.327  17.486  4.986% 

Fonte: Business Objetcs (Siafem, 2015 a 2018) 

Outro fato que merece destaque é a relação entre as despesas de 

exercícios anteriores e o superávit financeiro do Estado apurado no balanço 

patrimonial, o que pode ser melhor analisado a partir da tabela a seguir.  

Tabela 6 - Comparativo do superávit apurado no Balanço Patrimonial 
do exercício anterior com DEA do exercício em análise, no 
estado do Pará, no período de 2015 a 2018. 

Exercício 

Superávit 
financeiro 
líquido¹ 

do 
exercício 
anterior 

DEA 
empenhada  

Diferença 
= 

Superávit 
– DEA 

% de DEA 
em relação 

ao 
Superávit 

financeiro28 

2015 2.426.260  1.642.494  783.766  67,70  

2016 1.783.680  1.001.177  782.503  56,13  

2017 1.488.842  811.214  677.627  54,49  

2018 2.194.211  903.433  1.290.778  41,17  

Fonte: Business Objetcs (Siafem, 2015 a 2018) 

                                       
28 Sem considerar o Superávit Financeiro do RPPS 
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Infere-se da tabela supra que as DEA em cada exercício dos últimos 

quatro anos absorveram mais de 40% do superávit financeiro apurado no balanço 

patrimonial do exercício que antecedeu a realização das mesmas, desconsiderado 

aqui o superávit financeiro do RPPS que tem vinculação estrita.  

Tal proporção é digna de alarme pois revela forte indício de aquisição 

de despesas sem empenho, ou, ainda, que empenhos e restos a pagar foram 

cancelados, a despeito do direito do credor ainda remanescer. Nesses casos, 

sequer as dívidas teriam sido contabilizadas apropriadamente nas contas do 

passivo circulante, o que, por consequência, pode ter culminado na subavaliação 

do passivo financeiro do Estado, distorcendo, finalmente, o resultado financeiro 

com base no Balanço Patrimonial.  

Nessa circunstância, a possível deturpação fiscal tem efeitos 

duplamente nocivos, posto que além do resultado financeiro sem fidedignidade, 

sabe-se que é justamente o superávit financeiro com base no Balanço Patrimonial 

que financia a abertura da maior parte dos créditos suplementares de cada 

exercício. 

Em outras palavras: a assunção de obrigação de despesa sem prévio 

empenho, ou o cancelamento de empenhos e restos a pagar cujo direito do 

fornecedor ainda subsiste, infla artificialmente o Balanço Patrimonial, elevando 

para maior o superávit financeiro do ano, e cria espaço orçamentário postiço para 

a criação de novas despesas por intermédio de créditos adicionais, com fulcro no 

art. 43 da Lei 4.320/64.  

Outro forte indício de que muitas despesas estão sendo contraídas sem 

prévio empenho ou que tem ocorrido o cancelamento indevido de empenhos e de 

restos a pagar, é a comparação do que se inscreve em restos a pagar e o que é 

pago de DEA no exercício seguinte. Pela lógica financeira, a inscrição em restos a 

pagar deveria ser muito mais comum que o pagamento via DEA, mas o que tem 

ocorrido sistematicamente no Estado do Pará é o contrário: o volume de DEA tem 

sido muito superior ao dos restos a pagar. Em 2015 e 2016, por exemplo, utilizou-
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se quase 1000% a mais de DEA do que de restos a pagar, conforme a tabela a 

seguir demonstra: 

Tabela 7 - Relação entre as DEA com os restos a pagar inscritos no 
exercício anterior, no estado do Pará, no período de 2015 
a 2018. 

Exercício 
DEA sem 
o DEA do 

RPPS29 

Restos a 
pagar 

inscritos 
exercício 
anterior 

% de DEA em 
relação os 

Restos a pagar 
inscritos no 
exercício 
anterior 

2015 1.614.722  166.982  967% 

2016 999.762  110.851  902% 

2017 809.731  207.903  389% 

2018 899.754  356.387  252% 

Fonte: Siafem e Demonstrativo de restos a pagar (2015 a 2018) 

 

Uma vez mais esse dado insinua que estão sendo contraídas despesas 

sem os devidos registros contemporâneos, especialmente empenho e restos a 

pagar, transferindo o pagamento para o ano seguinte via DEA.  

Imperioso, por outro lado, que as DEA sejam excluídas dos cômputos 

dos pisos de gastos em educação e saúde, vez que sua avaliação é anualizada, e 

fatos geradores que dizem respeito a anos anteriores não podem, obviamente, 

ser contadas como de manutenção e desenvolvimento do ensino do ano corrente, 

muito menos como ações e serviços públicos de saúde. Extraídos os valores pagos 

a título de DEA, o mínimo em saúde continua respeitado, mas perigosamente 

perto do piso. 

 
 

                                       
29 Sem considerar a DEA do RPPS 
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Tabela 8 - Apuração do mínimo anual de 25% com Despesas de Manutenção e 
desenvolvimento do ensino sem considerar as Despesas de Exercícios 
Anteriores, no estado do Pará, no período de 2018. 

Apuração Mínimo com Educação Despesas 
Referência 

(%) 
% 

alcançado 
Mínimo Anual de 25% dos 
Impostos na Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – 
MDE 

4.154.190 25 26,72 

DEA com Fonte Educação 
(empenhado) 

54.152     

Apuração do % Mínimo Anual (-) 
DEA 

4.100.038   26,37  

Fonte: Business Objetcs e Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2018 
 

 
Tabela 9 - Apuração do mínimo anual de 12% com Ações e Serviços com Saúde sem 

considerar as Despesas de Exercícios Anteriores, no estado do Pará, no 
período de 2018. 

Apuração Mínimo com Saúde Despesas 
Referência 

(%) 
% 

alcançado 
Despesas com Ações e Serviços 
Públicos de Saúde executadas 
com recursos de impostos 2.371.845 12 15,25 
DEA com Saúde recursos 
ordinários (empenhado) 35.561     

Apuração do % Mínimo Anual (-) 
DEA 2.336.284   

        
15,02  

Fonte: Business Objetcs e Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2018 

Cumpre assinalar, no mais, que se tem notado que o grupo de despesa 

que é mais financiado via DEA é o de ODC (Outras Despesas Correntes), o que 

reforça a suspeita de assunção de obrigações contratuais sem espaço 

orçamentário, e, portanto, sem empenho e inscrição em restos a pagar, para 

liquidação no ano seguinte.  

Diante de tal cenário, possivelmente indicador de ofensas às premissas 

de responsabilidade fiscal que pressupõe a ação planejada e transparente, em 

que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 

contas públicas, exsurge a imperiosidade de atuação expedita e eficiente desta 

Egrégia Corte de Contas.  
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Acerca da competência dos Tribunais de Contas na guarda da 

responsabilidade fiscal, cito Fabrício Motta30: 

“O acompanhamento das medidas mais importantes trazidas pela 
lei foi atribuído aos tribunais de Contas. Não se trata de mera 
verificação posterior, mas de acompanhamento concomitante, apto 
a prevenir riscos e corrigir desvios, nos termos da lei. A importância 
do acompanhamento foi tamanha que se criou um dever de emitir 
ato de alerta sempre que forem constatadas situações que 
ameaçarem as metas fiscais, o controle da despesa com pessoal e 
dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária, operações de 
crédito e concessão de garantia, além de fatos que comprometam 
os custos ou os resultados dos programas ou indícios de 
irregularidades na gestão orçamentária (artigo 59, parágrafo 1º). 

O alerta tem uma razão de ser: os tribunais de Contas devem impedir 
que a situação piore, evitando que desajustes se transformem em 
crises. Dessa forma, o primeiro ponto de controle é evitar crises 
fiscais por intermédio do acompanhamento concomitante da 
realização da receita e da geração da despesa.” 

Para tanto, os Tribunais de Contas, no bojo de suas competências, 

poderão emitir o devido alerta de conduta fiscal arriscada, de modo a se evitar a 

continuidade de possível irregularidade na gestão orçamentária, tudo com azo no 

art. 59, §1º, V, da LRF. É por esse exato motivo que foi proposta a Representação 

2019/05007-7, que permitirá o fecho do ciclo fiscalizatório, e a verificação efetiva 

de irregularidades ou não. De qualquer modo, no bojo das presentes contas 

anuais algumas recomendações já podem ser expedidas para a melhoria da 

gestão fiscal. 

Isto posto, no presente tópico, inexistindo irregularidade comprovada, 

mas havendo indícios de uso excessivo e irregular de DEAs, basta expedir 

recomendações ao Governo do Estado para que: 

1. Regulamente internamente o uso das DEA, explicitando claramente 

sua excepcionalidade, e vedando que empenhos e restos a pagar sejam 

cancelados caso subsista o direito do credor, impondo-se, de qualquer forma, as 

anotações contábeis devidas, especialmente nas contas do passivo patrimonial, 

de modo a se evitar o aumento artificial do futuro superávit financeiro; 

                                       
30 MOTTA, Fabrício. Crise fiscal: o que deu errado com a fiscalização dos tribunais de contas? In: 
Conjur, http://www.conjur.com.br/2017-mai-11/interesse-publico-deu-errado-fiscalizacao-
tribunais-contas, consulta em 11/05/2017. 
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2. Exima-se de computar no piso de gastos com educação e saúde do 

ano corrente, despesas pagas de DEA, já que seus fatos geradores decorrem de 

anos anteriores; 

3. Durante o empenho e a liquidação de despesas, seja levado em conta 

não a data da nota fiscal, mas sim a da competência da despesa a que ela se 

refere (data da efetiva prestação do serviço ou fornecimento do bem); 

4. Na ocasião da edição do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), 

seja estimado com fidedignidade os pagamentos previstos de DEA, de maneira a 

se evitar peças orçamentárias absolutamente dissonantes da realidade que 

acabem por impactar o planejamento estatal da execução das políticas públicas. 

A estimativa de DEA deve observar o histórico de gasto, bem como as melhores 

técnicas contábeis, que considerará possíveis riscos fiscais (como demandas 

judiciais), alterações na legislação, variações de índices econômico ou de 

qualquer outro fator relevante, acompanhadas de demonstrativo de sua evolução 

nos últimos três anos, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas; 

5. Que se possibilite a identificação no SIAFEM, dos subelementos de 

despesas referente à DEA com o exercício ao qual a despesa se refere, 

padronizando e tornando obrigatório sua utilização por todas as unidades 

estaduais no momento da contabilização das correspondentes despesas. 

 

 Taxa de Fiscalização Mineral 

Inicie-se ressaltando que desde o opinativo ministerial relativo ao 

Relatório de Análise das Contas do Governador do Estado do Pará no exercício de 

2016, este Parquet de Contas vem apontando, detidamente, a ocorrência do 

desvio de parcela do produto arrecadatório da taxa mineral, de tal modo que a não 

aderência aos gastos que deveria financiar terminou convertendo tal figura numa 

espécie de imposto para fins de financiamento das atividades gerais do Estado, o 

que, inclusive, aumenta os riscos fiscais de derrota perante o Supremo Tribunal 

Federal (STF) acerca de sua constitucionalidade. 

Compulsando o caderno processual, verifica-se, infelizmente, que uma 

vez mais se procedeu ao uso indevido de parte da mencionada taxa, em 
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contrariedade ao que sugerido pelo Parquet de Contas por ocasião dos pareceres 

dos anos de 2017 e 2018. É imperioso, pois, tecer novamente críticas e explicitar 

a problemática quanto ao desvio da taxa mineral.  

O item 3.4.3.5, do Relatório de Análise das Contas do Governador do 

Estado do Pará, no exercício financeiro de 2018, trata da utilização dos recursos 

referentes ao recolhimento da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização 

das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento dos Recursos 

Minerários (TFRM), instituída pela Lei Estadual nº 7.591/2011 e que encontrou 

regulamentação no Decreto nº 386/2012. 

Bem analisando os referenciais técnicos apresentados, percebe-se que 

os recursos arrecadados somaram o montante de R$512,3 milhões. Deste total, 

71,4% não foram manejados em favor de finalidades, órgãos e bens totalmente 

referenciados ao exercício efetivo ou potencial do poder de polícia mineral. 

Na esteira do antevisto e nos termos do art. 77 do Código Tributário 

Nacional (CTN), as taxas são tributos que têm como fato gerador o exercício do 

poder de polícia, decorrente de atribuições fiscalizatórias e regulatórias do poder 

público, ou a utilização, potencial ou efetiva, de serviço público específico e 

divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição.  

Assim, pode-se afirmar que as taxas são uma espécie de tributo 

contraprestacional (vinculado) usado na remuneração de uma atividade 

específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia e, por isso, não se atém 

a signos presuntivos de riqueza. As taxas comprometem-se tão somente com o 

custo do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a atividade de polícia 

desenvolvida31, e o valor arrecadado, por imperativo lógico e legal, deve ser 

direcionado para o custeio do serviço específico prestado, com uma referibilidade 

razoável dos custos da atividade estatal com os valores arrecadados para lhe fazer 

frente. 

Em aligeirada síntese: tributos com destinação constitucional vinculada, 

como são as taxas e as contribuições, não podem servir para o financiamento de 

matérias estranhas à sua gênese legal sob pena da mais absoluta 

                                       
31 [RE 554.951, rel. min. Dias Toffoli, j. 15-10-2013, 1ª T, DJE de 19-11-2013.] 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4872334
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inconstitucionalidade.32 É que, em tal situação, subverter-se-ia a própria finalidade 

institucional do tributo (ADI 1.378/MC/Es, DJ 30/05/1997).   

A doutrina corrobora o que aqui é dito.  

Primeiro leiamos Leandro Paulsen33: 

“Sendo as taxas cobradas em razão de um serviço ou do exercício 
do poder de polícia, está clara a intenção do Constituinte no sentido 
de que tal implique o custeio de tais atividades estatais. As taxas, 
diferentemente dos impostos, são tributos com finalidade específica 
a determinar o destino do seu produto. Não se lhes aplica o art. 167, 
IV, da CF; pelo contrário, a destinação ao custeio da atividade que 
lhe enseja a cobrança é essencial, podendo estar explicitamente 
determinada na lei instituidora. Ainda que não haja a vinculação 
expressa do produto da arrecadação, será ela presumida. O que não 
se pode admitir, pois revelaria a extrapolação da norma constitucional 
de competência, é a determinação legal de aplicação em outras 
atividades ou em benefício de terceiros. Nas taxas, pois, há dupla 
vinculação: o fato gerador é vinculado à atividade estatal e, também, 
necessariamente, o produto da arrecadação terá de ser vinculado à 
atividade que justifica a instituição do tributo. Decorre da própria 
outorga de competência a compreensão de que é feita para que a 
respectiva atividade seja custeada por aqueles que provocam o 
exercício do poder de polícia ou que se beneficiam de modo 
específico e individualizado dos serviços públicos. O entendimento 
de que estas pessoas devam verter recursos adicionais ao estado, 
equivalentes ao custo da atividade que lhes diz respeito em 
particular, revela um ideal de justiça fiscal.” 

Agora Roque Antonio Carraza34: 

“Conquanto não seja necessária uma perfeita coincidência entre o 
custo da atividade estatal e o montante exigido a título de taxa, deve 
haver, no mínimo, uma correlação entre ambas. Queremos com tais 

                                       
32 “PROCESSO OBJETIVO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ORÇAMENTÁRIA. 
Mostra-se adequado o controle concentrado de constitucionalidade quando a lei orçamentária 
revela contornos abstratos e autônomos, em abandono ao campo da eficácia concreta. LEI 
ORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, GÁS NATURAL E DERIVADOS E ÁLCOOL 
COMBUSTÍVEL - CIDE - DESTINAÇÃO - ARTIGO 177, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É 
inconstitucional interpretação da Lei Orçamentária nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, que 
implique abertura de crédito suplementar em rubrica estranha à destinação do que arrecadado a 
partir do disposto no § 4º do artigo 177 da Constituição Federal, ante a natureza exaustiva das 
alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do citado parágrafo”.  
(ADI 2925, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal 
Pleno, julgado em 19/12/2003, DJ 04-03-2005 PP-00010 EMENT VOL-02182-01 PP-00112 LEXSTF 
v. 27, n. 316, 2005, p. 52-96) 
33 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da 
jurisprudência. Porto Alegre: Livraria do Advogado, ESMAFE, 2007, p. 57. 
34 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Editora Malheiros, 2006, 
p. 520. 
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palavras destacar que, ao contrário do que acontece com os 
impostos, as pessoas políticas não podem criar taxas com o fito 
exclusivo de carrear dinheiro para os cofres públicos. Além disso, na 
medida em que o pagamento de taxas está vinculada à prestação de 
um dado serviço público ou à prática de um determinado ato de 
polícia, elas devem estar voltadas a seu custeio, e não de outros 
serviços ou atos de polícia, que não alcançam o contribuinte.” 

Em remate doutrinário, registra-se a lição do professor Ives Gandra da 

Silva Martins, em parecer exarado a partir de consulta formulada pelo próprio 

estado do Pará e devidamente juntado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 4786 que debate a constitucionalidade da taxa mineral paraense: 

“Quem fiscaliza, quem acompanha, quem autoriza, à evidência, tem 
custos, no exercício de sua tarefa protetora da comunidade que o 
poder de polícia encerra, razão pela qual pode exigir, para fazer 
frente a eles – isto é, à atividade de fiscalização, acompanhamento e 
autorização – taxa correspondente ao serviço a ser prestado”35 

As taxas, portanto, existem para fazerem frente aos custos do poder de 

polícia, sob pena de subversão de sua lógica constitucional e legal. 

É o que decide reiteradamente o STF: 

“A vinculação das taxas judiciárias e dos emolumentos a entidades 
privadas ou mesmo a serviços públicos diversos daqueles a que tais 
recursos se destinam subverte a finalidade institucional do tributo. 
(ADI 2040, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, 
julgado em 15/12/1999, DJ 25-02-2000 PP-00051 EMENT VOL-01980-
02 PP-00240)” 

“Taxa: correspondência entre o valor exigido e o custo da atividade 
estatal. A taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do Poder 
Público, não pode superar a relação de razoável equivalência que 
deve existir entre o custo real da atuação estatal referida ao 
contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte, 
considerados, para esse efeito, os elementos pertinentes às 
alíquotas e à base de cálculo fixadas em lei. Se o valor da taxa, no 
entanto, ultrapassar o custo do serviço prestado ou posto à 
disposição do contribuinte, dando causa, assim, a uma situação de 
onerosidade excessiva, que descaracterize essa relação de 
equivalência entre os fatores referidos (o custo real do serviço, de 
um lado, e o valor exigido do contribuinte, de outro), configurar-se-
á, então, quanto a essa modalidade de tributo, hipótese de ofensa à 
cláusula vedatória inscrita no art. 150, IV, da CF. [ADI 2.551 MC-QO, 
rel. min. Celso de Mello, j. 2-4-2003, P, DJ de 20-4-2006.]” 

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no 
sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes 

                                       
35 Parecer anexado aos autos da ADI 4.786. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp?s1=%282551.NUME.%20OU%202551.ACMS.%29&d=SJUR
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aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, 
qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, 
sujeitando-se, em conseqüência, quer no que concerne à sua 
instituição e majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, 
ao regime jurídico-constitucional pertinente a essa especial 
modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios 
fundamentais que proclamam, dentre outras, as garantias 
essenciais (a) da reserva de competência impositiva, (b) da 
legalidade, (c) “da isonomia e (d) da anterioridade. (...) DESTINAÇÃO 
DE CUSTAS E EMOLUMENTOS A FINALIDADES INCOMPATÍVEIS COM 
A SUA NATUREZA TRIBUTÁRIA. - Qualificando-se as custas judiciais e 
os emolumentos extrajudiciais como taxas (RTJ 141/430), nada pode 
justificar seja o produto de sua arrecadação afetado ao custeio de 
serviços públicos diversos daqueles a cuja remuneração tais valores 
se destinam especificamente (pois, nessa hipótese, a função 
constitucional da taxa - que é tributo vinculado - restaria 
descaracterizada) ou, então, à satisfação das necessidades 
financeiras ou à realização dos objetivos sociais de entidades 
meramente privadas. É que, em tal situação, subverter-se-ia a 
própria finalidade institucional do tributo, sem se mencionar o fato 
de que esse privilegiado (e inaceitável) tratamento dispensado a 
simples instituições particulares (Associação de Magistrados e Caixa 
de Assistência dos Advogados) importaria em evidente transgressão 
estatal ao postulado constitucional da igualdade. 

Precedentes. (ADI 1378 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Tribunal Pleno, julgado em 30/11/1995, DJ 30-05-1997 PP-23175 
EMENT VOL-01871-02 PP-00225) “ 

“A base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento fundada 
na área de fiscalização é constitucional, na medida em que traduz o 
custo da atividade estatal de fiscalização. Quando a Constituição se 
refere às taxas, o faz no sentido de que o tributo não incida sobre a 
prestação, mas em razão da prestação de serviço pelo Estado. A 
área ocupada pelo estabelecimento comercial revela-se apta a 
refletir o custo aproximado da atividade estatal de fiscalização. [RE 
856.185 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 24-
9-2015]” 

A lógica que inspira a existência de taxas é que se o poder de polícia ou 

o serviço público só recai em favor de determinada parcela da população, seria 

injusto transferir seu custo a todos.  

Para o custeio de atividades e serviços gerais do Estado, a Constituição 

reservou o manejo dos impostos, que, na dicção do art. 16, do CTN, são tributos 

cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Ou seja, o Estado não cobra 

imposto do contribuinte porque lhe presta um determinado serviço, mas o faz de 
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acordo com a capacidade contributiva de cada um e os valores arrecadados são 

destinados ao custeio de suas atividades universais, não possuindo vinculação.36 

Pois bem, anotadas essas linhas introdutórias e propedêuticas, passa-se 

a verificar qual tem sido a administração financeira da arrecadação provinda da 

taxa mineral no Pará. 

O art. 3º da lei instituidora do tributo enumera as entidades públicas que 

conjuntamente convergem esforços em prol das atividades fiscalizadoras 

geradoras da exação, quais sejam, a SEICOM (atual SEDEME37), a SEFA, a SECTI e 

a SEMAS38. Somados os gastos realizados por todas estas secretarias que tiveram 

como fonte a receita da taxa mineral, totaliza-se apenas e tão-somente 4,02 % do 

total arrecadado, numa amostra clara de falta de referibilidade mínima entre o 

tributo e sua destinação legal. Arrecadação de mais de 500 milhões para fazer face 

a despesas de 15 milhões são eloquentes da falta de referibilidade da taxa mineral, 

e aumentando os riscos fiscais de derrota judicial sobre o tema. 

Outros R$130,9 milhões não foram efetivamente liquidados, ajudando a 

contribuir no superávit primário e financeiro do Estado, o que é legítimo, mas que, 

de igual forma, só poderá ser aproveitado futuramente nas mesmas finalidades 

que inspiraram a criação do tributo: o financiamento da fiscalização mineral.  

É este o exato sentido do parágrafo único do art. 8 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal que nos alerta que “Os recursos legalmente vinculados a 

finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de 

                                       
36 “Sendo assim, é da natureza dos impostos não ter sua receita vinculada a algum órgão, fundo 
ou despesa, visto que devem ter os recursos livres para aplicação, pelo Executivo, do seu 
programa de governo, idealizado politicamente. Se os recursos fossem plenamente vinculados, 
pouca ou nenhuma margem restaria ao Executivo para governar, uma vez que todos os tributos 
já teriam sua receita direcionada pelo legislativo, em grave e frontal malferimento à separação 
dos poderes (LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. Ed: Jus Podivm. 2012. pp. 65.)” 
37 Secretaria Estadual De Desenvolvimento Econômico, Mineração E Energia. 
38 “Art. 3° O poder de polícia de que trata o art. 2° será exercido pela Secretaria de Estado de 
Indústria, Comércio e Mineração - SEICOM para: I - planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, 
controlar e avaliar as ações setoriais relativas à utilização de recursos minerais e à gestão e ao 
desenvolvimento de sistemas de produção, transformação, expansão, distribuição e comércio de 
bens minerais; II - registrar, controlar e fiscalizar as autorizações, licenciamentos, permissões e 
concessões para pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários; III - 
controlar, acompanhar e fiscalizar as atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento 
de recursos minerários. Parágrafo único. No exercício das atividades relacionadas no caput, a 
SEICOM contará com o apoio operacional dos seguintes órgãos da Administração Estadual, 
observadas as respectivas competências legais: I - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA; II - 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMAS; III - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Inovação – SECTI”. 
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sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o 

ingresso”. 

Quem bem disserta sobre o assunto é Weder de Oliveira: 

“Em nosso modelo operacional e normativo de elaboração 
orçamentária, não é possível cancelar parte de uma autorização de 
gasto (dotação) concedida com base no uso de determinada receita 
vinculada para utilizar dessa mesma receita em finalidade que a lei 
vinculadora (ou a Constituição) não permite.  
Em matéria de vinculação de receita não é possível trabalhar de 
outro modo. Parte significativa da complexidade da 
operacionalização orçamentária resulta da necessidade de cumprir 
a vinculação.39” 
 

Foi essa, por sinal, a interpretação do STF quando deparou com 

possibilidade de desvio de recursos oriundos da CIDE combustível que, embora 

seja outra espécie tributária, detém identidade com as taxas no ponto em que 

exige a vinculação e a referibilidade do seu produto arrecadado com a finalidade 

pública estatuída: 

“PROCESSO OBJETIVO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
- LEI ORÇAMENTÁRIA. Mostra-se adequado o controle concentrado 
de constitucionalidade quando a lei orçamentária revela contornos 
abstratos e autônomos, em abandono ao campo da eficácia 
concreta. LEI ORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO 
NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 
PETRÓLEO E DERIVADOS, GÁS NATURAL E DERIVADOS E ÁLCOOL 
COMBUSTÍVEL - CIDE - DESTINAÇÃO - ARTIGO 177, § 4º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É inconstitucional interpretação da Lei 
Orçamentária nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, que implique 
abertura de crédito suplementar em rubrica estranha à destinação do 
que arrecadado a partir do disposto no § 4º do artigo 177 da 
Constituição Federal, ante a natureza exaustiva das alíneas "a", "b" e 
"c" do inciso II do citado parágrafo. (ADI 2925, Relator(a):  Min. ELLEN 
GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal 
Pleno, julgado em 19/12/2003, DJ 04-03-2005 PP-00010 EMENT VOL-
02182-01 PP-00112 LEXSTF v. 27, n. 316, 2005, p. 52-96) “ 
 

De mais a mais, o STF ali fincou que eventual saldo dos recursos 

superavitários oriundos daquele tributo só poderia ser aplicado nas mesmas 

finalidades legais que inspiraram a criação da exação tributária, impedindo a 

abertura de créditos suplementares em rubricas estranhas. 

Nesse diapasão, além dos meros 4,02% de aproveitamento da taxa 

mineral em rubricas minimamente referíveis ao seu fato gerador totalizando 

                                       
39 OLIVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal, Editora Fórum, Volume I, 2013, Belo 
Horizonte, pg. 749. 
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R$15,3 milhões, e de R$ 130,9 milhões guardados para entesouramento e caixa 

do governo, outros R$ 366 milhões foram destinados à execução de despesas de 

diversos órgãos governamentais, dentre eles a Secretaria Estadual de Trânsito e 

a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, o que 

culminou no desvio de 71,4% do produto da arrecadação da taxa mineral para 

fins absolutamente estranhos da sua razão criadora. 

Tais recursos foram distribuídos entre várias ações programáticas, como 

restauração e construção de rodovias, reforma de unidades prisionais, concessão 

de auxílio alimentação e transporte, e foram classificados como recursos 

ordinários (fonte 01), utilizados para custear despesas de capital, sem qualquer 

vinculação a aplicações referíveis ao poder de polícia mineral.  

Por mais relevantes que sejam as obras, bens e serviços financiados 

com a taxa mineral, mostra-se de forma indubitável a tredestinação do seu 

produto arrecadatório, o que não pode passar ao largo da fiscalização desse 

Tribunal de Contas, e que, como já dito, aumentam os riscos fiscais de eventual 

sucumbência perante o STF. 

Não se desconhece que a Emenda Constitucional (EC) nº 93/2016 abriu 

margem para a desvinculação das receitas do Estado, liberdade de alocação que 

recebeu a alcunha de Desvinculação de Receitas Estaduais (DRE), e que libera de 

sua vinculação natural até 30% dos montantes relativos a impostos, taxas e 

multas.40 

                                       
40 Art. 2º. O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido dos 
seguintes arts. 76-A e 76-B: 
“. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por 
cento) das receitas dos Estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas, já 
instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos 
acréscimos legais, e outras receitas correntes. 
Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput: 
I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção 
e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 
e o art. 212 da Constituição Federal; 
II - receitas que pertencem aos Municípios decorrentes de transferências previstas na Constituição 
Federal; 
III - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores; 
IV - demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação 
especificada em lei; 
V - fundos instituídos pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público, pelas 
Defensorias Públicas e pelas Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart76a
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Isto é, por força de dispositivo constitucional transitório, há abrigo para 

que se desvincule de suas finalidades precípuas, 30% das receitas vinculadas. No 

caso da taxa de fiscalização mineral, como visto e agora repetido, foram 

tredestinados cerca de 71,4% do seu produto arrecadatório, o que importa dizer 

que parte dessa liberdade alocativa encontrou abrigo constitucional, mas sobre 

os 41,4% que sobejaram os limites da DRE marca-lhes inequivocamente o carimbo 

da ilegalidade do desvio do produto arrecadatório da taxa mineral. 

Necessário que se registre que as críticas que aqui são tecidas não se 

destinam à discussão da constitucionalidade em abstrato da lei que institui a 

TFRM – que inclusive já é objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal 

Federal, por intermédio da ADI 4.786. 

O que aqui se pretende questionar, e que se deveras questiona, é a 

legalidade das operações de aplicação dos valores arrecadados no custeio de 

atividades completamente alheias ao exercício do poder de polícia da pesquisa, 

lavra, exploração e aproveitamento dos recursos minerários. 

O problema aqui detectado, portanto, é de legalidade mesmo, digno de 

pronto reproche pelos órgãos de controle externos. É, por sinal, este o 

entendimento que já sufragou o Superior Tribunal de Justiça: 

“TRIBUTÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. ESTADO DE MINAS GERAIS. 
VINCULAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. 
1. O art. 113 da Lei 6.763/75 de Minas Gerais não permite o desvio 
de parte do produto da arrecadação para pagamento de despesas 
do Estado não relacionadas aos serviços que ensejaram a cobrança 
da taxa de incêndio. Ao contrário, determina, em seu parágrafo 2º, 
que a totalidade da arrecadação "fica vinculada à Secretaria de 
Estado de Defesa Social", órgão estadual ao qual pertence o Corpo 
de Bombeiros Militar (art. 6º da Lei Delegada nº 56 de 2003, do 
Estado de Minas Gerais). 
2. O fato de a lei estabelecer que no mínimo 50% (cinqüenta por 
cento) da receita deve ser utilizado no reequipamento da unidade 
operacional de execução do Corpo de Bombeiros do Município onde 
foi gerada a verba não impede que o restante do produto da 
arrecadação seja destinado ao custeio de despesas correlatas às 
atividades do Corpo de Bombeiros Militar e não permite inferir que 
haja afronta ao comando que estabelece a vinculação da receita 
decorrente da arrecadação ao serviço que justificou a instituição 
tributária. 
3. Entendimento que se encontra em consonância com a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da 
ADI 1.145-6/PB, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 08.11.02, em que se 
analisou a constitucionalidade da destinação dada por lei estadual 
às custas e emolumentos judiciais, decidiu que é possível a 



 

Processo 2019/51266-0 
Contas Anuais do Governador do Estado do Pará 

Planejamento e Execução 
 Orçamentária 

 

60 
 

destinação do produto da arrecadação de taxa para órgão público 
que exerça atividade diretamente relacionada. 
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem, 
contudo, alterar o resultado do julgamento do recurso ordinário. 
(EDcl no RMS 21.032/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 249)” 
 

Se, a despeito da vinculação, o Poder Público outorgue aos recursos da 

taxa mineral destinação diversa daquelas definidas na Constituição e na lei 

instituidora, cabe pleno controle dos atos administrativos que concretizam tais 

desvios. O problema não é da lei, mas da sua execução prática, fatos totalmente 

sindicáveis pelos Tribunais de Contas. 

Isto posto, a taxa mineral vem financiando parcialmente matérias e 

instituições totalmente estranhas ao seu fato gerador, facilmente delimitado no 

art. 3º, da Lei 7.591/2011, o que degenera o destino que o ordenamento jurídico 

lhe reservou.  

Enquanto a lei estabelece que o poder de polícia será exercido pela 

SEDEME, com apoio da SEFA, SEMAS e SECTI – naturais destinatários da verba 

recolhida – os valores estão sendo ilegalmente destacados, repise-se, em rubrica 

prometida a custear despesas em ações governamentais diversas, repelidos de 

sua vinculação legal.  

Portanto, a discussão em abstrato da constitucionalidade da taxa não 

prejudica o pálio de legalidade da execução orçamentária da mesma, já que, 

como demonstrado alhures, além de ser inerente às taxas sua razoável 

vinculação arrecadatória à atividade estatal específica, é a própria lei de regência 

que elenca o rol de órgãos cujas atividades estariam relacionadas ao poder de 

polícia tributado. Tudo que é pago além deste rol e para além do permitido pela 

DRE é impróprio.  

Feitas estas considerações, pode-se concluir que o contexto 

arrecadatório acabou por transformar parte da taxa mineral em imposto, fonte de 

financiamento que foi para as atividades gerais do Estado. 

Isto posto, no presente tópico sugere-se a expedição de recomendações 

ao Governo do Estado para que: 

1.Na formulação e execução orçamentária, direcione preferencialmente 

a receita oriundas da taxa mineral às dotações orçamentárias correlatas - ainda 

que indiretamente - à atividade fiscalizatória, e em necessário aos órgãos 
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referenciados no art. 3º da Lei 7.591/2011, permitida liberdade alocativa de apenas 

30% do arrecadado, com fulcro no art. 28 da EC 93/2016; 

2. Eventuais superávits financeiros decorrentes das receitas e despesas 

da fiscalização mineral somente poderão servir como fonte de financiamento de 

despesas igualmente relativas ao poder de polícia mineral, a teor do parágrafo 

único do art. 8º da LRF, devendo o governo central manter controle de 

demonstrativos que explicitem a composição do superávit financeiro por fonte de 

recursos. Para tanto, é imprescindível a criação de código fonte específico para a 

Taxa Mineral, nos moldes como ocorre com outras taxas estaduais (Ex: FES – Taxa 

de Fiscalização Sanitária, código 0136). 

3. Inclua-se no Anexo de Riscos Fiscais da LDO plano de contingência 

financeira e operacional para o caso da taxa mineral ser tida como 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal com imposição de devolução aos 

contribuintes; 
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6. DEMONSTRAÇÕES 

 CONTÁBEIS 
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 Demonstrações Contábeis  

O exame das demonstrações contábeis constantes no Balanço Geral do 

Estado (BGE) e no Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo é ponto fundamental na análise da prestação de contas do 

governo. 

É através de uma acurada e minudente verificação da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial dos demonstrativos divulgados nestes 

documentos e entregues à análise do TCE/PA que se pode apurar o desempenho 

da arrecadação em relação à previsão, as providências adotadas no âmbito da 

fiscalização das receitas e combate à sonegação fiscal, por exemplo.  

De igual modo, é aqui que se avaliam os números e resultados das ações 

implementadas no exercício para recuperação de créditos nas instâncias 

administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das 

receitas tributárias e de contribuições, situações essas que devem estar 

devidamente evidenciadas na prestação das contas, nos termos do artigo 58 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Usando-se um exemplo metafórico: as demonstrações contábeis estão 

para os órgãos de controle externo e para o Poder Legislativo estadual – órgão 

responsável pelo julgamento final das contas de governo –, como os resultados 

dos exames estão para o médico, quando do diagnóstico da saúde de um 

paciente. 

Vale dizer, a depender dos indicadores, índices e quocientes técnicos 

extraídos dos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, assim como das 

demonstrações das variações patrimoniais, dos fluxos de caixa e das mutações 

do patrimônio líquido do ente auditado, pode-se concluir se a unidade federativa 

auditada possui “saúde” para honrar com as suas obrigações de curto, médio e 

longo prazo. 

Dito isso, impende ressaltar que – dentro dos critérios propostos pelo 

Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (7ª Edição), Manual de 

Demonstrativos Fiscais, da teoria contábil e das legislações pertinentes (em 

especial da LC nº 101/2000 e da Lei Federal nº 4.320/1964) – serão destacados, 
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a seguir, sob a ótica do Parquet de Contas do Estado, os principais dados e 

informações que integram o BGE, o item 4 do bem lançado relatório técnico do 

TCE/PA e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), a fim de se 

traçar um diagnóstico da situação orçamentária, financeira e patrimonial do 

estado do Pará no exercício de 2018, cuja responsabilidade das contas pertencia 

ao ex-Governador, Exmo. Sr. Simão Robison Oliveira Jatene. 

 

 Resultados Orçamentário, Financeiro e Patrimonial Negativos 

Consoante ilustram as tabelas e gráficos apresentados no item 4 do 

Relatório Técnico de Análise do TCE/PA, o resultado da execução orçamentária de 

2018 foi negativo. 

O déficit orçamentário foi da ordem de R$587,4 milhões. Conforme 

restou demonstrado, embora as receitas correntes tenham sido superiores às 

despesas correntes (em R$ 1,45 bilhões), o déficit do orçamento de capital (na 

marca de -R$2,04 bilhões) não foi suficientemente coberto pelo superávit do 

orçamento corrente. 

Com isso, o resultado deficitário do orçamento de 2018 rompeu uma 

série histórica positiva de 04 (quatro) anos (de 2014 a 2017), na qual as despesas 

empenhadas vinham sendo inferiores e respeitando a receita arrecadada nos 

respectivos exercícios. 

A situação é bem representada pelo QRO (Quociente do Resultado 

Orçamentário) – resultado da divisão da receita arrecadada (R$ 24,8 bilhões) pela 

despesa empenhada (R$ 25,4 bilhões) – que, no exercício de 2018, foi de 0,97, o 

que significa dizer que para cada R$1,00 (um real) de despesa o Estado possuía 

R$0,97 (noventa e sete centavos) de receita.  

Além disso, no balanço financeiro do exercício (que totalizou R$ 93,92 

bilhões), observa-se que as receitas ordinárias, ou seja, aquelas que não possuem 

vinculação legal, foram inferiores às despesas ordinárias em R$504,8 milhões. O 

mesmo foi observado quanto às despesas vinculadas, visto que os dispêndios 

excederam em R$82,5 milhões os ingressos vinculados.  
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Assim, observa-se que o estado do Pará obteve resultado de execução 

orçamentária deficitário em R$587,4 milhões, sendo 85,94% relacionados aos 

recursos ordinários e 14,06% aos recursos vinculados. 

Na apuração do Fluxo de Caixa Real, que evidencia as efetivas 

movimentações financeiras relacionadas com o resultado financeiro do exercício, 

os ingressos orçamentários recebidos pelo Estado foram inferiores aos dispêndios 

orçamentários efetivamente pagos, no montante de R$370,5 milhões. Os 

pagamentos extraorçamentários suplantaram os recebimentos 

extraorçamentários, ocasionando um déficit correspondente a R$483,1 milhões, 

os quais somados totalizam um resultado financeiro deficitário, em R$853,7 

milhões. 

Chama atenção também os dados apresentados no Gráfico 4.4 do 

Relatório Técnico de Análise das Contas (p. 127), o qual demonstra que de 2017 

(no qual o resultado financeiro foi superavitário em R$ 799,03 milhões) para 2018 

houve uma redução de 206,85% no resultado financeiro do Estado. 

Por fim, a Tabela 4.32 – Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido – 2018 do relatório de análise técnica (fl. 155) evidencia um resultado 

patrimonial negativo de R$ 293 milhões no exercício, diferença apurada entre as 

variações patrimoniais aumentativas e diminutivas verificadas na Demonstração 

das Variações Patrimoniais.  

Nota-se que, de 2017 para 2018, o estado do Pará apresentou redução 

considerável do resultado do exercício, que passou de R$5,19 bilhões para R$293 

milhões negativos. A composição desse resultado, conforme nota explicativa 

5.2.25 do Balanço Geral do Estado (vol. 1, p. 194), foi ocasionada pelo resultado 

negativo do exercício da Administração Direta, Fundos, Autarquias e Fundações 

no valor de R$346 milhões.  Por sua vez, as Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista apresentaram resultado do exercício positivo de R$52 milhões.  

 

 Redução da autossuficiência do Estado frente às despesas públicas 

No que diz respeito à relação entre receita própria e receita total e da 

receita própria e a despesa orçamentária, destacam-se as análises do IRP (Índice 
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de Receita Própria) – o qual indica a capacidade de arrecadação do Estado, 

independente das transferências recebidas a qualquer título e das operações de 

crédito realizadas – e do IARP (Índice de Autossuficiência da Receita Própria) – que 

demonstra o quanto das despesas orçamentárias do Estado foi custeado por 

recursos próprios. 

O IRP de 2018 indicou que 35,13% da receita orçamentária do Estado do 

Pará foi proveniente de transferências recebidas somadas às operações de crédito 

realizadas. Ou seja, 64,87% da receita orçamentária do exercício é decorrente de 

recursos próprios. 

Por seu turno, o IARP de 2018 mostrou que o Estado dependeu de fontes 

de terceiros (transferências ou operações de créditos e superávit de exercícios 

anteriores) para pagar em torno de 36,63% de suas despesas, enquanto que 

63,37% da despesa foi custeada com recursos próprios. 

Chama atenção nesses indicadores o fato de que o IRP, de 2017 para 

2018, teve uma queda de -0,98% e o IARP, entre os exercícios de 2016 a 2018, 

apresentou redução ainda mais acentuada (de -4,95%), indicando diminuição da 

autossuficiência do Estado frente às despesas públicas (vide Gráfico 4.3 – Evolução 

do IRP e IARP – 2014-2018 do Relatório Técnico). 

Na série histórica de 2014 a 2018, o referido gráfico evidencia que, 

enquanto o IRP apresentou certa estabilidade (variando entre 63,13% e 64,87%), o 

IARP sofreu queda de 75,17% para 63,37%  no mesmo período (2014-2018), o que 

evidência que a queda do índice IARP se deu em decorrência de o aumento das 

despesas públicas estaduais ter sido maior que a arrecadação de receitas públicas 

do Estado. 

 

 Composição das Despesas do Estado em Relação à Receita Total 

Para análise da composição das despesas em relação à Receita Total 

(sem considerar as receitas intra-orçamentárias) foram excluídos do montante 

das despesas as transferências para os municípios e foram deduzidas da receita 

total as transferências para os municípios contabilizadas como despesas públicas. 

Feito desse modo, elaborou-se o gráfico a seguir. 
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Gráfico 8 - Composição das despesas do estado do Pará em relação à Receita Total no período 
de 2018 

 

Fonte: Balanço Orçamentário 2018 - RREO 

 

A receita total arrecadada (R$23,5 bilhões) deduzida das transferências 

constitucionais para os municípios (R$3,1 bilhões) correspondeu a R$20,4 bilhões. 

Desse montante, observou-se, principalmente, que: 59% dos recursos públicos 

estaduais foram destinados para pagamento de despesas com pessoal e encargos 

sociais; 28% foram aplicadas em outras despesas correntes; e 12% em 

investimentos. 

 

 Dívida Ativa 

Consoante bem definido pela unidade técnica do TCE/PA em seu 

relatório, dívida ativa “representa os créditos da Fazenda Pública perante os 

contribuintes que deixaram de quitar, no prazo de vencimento, seus 

compromissos”. Tais créditos podem ser de origem tributária, decorrentes do 

inadimplemento de obrigações tributárias, ou não tributária, correspondente aos 

demais créditos da fazenda pública. 

Com efeito, um dos pontos mais sensíveis das contas anuais de governo 

– que, inclusive, resultou nas recomendações 11 e 12 do parecer do MPC/PA sobre 

as contas de 2017 –, reside no aumento constante do estoque da dívida ativa 
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inscrita pelo Estado, assim como na baixíssima capacidade de recuperação 

desses créditos. 

A questão, sem sombra de dúvida, afeta todos os demais indicadores 

apresentados no balanço geral anual do Estado, sobretudo os relativos à receita 

do ente federado, que poderia ser muito superior do que a apresentada. Por esta 

razões foram consignadas as seguintes recomendações no parecer ministerial de 

2018 (relativo ao exercício 2017): 

“11-Que o Governo do Estado reavalie as ações e subações 
constantes do anexo único da Resolução TCE/PA nº 18.269/2012, 
sobretudo no que concerne ao reaparelhamento e reestruturação 
dos órgãos de arrecadação do Estado (SEFA e PGE/PA), bem como 
envide esforços para aumentar a capacidade de recuperação dos 
créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, 
considerando a evolução constante do estoque dos mesmos; 

12- Que no caso da dívida ativa seja identificada a origem dos 
créditos e a causa do não pagamento, a fim de que o Estado, de 
forma proativa, possa rever sua política tributária, visto que a 
expectativa de arrecadação não está se confirmando, o que acaba 
por frustrar o desenvolvimento de programas que podem mudar a 
matriz econômica e, por consequência, a condição de vida da 
população paraense;”  

Apesar disso, os números apresentados no balanço geral do Estado 

relativos a este tema ainda são insatisfatórios. Veja-se, apenas no exercício de 

2018 (objeto da presente análise) a dívida ativa do Estado do Pará saltou de R$ 

19,83 bilhões para o impressionante saldo de R$ 22,89 bilhões. Ou seja, houve um 

aumento de R$ 3,03 bilhões no estoque de dívida ativa do Estado, o que 

corresponde a uma variação de 15,43% a mais do que no ano anterior. 

A baixa capacidade de conversão desses créditos em receita é flagrante. 

Foram arrecadados apenas R$ 149,58 milhões no exercício de 2018, enquanto 

que os cancelamentos e dispensas no período somaram R$ 254,12 milhões. 

As inscrições de créditos novos somaram R$ 900,98 milhões (número 

inferior ao de 2017, que foi de R$ 1,03 bilhão), sendo que o que mais contribuiu 

para o aumento do estoque foi o valor correspondente à correção monetária, juros 

e multas (R$ 2,56 bilhões). 
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Na análise da série histórica dos últimos 05 (cinco) anos o aumento do 

estoque foi de 90,75%, saindo de R$ 12 bilhões (em 2014) até o atual patamar 

de R$ 22,89 bilhões (2018). E, como muito bem ilustrado pelo relatório técnico do 

TCE/PA no Gráfico 4.8 – Estoque da dívida ativa x receita total arrecadada – 2014-

2018 (p. 144), se o Estado continuar aplicando as mesmas políticas e medidas de 

recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial o montante do 

estoque da dívida ativa certamente ultrapassará, em breve, a receita orçamentária 

anual. 

A provisão para perdas registrada é de R$ 22,68 bilhões, correspondente 

a 99,1% do valor total inscrito. Dessa forma, em relação ao montante registrado, 

o Estado prevê recuperar apenas R$205 milhões, valor esse 12,76% menor que o 

valor previsto para o exercício de 2017 (R$235 milhões). 

Por essa razão é que se adere às considerações abaixo, consignadas à 

fl. 145 do Relatório de Análise das Contas elaborado pela equipe técnica do 

TCE/PA: 

“Sobre o expressivo valor da provisão com perdas, a Nota 
Explicativa nº 5.2.7, contida no BGE/2018, Vol. 1, págs. 177 e 178, 
informou que a provisão foi calculada com base na metodologia 
prevista na Portaria STN nº 840/2016, que aprova a Parte III - 
Procedimentos Contábeis Específicos, da 7ª edição do Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público, qual seja, a média 
percentual dos recebimentos passados, mantendo-se, assim, o uso 
das metodologias anteriores.   

Nesse sentido, observa-se que as atuais medidas para o combate à 
sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias 
administrativa e judicial, bem como as demais medidas para 
incremento das receitas tributárias e de contribuições não estão 
sendo capazes de recuperar os valores que o Estado tem por direito 
receber, fato que se conflagra com a escassez de receita 
proveniente da atual conjuntura econômica do Estado e do país.  

Essa situação exige reforço das ações por parte do governo para 
mitigar esse cenário, agregando maior garantia ao Estado. Embora 
o BGE/2018 tenha apresentado as principais medidas adotadas para 
o combate à sonegação e evasão fiscal, essas medidas não surtiram 
resultados eficazes.” – Destacou-se. 

 Dessa forma, observa-se que as ações supostamente adotadas e 

procedidas pelo Governo do Estado, no exercício de 2018, visando a incrementar 

a arrecadação das receitas tributárias e não tributárias e combater a evasão 
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fiscal, sobretudo no sentido de diminuir o estoque da Dívida Ativa do Estado, 

relacionadas no item 5.2.7 do BGE/2018 (fls. 176 e 177 do vol. I), não guardam a 

devida correspondência com os números apresentados. 

Portanto, no entender do MPC/PA não houve observância plena à regra 

disposta no artigo 58 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que as 

demonstrações contábeis (destacando-se a Nota Explicativa 5.2.7, pág. 176 do 

Balanço Geral do Estado 2018) da prestação de contas não evidenciaram, de 

maneira satisfatória, a devida eficiência nas providências adotadas no âmbito da 

fiscalização das receitas e combate à sonegação, nas ações de recuperação de 

créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como nas demais medidas 

para incremento das receitas tributárias e de contribuições, especialmente no 

tocante à redução do estoque da Dívida Ativa do Estado no exercício de 2018.  

 Conclusões 

Diante do exposto, observou-se que o estado do Pará, no exercício de 

2018, apresentou déficit orçamentário de R$587,4 milhões, rompendo uma série 

histórica positiva de 04 (quatro) anos (de 2014 a 2017), na qual as despesas 

empenhadas vinham sendo inferiores e respeitando a receita arrecadada nos 

respectivos exercícios. 

Não obstante, as demonstrações contábeis apontam para um resultado 

financeiro deficitário, em R$853,7 milhões. Em comparação ao registrado em 2017 

(no qual se apurou um superávit R$ 799,03 milhões) houve uma redução de 

206,85% no resultado financeiro do Estado. 

Evidenciou-se, ademais, um resultado patrimonial negativo de R$ 293 

milhões no exercício de 2018, diferença apurada entre as variações patrimoniais 

aumentativas e diminutivas verificadas na Demonstração das Variações 

Patrimoniais.  

Outrossim, apurou-se, em 2018, uma redução da autossuficiência do 

Estado frente às despesas públicas, bem ilustrada pela queda do Índice de 

Autossuficiência da Receita Própria – IARP de 75,17% (em 2014) para 63,37% 

(2018), decorrente de um desequilíbrio entre o aumento das despesas públicas 

estaduais e a diminuição da arrecadação de receitas públicas pelo Estado. 
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Por seu turno, a composição das despesas apresentou forte concentração 

em gastos com pessoal e encargos sociais, de modo que o Estado precisa 

implementar, urgentemente, mecanismos eficientes para o incremento da 

arrecadação ou, alternativamente, de diminuição (ou contingenciamento) de 

gastos para melhorar a sua sustentação com recursos próprios, sob pena de, em 

um futuro próximo, não conseguir realizar os investimentos necessários para seu 

desenvolvimento econômico, sobrando-lhe apenas recursos para própria 

manutenção da máquina estatal. 

Finalmente, restou constatado, em 2018, um aumento de R$ 3,03 

bilhões no estoque de dívida ativa do Estado, que passou de R$ 19,83 bilhões (em 

2017) para R$ 22,89 bilhões (em 2018). Esses elementos apontam que as ações 

supostamente adotadas e procedidas pelo Governo do Estado, no exercício de 

2018, visando incrementar a arrecadação das receitas tributárias e não tributárias 

e combater a evasão fiscal – notadamente no intuito de diminuir o estoque da 

Dívida Ativa do Estado (relacionadas na nota explicativa 5.2.7 do BGE/2018 (fls. 

176 e 177 do Vol. I) –, não guardam a devida correspondência com os números 

apresentados. 

Portanto, no entender do MPC/PA não houve observância plena à regra 

disposta no artigo 58 da Lei de Responsabilidade Fiscal, fazendo-se necessário 

reiterar as recomendações nº 11 e nº 12 do parecer ministerial de 2018 (relativo 

ao exercício 2017), para: 

“11-Que o Governo do Estado reavalie as ações e subações 
constantes do anexo único da Resolução TCE/PA nº 18.269/2012, 
sobretudo no que concerne ao reaparelhamento e reestruturação 
dos órgãos de arrecadação do Estado (SEFA e PGE/PA), bem como 
envide esforços para aumentar a capacidade de recuperação dos 
créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, 
considerando a evolução constante do estoque dos mesmos; 

12- Que no caso da dívida ativa seja identificada a origem dos 
créditos e a causa do não pagamento, a fim de que o Estado, de 
forma proativa, possa rever sua política tributária, visto que a 
expectativa de arrecadação não está se confirmando, o que acaba 
por frustrar o desenvolvimento de programas que podem mudar a 
matriz econômica e, por consequência, a condição de vida da 
população paraense; ”  
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7. GESTÃO 

 FISCAL 
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 Resultados Primário e Nominal 

 

Passa-se agora a abordar a Gestão Fiscal, marco da responsabilidade 

fiscal na análise das Contas de Governo. 

Nessa toada, e sem maiores delongas, pede-se vênia para, invertendo a 

disposição em que foi tratada a questão no douto Relatório de Análise, dar 

destaque logo de início ao tema do (des)cumprimento das metas fiscais de 

resultado nominal e de resultado primário. Isso porque, longe de se apresentar 

como mera trivialidade ou irrelevância jurídica, o cumprimento das metas fiscais, 

em especial a do resultado primário, atinge um dos principais pilares da 

responsabilidade fiscal previstos na Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 

2000. 

Tomando carona no que assinalou o Tribunal de Contas da União (TCU) 

no julgamento das Contas da República de 2015:  

“há  dispositivos da LRF que exigem que a meta de resultado 
primário seja determinante no gerenciamento da política fiscal, tais 
como o art. 9º, segundo o qual é necessário contingenciar despesas 
se, ao final de um bimestre, for verificado que a meta poderá não 
ser atingida ao final do exercício.” 

Vale recobrar a importância do parlamento na formulação e controle do 

orçamento público, especialmente na fixação das metas fiscais. O controle 

parlamentar sobre a formulação do orçamento e sua execução, nesse sentido, 

são verdadeiros cânones da democracia constitucional, caracterizada pela 

fiscalização, pelos representantes do povo, da atividade financeira do Estado. 

O orçamento se apresenta, assim, como o ambiente adequado de 

realização da democracia deliberativa no âmbito das finanças públicas41. É nele 

que se tomam decisões fundamentais de alocação de recursos públicos, que, 

alfim e ao cabo, justificam a própria existência do Estado e da democracia. 

O condomínio legislativo formado pelo PPA, pela LDO e pela LOA não é 

mera gestão de bons conselhos aos gestores públicos, mas sim verdadeira estrada 

pavimentada de condutas normativamente controláveis e sobre as quais há todo 

                                       
41 BARROSO, Luís Roberto; MENDONÇA, Eduardo. Sistema constitucional orçamentário. In: 
MARTINS, Ives Gandra da Silva et al. (Coord.). Tratado de direito financeiro. Saraiva: São Paulo, 
2013. p. 232. 
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um sistema de prestação de contas de aferição de sua regularidade. Em outras 

palavras: resta obrigado o gestor a efetivar e a suportar o planejamento setorial 

e orçamentário que ele mesmo formula em diálogo responsável com o 

parlamento42, sob pena de sua atuação se revelar ultra vires, desassociada do 

mandato de gestão que o parlamento tracejou.  

Diante dessa quadra, o Poder Legislativo, na medida em que representa 

toda a sociedade, e com o impulso da viragem democrática por nós 

experimentada com o advento da Constituição de 1988, passou a ter papel 

absolutamente essencial na formulação e controles orçamentários, escapando do 

amesquinhamento que lhe reservava o regime anterior.  

Nessa toada, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determinou que na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), devidamente aprovada pelo parlamento, 

fossem estabelecidas “metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas 

a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, 

para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes” (art. 4º §§ 1º e 2º). 

Essas metas fiscais devem constar em documento anexo ao corpo da LDO 

denominado Anexo de Metas Fiscais.  

Vertendo os olhos para o caso em concreto, e no tocante ao exercício 

financeiro de 2018, a LDO fixou meta de superávit primário no montante de R$12,6 

milhões. Isto quer dizer que o parlamento impôs que a execução orçamentária 

fosse voltada para a obtenção da meta de resultado primário de R$12,6 milhões, 

meta até mesmo tímida e bem inferior aos dispêndios com o serviço da dívida.  

No entanto, o que se percebeu foi monumental déficit primário de quase 

1,5 bilhões de reais, que revela não apenas descumprimento, mas verdadeiro 

desprezo pela meta de resultado primário firmada pelo parlamento. 

                                       
42 “É preciso obrigar o gestor a suportar o planejamento setorial e orçamentário que ele mesmo 
formula – em diálogo responsável com o parlamento – para que os direitos fundamentais não 
sigam adiados ou frustrados indefinidamente, mesmo quando leis absolutamente vigentes 
definem metas operacional e temporalmente claras como verdadeiras obrigações estatais de 
fazer. Cabe aqui exemplificar tal hipótese com o amplo rol de metas e estratégias do Plano 
Nacional de Educação (Lei 13.005/2014); o dever de encaminhamento do paciente diagnosticado 
com câncer em, no máximo, 60 dias, para tratamento (Lei 12.732/2012) e a obrigatoriedade de 
realização satisfatória do censo demográfico, em prazo não superior a dez anos (Lei 8.184/1991).” 
PINTO, Élida Graziane. Indicação judicial de fonte de custeio desvenderá penumbras 
orçamentárias. Conjur, 23 de abril de 2019, acessado em 20/05/2019 
https://www.conjur.com.br/2019-abr-23/contas-vista-indicacao-judicial-fonte-custeio-desvendara-
penumbras-orcamentarias 
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Insista-se: o cumprimento do resultado primário não é uma 

quinquilharia. Trata-se de componente do chamado tripé macroeconômico, 

conjuntamente com o câmbio flutuante e o regime de metas de inflação.43 Esse 

tripé, instituído no governo Fernando Henrique Cardoso, e que vigora até hoje, 

tem como premissa que as condições para o desenvolvimento econômico 

pressupõem controle rígido da inflação (Plano Real), regime cambial flutuante 

(Banco Central) e equilíbrio fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal).  

Em verdade, a meta de resultado primário funciona como baliza 

fundamental da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que advém de duas 

preocupações relevantes de ordem macroeconômica incorporadas pelo 

ordenamento jurídico: o gerenciamento da dívida pública e o controle da demanda 

agregada, e, consequentemente, da inflação. Não é por outra razão que “o 

governo federal busca alcançar uma meta de resultado para todo o setor público 

brasileiro, composta da soma dos resultados do governo central (Tesouro, 

Previdência e Banco Central), das empresas estatais federais e dos governos 

estaduais e municipais.”44 45 

É exatamente por isso, também, que a União, por intermédio dos 

contratos de refinanciamento das dívidas dos entes subnacionais46 (Programa de 

Reestruturação e Ajuste Fiscal – PAF), impôs aos estados como condição essencial 

para a manutenção de condições favoráveis de financiamento, a consecução de 

                                       
43 Os oito anos do governo FHC encerram dois mandatos distintos: no primeiro, a ênfase foi dada 
à defesa — a qualquer custo — da estabilização. Para tanto, o recurso à política monetária 
apertada terminou por agravar a deterioração do quadro fiscal e pressionar a taxa de câmbio, 
alimentando o ingresso de capitais estrangeiros de natureza volátil. Ao término de sucessivos 
ataques especulativos, a “âncora (monetário) cambial” foi abandonada no início do segundo 
governo FHC e, em seu lugar, introduzido o tripé macroeconômico que vigora até hoje, constituído 
de câmbio flutuante, regime de metas de inflação e superávit primário do setor público. (Economia 
brasileira contemporânea [recurso eletrônico]: 1945- 2010 / [organizadores Fabio Giambiagi... et 
al.]. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.) Acessado em: 
http://home.ufam.edu.br/andersonlfc/Economia_Brasileira_Contemporanea/ECONOMIA%20BRASI
LEIRA%20CONTEMPOR%C3%82NEA%202A%20ED.pdf 
44 OLIVEIRA, Weder de. Curso de responsabilidade fiscal: direito, orçamento e finanças púlicas. 
Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 100 
45 Em nível nacional, os dados revelam que, de 2008 a 2011, o resultado primário estadual 
mostrou-se bastante vigoroso, tendo encerrado este período em R$ 30 bilhões. De 2012 a 2014, 
houve uma veloz deterioração, com o resultado primário recuando de R$ 22,3 bilhões em 2012 
para apenas R$ 6,2 bilhões em 2013, tornando-se deficitário em 2014 em R$ 17 bilhões. Em 2015 
e 2016 houve reversão de déficit para superávit de R$ 13,5 bilhões, em média, tendo ocorrido 
importante recuo em 2017, para R$ 8,5 bilhões 
(http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/551069/EE_08_Observatorio_Estados.pdf) 
46 Lei No 9.496/97. 

http://home.ufam.edu.br/andersonlfc/Economia_Brasileira_Contemporanea/ECONOMIA%20BRASILEIRA%20CONTEMPOR%C3%82NEA%202A%20ED.pdf
http://home.ufam.edu.br/andersonlfc/Economia_Brasileira_Contemporanea/ECONOMIA%20BRASILEIRA%20CONTEMPOR%C3%82NEA%202A%20ED.pdf
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/551069/EE_08_Observatorio_Estados.pdf
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resultado primário superavitário, tudo como instrumento de enforcement de 

equilíbrio fiscal e controle da inflação.  

A rigor, diante do reclame econômico, o direito acabou por internalizar 

o resultado primário como pedra angular de todo o edifício da responsabilidade 

fiscal.  

De fato, pela LRF o orçamento anual é pensado com toda sua 

programação convergente com as metas fiscais da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias.  

“Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma 
compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 
orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da 
programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes 
do documento de que trata o § 1o do art. 4o;” 

Isto é, todos os programas orçamentários só tem sentido na medida em 

que convergem ao cumprimento das metas fiscais, dentre elas, a mais 

importante, a que diz respeito ao resultado primário. 

Adiante, o art. 14, I, condiciona a legalidade de toda renúncia de receita 

ao cumprimento das metas fiscais. 

“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo 
menos uma das seguintes condições:                (Vide Medida 
Provisória nº 2.159, de 2001)                 (Vide Lei nº 10.276, de 
2001)         I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma 
do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;” 

Aliás, toda geração de despesa que acarrete em criação, expansão ou 

aperfeiçoamento da ação governamental só serão consideradas válidas, do ponto 

de vista da responsabilidade fiscal, caso tenham consonância com as metas 

fiscais, conforme disposto no art. 16 da LRF: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2159-70.htm#art9%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2159-70.htm#art9%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10276.htm#art1%C2%A77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10276.htm#art1%C2%A77
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“Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa será 
acompanhado de: 

        I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; 

II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária 
anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias. 

        § 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 

        I – adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto 
de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por 
crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da 
mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de 
trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o 
exercício; 

        II – compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes 
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, 
objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não 
infrinja qualquer de suas disposições.” 

Ainda nesse viés, o dispêndio aumentativo de qualquer despesa 

obrigatória de caráter continuado também demanda a conformidade da despesa 

com as metas fiscais da LDO, em seu art. 17: 

“Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa 
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução 
por um período superior a dois exercícios. 

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata 
o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I 
do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de 
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as 
metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 
4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser 
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa.” 
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Em resumo: despesa pública ou gasto tributário realizado em 

descompasso com as metas fiscais da LDO são consideradas não autorizadas, 

irregulares e lesivas ao patrimônio público por dicção expressa do art. 15 da LRF.47 

Percebe-se a importância das metas fiscais da LDO, que não podem ser 

inobservadas pelo Poder Executivo. Pelo contrário. Repousa na meta de Resultado 

Primário a coluna vertebral do sistema orçamentário brasileiro, vez que a lei de 

responsabilidade fiscal brasileira a alçou como baliza de validade da execução 

orçamentária. 

O abandono total e absoluto da meta fiscal da LDO importa no 

desalinhamento da política fiscal com o planejado e o autorizado pelo orçamento, 

degenerando a gestão fiscal em ilegalidade cujo dever de apontamento cabe ao 

sistema de controle externo (LRF, art. 59, I). 

E por que, dentre as metas fiscais, ganha relevo justamente o resultado 

primário? Além das questões de ordem econômica já mencionadas (controle da 

dívida pública e da demanda agregada), as metas respeitantes às receitas e às 

despesas, por exemplo, tem como escopo justamente a apuração do resultado 

primário, já que é da interação entre elas que ele é extraído. De outra banda, o 

montante da dívida pública também decorre do controle do resultado primário, já 

que resultados negativos impulsionarão o endividamento público líquido, seja 

pela perda de reservas, seja pela contração de empréstimos. A tradução da 

essencialidade do resultado primário está no art. 9º da LRF, que institui todo um 

sistema obrigatório de controle ao longo do exercício financeiro direcionado apenas 

ao cumprimento dos resultados primários e nominais. 

A propósito, disserta com propriedade Weder de Oliveira48 acerca da 

força normativa das metas fiscais referentes ao resultado primário e nominal: 

“Metas fortes são aquelas relativamente às quais se cria um sistema 
normativo de monitoramento e responsabilização tendente ao 
cumprimento do objetivo governamental traçado. Nesse sentido, 
são metas fortes a meta de resultado primário e a de resultado 
nominal, para as quais a LRF prescreve procedimento garantidor, 
nos termos do caput do art. 9. (...) Esse procedimento é 
complementado por norma sancionatória de caráter pessoal. A Lei 

                                       
47 “Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a 
geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.” 
48 OLIVEIRA, Weder de. Curso de responsabilidade fiscal: direito, orçamento e finanças públicas. 
Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 631. 
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nº 10.028/2000 tipifica como infração administrativa contra as 
finanças públicas “deixar de expedir ato determinando limitação de 
empenho e movimentação financeira, nos casos e condições 
estabelecidos em lei” (art. 5, III) instrumento previsto pela LRF para 
viabilizar o alcance da meta de resultado primário ou nominal.” 

Embora o resultado nominal também esteja contemplado na força 

imperativa do art. 9º da LRF, o fato do seu cumprimento muitas vezes depender 

de aspectos alheios ao controle da gestão, como variações de taxas de juros e de 

câmbio impostas pela política monetária e cambial, fez o TCU mitigar, pela via 

interpretativa, sua força vinculante, eximindo o gestor de responsabilidade em 

eventual descumprimento lastreado em razões macroeconômicas. É o que se 

denota no julgamento das Contas da República de 201149: 

“Em relação aos dados apurados, vale observar que o resultado 
nominal não pode ser administrado apenas pela atuação do Poder 
Executivo, estando sujeito a efeitos oriundos da execução de outras 
políticas (controle inflacionário, por exemplo) e de crises 
internacionais, o que motivou esta Corte de Contas a se manifestar 
no sentido de que a meta tem caráter meramente indicativo.” 

Diferentemente, o resultado primário é plenamente sujeito ao controle 

da política fiscal, ostentando assim grau de cogência máximo, e balizando o 

julgamento das contas anuais de governo. Prevendo situações de trajetória de 

descumprimento dela, a LRF (art. 9º), que regulamenta as condutas pertinentes 

à boa gestão fiscal, ordena que “se verificado, ao final de um bimestre, que a 

realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 

resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 

Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes 

necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação 

financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.” 

Anote-se o verbo utilizado pela disposição normativa: “promoverão”. 

Não se trata de discricionariedade, mas de imposição legal clara e peremptória. 

Repetir não é inócuo: verificada trajetória de descumprimento, a execução 

orçamentária deverá promover a limitação de empenhos, isto é, o bloqueio de 

dotações orçamentárias (conhecido como contingenciamento) através de 

                                       
49 
https://portal.tcu.gov.br/tcu/paginas/contas_governo/contas_2011/fichas/CG%202011%20Relat%
C3%B3rio%20Sess%C3%A3o.pdf#page=72 
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decretos de limitação de empenho e de movimentação financeira, bem como por 

intermédio dos decretos de programação orçamentária e de cronograma de 

desembolso. 

Mostrava-se imperioso, deste modo, que diante de aguda trajetória de 

descumprimento das metas do resultado primário e nominal, que o Poder 

Executivo adotasse severas medidas de contingenciamento, em vez de mitigar a 

importância do descumprimento da meta fiscal sob o argumento de que o 

financiamento do déficit primário se dera com base em superávit financeiro em 

exercícios anteriores.  

Para fins normativos, é absolutamente irrelevante qual é a fonte de 

financiamento do déficit primário, o que realmente importa é que as metas fiscais 

não poderiam ser ignoradas, sob pena de ofensa à democracia deliberativa 

parlamentar sobre o orçamento, conforme já anotamos alhures. Em outras 

palavras: se a Assembléia Legislativa do Estado impôs meta fiscal superavitária, 

até mesmo para dar cumprimento aos compromissos de refinanciamento firmados 

com a União, caberia ao Poder Executivo buscar seu cumprimento.  

Se havia espaço fiscal para um déficit primário controlado e apoiado em 

colchão financeiro de anos anteriores, tal fato haveria de ter sido autorizado pelo 

parlamento, através de concepção da meta de resultado primário deficitário, ou, 

por intermédio de sua alteração no decorrer do exercício financeiro, com emenda 

à LDO. Se assim não se deu, não poderia a autoridade administrativa simplesmente 

ignorar a meta fiscal de resultado primário estatuída.  

Ao gestor público cabe deferência e reverência aos ditames 

orçamentários anotados pelo parlamento, vinculando a partir daí toda sua conduta 

administrativa e conformando sua discricionariedade alocativa às metas fiscais 

aprovadas pela Assembléia Legislativa, vez que é a própria dicção normativa do 

§1º, do art. 1º da LRF que dispõe que a responsabilidade na gestão fiscal 

pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem 

desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas (resultado 

primário). 

Se o parlamento do Pará não previu resultado primário deficitário, é 

porque desejava a manutenção, e até mesmo o incremento da poupança financeira 
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criada, e não o seu uso bilionário com repercussões negativas perante a 

renegociação da dívida estadual com a União e dos indicadores de endividamento. 

Percebendo que havia trajetória de descumprimento da meta, era dever 

do governo estadual puxar o freio de gastos, na forma do art. 9º da LRF, 

contingenciando despesas através da limitação de empenho, e não promover a 

abertura de vários créditos suplementares, especialmente tendo como fonte o 

superávit financeiro, que sabidamente tem forte impacto no resultado primário, 

posto representar potencial aumento da despesa primária sem contrapartida na 

receita primária. Era necessário, ainda, na forma do art. 8º da LRF e 42 da LDO, 

conduzir a programação orçamentário e o cronograma de execução mensal de 

desembolso de acordo com o cumprimento da meta de resultado primário. 

O fato ganha contornos mais graves por se tratar de exercício financeiro 

coincidente com ano eleitoral, cuja pressão pelo gasto público naturalmente é 

maior, e onde as rédeas da lei de responsabilidade fiscal, bem como sua 

interpretação pelos órgãos de controle, devem estar mais apertadas. O ano 

eleitoral também reforça o desiderato legislativo no cumprimento da meta de 

resultado primário anotadas na LDO, posto significa que os representantes do 

povo impuseram estratégia de manutenção do quadro de endividamento por 

ocasião da sucessão de mandato, e não no seu agravamento. 

Compulsando os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária 

justamente do 5º bimestre, referente a setembro e outubro, período agudo do 

processo eleitoral, restou inequivocamente verificado que o estado do Pará se 

encaminhava para o descumprimento do Resultado Primário, com déficit 

assinalado na casa dos 306 milhões50, conforme abaixo ilustrado:  

                                       
50 http://www.sefa.pa.gov.br/arquivos/contabilidade/bimestrais/2018/set-out/06-Dem-do-
Resultado-Primario-e-Nominal-Conf-8-Edicao.pdf 

http://www.sefa.pa.gov.br/arquivos/contabilidade/bimestrais/2018/set-out/06-Dem-do-Resultado-Primario-e-Nominal-Conf-8-Edicao.pdf
http://www.sefa.pa.gov.br/arquivos/contabilidade/bimestrais/2018/set-out/06-Dem-do-Resultado-Primario-e-Nominal-Conf-8-Edicao.pdf
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Figura 2 - Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 5º bimestre 

 

Fonte: SEFA 

Em vez de tomar as medidas de economia previstas no art. 9º da LRF, 

reformular a sua programação orçamentária ou de desembolso, ou, quiçá, 

trabalhar para que a Assembleia Legislativa do Estado promovesse a alteração da 

meta de resultado primário, o que se viu foi a continuidade de política fiscal 

desalinhada com o planejamento tracejado na LDO e LOA, com maciços 

dispêndios financiados via abertura de crédito suplementar. 

Isto é, enquanto o art. 9º da LRF demandava o bloqueio parcial de 

dotações orçamentárias via limitação de empenho, o que se deu foi a criação de 

mais dotações orçamentárias a partir da abertura de créditos suplementares. Em 

cenário de reprogramação orçamentária e contingenciamento obrigatórios, os 

créditos suplementares só podem ser abertos via anulação de despesa, vez que 

assim se preserva sua neutralidade fiscal, inexistindo, nessa circunstância, 

impacto potencial para o resultado primário.  

Por sua vez, créditos suplementares cuja fonte repousam no superávit 

financeiro de anos anteriores são excessivamente onerosos sobre o resultado 

primário, com brutal impacto no atingimento da meta fiscal, configurando-se, 

portanto, medida contrária à imposição do art. 9º da LRF, culminando, ainda, em 

fatal incidência nulificadora do art. 15 da LRF sobre os gastos financiados pelos 

créditos suplementares assim editados. Elucida bem essa questão Notas Técnicas 

do Senado Federal e da Câmara dos Deputados: 

”O superávit financeiro acumula as economias produzidas pelos 
superávits primários gerados a cada ano e, portanto, está 
comprometido com a redução da dívida líquida, não sendo prudente 
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utilizá-lo para a abertura de créditos adicionais. (...) A parcela do 
superávit financeiro que suportaria adequadamente a abertura de 
crédito adicional seria aquela que decorresse de eventual excesso 
de superávit primário verificado no exercício anterior. Essa 
utilização, porém, somente seria viável se, durante o exercício 
financeiro, a meta de resultado primário pudesse ser reduzida para 
acomodar a utilização desses recursos, pois o excesso gerado em 
exercício anterior constitui receita financeira e, por isso, sua 
utilização impacta o resultado primário do exercício. (Nota Técnica 
Conjunta nº 2/2013. Senado Federal e Câmara dos Deputados - 
Subsídios à Apreciação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2014 – PLDO 2014) 

Por fim, cabe observar que, a exemplo dos projetos anteriores, o 
PLOA 2014 faz uso excessivo do superávit financeiro como fonte 
para suplementação de despesas primárias. A utilização do 
superávit financeiro nessa finalidade gera excessos de autorização 
orçamentária em relação aos recursos efetivamente disponíveis 
para pagamento, impondo maior contingenciamento sobre as 
programações anteriormente aprovadas, a fim de manter o 
resultado primário dentro da meta estabelecida na LDO. (Nota 
Técnica Conjunta nº 6/2013. Senado Federal e Câmara dos Deputados 
- Subsídios à Apreciação do Projeto de Lei Orçamentária para 2014);  

Observa-se também que, como nos projetos anteriores, o PLOA 2015 
faz uso extensivo do superávit financeiro como fonte para 
suplementação de despesas primárias. A utilização do superávit 
financeiro nessa finalidade impacta o resultado primário, refletindo 
na necessidade de maior contingenciamento sobre as programações 
aprovadas pelo Congresso Nacional, a fim de manter o cumprimento 
da meta fiscal primária ao longo da execução. (Nota Técnica 
Conjunta nº 9/2014. Senado Federal e Câmara dos Deputados - 
Subsídios à Apreciação do Projeto de Lei Orçamentária para 2015)” 

Até mesmo os créditos suplementares cuja fonte tenha sido o excesso 

de arrecadação se afiguram ilícitos nesse cenário, posto que, diante de percurso 

de resultado primário negativo, o excesso de arrecadação deve ser direcionado 

na recomposição da meta ajustada com o parlamento, e não como combustível 

para mais despesas públicas novas e, portanto, desalinhadas com a meta fiscal. 

É o que decidiu o TCU na ocasião do julgamento das Contas do Governo da 

República de 2014: 

“Ora, em uma circunstância de meta de resultado primário em 
descumprimento, inclusive com sucessivas quedas na realização da 
receita prevista, conforme prenotado nos relatórios de avaliação 
bimestral, caberia ao Poder Executivo, com base nos princípios de 
prudência e responsabilidade fiscal, valer-se de eventuais recursos 
provenientes de excesso de arrecadação para reduzir o 
comprometimento da meta. Assim, considerando que o resultado 
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primário do exercício de 2014 estava prejudicado nas datas em que 
os decretos não numerados foram editados (10/11, 13/11 e 4/12), os 
recursos de eventuais excessos de arrecadação deveriam se 
destinar a recomposição da meta, perseguindo-se sempre o 
cumprimento da lei.”51 

O assunto respeitante ao controle da meta fiscal de resultado primário 

é tão sério que esteve no cerne de recentes assuntos dos mais importantes e 

dramáticos da República Brasileira, como a rejeição das contas do Governo da 

República de 2014 e 2015, e até mesmo do impeachment da Exma. Ex-Presidente 

da República Dilma Rouseff, fulcrado, que teve como base, tanto as chamadas 

“pedaladas fiscais”, quanto a abertura de créditos suplementares em rota de 

colisão com a meta de resultado primário.   

Embora o Governo da República, ao fim e ao cabo, não tenha 

desrespeitado a meta de resultado primário, vez que promoveu sua alteração 

perante o Congresso Nacional antes do final dos exercícios financeiro de 2014 e 

2015, o Tribunal de Contas da União entendeu que o art. 9º da LRF teria ainda 

assim sido desrespeitado, já que, enquanto vigia a meta fiscal originária, a 

execução orçamentária apresentava trajetória de descumprimento do resultado 

primário então vigente, e o caráter imperativo da LRF não permitia se esquivar 

do dever de limitação de empenho com base em mera possibilidade de alteração 

futura pelo Congresso Nacional da meta fiscal. 

É o que se extrai com meridiana clareza a partir do seguinte trecho do 

julgamento das Contas da República de 2014: 

“É notório que o citado projeto de lei de alteração da meta fiscal 
estabelecida pela LDO 2014 não teve o condão de suspender a 
eficácia das normas prescritas no art. 9º da LRF, c/c o art. 51 da LDO 
2014. Uma vez demonstrada a necessidade de contingenciamento, 
dado que a realização da receita não era compatível com o 
cumprimento da meta fiscal estabelecida na LDO, o Poder Executivo 
deveria ter apurado o montante necessário e informado a cada órgão 
orçamentário dos Poderes Legislativo e Judiciário, do MPU e da DPU 
até o 22º dia após o encerramento do bimestre. Não se alegue que a 
superveniente publicação da Lei 13.053/2014, que alterou a meta 
fiscal da LDO 2014, em 15/12/2014, elidiu a exigência de se limitar 
a execução orçamentária e financeira. Isso porque a situação 
indicativa de não cumprimento da meta fiscal ressaltada no 

                                       
51 Disponível em 
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/filedownload.jsp?field=8A8182A258B033650158B54493
2D2F89. Acesso em 15/05/2019 
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Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 2º 
Quadrimestre de 2014 impunha, desde então, a adoção de tal 
medida, a teor do disposto no art. 9º da LRF, c/c o art. 51 da LDO 
2014. É de se ver que, não somente no interregno compreendido 
entre a edição do Decreto 8.367/2014, em 28/11/2014, e a vigência 
da Lei 13.053/2014, a partir de 15/12/2014, mas também desde o 
momento da verificação da ocorrência de desvio do resultado 
primário no 2º quadrimestre em relação à meta, ao final do mês de 
setembro, o Poder Executivo, consoante as competências prescritas 
no art. 51 da LDO 2014 e nos arts. 8º e art. 9º, § 3º, da Lei 
Complementar 101/2000, incorreu em omissão, pois deixou de 
indicar e promover o devido contingenciamento do orçamento 
federal. Caso o Executivo tivesse adotado tempestivamente as 
providências cabíveis, a restrição orçamentária e financeira poderia 
ter-se revertido em momento posterior, quando da publicação da Lei 
13.053/2014. Tal fato caracteriza situação omissiva, apoiada em 
estimativas que já incorporavam os efeitos do projeto de lei 
encaminhado ao Congresso Nacional, projeto esse, até então, 
desprovido de qualquer força legal. Essa situação conferiu flagrante 
desrespeito ao princípio constitucional da legalidade inscrito no art. 
37, caput, da Constituição Federal, às normas orçamentárias 
vigentes, bem como aos pressupostos do planejamento, da 
transparência e da gestão fiscal responsável com vistas à prevenção 
de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das 
contas públicas, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 
101/2000. À luz dos fatos apontados, vê-se que o Poder Executivo 
deixou de indicar e promover a limitação de empenho e 
movimentação financeira, a despeito da constatação de que a 
realização da receita verificada ao final do segundo quadrimestre de 
2014 não comportaria o atingimento da meta fiscal. Tal omissão é 
prevista como infração administrativa no art. 5º, inciso III, da Lei 
10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais): Art. 5º Constitui infração 
administrativa contra as leis de finanças públicas: (...) III – deixar de 
expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação 
financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei; Assim, tem-se 
que a irregularidade em foco, consistente em omissão no dever de 
limitação de empenho e movimentação financeira (falta 
contingenciamento de despesas discricionárias da União), no 
montante de pelo menos R$ 28,54 bilhões, por ocasião da edição do 
Decreto 8.367/2014, é de responsabilidade direta da Presidente da 
República, no exercício do Poder Regulamentar, haja vista o disposto 
no art. 84, inciso V, da Constituição Federal, segundo o qual compete 
privativamente à Presidente da República expedir decretos e 
regulamentos para a fiel execução da lei. Com efeito, nos termos do 
art. 228 do Regimento Interno desta Corte, o Relatório sobre as 
Contas do Governo da República deve contemplar informações 
sobre o cumprimento dos parâmetros estabelecidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Por sua vez, o respectivo Parecer Prévio 
deve concluir sobre a observância dos princípios constitucionais e 
legais que regem a administração pública federal, bem como das 
normas aplicáveis à execução orçamentária da União e às demais 
operações realizadas com recursos públicos federais. A par da 
gravidade da ocorrência no âmbito da esfera administrativa, há que 
se apontar nas presentes Contas, o descumprimento das normas 
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prescritas nos arts. 37, caput, da Constituição Federal, 51 da Lei 
12.919/2013 – LDO 2014, bem como nos 1º e 9º da Lei 
Complementar 101/2000, em face da ausência de 
contingenciamento de despesas discricionárias no montante de pelo 
menos R$ 28,54 bilhões, quando da edição do Decreto 8.367/2014, 
em prejuízo à ação planejada e transparente e à gestão fiscal 
responsável em prol do equilíbrio das contas públicas da União no 
exercício de 2014. Nesse sentido, deve ser emitido alerta o Poder 
Executivo Federal, com fulcro no art. 59, §1º, inciso V, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, acerca das irregularidades na gestão 
orçamentária da União durante o exercício de 2014, em face da não 
limitação de empenho e movimentação financeira no montante 
necessário para comportar o cumprimento da meta de resultado 
primário vigente na data de edição do Decreto 8.367/2014.”52 

Em igual sentido, o TCU se manifestou nas Contas da República de 2015: 

“Cabe enfatizar que a LRF deixa claro que as metas fiscais têm que 
ser cumpridas não apenas no final do exercício, mas avaliadas a cada 
bimestre, para que não se perca de vista o controle, a evolução e a 
limitação das despesas discricionárias sujeitas ao contingenciamento, 
bem como a cobertura das despesas obrigatórias. Como dito antes, a 
LRF tornou obrigatório o estabelecimento, ex-ante, de uma meta de 
resultado primário, que deve ser avaliada bimestralmente durante a 
execução do orçamento. Por conta disso é que foi instituído um 
processo operacional que permite a viabilização do cumprimento da 
meta fiscal contido no art. 9º da LRF, por meio da reavaliação 
bimestral das estimativas das receitas e despesas e da limitação de 
empenho e movimentação financeira. Ou seja, a lei complementar 
condicionou o contingenciamento das dotações que custeiam as 
despesas à vista de uma frustação de receitas a cada bimestre, 
como forma de prevenir riscos ao equilíbrio das contas. 
Contingenciamento esse que pode ser temporário ou permanente, 
segundo as condições econômicas durante o ano, e que pode ser 
suficiente até o restabelecimento das receitas constantes do 
orçamento com vistas à observância da meta fiscal a cada bimestre, 
de forma a assegurar a prevenção de riscos ao pleno cumprimento 
da meta no final do exercício. Após a reavaliação de receitas e 
despesas primárias do 3º bimestre de 2015, impunha-se a obrigação 
de o governo federal fazer o contingenciamento de despesas, pois 
houve frustação de receitas e a meta fiscal em vigor não oferecia 
margem para se executar todas as despesas autorizadas. Contudo, 
como já havia um projeto de lei no Congresso para alterar a meta 
fiscal, a conduta prudente para o conjunto das contas públicas, 
segundo a LRF, seria considerar a meta em vigor e realizar o 
contingenciamento nos montantes devidos, aguardando a 
aprovação do referido projeto para então restabelecer os gastos 
compatíveis com a nova meta de resultado primário definida. Assim, 
a efetivação do contingenciamento em 30/7/2015 (data do Decreto 

                                       
52 Disponível em 
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/filedownload.jsp?field=8A8182A258B033650158B54493
2D2F89. Acesso em 15/05/2019 
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8.496/2015) e no montante de R$ 57 bilhões, pelo menos enquanto 
não se houvesse feito a avaliação de cumprimento de metas fiscais 
do 2º quadrimestre de 2015, não colocaria temporariamente em 
maior risco a prestação de serviços públicos. Por outro lado, a 
omissão de tal ato afronta o art. 9º da LRF e compromete a 
credibilidade da gestão fiscal.”53 

 

A temática foi também abordada na ocasião do julgamento pelo Senado 

Federal do processo por crime de responsabilidade em face da então Exma. 

Presidente da República, Dilma Roussef. Como se pode extrair do laudo pericial 

produzido pela “Junta Pericial designada no âmbito da Comissão Especial do 

Impeachment 2016”, atestou-se que a abertura de crédito suplementar em 

dissonância à meta fiscal representa, em última instância, também infração aos 

art. 15 e 16 da LRF: 

Figura 3 - Laudo pericial sobre abertura de crédito suplementar em dissonância à meta fiscal 

 
Fonte: Laudo pericial produzido pela Junta Pericial designada no âmbito da Comissão 

Especial do Impeachment 2016.54 

 

Trocando em miúdos, as recentes decisões do TCU, bem como do 

Senado Federal, confirmam o caráter determinante das metas de resultado 

primário e nominal na condução da política fiscal dos poderes públicos, 

                                       
53 Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas de Governo da República, TCU, 2015. 
54 Disponível em 
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/gettexto.asp?t=196168&c=PDF&tp=1 
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traduzindo-se em ato de irresponsabilidade fiscal, passível inclusive de multa 

prevista no art. 5º, III, da Lei 10.028/2000,55 a omissão do gestor em promover os 

devidos atos de contingenciamento para redirecionar o resultado primário para o 

centro da meta.  

O descumprimento da meta de resultado primário só não incidiria na 

rejeição de contas, caso, em juízo de proporcionalidade, fosse cabalmente 

comprovado que o gestor adotou rigorosamente as medidas previstas na LRF, 

notadamente a programação orçamentária e de desembolso compatível com a 

meta de resultado primário (LRF, art. 8º e LDO, art. 42), bem como a limitação de 

empenho do art. 9º, para buscar seu cumprimento, mas que, ainda assim, por 

fatores imponderáveis ou imprevisíveis, ou decorrentes de força maior ou de caso 

fortuito, absolutamente além das forças da gestão, como, por exemplo, grande e 

inesperada frustação de receita ou impossibilidade de se contingenciar despesas 

obrigatórias, não foi possível alcançar os resultados fiscais esperados.  

O que se analisa, portanto, nas prestações de contas de governo, é se os 

Exmos. Sr. Chefes do Executivo Estadual, se esforçaram e se mostraram 

compromissados em uma condução de política fiscal convergente com as metas de 

resultado primário e nominal definidas por eles mesmo e aprovadas como 

vinculantes pelo parlamento.  

A princípio, não foi o que ocorreu no estado do Pará em 2018. 

Como já dito, mesmo diante de significativa trajetória de 

descumprimento do resultado primário, tornada pública no Relatório Resumido 

de Execução Orçamentária do 5º Bimestre, o que se viu no 6º Bimestre foi o 

drástico recrudescimento do déficit para os espantosos 1,5 bilhões de reais de 

déficit primário. 

Embora o déficit tenha emergido publicamente no 5º Bimestre através 

da publicação do RREO, em verdade ele foi construído ao longo de todo o ano, com 

a grave dissonância entre os decretos de Programação Orçamentária e o 

                                       

55 “Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas: (...) III – deixar de 
expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e 
condições estabelecidos em lei;” 
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Cronograma Mensal de Desembolso a que se refere o art. 42 da LDO, com a meta 

de resultado primário. Se foram contraídas obrigações e se procederam a 

pagamentos muito além do suportável para o atingimento da meta de resultado 

primário, é porque os decretos de programação orçamentária previstos no art. 8º 

da LRF e 42 da LDO, não foram eficazes em conduzir os empenhos e os 

desembolsos para o desiderato sobre os quais repousam sua própria razão de ser: 

o cumprimento da meta de resultado primário.  

A anotação de trajetória deficitária no RREO do 5º Bimestre foi apenas 

a ponta do iceberg que expôs publicamente o desalinhamento da política fiscal, 

notadamente da programação orçamentária e de desembolso - corporificadas nos 

Decretos nos 195656, 206757 e 2.17458 - com a meta de resultado primário. Não é 

trivial relembrar que os RREOs são importantes mecanismos de transparência 

fiscal para a sociedade, mas é a programação orçamentária (art. 8º da LRF e 42 

da LDO) e a limitação de empenho (art. 9º da LRF e 43 da LDO) os instrumentos 

que o Poder Executivo deve lançar uso para o permanente controle e gestão da 

execução orçamentária, acompanhável quase em tempo real pelo SIAFEM. Até 

mesmo por isso que o §4º do art. 42 da LDO aduz que a disponibilização das 

quotas orçamentárias será efetivada mensalmente no SIAFEM. 

Ou seja: a LRF demandava que o 6º Bimestre fosse corretivo da 

trajetória deficitária do resultado primário, mas o que se viu foi sua multiplicação 

de 300 milhões para 1,5 bilhão de reais.  

Nem se diga, ademais, que o déficit decorreria das obrigações perante 

os servidores públicos em final de ano, isso porque tais obrigações, embora 

realmente expressivas (13º salário) - são plenamente conhecidas e previsíveis, e 

por isso devem se sustentar na construção de um superávit primário de folga nos 

bimestres anteriores. Por sinal, em análise retrospectiva da década, apenas em 

2018 o RREO do 5º Bimestre apresentou saldo acumulado deficitário, o que 

reforça o forte e inusual ônus fiscal sofrido nesse bimestre, agravado no seguinte. 

Inoportuno, ainda, buscar em frustração de receita a culpa pelo déficit 

primário, já que, conforme apontou o Relatório Preliminar da Unidade técnica, no 

                                       
56https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/loa/loa2018/decretos_no_-1956_e_1957.pdf 
57 https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/loa/loa2018/decreto_2o_qdqq.pdf 
58 https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/loa/loa2018/decreto_no_2174_0.pdf 

https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/loa/loa2018/decreto_2o_qdqq.pdf
https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/loa/loa2018/decreto_no_2174_0.pdf
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item 3.4.2.2, a arrecadação da receita superou ligeiramente o previsto, o que 

desnuda claramente que o problema todo esteve no comportamento e no 

gerenciamento da despesa.  

Do exposto, descortina-se que o não atingimento da meta de resultado 

primário não decorreu de mero descumprimento marginal ou acessório dos 

deveres de contingenciamento, e nem de fatores imprevistos impassíveis de 

planejamento via os decretos de programação orçamentária. Muito menos se tem 

notícia de que o Governo do Estado tenha sequer tentado alterar a meta de 

resultado primário, pactuando com o parlamento uma nova que atendesse ao 

interesse público. O que se deu, em verdade, foi a absoluta desconsideração pelas 

metas fiscais da LDO firmadas em diálogo com o parlamento, degenerando 

irremediavelmente a gestão fiscal do exercício em análise, o que é absolutamente 

inadmissível no controle de contas. 

É de bom grado que se deixe explicitado: não é o mero descumprimento 

das metas de resultado primário que degeneram as Contas do Governo do Estado. 

O que degenera as Contas do Governo do Estado é a detecção de que não houve 

convergência da execução orçamentária com a política fiscal aprovada pelo 

parlamento, traduzida no absoluto desprezo pelo cumprimento das metas fiscais, 

em especial a do resultado primário, e na inutilização dos instrumentos de 

correção fiscal consagrados no art. 9º da LRF, cuja materialidade e magnitude 

importou em cerca de 12.000% de descumprimento do resultado primário.  

O descumprimento de igual modo assolou a meta de resultado nominal, 

conforme anotado pela unidade técnica no item 5.5.2: 

“Para o exercício de 2018, verifica-se que a meta fixada na LDO 
presumia um resultado de R$285,2 milhões, o que elevaria a dívida 
fiscal líquida do exercício anterior (R$993,5 milhões) para, no 
máximo, R$1,2 bilhão. Entretanto, o resultado apurado da dívida 
consolidada liquida, no montante de R$2,3 bilhões, em 2018, 
evidenciou um resultado nominal na ordem de R$1,3 bilhão, 
indicando que o limite fixado na LDO foi excedido em 375,42%. 
Portanto, a meta do Resultado Nominal não foi cumprida pelo estado 
do Pará. Esse resultado foi fortemente impactado pelo aumento de 
R$1,3 bilhão da dívida consolidada líquida, crescimento equivalente 
a 118,05% em relação ao exercício anterior, influenciado pelo 
aumento da dívida consolidada e pela redução do ativo disponível.” 
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Além de todos esses problemas, o descumprimento das metas fiscais do 

Estado tem consequências nefastas no âmbito do Programa de Ajuste Fiscal 

perante a União, vez que a inobservância do resultado primário se constitui no 

principal compromisso firmado (juntamente com o controle da despesa com 

pessoal), com evidente impacto na credibilidade fiscal do Estado, e potenciais 

reflexos na avaliação de risco de empréstimos futuros. Realmente, a 

inobservância da meta de superávit primário pode culminar no rebaixamento da 

avaliação do Estado, com repercussão na tomada de novas operações de crédito, 

ou, pelo menos, onerar seu custo, posto que eventuais emprestadores repassam 

sua desconfiança perante os tomadores de empréstimos por intermédio de 

aumento da taxa de juros. 

Tal fato é sobremaneira relevante, já que a Medida Provisória 2.192-70, 

de 24 de agosto de 2001, prevê que o descumprimento das metas e dos 

compromissos fiscais, definidos nos Programas de Reestruturação e de Ajuste 

Fiscal, implicará a imputação, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos 

contratos de refinanciamento, a título de amortização extraordinária exigida 

juntamente com a prestação devida, de valor correspondente a 0,20% (vinte 

centésimos por cento) de um doze avos da receita corrente líquida, nos termos 

definidos no art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

correspondente ao exercício imediatamente anterior ao de referência, por meta 

não cumprida. 

Isto posto, no presente tópico conclui-se: 

1. Que o descumprimento das metas de resultado primário e nominal 

foram decorrentes da insuficiência de contingenciamento de despesas adequado, 

bem como da abertura de créditos suplementares em descompasso com as metas 

fiscais, o que fez por detectar divergência da programação e execução 

orçamentária com a política fiscal aprovada pelo parlamento, traduzida na falta de 

esforço e na inobservância pelo cumprimento da meta fiscal de resultado 

primário, e na inutilização dos instrumentos de correção fiscal consagrados nos 

arts. 8º e 9º da LRF e 42 e 43 da LDO, cuja materialidade e magnitude importou 

em cerca de 12.000% de descumprimento do resultado primário, o que ofende 

diretamente o art. 9º da LRF e o art. 43 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 

2018 (Lei Estadual Nº 8.520, de 1º de Agosto de 2017), com reflexos claros 
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também nos art. 14, 15, 16 e 17 da LRF, comprometendo toda a regularidade da 

gestão fiscal do exercício financeiro de 2018 do Governo do Estado, e deteriorando 

o compromisso do Pará firmando perante a União no bojo do PAF; 

2. Além da rejeição das contas, o Parquet sugere que o Egrégio Tribunal 

de Contas do Estado emita alerta ao Poder Executivo Estadual com fulcro no art. 

1º, § 1º e no art. 59, § 1º, inciso I, ambos da Lei Complementar 101/2000, para 

que a execução orçamentária se mantenha convergente com a meta de resultado 

primário, o que impõe a limitação de empenho e de movimentação financeira a 

que faz menção o art. 9º da LRF, toda vez que for detectada trajetória de 

descumprimento do resultado primário. 

A falta de limitação de empenho que conduzisse a política fiscal ao 

cumprimento do resultado primário também deve ensejar a aplicação da multa 

prevista no art. 5º, III, da Lei 10.028/2000, em face do Exmo. Sr. Ex-Governador 

do Estado, Simão Robison Jatene, mas, haja vista a natureza não deliberativa do 

presente parecer prévio, a via adequada para a aplicação da referida multa é no 

bojo dos processos de fiscalização referente aos Relatórios Resumidos de 

Execução Orçamentária a que se refere a Resolução TCE 17.659/09. 

 

 Gastos com Pessoal 

Tema bastante sensível à Administração Pública do Estado – dada a 

necessidade permanente de cumprimento dos limites exigidos pela LRF e dos 

maciços impactos nas despesas orçamentárias –, o controle de gastos com 

pessoal, depois do controle do resultado primário, é, provavelmente, o segundo 

pilar em que se ancora a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sintomático disso é que 

no âmbito do já mencionado Programa de Ajuste Fiscal da União, o 

descumprimento do resultado primário e a extrapolação dos limites com pessoal 

são as únicas condutas que podem levar às penalidades máximas. 

Nesse diapasão, cumpre assinalar que desde a análise das Contas de 

Governo do ano de 2016, o Ministério Público de Contas vem destacando a 

necessidade de observância das diretrizes lançadas pela Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN, nas respectivas edições dos Manuais de Demonstrativos Fiscais 
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(MDFs), quanto a necessária inclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 

no cálculo das despesas de gastos com pessoal. 

Embora não se desconheça a existência da Resolução TCE/PA nº 16.769, 

de 14 de agosto de 2003, que exclui do cômputo de despesa com pessoal os 

valores retidos a título de IRPF, com as vênias de estilo, esse entendimento não 

merece prosperar, por afrontar as normas de direito financeiro e contabilidade 

pública, abrindo margem para o aumento artificial dos gastos com pessoal.  

Por sinal, sequer o Poder Executivo se vale da licença aberta pela 

mencionada Resolução, e vem sistematicamente computando devidamente o IRPF 

como gasto de pessoal, o que merece loas.  É por isso que toda a análise deste 

tópico será feita com base no entendimento cristalizado na Portaria nº 495, de 

06/06/2017, expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional, a qual aprova a 8ª 

Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), válido para o exercício de 

2018, e que assim dispõe (MDF, 8ª Ed., Anexo 1 - pág. 503)59: 

“Não poderão ser deduzidos: 
a) as despesas com pessoal inativo e pensionista, custeadas com 
recursos não vinculados; 
b) os valores transferidos a outro Ente da Federação para fins da 
compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da 
Constituição, uma vez que esses valores não são computados como 
despesas com pessoal. Em contrapartida, as despesas com 
pagamento de inativos e pensionistas, custeadas com os valores 
recebidos, decorrentes dessa transferência, poderão ser deduzidas 
pelo ente recebedor; 
c) o Imposto de Renda Retido na Fonte, uma vez que, do ponto de 
vista do ente empregador, o IRRF não é despesa, mas receita 
tributária. De outra forma, a despesa com a remuneração bruta do 
servidor, a qual engloba o valor que, em um momento posterior, será 
retido para pagamento do IRRF, é despesa com pessoal.” (Destacou-
se) 

Assim, considerando a obrigatoriedade de aplicação das normas 

contidas na Portaria da STN a todos os órgãos e entidades dos Poderes da 

Federação, o Ministério Público de Contas do Estado, desde o parecer proferido 

nos autos do processo das contas de governo do exercício de 2016, coaduna com 

o entendimento da necessária inclusão dos valores relativos ao IRRF, incidentes 

                                       
59 Disponível em 
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/592968/MDF+8a.+Edi%C3%A7%C3%A3
o+-+vers%C3%A3o+18-06-18/6b4b8423-26c3-473b-a8ad-b2fb10ad53eb> Acesso: 17/05/2019. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/592968/MDF+8a.+Edi%C3%A7%C3%A3o+-+vers%C3%A3o+18-06-18/6b4b8423-26c3-473b-a8ad-b2fb10ad53eb
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/592968/MDF+8a.+Edi%C3%A7%C3%A3o+-+vers%C3%A3o+18-06-18/6b4b8423-26c3-473b-a8ad-b2fb10ad53eb
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sobre a folha de pagamentos, no cálculo da despesa de pessoal, sob pena de 

artificialmente diminuir-se o percentual de gastos com pessoal, em frontal 

contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Ademais, interpretação que retira o IRPF do cômputo da despesa com 

pessoal atenta frontalmente ao princípio do orçamento bruto, consagrado há mais 

de 70 anos no nosso ordenamento jurídico na Lei 4.320/1964 que em seu art. 6º 

assinala: "Todas as receitas e despesas constarão da Lei do Orçamento pelos seus 

totais, vedadas quaisquer deduções. 

Nesse sentido, o STF, por intermédio do Ministro Gilmar Mendes, em 

recente decisão60 - e que tem o Estado do Pará até mesmo como parte – fincou a 

absoluta impropriedade de se excluir do cálculo de pessoal o IRRF, citando, 

inclusive, informação fornecida por este próprio TCE. 

Eis o trecho em que a questão é trazida: 

“Os valores percentuais referentes a Despesas com Pessoal, acima 
demonstrados, foram apurados com amparo no §1º do art. 20 da 
LRF, e nas orientações do TCE constante do disposto na Resolução 
nº 17.793/2009-TCE/PA, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
31.579, de 06.01.2010, bem como em consonância com a Resolução 
nº 16.769/2003-TCE/PA, que autoriza a exclusão do Imposto de 
Renda Retido na Fonte sobre a folha de pagamentos dos servidores 
estaduais do cômputo das despesas com pessoal”. (grifo nosso) 
Tal controvérsia reside na discussão se o imposto de renda, devido 
pelo servidor, retido na fonte pelo próprio ente estadual, deve estar 
jungido ao limite descrito no art. 20 da LRF, considerando a edição da 
Resolução 16.769/2003-TCE/PA pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Pará. 
Quanto ao tema, o art. 18 da LRF determina que: 
“Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como 
despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da 
Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e 
de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais 
como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, 
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 
adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de 
qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições 
recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 
§ 1º. Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que 
se referem à substituição de servidores e empregados públicos 
serão contabilizados como Outras Despesas de Pessoal.  

                                       
60 (ACO 3133 TP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 21/06/2018, publicado em 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 25/06/2018 PUBLIC 26/06/2018) 
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§ 2º. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a 
realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente 
anteriores, adotando-se o regime de competência”. (grifo nosso) 
Vê-se, pois, que não há dúvidas de que qualquer dispêndio do ente 
estadual, inclusive com encargos sociais e contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades de previdência, deve ser incluído no 
montante de limite de despesa com pessoal.  
E nem se argumente que, em razão do disposto do art. 157, I, da CF, 
o imposto de renda retido na fonte “sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por eles [Estados e Distrito Federal], suas autarquias 
e pelas fundações que instituírem e mantiverem” seria de 
titularidade do próprio órgão pagador estatal. 
Isso porque a norma é indene de dúvidas em determinar que 
qualquer espécie remuneratória paga ao servidor deve ser incluída 
no cômputo do limite correspondente a cada ente, seja ela 
“vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da 
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, 
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer 
natureza”. 
É cediço que o imposto de renda possui como fato gerador a 
obtenção de renda, de sorte que o valor retido na fonte 
correspondente a tal exação compõe a remuneração bruta 
desembolsada pelo poder público. 
A LRF excepciona apenas as verbas taxativas elencadas no § 1º do 
art. 19, a saber: 
“Art. 19 [...] 
§ 1º. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste 
artigo, não serão computadas as despesas: 
I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 
II - relativas a incentivos à demissão voluntária; 
III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 
da Constituição; 
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período 
anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18; 
V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e 
Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma 
dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da 
Emenda Constitucional nº 19; 
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, 
custeadas por recursos provenientes: 
a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 
b) da compensação financeira de que trata o §9º do art. 201 da 
Constituição; 
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado 
a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e 
ativos, bem como seu superávit financeiro”. 
Entendimento em sentido contrário levaria à retirada dessa parcela 
da remuneração do servidor “lato sensu” (imposto de renda retido na 
fonte) de qualquer submissão à Lei de Responsabilidade Fiscal, e seus 
princípios correlatos (transparência, prevenção de riscos fiscais, 
probidade etc.), a qual não precisaria constar como despesa de 
pessoal e, de outro lado, tampouco receita corrente líquida, apesar de 
se considerar contábil e legalmente como receita do Ente público e 
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despesa, criando recurso/dispêndio financeiro indene de proteção 
jurídico-fiscal. 
Tal situação evidentemente não encontra guarida no ordenamento 
jurídico, mais notadamente frente aos postulados do orçamento bruto 
(art. 6º da Lei 4.320/64) e da transparência (art. 1º, § 1º, da LRF).  
Além do mais, ao realizar o empenho da despesa de pessoal, o 
administrador procede-o no seu valor bruto, independentemente da 
destinação posterior de algumas rubricas no contracheque de cada 
servidor. 
Nesse sentido, não estando elencado no rol taxativo das exceções 
do § 1º do art. 19, o imposto de renda retido na fonte integra o 
cálculo do limite de pessoal. 
Desse modo, é importante ressaltar que todos os órgãos públicos 
estaduais, seja da administração pública direta e indireta, da 
Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, do Ministério Público ou 
da Defensoria Pública, entre outros, devem observância a tal 
determinação, os quais devem ser intimados desta decisão, bem 
como o Tribunal de Contas do Estado do Pará, para os fins de atuar 
como entender de direito.” 

 

 

Aliás, a interpretação ancorada na Resolução TCE/PA nº 16.769, de 14 

de agosto de 2003, com a devida vênia, mostrou-se duplamente equivocada, já 

que, além da divergência com a LRF, resultou em heterodoxa movimentação 

contábil, vez que, embora exclua o IRRF da despesa com pessoal, continua a 

granjeá-lo no cômputo da receita corrente líquida, o que tem potencial de resultar 

em grande distorção da matéria no âmbito das entidades públicas estaduais.  

Firmadas tais premissas, o Balanço Geral do Estado do Exercício de 2018 

apresenta, no quadro denominado Demonstrativo da Despesa com Pessoal 

(Período de referência: 2009 a 2018)61, informações que apontam que o Estado do 

Pará, como um todo, em 2018, ultrapassou o limite de alerta (54%) e, se a situação 

não for imediatamente contornada, atingirá em breve o limite prudencial (57%). 

Senão vejamos: 

 

 

 

                                       
61  Tabelas 1.2.20 e 1.2.21 (fl. 239 do Vol. I dos autos). 
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Tabela 10 - Apuração dos limites de Gastos com Pessoal no estado do Pará no período de 2018 
    (Em R$ Milhares) 

Despesas com 
pessoal 

Apuração do limite Limite Máximo Limite Prudencial Limite de Alerta 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Consolidado 10.681.287 56,81 11.280.264 60,00 10.716.250 57,00 10.152.237 54,00 

Poder Executivo 8.865.486 47,16 9.137.013 48,60 8.680.163 46,17 8.223.312 43,74 

Poder 
Legislativo62 

581.757 3,10 648.615 3,40 616.185 3,27 583.754 3,10 

Poder Judiciário 854.924 4,55 1.128.026 6,00 1.071.625 5,70 1.015.224 5,40 

Ministério 
Público 

349.805 1,86 376.009 2,00 357.208 1,90 338.408 1,80 

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal 2018 

 

Por seu turno, o quadro acima mostra que o Poder Executivo, no exercício 

de 2018, utilizou 47,16% da Receita Corrente Líquida (RCL) nos gastos com 

pessoal, incluindo nesse percentual o valor decorrente do IRRF. Ou seja, os 

números apontam que o Executivo ULTRAPASSOU o limite de alerta (43,74%)63, 

assim como o limite prudencial (46,17%)64, chegando próximo ao limite máximo 

de 48,60%65 da RCL. 

 Em verdade, desde o 2º Quadrimestre era inequívoco o atingimento do 

limite prudencial pelo Poder Executivo, conforme se verifica do Relatório de 

Gestão Fiscal (RGF) do 2º Quadrimestre,66 que apontou para o gasto com pessoal 

na ordem de R$ 8.637.004,00, correspondendo a 46,78% sobre a RCL ajustada67. 

O atingimento do limite prudencial atesta inequivocamente o conhecimento do 

governo sobre a necessidade de tomada de medidas de austeridade na política de 

pessoal, todas elas já previstas no art. 22 da LRF, com destaque para o que veda a 

concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 

qualquer título.  

                                       
62 Conforme MDF 8ª Ed. STN. 
63 Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF e Resolução TCE/PA nº 17.793, de 10/12/2009. 
64 Parágrafo único, art. 22 da LRF. 
65 Incisos I, II e III, art. 20 da LRF. 
66 http://www.sefa.pa.gov.br/arquivos/contabilidade/quadrimestrais/2018/maio-agosto/07-
Dem_Simplificado_do_Rel_Gest_Fiscal.pdf 
67 Cf. <http://www.sefa.pa.gov.br/arquivos/contabilidade/quadrimestrais/2018/maio-
agosto/01_Dem_da_Desp_com_Pessoal_por_mes.pdf>. Acesso em: 04 fev 2019. 

http://www.sefa.pa.gov.br/arquivos/contabilidade/quadrimestrais/2018/maio-agosto/07-Dem_Simplificado_do_Rel_Gest_Fiscal.pdf
http://www.sefa.pa.gov.br/arquivos/contabilidade/quadrimestrais/2018/maio-agosto/07-Dem_Simplificado_do_Rel_Gest_Fiscal.pdf
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É nesse contexto que exsurge a importância de pinçar a Lei nº 

8.802/2018 nesta análise, norma que, a despeito do atingimento do limite 

prudencial, importou no reajuste das carreiras do poder executivo estadual. 

Eis o teor da lei em pauta: 

“L E I N° 8.802, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 DISPÕE SOBRE O 
REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES, 
ATIVOS E INATIVOS, INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DAS 
AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO 
DO ESTADO DO PARÁ.  
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu 
sanciono a seguinte Lei:  
Art. 1º Fica reajustado o vencimento-base dos servidores civis e 
militares, ativos e inativos, integrantes da Administração Direta, das 
Autarquias e das Fundações Públicas do Poder Executivo Estadual, 
no percentual de 3% (três por cento), conforme as Tabelas Anexas 
à presente Lei.  
Art. 2º Ficam também reajustados o vencimento-base dos cargos em 
comissão do Grupo GEP-DAS e o valor das funções gratificadas, no 
âmbito da Administração Direta, das Autarquias e Fundações 
Públicas, bem como os valores das gratificações de que tratam os 
arts. 1º e 3º, § 1º, da Lei nº 6.830, de 13 de fevereiro de 2006; os 
arts. 12 e 12-B, da Lei nº 6.563, de 1º de agosto de 2003; o art. 53 
da Lei nº 7.584, de 28 de dezembro de 2011; o art. 29 da Lei nº 
7.594, de 28 de dezembro de 2011; o art. 10-A da Lei nº 6.813, de 
25 de janeiro de 2006, e; o art. 1º da Lei nº 7.794, de 14 de janeiro 
de 2014, no mesmo índice de reajuste de que trata o art. 1º da 
presente Lei.  
Art. 3º Os valores da gratificação de plantão, prevista no § 4º do art. 
61 da Lei Complementar nº 022, de 24 de janeiro de 1994, para os 
cargos de Delegado de Polícia e demais cargos da carreira policial 
civil, assim como os valores das gratificações de plantão e 
sobreaviso, de que trata o art. 1º da Lei nº 6.106, de 14 de janeiro 
de 1998, passam a ser os descritos nas Tabelas integrantes do 
Anexo desta Lei.  
Art. 4º As disposições desta Lei aplicam-se aos inativos e 
pensionistas, conforme as regras e forma de cálculo dos benefícios 
previdenciários abrangidos pela paridade.  
Art. 5º As despesas decorrentes da implementação desta Lei 
correrão à conta de recursos do Tesouro Estadual, previstos no 
Orçamento Geral do Estado de 2018, conforme o disposto na Lei nº 
8.587, de 28 de dezembro de 2017.  
Art. 6º O Anexo III da Lei nº 7.594, de 2011, passa a vigorar com os 
valores constantes nas Tabelas Anexas à presente Lei.  
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus 
efeitos financeiros retroagindo a partir de 1º de abril de 2018.  
PALÁCIO DO GOVERNO, 21 de dezembro de 2018. 
SIMÃO JATENE 
Governador do Estado “ 
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Vê-se que, além de promover reajuste específico aos servidores públicos 

do Poder Executivo estadual, a mencionada lei ainda altera o valor de 

gratificações das carreiras policiais, sobre o qual não se pode afirmar se obedeceu 

também ao percentual de 3%, já que diferentemente do art. 2º, não se fez 

referência expressa ao índice de reajuste.  

Aqui é preciso deixar claro que a Lei 8.802/2018 acerta ao se 

autoqualificar como de reajuste e não de revisão geral, vez que não contemplou 

toda a gama dos servidores públicos estaduais, outorgando aumento apenas paras 

as carreiras do executivo.  

De fato, embora seja do chefe do Poder Executivo a iniciativa exclusiva 

de promover revisão geral de todos os servidores estaduais68, vê-se que a lei 

expressamente se autodenominou como de mero reajuste específico – hipótese 

distinta da revisão geral - e que limitou seu âmbito normativo, no art. 1º, aos 

servidores do Poder Executivo da administração direta ou indireta.  

Não há dissenso na doutrina e na jurisprudência pátrias que leis de 

revisão geral devem abranger todos os servidores do ente federativo (executivo, 

legislativo, judiciário e órgãos constitucionais independentes), sob pena de 

demissão de seu qualificativo como “geral”: 

“A iniciativa do processo legislativo respectivo é do Chefe do Poder 
Executivo por abranger uniformemente os agentes públicos da 
entidade federativa. Nessa linha, foi a decisão do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da ADI 2.061/DF proposta pelo Partido dos 
Trabalhadores – PT, ao reconhecer a mora do Presidente da 
República em enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei 
respectivo: “norma constitucional que impõe ao Presidente da 
República o dever de desencadear o processo de elaboração da lei 
anual de revisão geral da remuneração dos servidores da União, 
prevista no dispositivo constitucional em destaque, na qualidade de 

                                       
68 EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. I. - 
Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a 
pedido ou recurso e dar provimento a este (RISTF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; C.P.C., art. 
557, redação da Lei 9.756/98) desde que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas 
ao controle do Colegiado. II - A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a 
concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder 
Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III - Incabível indenização por representar 
a própria concessão de reajuste sem previsão legal. IV - Agravo improvido.  
(RE 553643 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 
13/11/2007, DJe-162 DIVULG 13-12-2007 PUBLIC 14-12-2007 DJ 14-12-2007 PP-00077 EMENT 
VOL-02303-06 PP-01090) 
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titular exclusivo da competência para iniciativa da espécie, na forma 
do art. 61, §1º, II, “a”, da CF.”69 

 

A revisão remuneratória pressupõe alguns requisitos particulares. O 
primeiro é o requisito formal, segundo o qual é exigível lei específica 
para sua efetivação. Depois, temos o requisito da generalidade, 
indicando de que a revisão deverá ser geral, processando-se de forma 
ampla, em ordem a alcançar o universo integral dos servidores, 
incluindo-se aí os servidores do Poder Legislativo, do Judiciário e do 
Ministério Público.70 

 

Discute-se se seria competência do Chefe do Poder Executivo a 
iniciativa da lei de revisão geral anual (para todos os servidores, 
inclusive os do Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas etc.) ou se, 
ao contrário, caberia a cada poder ou órgão detentor da iniciativa 
das leis de reajuste da remuneração de seu pessoal o papel de 
exercitá-la também no atinente à revisão geral. (...). A Constituição 
Federal demanda uniformidade de tratamento a todos os servidores, 
isto é, que todos eles se beneficiem da revisão na mesma data e 
sem distinção de índices, pressupondo, então, o estabelecimento 
da revisão geral por um único ato normativo, uma única lei, que só 
pode ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. De fato, por 
albergar uniformemente todos os agentes públicos de cada órbita 
da federação, a iniciativa só pode ser reservada ao titular do Poder 
Executivo, por interpretação analógica do art. 61, §1º, II, “a” e “c”, 
da CF. Como será demonstrado em outro tópico, o Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento de mandados de injunção, tem entendido que 
o inc. X do art. 37 impõe aos Chefes do Poder Executivo o dever de 
desencadear o processo legislativo na qualidade de titulares 
exclusivos da iniciativa na espécie em cada Ente da Federação, daí 
ser essa autoridade a legítima para figurar no polo passivo no writ. 
Além disso, o Tribunal Constitucional conta com julgado no qual 
deixou de reputar inconstitucionais leis que alteravam a 
remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal por restar configurado em tal caso que as leis não 
pretenderam conceder revisão geral anual, mas sim o reajuste de 
remuneração dos servidores vinculados a tais órgãos, de sorte que 
não teria ocorrido usurpação da iniciativa privativa do Presidente da 
República para a lei de revisão geral. Nesse diapasão, pode-se 
concluir que a jurisprudência da Corte Constitucional é no sentido de 
que a iniciativa da lei de revisão geral é privativa do Chefe do Poder 
Executivo, e isso nos parece indiscutivelmente correto.71” 

                                       
69 FERRAZ, Luciano de Araújo. Comentário ao art. 37, X. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, 
Gilmar F.; SARLET, Ingo W; STRECK, Lenio L. (Coords). Comentários à Constituição do Brasil. São 
Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 856-857. 
70 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 31ª Edição. São Paulo: 
Editora Atlas, 2017, p. 801.  
71 ALMEIDA, Pericles Ferreira de. Revisão geral e anual da remuneração dos servidores 
públicos. Revista Brasileira de Estudos da Função Pública – RBEFP, Belo Horizonte, ano 4, n. 10, 
jan./abr. 2015. 
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Logo, inequivocamente, a Lei 8.802/2018, como ela mesma estatui, não é de 

revisão geral, mas de reajuste específico aos servidores do poder executivo, o 

que importa dizer que seu advento ao mundo jurídico importou em flagrante 

infringência ao disposto no art. 22, parágrafo único, inciso I da LRF, bem como ao 

art. 53 da LDO, vez que em estado prudencial de gasto com pessoal, reajustes 

são vedados peremptoriamente a qualquer título. 

Chegado esse momento, é preciso enfrentar também a especial 

vedação de final de mandato, notadamente aquela prevista no parágrafo único 

do art. 21 da LRF, o que, embora também seja objeto da Representação 

2019/50342-2, tem na sede das contas anuais terreno igualmente apropriado de 

análise, notadamente no tópico relativo à Gestão Fiscal. 

Com efeito, ao longo de toda a Lei de Responsabilidade Fiscal são 

estabelecidas regras especiais quanto ao último ano de mandato dos titulares de 

poder ou órgãos referidos no seu artigo 20, entre os quais se encontra o titular do 

Poder Executivo Estadual, do Judiciário, do Legislativo e dos órgãos 

independentes.  

O objetivo dessas regras, pode-se dizer, é evitar a assunção de 

compromissos e a realização de gastos no encerramento do mandato – que devam 

ser honrados e suportados pelo sucessor do cargo. Finca-se, dessa forma, uma 

limitação ao gozo do exercício político do mandato em razão de valores tidos 

como superiores ao interesse público e devidamente tatuados na lei. 

Como é intuitivo, regras de final de mandato são de suma importância, 

já que, como bem advertido pela doutrina jusfinanceira, a responsabilidade fiscal 

é normalmente associada a medidas antipáticas de contenção de despesas e de 

retardamento na concessão de benefícios, o que costuma demandar indesejável 

ônus político ao gestor: 

“É difícil defender a responsabilidade fiscal porque ela é 
naturalmente antipática. Ela implica dizer não, no presente, a uma 
série de desejos e vontades dos governantes e, muitas vezes, da 
própria sociedade, para permitir que, no futuro, as necessidades já 

                                       
Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=232437>. Acesso em: 20 
maio 2019. 
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atendidas possam ao menos continuar a ser atendidas, 
condicionando ampliações de gastos e de serviços públicos à 
ampliação de receitas. Chavões sedutores como “tal coisa não é 
gasto, é investimento” e “esse gasto vai ativar a economia e gerar 
aumento de receita” surgem para justificar qualquer despesa e 
parecem entorpecer a mente de gestores e cidadãos pouco 
acostumados a serem realistas.72” 

A rigor, as chamadas cláusulas de restrições de final de mandato 

encontram lastro na constatação de abusos fiscais cometidos na história recente 

brasileira por parte de agentes políticos que dificultavam a gestão seguinte 

através da prática disseminada de assumir compromissos e despesas sem o 

correspondente contraponto em receitas ordinárias e correntes, ou em cenário de 

deterioração fiscal.  

Nesse passo, como esclarecem Carlos Maurício Figueiredo e Marcos 

Nóbrega, consolidou-se a ideia de que o gestor, ao assumir o mandato, tem como 

sua primeira missão “arrumar a casa”, em virtude do desequilíbrio fiscal provocado 

pelo antecessor73. 

As regras de restrições de final de mandato presentes na LRF são 

fundamentalmente três: 1. nulidade do ato que aumentar a despesa total com 

pessoal nos últimos cento e oitenta dias do mandato (art. 21, parágrafo único); 2. 

Proibição de contratar operação de crédito por antecipação de receita 

orçamentária – ARO, no último ano do mandato (art. 38, IV, “b”); e 3. Vedação de 

contrair obrigação de despesa nos oito últimos meses do mandato, sem que haja 

suficiente disponibilidade de caixa (art. 42). 

Dessas regras, interessa a este tópico referente ao gasto com pessoal 

aquela prevista no parágrafo único do art. 21, da LRF, in verbis: 

Do Controle da Despesa Total com Pessoal 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da 
despesa com pessoal e não atenda: 

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o 
disposto o inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição; 

                                       
72 OLIVEIRA, Júlio Marcelo de. O papel do STF e dos tribunais de contas na situação fiscal brasileira. 
Revista Consultor Jurídico, 15 de janeiro de 2019. Disponível em 
<https://www.conjur.com.br/2019-jan-15/contas-vista-papel-stf-tribunais-contas-situacao-fiscal-
brasileira>. Acesso em: 05 fev. 2019. 
73 Cf. FIGUEIREDO, Carlos Maurício; NÓBREGA, Marcos. Responsabilidade fiscal: aspectos 
polêmicos. Fórum: Belo Horizonte, 2006. p. 85. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169%C2%A71
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II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com 
pessoal inativo. 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte 
aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias 
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão 
referido no art. 20.” (grifo nosso) 

Depreende-se desse dispositivo que, nos últimos 180 dias do mandato, 

não se pode aumentar despesa com pessoal, sob pena de nulidade do ato que 

provocou esse incremento. 

Em verdade, tal dispositivo visa evitar que o Governante ou Titular de 

Poder que esteja concluindo seu mandato eletivo adote qualquer medida que 

ocasione aumento de ônus da folha de pagamento para o mandatário seguinte, 

espécie de débito que se configura como um dos mais rígidos e difíceis de serem 

reduzidos, visto seu caráter continuado e de longuíssimo prazo74 75. Nas palavras 

de Luiz Alberto dos Santos, com esse dispositivo, “o que quis a LRF foi, 

precisamente, impedir que ‘leis-testamento’, aprovadas de última hora, em final 

de mandato, gerassem despesas para o novo Governo, podendo, até mesmo, 

inviabilizá-lo”76. 

Ora, ao que parece, configura-se como “lei-testamento” a Lei nº 8.802, 

de 21 de dezembro de 2018, promulgada apenas dez dias do crepúsculo do 

mandato executivo anterior e publicada em janeiro de 2019.  

Por sua vez, a interpretação do exato teor do art. 21, parágrafo único, 

da LRF gerou duas correntes distintas.  

                                       
74 Nesse sentido Di Pietro assevera a ”intenção do legislador com a norma do parágrafo único foi 
impedir que, em fim de mandato, o governante pratique atos que aumentem o total de despesa 
com pessoal, comprometendo o orçamento subsequente ou até mesmo superando o limite 
imposto pela lei, deixando para o sucessor o ônus de adotar as medidas cabíveis para alcançar o 
ajuste”. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos 
Valder do. Comentários à lei de responsabilidade fiscal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 212.   
75 Também Saul Mileski: “[...] O regramento diz respeito a procedimento relativo à gestão fiscal, 
com o fito de evitar o crescimento das despesas com pessoal, o consequente comprometimento 
dos orçamentos futuros e a inviabilização das novas gestões, na medida em que o 
comprometimento orçamentário reduz as opções de planejamento para os planos das futuras 
administrações”. MILESKI, Helio Saul. Algumas questões jurídicas controvertidas da Lei 
Complementar nº 101, de 05.05.2000: controle da despesa total com pessoal, fiscalização e 
julgamento da prestação de contas da gestão fiscal. Int. Públ. – IP, Belo Horizonte, v. 3, n. 9, p. 13-
33, jan./mar. 2001. p. 20. 
76 SANTOS, Luiz Alberto dos. Limites do Chefe do Poder Executivo na elevação do gasto com 
pessoal em final de mandato presidencial. Int. Públ. – IP, Belo Horizonte, a. 16, n. 86, p. 227-242, 
jul./ago. 2014, p. 236. 
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Uma mais radical chamada de nominalista, pelo qual estaria vedado 

qualquer aumento com gastos de pessoal, ainda que fosse compensado com 

aumento de receitas correntes e ordinárias, de maneira que restasse mantida a 

proporção Receita Corrente Líquida / Gasto líquido com pessoal com o do mês 

anterior ao começo do período de defeso de 180 dias.  

E outra corrente mais moderada, denominada de proporcionalista, que 

sustenta ser possível elevar o gasto de pessoal nos 180 dias que precedem o final 

dos mandatos, “desde que essa iniciativa não eleve o gasto proporcional com 

servidores, relativamente ao mês que antecede ao mencionado período 

restritivo”77. 

Adere-se aos proporcionalistas com espeque na doutrina majoritária, 

começando por Rodrigo Lima: 

“A conclusão pode ser extraída da redação do dispositivo, que fala 
em aumento da despesa com pessoal, e não de despesa com 
pessoal. O uso da conjunção da preposição de com o artigo definido 
a (de + a), ao se referir ao “aumento da despesa com pessoal”, faz 
referência à despesa com pessoal como um todo, e não a toda e 
qualquer despesa com pessoal, o que não justificaria o uso do artigo 
definido. Além disso, o art. 21 da LRF situa-se topograficamente em 
subseção que trata “Do Controle da Despesa Total com Pessoal”, 
conceituada no art. 18 da LRF. Além disso, não haveria justificativa 
para se impedir que, em fim de mandato, o governante praticasse 
atos normais de gestão de pessoal, que, possivelmente, ensejassem 
a criação ou a majoração de despesa com pessoal, mas que não 
implicassem a majoração da despesa com pessoal como um todo, 
comparativamente à receita corrente líquida, pois daí não decorre 
qualquer risco para o equilíbrio fiscal e para a viabilidade da gestão 
futura, consistindo em injustificável restrição ao mandato em vias de 
encerrar-se.78” 

 

Em igual sentido, Vanice do Valle: 

 

“Cumpre ainda sublinhar que o intuito é preservar a margem de 
decisão inerente ao novo mandato que se anuncia – que não se pode 
ver limitado pelas escolhas intempestivas daquele que se conclui –; 

                                       
77 TOLEDO JR. Flávio C. de; ROSSI, Sérgio Ciquera. Aumento da despesa com pessoal nos 180 dias 
que ultimam os mandatos: uma análise sistemática do parágrafo único, artigo 21 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Revista do TCU, Brasília, v. 33, n. 93, p. 74-78, jul./set. 2002. p. 78. 
78 LIMA, Rodrigo Medeiros de. Validade e revogabilidade de leis concessivas de aumento 
remuneratório diferido a servidores públicos. Revista Brasileira de Advocacia Pública – RBAP, Belo 
Horizonte, ano 1, n. 1, p. 201-229, jul./dez. 2015. 
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a avaliação se faz pelo global, a saber, o que se veda é a geração do 
resultado final “aumento de despesa”. Não se está portanto cogitando 
de uma absoluta imobilização da administração que se despede – a 
quem se proibiria toda e qualquer ação pontual que pudesse resultar 
em aumento nominal de gastos – mas sim de assegurar a mantença, 
no plano da generalidade, das condições pelas quais ela se pautava, 
no terreno da despesa de pessoal, por ocasião do 181º dia anterior 
ao término do mandato. [...] o gestor público em fase final de 
mandato, embora possa sofrer limitações em favor do valor maior 
que é a garantia da integridade e eficácia do processo democrático, 
não pode – em favor desse mesmo princípio – ver esvaziada sua 
capacidade de administração da coisa pública, a ponto de se 
assemelhar a situação, do ponto de vista concreto, a uma diminuição 
temporal de seu mandato constitucionalmente inautorizada. Assim, 
se há tempo, há interesse público, e o resultado geral tutelado – total 
de gasto com pessoal – se pode preservar, há de se lhe reconhecer 
ainda alguma margem de deliberação sobre a coisa pública, mesmo 
a despesa de pessoal.79” 

 

Dessa maneira, para que se esquive das raias nulificadoras do parágrafo 

único do art. 21 da LRF, qualquer ato que potencialmente aumente despesa com 

pessoal deve ser acompanhado com uma série de precauções que demonstrem 

cabalmente que não haverá aumento na proporção gasto com pessoal/ receita 

corrente líquida, a saber: 

“a) estudo revelando manutenção do percentual da despesa de 
pessoal comparativamente ao mês que precede os aludidos 180 
dias, e que os níveis apurados nesta época não sofrerão crescimento 
frente ao novo gasto;  

b) estudo de conformação ao limite prudencial da despesa de 
pessoal (art. 22, § único, LRF);  

c) estudo de impacto sobre o orçamento e quanto à disponibilidade 
de caixa (art. 16, I, LRF);  

d) declaração do ordenador da despesa atestando que a nova 
despesa tem dotação e numerário e, mais, está consoante o plano 
plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias (art. 16, II, LRF);  

e) compensação financeira, mediante aumento do tributo próprio ou 
do corte de outra despesa e, alternativamente, por meio de 
comprovado excesso de arrecadação, com sólida tendência de 
reprodução pelos próximos exercícios, o que caracteriza ampliação 
permanente da base de cálculo (art. 17, § 2º, LRF)80.” 

                                       
79 VALLE, Vanice Regina Lírio do. LRF, despesa de pessoal e período pré-eleitoral: um roteiro 
prático de providências. A & C: revista de direito administrativo & constitucional, v. 6, n. 25, p. 9-
23, jul./set. 2006. p. 13-14. 
80 TOLEDO JR. Flávio C. de; ROSSI, Sérgio Ciquera. Aumento da despesa com pessoal nos 180 dias 
que ultimam os mandatos: uma análise sistemática do parágrafo único, artigo 21 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Revista do TCU, Brasília, v. 33, n. 93, p. 74-78, jul./set. 2002. p. 78. 
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Pois bem.  

Uma análise detida da despesa de pessoal no âmbito do Poder Executivo 

Estadual no ano de 2018 evidencia, contudo, não a manutenção, mas sim o 

aumento do percentual da despesa total com pessoal em cada quadrimestre. 

Senão, vejamos.  

 

A seguir, o RGF do 1º Quadrimestre: 

 

Figura 4 - RGF do 1º Quadrimestre do Poder Executivo do estado do Pará, no período de maio de 
2017 a abril de 2018. 

 

Fonte: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEFA 

 

Extrai-se do 1º RGF do ano, que a despesa com pessoal no âmbito do 

Poder Executivo era de R$8.213.178,00, correspondente a 44,90% sobre a RCL 
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ajustada81; ultrapassando, até então, apenas o limite de alerta que é de 43,74% 

da RCL. 

 

Segue-se para o RGF do 2º Quadrimestre do ano: 

Figura 5 - RGF do 2º Quadrimestre do Poder Executivo do estado do Pará, no período setembro de 
2017 a agosto de 2018. 

 

Fonte: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: SEFA 

Vê-se uma vez mais, que no 2º Quadrimestre de 2018, o gasto com 

pessoal pulou para R$ 8.637.004,00, correspondendo a 46,78% sobre a RCL 

ajustada82; o que já fez por ultrapassar per si o limite prudencial, e atesta 

inequivocamente o conhecimento do governo sobre a necessidade de tomada de 

medidas de austeridade na política de pessoal, todas elas já previstas no art. 22 

da LRF, com destaque para o que veda a concessão de vantagem, aumento, 

reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título.  

                                       
81 Cf. <http://www.sefa.pa.gov.br/arquivos/contabilidade/quadrimestrais/2018/janeiro-
abril/01_Dem_da_Desp_com_Pessoal_por_mes_.pdf>. Acesso em: 04 fev. 2019. 
82 Cf. <http://www.sefa.pa.gov.br/arquivos/contabilidade/quadrimestrais/2018/maio-
agosto/01_Dem_da_Desp_com_Pessoal_por_mes.pdf>. Acesso em: 04 fev 2019. 
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Isto é, e como já apontado anteriormente, o atingimento do limite 

prudencial pelo Poder Executivo já vedaria, ainda que não fosse final de mandato, 

a concessão de aumento ao funcionalismo público, ocorre que quando tal fato se 

dá nos últimos 180 dias de mandato, ele é qualificado pela LRF como nulo de 

pleno direito, passível, portanto, de mero reconhecimento administrativo no 

exercício de autotutela, e sem possibilidade de convalidação.  

 

O que se percebe, claramente, é que durante o exercício financeiro, e 

especialmente dentro do período de vedação de 180 dias, o gasto com a folha de 

pagamento do Poder Executivo subiu quase 2% da RCL, o que demandaria forte 

política de contingenciamento de recondução ao patamar anterior, ou seja, de 

retorno a 44,90% da RCL.  

 

Inobstante a isso, e em atitude contrária aos dizeres de sustentabilidade 

financeira da LRF, o que se viu foi a aprovação de ato normativo que concedeu 

reajuste a servidores do executivo retroativamente a abril de 2018, mesmo sendo 

inequívoco o cenário de deterioração das contas públicas, em especial, do 

indicador de despesa com pessoal.  

 

Não é à toa que, no demonstrativo de gasto com pessoal do Poder 

Executivo referente ao 3º e último quadrimestre do ano, publicado no Diário 

Oficial do Estado de 30 de janeiro de 2019, o que se pode perceber é a 

continuidade da maior oneração fiscal dos gastos com pessoal, que passaram a 

ocupar 47,16% da RCL83, correspondendo a R$8.865.486,00.  

                                       
83 Cf. Diário Oficial do Estado nº 33793 de 30/01/2019, p. 35. 
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Figura 6 - Gasto com Pessoal do Poder Executivo no estado do Pará, no período de 2018. 

 

Fonte: SEFA 

 

Como se pode inferir, em sentido contrário ao da prevenção e 

precauções fiscais, o Estado do Pará, que apresentava vigorosa e preocupante 

trajetória ascendente de despesa com pessoal, e já tinha superado seu limite 

prudencial, o que demandaria medidas de contenção e contingenciamento, acabou 

por caminhar em sentido contrário, concedendo aumento aos servidores do 

executivo de forma retroativa, o que impõem para a gestão posterior o ônus político 

e fiscal de retomada dos limites de pessoal da LRF. 

É pertinente, nesse ponto, recorrer uma vez mais ao escólio doutrinário 

de Vanice do Valle: 

“Diz-se que o foco do art. 21, Parágrafo Único da LC nº 101/00 não 
se dirige primariamente à gestão fiscal responsável, porque dessa 
cuidam, a rigor, o caput e seus incisos do mesmo art. 21. O que se 
tutela no Parágrafo Único desse mesmo preceito, é o aumento – com 
ou sem sustentação orçamentária e financeira – em um período que 
se avizinha à troca de poder, poder esse que, uma vez investido, não 
se pode ver cerceado na sua deliberação democrática, por 
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compromissos extemporaneamente assumidos pelo agente político 
que já se desligava da entidade84.” 

O cenário exposto é, portanto, revelador do descumprimento do que 

dispõe o art. 21, parágrafo único, da LRF. A bem dizer, é exatamente para 

situações desse jaez é que foi construído o parágrafo único do art. 21 da LRF. 

Nesse horizonte, o STJ já reconheceu expressamente a nulidade de pleno direito 

de qualquer ato normativo expedido nos últimos cento e oitenta dias do mandato 

do gestor, ainda que tenha tido vigência apenas no ano seguinte, nos termos do 

precedente abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
ALÍNEA "A". AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO 
CONSIDERADO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 284 DO STF. CONCLUSÕES 
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 
21, PARÁGRAFO ÚNICO. APLICAÇÃO AOS AGENTES POLÍTICOS. 
NULIDADE DA EXPEDIÇÃO DE ATO NORMATIVO QUE RESULTOU NO 
AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL NOS 180 DIAS ANTERIORES 
AO FINAL DO MANDATO DO TITULAR DO RESPECTIVO PODER. 
1. Não se pode conhecer do recurso pela alínea "a" do permissivo 
constitucional no que tange à sustentada falta de adequação da 
ação civil pública para veicular o pedido formulado na inicial. A 
ausência de indicação do dispositivo considerado violado atrai a 
aplicação analógica da Súmula n. 284 do STF. 
2. Quanto ao apontado desrespeito ao art. 21, parágrafo único, da 
Lei Complementar n. 101/00, sob o aspecto (i) da aludida 
possibilidade de, com base no citado dispositivo, haver aumento de 
despesas com pessoal no período cento e oitenta dias anteriores ao 
final do mandato, bem como (ii) do argumento de que, no presente 
caso, a fixação dos subsídios dos agentes políticos deu-se em 
harmonia com o orçamento e aquém dos limites impostos pela lei, a 
análise de tal questão importaria rever a premissa de fato fixada 
pelo Tribunal de origem, soberano na avaliação do conjunto fático-
probatório constante dos autos, o que é vedado aos membros do 
Superior Tribunal de Justiça por sua Súmula n. 7. 
3. No mais, note-se que a LC n. 101/00 é expressa ao vedar a mera 
expedição, nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do 
respectivo Poder, de ato que resulte o aumento de despesa com 
pessoal. 
4. Nesse sentido, pouco importa se o resultado do ato somente virá 
na próxima gestão e, por isso mesmo, não procede o argumento de 
que o novo subsídio "só foi implantado no mandato subsequente, não 
no período vedado pela lei". Em verdade, entender o contrário 
resultaria em deixar à míngua de eficácia o art. 21, parágrafo único, 

                                       
84 VALLE, Vanice Regina Lírio do. LRF, despesa de pessoal e período pré-eleitoral: um roteiro 
prático de providências. A & C: revista de direito administrativo & constitucional, v. 6, n. 25, p. 9-
23, jul./set. 2006, p. 12 
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da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois se deixaria de evitar os riscos 
e de corrigir os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas na próxima gestão. 
5. E mais: tampouco interessa se o ato importa em aumento de verba 
paga a título de subsídio de agente político, já que a lei de 
responsabilidade fiscal não distingue a espécie de alteração no erário 
público, basta que, com a edição do ato normativo, haja exasperação 
do gasto público com o pessoal ativo e inativo do ente público. Em 
outros termos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em respeito ao artigo 
163, incisos I, II, III e IV, e ao artigo 169 da Constituição Federal, 
visando uma gestão fiscal responsável, endereça-se indistintamente 
a todos os titulares de órgão ou poder, agentes políticos ou servidores 
públicos, conforme se infere do artigo 1º, §1 e 2º da lei referida. 
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. 
(REsp 1170241/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010, (grifo 
nosso).” 

Digna dos maiores encômios a decisão do STJ. Com efeito, a teleologia 

da vedação é justamente evitar que o novo governante tenha que arcar com 

heranças de gastos permanentes criadas e editadas enquanto o antigo mandatário 

ainda tinha a gestão do governo.  

A concessão de reajuste aos servidores do executivo, por mais 

meritórias que possam ser, e de fato são85, esbarram aqui em dois imperativos 

legais cogentes, todos extraídos da LRF: a) foi concedido mesmo com prévio 

atingimento do limite prudencial e, b) se deu durante o período de defeso de 180 

dias previsto no parágrafo único do art. 21 da LRF.  

Ademais, cumpre assinalar que a concessão de reajuste no final de ano 

não encontra guarida e amparo na política habitual de salários do Poder 

Executivo. De fato, em pesquisa ao LegisPará86 e junto ao Banco de Leis da ALEPA87, 

o último reajuste linear aos servidores do executivo nos moldes processados pela 

Lei 8.802/2018, só ocorreu em 2015, através da Lei 8.200/2015, promulgada em 1º 

de julho daquele ano.  

                                       
85 Não se discute aqui os méritos dos servidores do executivo estadual. É pública e notória suas 
contribuições para a execução das políticas públicas, com salários muitas vezes defasados em 
relação aos outros poderes. Ocorre que tal decisão deve respeitar os ditames da LRF e ser objeto 
de apreciação do novo governo, levando-se em conta, ainda, maneira de associar o regime 
remuneratório do serviço público às experiências modernizantes de vinculação com o resultado 
das ações administrativas. O caixa nunca mente, e aumentos dados ao arrepio da 
responsabilidade fiscal, antes de premiar o funcionalismo público, tende a se degenerar em 
atrasos quando não impossibilidade de pagamentos, como temos verificado em outras unidades 
federativas. 
86 http://www.legispara.pa.gov.br/busca-de-leis 
87 http://www.alepa.pa.gov.br/principal/bancodeleis 
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Antes disso, são detectáveis as leis nos 8.033/2014, 7.726/2013 e 

7.644/2012, 7.546/2011, todas promulgadas entre julho e agosto dos seus 

correntes anos, muito diferentemente do que seu deu no caso aqui lançado. Tal 

constatação traz a certeza que sequer se pode argumentar que o reajuste 

conferido pela Lei nº 8.802/2018 corresponde a uma política salarial prévia, vez 

que em 2016 e 2017 não houve reajuste aos servidores do executivo, mas meras 

reposições de equalização com o salário mínimo deferidas pelas Leis nos 

8.594/2018 e 8.606/2018. É o que se extrai da aba “Tabelas Salariais”88, sub-abas 

“Relatório de Reajustes 2005 a 2015”89 e “Relatório de Reajustes salariais de 2016 

a 2018”90 do sítio eletrônico da SEAD. 

Contudo, o “Relatório de Análise das Contas do Governador do Estado 

do Pará”, argumenta que não teria ofensa ao parágrafo único do art. 21 da LRF, 

porque, embora a Lei de Reajuste tenha sido editada no período defeso, os 

pagamentos do aumento já teriam sido adiantados desde abril, mesmo sem a 

prévia autorização legislativa. Isto é, o Poder Executivo teria reajustado a 

remuneração de seus servidores através de meras alterações na folha de 

pagamento sem qualquer embasamento legal que assim permitisse!  

A premissa adotada pela unidade técnica, além de não afastar a 

aplicação do art. 21 da LRF, conforme consignado mais à frente, em verdade, 

acaba por sinalizar irregularidade ainda mais espantosa, que se refere ao 

pagamento de reajuste salarial antes de sua aprovação pela Assembleia Legislativa 

do Estado e a devida promulgação da lei. 

As regras mais comezinhas de direito administrativo e constitucional 

vedam peremptoriamente o pagamento de remuneração de servidores com base 

em lege ferenda, isto é, em projeto de lei ainda sujeito à apreciação do 

Parlamento e de promulgação executiva. Perceba que não se está aqui a debater 

assunto controverso, ou de possível aplicação analógica ou interpretativa de 

determinada lei remuneratória, quando vários influxos jurídicos relativos à boa-

fé, ou de razoabilidade da interpretação poderiam ser mencionados. 

                                       
88 http://www.sead.pa.gov.br/pessoas/tab-salarial 
89 http://sead.pa.gov.br/sites/default/files/relatorio_reajustes_2005_a_2015.pdf 
90 http://sead.pa.gov.br/sites/default/files/meta_iii_-_relat._reajustes_2016_a_2018_0.pdf 
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O assunto que diz respeito ao pagamento antecipado de reajuste a 

servidores públicos com base em futurologia acerca de aprovação de lei é claro e 

pacificamente absurdo, sem qualquer possibilidade de aceitação ou convalidação, 

frontalmente oposto aos ditames de responsabilidade fiscal presentes no 

parágrafo único do art. 1º da LRF. 

De fato, e pelo o que anotou a unidade técnica, o incremento salarial já 

teria sido adotado a partir da folha de abril, através do sistema de pagamentos do 

Estado do Pará, sem qualquer ato - legislativo ou administrativo - que lhe desse 

embasamento.  

Depara-se aqui com aumento de salários por intermédio de mera 

alteração no sistema informatizado de pagamentos, sem qualquer tipo de lastro 

normativo, ainda que infralegal, e despido de respaldo em ato administrativo 

próprio. O aumento se deu na mais absoluta informalidade, sem a devida 

publicidade e conteúdo verificável.  

A mera inserção do aumento na folha de pagamento não tem substância 

de ato administrativo, e deveria ser mera consequência jurídica de um. Ao invés, 

o que se denota é que a alteração na folha de pagamento, em vez de 

consequência, foi a causa das alterações nas relações jurídicas remuneratórias 

entre o estado do Pará e seus servidores, com impacto relevantíssimo nas 

despesas com pessoal. O aumento dos servidores do Estado teve como lastro, 

portanto, ato jurídico inexistente, despido dos caracteres mínimos de existência 

do ato administrativo, que se constitui, na célebre definição de Celso Antonio 

Bandeira de Mello, “em declaração que produz efeitos jurídicos.”91  

Por sinal, o assunto já foi tratado no âmbito do TCE/PA, que deixou 

anotado unanimemente que:  

“É de remansoso conhecimento que qualquer ato da administração 
pública deve ser realizado com base no princípio da legalidade, de 
modo que projeto de lei não pode amparar a concessão de reajustes 
remuneratórios, ainda que, caso venha a ser aprovada, tenha efeitos 
retroativos. Em simplórios termos, projeto de lei não é lei. O 
renomado jurista José dos Santos Carvalho Filho explana que “toda 
e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não 
o sendo, a atividade é ilícita”. A inusitada situação, nos obriga, no 
desempenho do nosso papel de controle a expedir determinação 
para que o órgão previdenciário não proceda majoração de 

                                       
91 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 375. 
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proventos ou vencimentos com base apenas em projeto de lei, 
devendo aguardar sua aprovação e publicação para a produção dos 
respectivos efeitos92.” 

Nem se diga que a aprovação ulterior da lei convalidaria o aumento. Em 

verdade, conduta absolutamente nula como a que aqui se expõe não é passível 

de convalidação. A aprovação da lei de reajuste apenas impede a glosa dos 

valores pagos, mantida, contudo, a irregularidade retumbante da conduta, e cuja 

gravidade e magnitude, por si, já justificaria a rejeição das contas. 

Uma vez mais, é possível fazer uma analogia com o julgado nas Contas 

da República em 2014 e 2015, circunstância em que o Tribunal de Contas da 

União deixou asseverado que se configura ato de irresponsabilidade fiscal pautar 

condutas onerosas ao caixa com base em projetos de lei ainda não aprovados. 

Cabe esclarecer, agora, que a antecipação absolutamente 

inconstitucional e ilegal do reajuste não afasta a aplicação do parágrafo único do 

art. 21 da LRF. Como visto, a teleologia da lei fiscal é evitar que o antigo gestor 

firme compromissos permanentes sobre o qual a gestão posterior se manteria 

obrigada, onerando juridicamente a gestão futura. 

O pagamento apócrifo e informal de reajuste salarial, por não ostentar 

base jurídica nenhuma, não tem o condão de obrigar o gestor futuro, vez que a 

ausência de lastro obrigacional abriria margem para a pronta paralisação dos 

valores eventualmente cadastrados na folha de pagamento, por intermédio de 

nova intervenção no sistema da folha de pagamento. Aliás, é a própria LRF que 

em seu art. 17 menciona que despesa obrigatória de caráter continuado (DOCC), 

como são as decorrentes de aumento com pessoal, são derivadas de lei, medida 

provisória ou ato administrativo normativo, como não poderia ser diferente. Logo, 

foi a Lei 8.802/18 que obrigou juridicamente o Estado do Pará com essa DOCC. 

A rigor, o que realmente obrigou o sucessor a manter os pagamentos foi 

a edição da Lei 8.802/18. Esta sim com conteúdo jurídico obrigacional que cria 

despesa a ser assumida pela gestão seguinte é o fato gerador da obrigação, tendo 

tido nascedouro no período de defeso. É, portanto, a edição da Lei 8.802/18 que 

dá lastro jurídico e obrigacional para o aumento da despesa com pessoal, e, assim 

sendo, é este ato normativo que fixa o critério temporal de proibição de aumento 

de despesa com pessoal. Aliás, até seria afrontoso aos princípios de boa-fé 

                                       
92 (Processo n.º 2013/50245-0 
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consagrados no direito, como o do venire contra factum proprium, imaginar que 

para se livrar da pecha do parágrafo único do art. 21 da LRF, se argumentasse 

que já se tinha adiantado de forma absolutamente inconstitucional ou ilegal os 

reajustes futuramente concedidos pela lei. 

Por fim, e com as vênias de estilo, é no mínimo equivocada a 

argumentação desenvolvida pela unidade técnica de que o aumento teria 

decorrido de mera aplicação de direitos já previstos antes do período de vedação, 

e de que encontrava guarida na programação orçamentária do Estado do Pará. 

Primeiro: conforme já mencionado, o reajuste de 2018 só encontrou 

lastro jurídico com a edição da lei nº 8.802/2018, editada em dezembro, dentro 

do período de vedação, e é este ato normativo um dos confessados atos de 

aumento de despesa com pessoal aqui referenciado. Ademais, não é crível que o 

aumento relevante de 2,26% da RCL ao longo do exercício financeiro de 2018 

referente a gastos com pessoal no estado sejam reflexo de mera aplicação de leis 

já vigentes para os servidores já admitidos, desconsiderando os vários servidores 

efetivos, contratados temporariamente ou comissionados que foram admitidos ao 

longo do segundo semestre do ano de 2018, ou ainda, olvidando das várias 

vantagens cujo pagamento é discricionário da Administração Pública, e cuja 

observância do parágrafo único do art. 21 demandava cuidado. Aliás, o incremento 

de 2,26% da RCL no pagamento com pessoal ao longo de 2018 é o maior aumento 

já detectado na década, segundo comparativo com os relatórios presentes no site 

da SEFA.93 

O entendimento esposado, em verdade, fulmina a interpretação do 

parágrafo único do art. 21 da LRF, vez que bastaria assumir uma presunção de 

que o aumento decorreu de “crescimento vegetativo originários de vantagens 

pessoais a que os servidores públicos têm direito por força de lei e outros 

incluídos” para desrespeitar o dispositivo. É de bom alvitre lembrar que em 

processos perante o controle externo, por força constitucional, o ônus da prova de 

regularidade é do prestador de contas, sendo indevido assumir presunções 

contrárias ao esquema constitucional, ainda mais quando baseada em hipótese 

fática de baixa possibilidade.  

                                       
93 http://www.sefa.pa.gov.br/index.php/receitas-despesas/contabilidade-geral/2855-gestao-fiscal 
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Tal argumentação só teria validade se restasse cabalmente comprovado 

que os valores que impactaram a folha de pagamento advieram, em sua inteireza, 

de situações jurídicas constituídas por lei preexistente ao período defeso, e 

decorram de pagamentos obrigatórios cujo contingenciamento é vedado ou 

resultem de relações funcionais igualmente já existentes, o que, de certo, não é 

crível.  

Segundo: a programação da Margem de Expansão das Despesas 

Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC) não absorveu os aumentos com 

pessoal identificados durante o exercício financeiro. Isso porque, conforme já 

mostrado a partir do RGF, e considerando apenas o valor líquido com gastos com 

pessoal, houve acréscimo de 652,3 milhões com despesa líquida de pessoal, 

muito além da margem referenciada na LDO. Ademais, o cálculo realizado pela 

Unidade Técnica estima a despesa com pessoal para baixo, utilizando índices bem 

menores que o real, já que excluído dele o IRRF, circunstância que sequer o Poder 

Executivo utiliza em seus cálculos, e certamente não foi levada em conta na 

aferição da margem de expansão da DOCC. Por outro lado, é a própria unidade 

técnica, no item 3.2.2.1, que critica a composição da margem de expansão DOCC, 

tanto por possível superestimação da receita pela inclusão de “estimativas de 

receitas que não são provenientes de elevação de alíquotas, ampliação da base 

de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, como as receitas 

patrimoniais, transferências correntes e outras receitas correntes”, quanto por “a 

memória de cálculo não detalhar as Novas Despesas Obrigatórias de Caráter 

Continuado (DOCC), que constituem o Saldo Utilizado da Margem Bruta.” É 

estranho que confessadamente não podendo inferir qual a participação da 

despesa com pessoal foi levada em consideração na nova DOCC, que se presuma 

que o aumento foi absorvido pela margem de expansão. Em verdade, conforme 

exposto, o acréscimo de despesa com pessoal correspondeu praticamente a toda 

margem bruta disponível calculada na LDO, isso sem considerar o aumento 

decorrente de custeio, juros e encargos de dívida, o que denota claramente que ela 

não foi devidamente absorvida na programação financeira do ano. 

Isto posto, no presente tópico, conclui-se: 

1. A concessão de reajuste específico aos servidores do Poder Executivo, 

por intermédio da Lei nº 8.802/2018, mesmo já estando o referido poder no limite 
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prudencial com gastos de pessoal, ofende o parágrafo único, I, do art. 22 da LRF, 

bem como ao art. 53 da LDO, vez que em estado prudencial de gasto com pessoal, 

reajustes específicos são vedados peremptoriamente a qualquer título; 

2. O pagamento a servidores públicos do executivo a título de 

adiantamento de reajuste pendente de aprovação pela Assembleia Legislativa, 

ocorrido na mais absoluta informalidade, sem a devida publicidade e conteúdo 

verificável, constitui-se em grave ofensa às regras fundamentais de direito 

administrativo e constitucional, especialmente as inseridas no caput e inciso X, do 

art. 37 da Constituição Federal; 

3. A edição de atos, em especial de lei de reajuste, nos últimos 180 dias 

do mandato, que faça por incorrer em aumento da despesa com pessoal, 

obrigando juridicamente o futuro mandatário a arcar com elas, e alterando não 

apenas os valores absolutos com gasto de pessoal, mas também sua 

proporcionalidade com a Receita Corrente Líquida, constitui-se em evidente 

ofensa ao parágrafo único do art. 21 da LRF, degenerando a regularidade da 

gestão de pessoal no exercício financeiro; 

4. Além das irregularidades graves acima relatadas, que justificam per 

si a rejeição das presentes contas, o Parquet sugere que o Egrégio Tribunal de 

Contas do Estado emita alerta ao Poder Executivo Estadual com fulcro no art. 1º, 

§ 1º e no art. 59, III, ambos da Lei Complementar 101/2000, para que, diante do 

atingimento do limite prudencial de gastos com pessoal pelo Poder Executivo, 

observe as limitações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, respeitantes 

à vedação (1) da concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de 

determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 

37 da Constituição; (2) de criação de cargo, emprego ou função; (3) de promover 

alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, provimento 

de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, 

ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores 

das áreas de educação, saúde e segurança (ou de mera substituição de 

temporários ilegais); (4) da contratação de hora extra, salvo no caso do disposto 

no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de 

diretrizes orçamentárias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art57%C2%A76ii
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5. Sugere-se, ainda, que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado emita 

alerta ao Poder Executivo Estadual com fulcro no art. 1º, § 1º e no art. 59, §1º, V, 

ambos da Lei Complementar 101/2000, para que, mesmo quando recomposto o 

mero limite de alerta, se abstenha de deferir aumentos aos servidores públicos 

do executivo com base em mero envio de projeto de lei, aguardando a aprovação 

do instrumento normativo pelo parlamento estadual para executar as devidas 

alterações na folha de pagamento. 

 

 Demais Pontos da Gestão Fiscal 

Acerca dos demais pontos da gestão fiscal abordados no douto Relatório 

de Análise das Contas do Governador do Estado do Pará, é de se pontuar apenas, 

que, conforme decorre do descumprimento do resultado primário e nominal, o 

Estado do Pará apresentou forte ascendência em sua dívida, especialmente a 

Dívida Consolidada Líquida, que aumentou de 6,40% da RCL para 13,36%. 

Volta-se a frisar, que embora os percentuais ainda estejam dentro dos 

limites impostos pelo Senado Federal, a trajetória de aumento relevante da dívida 

não convergiu com a política fiscal determinada pelo parlamento através da 

aprovação da LDO e das metas físicas nela inserida. O aumento na contratação 

de empréstimos também se manteve dentro dos limites impostos pelo Senado 

Federal. No que é pertinente à regra de ouro, evidenciou-se sua observância, já 

que, a despeito do aumento nas operações de crédito, foi percebido, outrossim, 

relevante acréscimo em dispêndio com investimentos, despesa de capital por 

excelência. 

Por fim, e no que tange à idoneidade do sistema previdenciário, é 

importante observar que R$416,2 milhões que capitalizariam o FUNPREV foram 

deslocados para o FINANPREV, com fulcro no art. 6º da LC 115/17, o que diminuiu 

em igual montante o valor do aporte que o tesouro deveria promover. Tal 

manobra não parece adequada do ponto de vista fiscal, vez que apresentou alívio 

artificial aos cofres do tesouro com repercussão na saneabilidade atuarial do 

FUNPREV. 

Nesse sentido, é preocupante a mudança na segregação das massas 

previdenciárias no Estado, tomando em consideração o cenário de aproveitamento 

pelo fundo financeiro dos rendimentos auferidos pelo fundo previdenciário do 
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Estado, numa espécie de fusão disfarçada delas. A verificação de dramático 

recrudescimento do déficit financeiro previdenciário, e a constatação de que o 

equilíbrio previdenciário só é previsto para o final do século, demanda postura 

proativa do TCE/PA, de modo a aferir se a estratégia de mesclar parcialmente os 

fundos previdenciários correspondeu a instrumento para o retardo de medidas de 

contenção de gastos, protraindo no tempo uma gestão previdenciária perdulária e 

insustentável. 

Nesse sentido, parece imprescindível que diante da magnitude do 

problema, é necessária a expedição de recomendação ao Governo do Estado do 

Pará para que elabore plano de ação apto a debelar ou mitigar os vindouros 

déficits previdenciários, estudando, inclusive, medidas de incremento da receita 

previdenciária, como o aumento de alíquotas da contribuição dos servidores, ou, 

ainda, incentivando a adesão ao regime de previdência complementar que trata 

o §4º do art. 1º da LC 111/2016, impedindo que o desequilíbrio previdenciário 

venha a afetar de forma significativa a gestão fiscal do Estado, e pôr em risco o 

próprio pagamento dos proventos de inatividade. 
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“Educação tem que ser prioridade; ela é a mola mestra da cidadania. 
É um valor inestimável, que engrandece o homem como ser 
humano, como ser empreendedor da economia, como ser 
beneficiário e benfeitor da sociedade” 

Janguiê Diniz 
 

 Educação 

No Brasil tornou lugar comum relatos sobre a precariedade da 

alfabetização como um dos maiores problemas e desafios que assolam o País.  

Atingir qualidade na educação não é tarefa fácil. Nesse aspecto, há quase um 

século prelecionava Monteiro Lobato, autor brasileiro pré-modernista, que “um 

país se faz com homens e livros”. O que talvez não imaginava o nobre escritor é 

que decorridos quase 100 anos estaríamos em patamares tão desestimulantes. 

Pois bem. No contexto dos dados e estatísticas constantes dos autos 

extrai-se que o estado do Pará amarga um dos piores índices de ensino no Brasil. 

Figurando na 23ª posição do ranking de competitividade dos Estados e 26ª 

posição no pilar isolado da educação, conforme gráfico 6.24 e Quadro 6.42, 

respectivamente, do relatório técnico do TCE/PA (pag. 272 e 273), o Pará precisa 

melhorar a qualidade dos gastos com educação de modo a provocar as mudanças 

que se quer ver, alterando estatísticas que há anos não oscilam de forma efetiva. 

Na esteira dos ensinamentos do citado escritor, “quem mal lê, mal ouve, 

mal fala, mal vê”, mal reivindica direitos e mal compreende deveres. Sobrevive, 

em verdade, do silêncio de quem não tem voz e nem vez.  

A educação, portanto, está diretamente ligada ao nível de 

desenvolvimento de uma nação e, no caso do Estado do Pará, os indicadores são 

alarmantes, conforme se depreende do ranking de competitividade relativo aos 

pilares de capital humano, segurança pública, inovação e sustentabilidade, 

registrado às fls. 273 do relatório técnico do TCE/PA. Um cenário que desenha as 

tantas falhas do sistema educacional como um todo.    

Sem o nível adequado de instrução as condições de vida não evoluem. 

Salários escassos e desemprego são consequências da má qualidade do ensino. 

Um nefasto efeito dominó que aumenta em cooptação ao crime, mas que pode 

encontrar sua barreira de contenção no investimento maciço e de qualidade da 

educação. Enquanto fator essencial ao desenvolvimento humano, é preciso 
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priorizar as políticas públicas voltadas ao sistema educacional, objetivando 

esperançosos horizontes na reversão dos resultados hodiernos. 

Tudo isso é dito no contexto emergido dos documentos que instruem o 

processo, inclusive relatório técnico elaborado pela Corte de Contas (pag. 201 a 

227), os quais corroboram uma realidade que, apesar de advinda de anos 

pretéritos, gera preocupação a cada análise das Contas de Governo. 

 

8.1.1 Histórico da Educação no estado do Pará. Indicadores de qualidade. Uma 

tímida evolução. Importância do controle orçamentário na busca pela 

concretização do direito social à educação 

 

Colocando luzes nos anos anteriores, vê-se que a educação no Estado 

apresenta um histórico processo de estagnação, que clama por constantes 

debates em todos as searas políticas, sobretudo quando comparado com o 

significativo volume de recursos aplicados no sistema, evidenciando um 

desnivelamento (recursos x resultados) sob a máxima de que: muito se gasta e 

pouco se conquista.  

Nesse aspecto, não é demasiado lembrar que o sistema educacional 

brasileiro é um dos poucos com verba constitucionalmente94 garantida e, apesar 

da pulsante e crescente demanda social que evolui em desproporcionalidade aos 

recursos disponíveis - hoje, muito em razão da omissão, excessos e desvios 

alastrados desde os tempos remotos - o governo federal necessariamente tem 

que investir 18% da receita corrente líquida com educação, e os governos 

estaduais e municipais 25%, sob pena de responderem nos termos da lei de 

responsabilidade fiscal. 

Em adição, a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), consonante com os preceitos constitucionais, determina em seu artigo 

6995 que os recursos a serem aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino (MDE) não deverão ser inferiores a 25% da receita resultante de impostos, 

                                       
94Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
95 Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis 
Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino público.  
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compreendidas as transferências constitucionais e legais para esse fim. Ou seja, 

estabelece um piso, que pode ser ultrapassado dada a prioridade a esta 

importante política pública. 

Um relevante controle orçamentário na busca pela concretização do 

direito social à educação e na garantia do ensino de qualidade. 

 

8.1.2 Apuração da Receita Líquida de Impostos (RLI) do estado do Pará 

 

Tabela 11 - Receita Líquida de Impostos – 2018 
(Em R$) 

RECEITAS VALOR 

 

RECEITA DE IMPOSTOS (I)  

 

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  

 

TRANSFERÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS 

MUNICÍPIOS (III)  

 

12.774.178 

 

5.876.408 

 

 

3.102.125 
 

 

RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS 

(IV) = I + II - III  

 

15.548.461 

Fonte: Business Objects – Siafem 2018 

No cenário apresentado, a RLI arrecadada no exercício financeiro de 

2018 atingiu o montante de R$15,5 bilhões, sendo certo que desse montante 

R$3,8 bilhões, a teor dos respectivos normativos, é o quantitativo mínimo de 

investimento em educação. 

Constata-se dos autos, que o estado do Pará aplicou R$4,1 bilhões do 

montante da Receita Líquida de Impostos em MDE, equivalente a 26,72%, 

cumprindo a determinação constitucional. 

Neste específico ponto, imperioso frisar, por oportuno, que o valor dos 

investimentos sem o cômputo das Despesas de Exercício Anteriores (DEA) foi de 

26,37%, conforme quadro abaixo; percentual esse inferior ao mencionado alhures 

e constante do relatório técnico do TCE/PA (26,72%), mas acima da linha dos 25%.  
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Nesse viés, ainda que, desconsiderado a DEA (fonte educação), e o percentual de 

investimentos esteja acima do limite constitucional de 25%, necessário registrar 

que despesas advindas de anos anteriores não devem ser consideradas como 

manutenção e desenvolvimento do ensino no ano corrente. 

Tal fato, inclusive, em razão do possível desvirtuamento do manejo de 

DEA, foi objeto de Representação por parte deste MPC/PA, junto ao TCE/PA, com 

vistas a estabelecer regras que impeçam o cancelamento de empenhos e restos 

a pagar de obrigações cuja liquidação esteja em andamento ou que ainda subsista 

o direito do credor. 

 

Tabela 12 - Apuração do mínimo anual de 25% com Despesas de Manutenção e 
desenvolvimento do ensino sem considerar as despesas de exercícios anteriores (2018) 

Apuração Mínimo com 

Educação 
Despesas 

Referência 

(%) 
% Alcançado 

Mínimo Anual de 25% dos 

Impostos na Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino 

- MDE  

4.154.190  25  26,72 

DEA com Fonte Educação 

(empenhado)  
54.152   

Apuração do % Mínimo 

Anual (-) DEA  
4.100.038   26,37 

Fonte: Business Objetcs e Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2018 

Constatado, portanto, o cumprimento do limite constitucional, válido 

dizer que no exercício anterior (2017) o percentual de investimento em educação 

foi na ordem de 26,87%, que em comparação ao exercício de 2018, apresenta 

uma redução de 0,15 pontos percentuais.  

Uma perda que aparentemente pouco significa em percentuais, mas 

muito representa em termos absolutos para um segmento prioritário e sensível 

que é a educação, o que  nos faz refletir sobre a proibição de regressividade em 

matéria de gastos com a efetividade de direitos fundamentais, sob o pálio de 

princípios como: a máxima eficácia dos direitos fundamentais e a vedação de 

retrocesso, os quais nas palavras da ilustre Procuradora de Contas Élida 



 

Processo 2019/51266-0 
Contas Anuais do Governador do Estado do Pará 

Gestão Por Áreas 
 de Governo 

 

125 
 

Graziane96 “ ... imprimem sentido vinculante ao dever de progressividade dos 

poderes públicos, quando da materialização desses direitos por meio de políticas 

públicas”. 

Élida vai além quando refere:  

“[...] regulamentar gasto mínimo em saúde e em educação 
sem horizonte efetivo de progressividade é, dentro do 
postulado constitucional da máxima eficácia dos direitos 
fundamentais, negar – ainda que de forma parcial – a força 
normativa dos regimes constitucionais que definem o custeio.” 

Assim, ainda que matematicamente - para efeito dos limites 

constitucionais - o estado do Pará tenha cumprido o mínimo de gasto em 

educação, fica a reflexão quanto a diminuição do percentual de investimentos de 

um exercício para o outro, sobretudo quando se constata que os índices 

educacionais do Estado ainda estão entre os piores da federação. 

 

8.1.3 Execução orçamentária do programa Educação Básica 

 

Mantendo o olhar para os gastos com educação, merece destacar que o 

relatório técnico dessa Corte de Contas veio discriminando as despesas típicas 

com MDE por programas/ações em 2018 (pag. 208 e 209). Um avanço sugerido 

por este Parquet no parecer das contas de 2017 que propicia uma visão mais 

efetiva dos gastos.  

Analisando, portanto, os dados da Tabela 6.2 do relatório técnico do TCE 

verifica-se que as maiores despesas foram no ensino fundamental e médio, o que 

deveras deve ser prioritário para o Estado. No entanto, devem ser ressalvados 

programas/ações importantes que tiveram baixa performance nos seus 

indicadores, seja pela desproporção entre o gasto dos recursos X implementação 

da ação, seja pela sua inexatidão, inclusive com metas subdimensionadas que 

prejudicam o processo de avaliação.  

Assim, no tocante à execução orçamentária do programa educação 

básica, foram previstas dotações correspondentes a R$2 bilhões, com atualização 

                                       
96 PINTO, Élida Graziane. Financiamento dos direitos à saúde e à educação: uma perspectiva 
constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p.23 e p.24. 
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para R$2,9 bilhões. Da dotação atualizada foram executadas despesas no 

montante de R$2,6 bilhões, equivalente a 90% da dotação atualizada.  

Nesse viés, apesar de o relatório técnico do TCE apontar o atingimento 

das metas em quase todas as ações destacadas, sobretudo implementação de 

ensino médio, educação profissional e implementação do ensino fundamental, a 

ação de Reforma, adequação e manutenção de unidade escolar, por outro lado, 

apresentou patamares bem abaixo dos recursos utilizados na ação, a exemplo do 

histórico e cumulativamente desempenho parcial dessas. 

  Um impacto que segue na contramão do salutar processo proposto 

pelo PPA (2016-2019) no tocante à melhoria da infraestrutura das escolas, a qual 

foi elevada a patamares regionalizados, objetivando contribuir com o processo de 

aprendizagem por meio de investimentos em melhorias no ambiente escolar.  

Segundo informações extraídas do relatório de avaliação e programas 

relativo ao ano base 201897: “De 2012 a 2018, a média de execução física das 

ações de ampliação, reforma e construção foi de 20%, fator que implica 

diretamente no desempenho das metas regionalizadas do PPA”. 

Objetivando assegurar a expansão e a melhoria da infraestrutura das 

unidades escolares e administrativas da rede estadual, a meta regionalizada do 

programa educação básica, que visa contribuir para o processo ensino-

aprendizagem, por meio de investimentos em melhorias no ambiente escolar, 

registra, nos primeiros anos de execução do PPA 2016-2019, um desempenho 

parcial e insatisfatório de suas metas. Conforme se depreende das informações 

extraídas do relatório de avaliação do PPA98, do total de 164 obras, 73 foram 

realizadas, “o que resulta em um desempenho médio de 44%, isto é, abaixo do 

esperado”.  

Nesse prisma, extrai-se, ademais, que a Revisão do PPA, relativa ao 

exercício 2018/201999, no referente ao programa Educação Básica, apresenta 

significativas alterações no objetivo que assegura a expansão e melhoria da 

infraestrutura das unidades escolares. Metas significativamente reduzidas que 

impactam diretamente na baixa qualidade do ensino das diversas regiões do 

                                       
97 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2016-2019, Pag. 83 
98 Vol I, Pags. 82 e 83 
99 https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-
2019/revisao_ppa_volume_ii.pdf 

https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-2019/revisao_ppa_volume_ii.pdf
https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-2019/revisao_ppa_volume_ii.pdf
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Estado. Uma espécie de suspensão da eficácia de programas extremamente 

relevantes que pode malograr quase toda a trajetória histórica de investimentos. 

A título de exemplo, regiões como Rio Capim e Guamá, tiveram 

sugestões de redução da meta Reformar/Ampliar em 30 unidades para 02 

unidades e 42 unidades para 14 unidades100, respectivamente.        

  Para abordagem dos projetos-atividades elaborou-se o gráfico a seguir. 

Gráfico 9 - Comparação entre a previsão atualizada e a execução dos projetos 
atividade do programa educação básica 

 

Fonte: Relatório do TCE/PA 

Quanto à implementação da ação de governo por meio de projetos e 

atividades, constatou-se que 38% dos projetos/atividades não alcançaram 70% 

de execução. 62% deles executaram mais de 70% das suas dotações atualizadas. 

Apenas 21% foram completamente executados (100%) e 7% não foram 

executados.  

Há que se notar que a principal ação do programa Implementação de 

Escolas Tecnológicas, apresentou resultado zero de meta alcançada, apesar do 

percentual de 27,87% de recursos utilizados. De outra banda, a ação de Apoio a 

Programas e Ações Interinstitucionais Voltados à Educação apresentou resultado 

altamente superior à meta fixada contrapondo-se a utilização de apenas 57,38% 

dos recursos destinados.  

                                       
100 https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-
2019/revisao_ppa_volume_ii.pdf 

38%

62%

21%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1

Qtde. de proj. ativ. com exec. menor que 70%

Qtde. de proj. ativ. com exec. maior que 70%

Qtde. de proj. ativ. com exec. de 100%

Qtde. de proj. ativ. não exec.

https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-2019/revisao_ppa_volume_ii.pdf
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Percebe-se nesse ponto uma questão já levantada em exercícios 

pretéritos e reiterada no relatório técnico do TCE/2018, a qual se refere ao 

planejamento deficitário na estimativa de metas, o que além de comprometer a 

avaliação da ação, prejudica a execução adequada do orçamento.  

 

8.1.4 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 

dos Profissionais da Educação - Fundeb. Importante mecanismo de 

financiamento da Educação Básica. 

 

Avançando na análise dos investimentos com educação, outro 

parâmetro constitucional de observância obrigatória que deve ser realizado está 

relacionado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)101, o qual essencialmente 

perpassa pelos artigos 211 e 212 da Constituição Federal e artigo 60 do ADCT. 

Tais dispositivos estabelecem a responsabilidade compartilhada entre 

os entes federados (U/E/DF e M), que respondem pela oferta da Educação Básica 

em seus diversos níveis, objetivando garantir a equalização de oportunidades e 

padrão mínimo de qualidade. 

 Nesse aspecto, dispensando maiores delongas a respeito de conceito e 

objetivos, o Fundeb visa assegurar um mecanismo de financiamento102 que 

promova a inclusão socioeducacional no âmbito de toda a Educação Básica, 

nivelando o custo aluno entre aquele que tem uma receita menor em relação aos 

que mais arrecadam.  

Pois bem. Analisando concretamente o valor decorrente do somatório 

dos devidos percentuais de arrecadação dos impostos estaduais (R$1,7 bilhão)103 

ao das transferências constitucionais recebidas da União (R$1,1 bilhão)104 chega-

                                       
101 Criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 em substituição ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef), é um dos 
principais instrumentos de financiamento da Educação Básica pública.  
102 Para a formação do fundo concorrem percentuais de diversos impostos e transferências dos 
entes vinculadas à educação. São eles: Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações (IPIexp), Desoneração das 
Exportações (LC nº 87/96), Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), Imposto 
sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), cota parte de 50% do Imposto Territorial Rural 
(ITR) devida aos municípios. 
103 Conforme tabela 6.3, pág. 211 do relatório técnico do TCE 
104 Conforme cálculo da tabela 6.4, pág. 211 do relatório técnico do TCE 
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se ao montante de R$2,8 bilhões de contribuição do Estado do Pará ao Fundeb, 

no exercício de 2018, o que em comparação ao exercício de 2017 teve um 

incremento de R$200 milhões de contribuição ao fundo.    

Por outro lado, ainda que tenha havido um acréscimo em relação a 2017, 

o estado do Pará recebeu do Fundeb o mesmo quantitativo do ano passado, ou 

seja, R$2,1 bilhões105 provenientes de retorno e complementação da União, 

inclusive as receitas de aplicação financeira.  

Constata-se, portanto, que novamente a contribuição do Estado ao 

Fundeb foi maior que os valores recebidos a título de retorno. Diferença que, no 

exercício em análise (2018), foi equivalente a R$674,9 milhões, conforme 

detalhamento da tabela 6.5 do relatório do TCE (pag. 212).   

Referida diferença está diretamente ligada à qualidade do aprendizado 

na rede de ensino público do estado, uma vez que o recebimento do mesmo é 

calculado com base na quantidade de matrículas na rede pública. Sendo certo 

que esse histórico tem correlação com os altos índices de abandono escolar, 

muitas vezes motivados pela reprovação ou pela distorção idade-série. 

Por imposição legal, 60%, no mínimo, dos recursos do Fundeb serão 

destinados à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, 

em efetivo exercício na rede pública, conforme estabelece o artigo 22 da Lei 

federal n° 11.494/2007.  

Em 2018, esse limite ficou na ordem de R$1,3 bilhão e o estado do Pará 

aplicou R$2,1 bilhões106, ou seja, 97,63% do valor recebido do fundo, cumprindo, 

portanto, o referido dispositivo legal. No entanto, apesar da obediência em 

questão, o dispêndio quase que total para pagamento de remuneração faz com 

que o investimento necessário em infraestrutura se torne secundário ou nem 

aconteça, haja vista a sobrecarga que recai sobre as outras fontes de recursos.   

 É certo que o percentual de 60% constitui um teto mínimo estabelecido 

pela lei, o qual, portanto, não impede que a totalidade dos recursos seja destinada 

à remuneração dos profissionais de magistério. Todavia, uma análise qualitativa 

desses gastos se faz necessária, sobretudo quando pouco se constata em 

investimentos na valorização e capacitação desses profissionais.  

                                       
105 R$ 2.188.229 
106 R$ 2.136.359 
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 Nesse contexto é preciso trabalhar fortemente na transparência da 

aplicação dos recursos do Fundeb disponibilizando em tempo real através de 

página eletrônica, toda a receita canalizada para o Fundo e toda a despesa 

realizada com recurso do Fundo, identificando o destinatário dos recursos, a data 

do pagamento, o valor pago e a finalidade para a qual se destinou o recurso. 

 

8.1.5 A Educação em sua inteireza. Alfabetização com Funcionalidade. 

Importância de investimentos nos aspectos essenciais à qualidade do 

ensino. Fragmentações prejudiciais à efetividade dos resultados planejados. 

 

Retomando a análise inicial deste tópico, no tocante aos indicadores da 

educação no Estado, é certo que evoluções podem ser constatadas, a exemplo 

da taxa de alfabetização. Contudo, logo perdem espaço diante do retrocesso de 

segmentos essenciais para a elevação dos índices necessários a um processo de 

qualidade. Resultados, portanto, que pouco representam para a transformação 

da rotina e realidade da comunidade estudantil. 

Nesse contexto um “olhar” holístico para a educação – sem 

fragmentações – é medida que impõe protagonismo em todas as suas metas, de 

modo que uma não se sobreponha/anule a outra. Alfabetização sem proficiência, 

escola sem estrutura e acesso (transporte e merenda), professor sem qualificação 

geram, na maioria dos casos, gastos sem resultados.  

Por esse viés, é fato que o cumprimento dos limites obrigatórios 

caracteriza obediência aos preceitos legais (limites e parâmetros estabelecidos 

pela LRF), porém, quando confrontados com o plano tático das políticas 

educacionais, não encontram o elo necessário que se espera para a 

transformação da sociedade. 

Desta feita, conquanto os dados levantados pelo Mapa da Exclusão 

Social do Estado107 apontem para uma sensível melhora na taxa de alfabetização, 

estatísticas revelam, de outra banda, uma discrepância significativa quando 

comparada à média nacional de pessoas alfabetizadas no Brasil.  

                                       
107 
http://seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/loa/loa2018/mapa_de_exclusao_social_do_para_20
17.pdf (Pag. 31) 
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Nesse aspecto é perceptível, como dito, a sensível ascensão do Estado 

nos índices de alfabetização, todavia, a título de exemplo, o nível de aprendizado 

nas competências de português, segundo a estatística organizada pelo site QEdu, 

elaborados com base nos dados do Prova Brasil 2017108, ainda é muito aquém dos 

demais estados brasileiros, perdendo na Região Norte apenas para o estado do 

Amapá. 

 

Gráfico 10 - Comparação de aprendizado do estado do Pará em relação ao Brasil sobre o 5º ano 
nas escolas públicas 

 
Fonte: https://www.qedu.org.br/estado/114-para/compare 

 

Gráfico 11 - Comparação de aprendizado do estado do Pará em relação aos estados da Região 
Norte sobre o 5º ano nas escolas públicas 

 
Fonte: https://www.qedu.org.br/estado/114-para/compare 

                                       
108 A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações 
para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido 
pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários 
socioeconômicos. 
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Gráfico 12 - Comparação de aprendizado do estado do Pará em relação ao Brasil sobre o 9º ano 
nas escolas públicas 

 
Fonte: https://www.qedu.org.br/estado/114-para/compare 

 

 

 

Gráfico 13 - Comparação de aprendizado do estado do Pará em relação aos estados da Região 
Norte sobre o 9º ano nas escolas públicas 

 
Fonte: https://www.qedu.org.br/estado/114-para/compare 
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Um contexto, portanto, que revela a distância dos percentuais de 

educação alcançados em relação aos demais Estados brasileiros, fator que indica 

a condição de vulnerabilidade em que o Pará se encontra.  

Ademais disso, o conceito amplo de alfabetização envolve níveis que 

nem sempre atingem um grau de independência no aprendizado. Segundo 

especialistas, “considera-se realmente alfabetizado aquele indivíduo que tem a 

capacidade de compreender e utilizar a informação escrita e refletir sobre ela”109. 

Um processo contínuo que abrange “desde o simples reconhecimento de 

elementos da linguagem escrita e dos números até operações cognitivas mais 

complexas, que envolvem a integração de informações textuais e dessas com os 

conhecimentos e as visões de mundo do leitor”110.  

Quem passa, portanto, pelo ensino fundamental, médio e até superior e 

não atinge o nível adequado de aprendizado insere-se em um contexto de 

analfabetismo funcional, fato diretamente associado à qualidade do ensino.  

Nesse aspecto, dados comprovam que o nível de proficiência111 em 

leitura, por exemplo, não apresenta um bom desempenho no Estado, 

evidenciando um desnivelamento de frações que essencialmente compõem o 

estágio de desenvolvimento da aprendizagem.  

É o que revela o Relatório de Análise da Alfabetização no Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb/ANA) do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, relativo aos níveis de proficiência em 

leitura na Região Norte, o qual aponta um percentual de apenas 4% da população 

que atinge o nível 4 de proficiência em leitura, conforme representação abaixo. 

                                       
109 Informações coletadas no site http://www.acaoeducativa.org.br acessado em 19 de maio de 
2019 
110 Informações coletadas no site http://www.acaoeducativa.org.br acessado em 19 de maio de 
2019 
111 Capacidade para realizar algo, dominar certo assunto e ter aptidão em determinada área do 
conhecimento. Pesquisado no site www.dicio.com.br acessado em 17 de maio de 2018.  
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Figura 7 - Resultados de Leitura dos Estados da Região Norte 

 

Fonte: Inep 

 

Figura 8 - Níveis de proficiência em leitura 

 
Fonte: Inep 
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A dura realidade que assola o Estado do Pará está inserida nos 40% do 

Nível 1 que descritivamente representa o caráter inicial do processo de 

apropriação das habilidades de leitura, a exemplo da distinção entre letras e 

outras formas de representação. Descrição essa que - sem desmerecer a 

relevância do nível inicial, enquanto estágio indispensável no domínio da leitura 

e da escrita -  vem demonstrar que a apropriação incipiente da alfabetização, por 

si só, não é suficiente para o uso socialmente adequado do sistema, dentro do 

conceito mais amplo de letramento, o qual requer a prática e uso social da leitura 

e da escrita em diferentes contextos. 

Nesse contexto, importante destacar que o estado do Pará, com 

fundamento nas metas do Plano Estadual de Educação (Lei nº 8.186/15), criou os 

projetos denominados “Aprender Mais Ensino Fundamental” e “Aprender Mais 

Ensino Médio” com o objetivo de desenvolver a proficiência dos alunos das 

escolas da rede estadual, com defasagem de aprendizado em Língua Portuguesa 

e Matemática, bem como contribuir para reduzir os índices de reprovação em 

ambas as disciplinas. Referidos projetos, contudo, não apresentaram resultados 

concretos, por falha no sistema de fiscalização da SEDUC, conforme asseverado 

pelo próprio relatório técnico do TCE/PA.  

Prosseguindo na análise dos indicadores da educação, apontou ainda o 

Relatório Técnico dessa Corte de Contas (Pag. 213) um discreto aumento na taxa 

de aprovação do ensino fundamental e leve redução da taxa de reprovação e 

abandono escolar, os quais, na linha do que se relata, não foram suficientes para 

alçar o Estado à melhores posições.  

 Nesse ponto, válido frisar - em parêntese - que a análise em voga não 

pretende se sobrepor à grave crise política e econômica vivenciada no País nos 

últimos anos, a qual, é sabido, traz severos entraves à implementação e 

efetividade de medidas essenciais ao desenvolvimento nacional, dentre as quais, 

a educação, a qual pela sensibilidade e importância que se reveste sofreu grande 

impacto.  

Um enredo que predomina a busca pelo equilíbrio das contas públicas e 

fatalmente coloca o “corte” de gastos na linha de frente das medidas 
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governamentais. Medida preocupante que - se não bem planejada - reflete 

consequências que vão além do pretendido ajuste orçamentário, 

comprometendo, em verdade, gerações que - à mercê de um 

contingenciamento112 - acabam desprovidas do mínimo essencial para a 

concretização de relevantes direitos sociais, a exemplo da educação de 

qualidade.  

Por esse viés, e com a consciência de que os “cortes” são inevitáveis, 

impõe-se que todo e qualquer ato de ajuste deve se revestir de uma análise 

qualitativa dos seus impactos, visto que a educação vai muito além da mera 

execução de despesas. Deveras, envolve políticas de investimentos que 

factualmente contribuirão para o desenvolvimento de uma nação.  

Daí que o contingenciamento, apesar de necessário, requer um 

planejamento de prioridades, com vistas à efetividade das políticas públicas, o 

que nem sempre é tarefa fácil na execução de ações governamentais. 

Diz-se isso, contextualizando o citado histórico do Estado nos últimos 

anos, o qual, a par das sensíveis e isoladas melhorias, revelou - de um modo geral 

- aligeirado retrocesso nos níveis da educação, fato que contribui de forma direta 

para o Estado amargar os piores índices qualitativos nos rankings nacionais.  

Com foco nos indicadores de oportunidades do Estado, importante 

reiterar que o sistema educacional se constitui através do conglomerado de 

“partes” inter-relacionadas. Nesse contexto, a ineficiência ou insuficiência de uma 

refletirá de forma direta ou indireta no desempenho da outra e, por conseguinte, 

no resultado global da Educação. Como parte disso, exemplifica-se a capacitação 

dos professores, fornecimento da merenda escolar, estrutura física das escolas, 

transporte escolar e etc., as quais, se não bem estruturadas e planejadas, 

concretizam estatísticas pouco atrativas nos diversos pilares da educação, 

tornando-as em demasia onerosas. 

 Não é de hoje que o Pará alarma principalmente em dois itens: 

Distorção Idade x Série e Taxa de Abandono Escolar. 

 

                                       
112 Consiste no retardamento ou ainda na inexecução de parte da programação de despesa 
prevista na Lei Orçamentária. Por Dicionário inFormal (SP) 

https://www.dicionarioinformal.com.br/usuario/id/27/
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Tabela 13 - Distorção idade-série 

Estado/RI Ensino Fundamental Ensino Médio 

 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Pará 34,70 33,30 31,90 31,00 30,50 52,80 51,70 49,90 48,30 47,50 

Araguaia 36,63 34,41 30,90 29,60 29,00 53,69 51,89 46,40 45,20 44,70 

Baixo 
Amazonas 

31,25 29,52 26,80 26,20 26,30 52,11 51,15 44,80 42,60 43,70 

Carajás 34,11 32,37 22,90 21,70 21,60 53,43 52,05 44,00 43,10 42,10 

Guajará 29,50 28,62 25,70 25,50 23,60 50,56 51,52 43,30 41,70 41,10 

Guamá 35,94 34,89 33,40 32,90 32,20 61,51 60,82 54,80 53,20 51,30 

Lago de 
Tucuruí 

39,71 36,79 33,60 32,00 32,30 58,01 57,21 54,10 52,90 49,80 

Marajó 47,84 46,18 45,50 45,20 44,90 66,96 67,77 62,90 62,50 59,50 

Rio Caeté 37,57 35,59 33,00 32,50 32,10 63,51 62,25 58,00 56,20 55,00 

Rio Capim 38,17 36,29 34,20 32,60 31,50 63,11 61,59 57,80 56,10 54,70 

Tapajós 40,22 39,55 38,00 36,50 35,00 59,02 56,63 51,00 49,00 50,30 

Tocantins 41,49 39,72 36,30 35,00 35,10 61,25 59,38 55,70 54,30 52,90 

Xingu 39,39 36,93 37,40 35,30 35,00 57,71 56,14 50,20 45,90 45,70 

Fonte: Relatório do TCE/PA 

 

 

Tabela 14 - Taxa de abandono escolar 

ESTADOS REGIÃO NORTE 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
NÍVEL MÉDIO 

Rondônia 0,6 6,4 

Acre 1,5 6,8 

Tocantins 0,4 5,6 

Amazonas 2 8,9 

Roraima 0,8 7,7 

Amapá 1,5 8,8 

Pará 3,7 12,2 

Fonte: Relatório do TCE/PA 
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Há que se registrar que o Pará não cresceu o IDEB113 e não atingiu a 

meta para o ensino.  

 

Figura 9 - Ideb nos estados 

 

Fonte: https://www.qedu.org.br/ideb#nos-estados 

 

8.1.6 Limite de Gastos. Observância aos preceitos constitucionais em 

contraponto ao quadro de desigualdade social do Estado.  Necessidade do 

equilíbrio entre metas qualitativas e quantitativas. 

 

Nesse aspecto, considerando tratar de contas de final de mandato, não 

é demasiado ressaltar, para além do exercício de 2018, os investimentos 

aplicados na educação ao longo dos exercícios pretéritos, sobretudo da legislatura 

em questão, a exemplo do programa “Pacto pela Educação” criado em 2013 em 

parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)114, o qual, 

                                       
113 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, uma das primeiras iniciativas brasileiras para 
medir a qualidade do aprendizado nacionalmente e estabelecer metas para a melhoria do ensino. 

114  “Para melhorar a infraestrutura escolar, estão previstas a construção de 33 novas escolas; a 
reforma de outras 150, e a construção ou cobertura de 278 quadras poliesportivas. Além do apoio 
de articulação, o Banco prepara uma operação com o Estado no valor de US$ 200 milhões para 
expandir a cobertura do ensino e alavancar grande parte das atividades. A operação terá o aporte 
de US$ 150 milhões de contrapartida do Estado, totalizando investimentos de US$ 350 milhões.” 
Conforme notícia veiculada no site   https://www.iadb.org/pt/noticias/pacto-pela-educacao-no-
para-e-lancado-com-o-apoio-do-bid acessado em 16 de maio de 2019.  
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objetivando elevar em 30% o índice de Desenvolvimento da Educação Básica - 

IDEB, despendeu altos custos, sem, contudo, grandes repercussões no dia a dia 

do estudante, tampouco nos indicadores da educação.  

Sendo assim, em flagrante contrassenso aos dados e estatísticas 

apresentados, tem-se que o emprego de recursos na educação concentrou 

expressivo e importante investimento em 2018 (R$4,1bilhões da Receita Corrente 

Líquida em MDE).  

Vejamos o total de despesas por fonte de recursos: 

 

Tabela 15 - Despesas realizadas com educação por fonte de recursos 
       (Em R$ milhares) 

Nome Fonte Recurso Despesa Realizada 

Outras fontes - educação 635.112  

Educação - recursos ordinários 1.363.103  

Fundeb  2.155.975 

Soma 4.154.190  

Fonte: RREO 2018 – Demonstrativo das receitas e despesas com MDE 

 

 
Gráfico 14 - % das despesas com educação realizadas por fonte de recursos 

 

Fonte: RREO 2018 – Demonstrativo das receitas e despesas com MDE 

Extrai-se do quadro e gráfico acima que do montante de R$4,1 bilhões 

das despesas financiadas por fontes de recursos destinadas para educação, 

15,29%

32,81%

51,90%

OUTRAS FONTES - EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS FUNDEB
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51,90% corresponderam a recursos do Fundeb, sendo que 97,63% foram 

aplicados na remuneração dos profissionais de educação; 32,81% 

corresponderam as despesas financiadas pela fonte de recursos educação – 

recursos ordinários (0102 e 302), que representam R$1,36 bilhão. Os demais 

recursos, 15,29%, referem-se às outras fontes de recursos vinculados à educação 

(transferências do FNDE, convênios operações de créditos e etc).   

Vê-se, assim, que a despeito da crise que abalou gravemente a saúde 

fiscal da maioria dos Estados, o Governo do Pará fez investimentos pesados em 

educação. 

O foco da política educacional, portanto, deve estar voltado ao equilíbrio 

entre metas qualitativas e quantitativas e não no mero dispêndio numérico. Só 

assim se pode alterar uma realidade de improvisos, postergações e 

fragmentações, que vem incrementando, há décadas, um quadro de 

desigualdade expressado nas diversas formas de exclusão social.  

Daí a necessidade de mecanismos que permitam um acompanhamento 

mais eficaz da execução dos recursos voltados à educação, garantindo maior 

efetividade às metas planejadas, de modo a contextualizar um sistema hábil e 

capaz de gerar uma educação de qualidade - pilar essencial à promoção do 

desenvolvimento social. 

Nesse contexto, cumpre mencionar a Carta-Compromisso115 pelo Direito 

à Educação de Qualidade, elaborada pelos diversos ramos ministeriais (MPC/PA, 

MPPA, MPTCM/PA e MPF) objetivando junto aos candidatos, à época, à vaga de 

Governador do Estado a priorização do financiamento constitucional do direito à 

educação de qualidade no estado do Pará e o atendimento, nos respectivos 

prazos, das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação-PNE e no Plano 

Estadual de Educação - PEE. Um trabalho de grande envergadura que demonstra 

a preocupação ministerial com as falhas do sistema educacional e com a correta 

e qualitativa aplicação dos recursos da educação. 

 

                                       
115 http://www.mpc.pa.gov.br/ 

http://www.mpc.pa.gov.br/
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8.1.7 Universalização da educação. Garantia do padrão de qualidade e equidade. 

Art. 208 da CFB/1988 e Lei º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - LDB) 

 

No cenário nacional das políticas educacionais vale mencionar que o 

Plano Nacional de Educação - PNE (Lei nº 13.005/14) determina diretrizes, metas 

e estratégias para a política educacional através de 20 metas a serem atingidas 

até 2024, dentre as quais a meta 20 estabelece “ampliar o investimento público 

em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por 

cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência desta 

Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio”. 

Tais medidas vêm do reconhecimento que a educação pode transformar 

o futuro e que a criança e o adolescente devem estar no centro dos debates. 

Políticas não faltam, e avanços - ainda que tímidos, são perceptíveis. Contudo, é 

necessário que os investimentos garantam que a criança e o adolescente estejam 

preservados em sua inteireza. Fiscalização e Monitoramento - prévio e 

concomitante - do que se pretende alcançar são essenciais para os resultados 

almejados.  

No que tange à meta 20 do PNE, alhures mencionada, cumpre abrir um 

parêntese que corrobora com a máxima exposta do ‘muito se gasta, mas pouco 

se conquista’ para registrar que o Brasil gasta anualmente cerca de 5,4% do PIB116 

em educação pública, valor esse superior à média dos países que compõem a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

Importante frisar, nesse aspecto, o que consta no resumo do Relatório 

Econômico OCDE117 relativo a 2018:  

“O setor público gasta 5,4% do PIB em educação, acima da média 
dos países da OCDE e da América Latina (Figura 19). No entanto, 
enquanto a Colômbia, o México e o Uruguai gastam menos por 
estudante do que o Brasil, esses países apresentam melhor 
desempenho nos testes PISA da OCDE, sugerindo que há espaço 
para melhorar a eficiência dos gastos (OCDE, 2015). Deslocar os 
gastos com educação superior para os ensinos pré-primário, 
fundamental e médio elevaria simultaneamente a progressividade e 
a eficiência. A gratuidade da educação pública superior tende a 
beneficiar estudantes de famílias de alta renda, pois os estudantes 

                                       
116 Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-07/brasil-gasta-6-do-
pib-em-educacao-mas-desempenho-escolar-e-ruim  
117 Pag. 30 e 31  
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de escolas privadas de ensino médio têm desempenho melhor nos 
vestibulares. Ao contrário, a oferta de educação pré-escolar diminui 
significativamente a probabilidade de evasão de estudantes 
desfavorecidos do sistema educacional (OCDE, 2016). Na alocação 
de vagas escassas na educação pré-escolar, a preferência deveria 
ser dada a famílias de baixa renda e mães solteiras, pois permitiria 
que mais mulheres participassem do mercado de trabalho. Somente 
15% das famílias pobres com crianças de menos de 3 anos têm 
acesso a creches, comparado a 40% das famílias mais afluentes 
(Banco Mundial, 2016). Embora se tenha estreitado nos últimos 
anos, ainda existe uma grande distância entre as conquistas 
educacionais de brancos e afrodescendentes (Banco Mundial, 
2016).” 

Pois bem. Diz-se isso para ilustrar, mais uma vez, que nada obstante os 

vultosos investimentos, o País se encontra nas últimas posições em avaliações 

internacionais de desempenho escolar, conforme também se constata nas 

conclusões relativas aos Aspectos Fiscais da Educação no Brasil, divulgado pela 

Secretaria do Tesouro Nacional, em 08/06/18118.  

Uma realidade que simetricamente se repete no âmbito estadual, 

conforme estatísticas inicialmente relatadas na presente manifestação. 

Por oportuno, registra-se a Recomendação do Conselho Nacional do 

Ministério Público n.° 44119, de 27 de setembro de 2016, e a Recomendação do 

Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas n.° 1120, de 24 de outubro 

de 2016, as quais asseveram que: 

 “o dever de gasto mínimo em educação não se resume a 
aplicar formalmente os percentuais da receita de impostos e 
transferências previstos no caput do art. 212 da Constituição 
Federal, devendo, na forma do §3º do citado dispositivo 
constitucional, assegurar o atendimento das necessidades do 
ensino obrigatório, no que se refere à universalização, à 
garantia de padrão de qualidade e à equidade nos termos do 
Plano Nacional de Educação – PNE, previsto no art. 214, 
também da Carta de 1988”. 

Nesse contexto, conclui-se que o gasto com educação no estado do Pará 

não apresenta correlação com a realidade que exsurge dos índices de 

desempenho escolar, não podendo ser atribuída a baixa qualidade da educação, 

como visto, à insuficiência de recursos. 

                                       
118 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/318974/EducacaoCesef2/eb3e416c-
be6c-4325-af75-53982b85dbb4 acessado em 20 de maio de 2019.  
119 Disponível em http://www.cnmp.mp.br/portal 
120 Disponível em http://www.canpgc.org.br 
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 Por esse aspecto, o principal desafio que se impõe é melhorar a 

qualidade da educação através do aprimoramento de políticas e processos 

educacionais, sem a ampliação de gastos. É preciso impor gastos mais eficientes, 

sem desperdícios e nem desvios.  

Parafraseando mais uma vez a renomada Procuradora Élida Graziane121: 

“Gastar formalmente o montante mínimo de recursos vinculados, 
mas não assegurar o padrão de qualidade, é gastar mal (lesão aos 
princípios da finalidade e eficiência), além de configurar oferta 
irregular de ensino nos moldes do art. 208, § 2º cominado com o art. 
206, VII, ambos da CR/1988.” 

Nada obstante, dificuldades não são um privilégio regionalizado, visto 

que importantes metas nacionais se encontram aquém dos objetivos traçados, a 

exemplo dos resultados do PNE apresentados no relatório de monitoramento de 

2018.122  

Nesse ponto, importante frisar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - ODS123 das Organizações das Nações Unidas - ONU, em especial o 

Objetivo 4124, que tem em seu desiderato “assegurar a educação inclusiva e 

equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 

vida para todos”. Por meio de uma extensa lista de indicadores, envolvendo 

crianças e adolescentes, tais objetivos visam promover o progresso e o 

desenvolvimento de forma justa e equitativa. 

Abrindo parêntese para a educação inclusiva, esta, enquanto 

importante fator de inclusão social do indivíduo que por qualquer razão tem uma 

limitação física, intelectual ou social, deve ser vista com olhos de prioridade, de 

modo a propiciá-lo à condição de cidadão potencialmente preparado para a vida 

estudantil e mercado de trabalho. Não basta o “aceite” para que o aluno com 

deficiência frequente a escola junto com os alunos ditos “normais”. É preciso um 

pensar, e, principalmente, um agir que proporcione o adequado desenvolvimento 

                                       
121 PINTO, Élida Graziane. Financiamento dos direitos à saúde e à educação: uma perspectiva 
constitucional. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 26 e 27. 
122Disponível em 
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/RELAT%C3%93RIO+DO+SEGUNDO+CICLO
+DE+MONITORAMENTO+DAS+METAS+DO+PNE+2018/9a039877-34a5-4e6a-bcfd-
ce93936d7e60?version=1.17 
123 Disponível em https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 
124 Disponível em https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 
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dos portadores de necessidades especiais, de modo que, no limite de suas 

restrições, possam angariar e desenvolver os mecanismos necessários ao 

ingresso no mercado de trabalho.  

Acessibilidade, adaptação curricular e acompanhamento especializado 

são meios essenciais para se buscar alcançar os fins a essas pessoas. Contudo, a 

realidade se revela sombria, haja vista as falhas e lacunas que assolam o sistema 

educacional como um todo. Ora, se para os alunos - ditos “típicos”, o sistema vai 

mal, quiçá ao portador de limitações e necessidades especiais.  

  Vale dizer que a meta 4 do PNE125 é destinada à educação inclusiva, 

contudo, ainda que constante no papel, pouco se afere na rotina da Pessoa com 

Deficiência - PcD.  

  Segundo dados do IBGE são 6,2% da população PcD que clama por 

urgência. Mas, nas palavras do sábio Rui Barbosa, “se a sociedade não pode 

igualar os que a natureza criou desiguais, cada um, nos limites da sua energia 

moral, pode reagir sobre as desigualdades nativas, pela educação, atividade e 

perseverança [...]”126. 

Assim, encerrando este tópico, e com fundamento nos dados constantes 

dos autos, importante que se estabeleça métodos de controle para uma avaliação 

mais qualitativa das ações de educação, de forma que efetivamente evidencie 

melhoras na qualidade do ensino, não só nos indicadores, mas, sobretudo, na 

qualidade do aprendizado. É de fundamental importância que os recursos sejam 

bem aplicados e realmente canalizados para as ações de educação. Para tanto, 

metas bem definidas e avaliações periódicas se fazem necessárias como 

indutores de melhorias na qualidade da educação paraense.  

 

8.1.8 Conclusão e Recomendações 

 

Isto posto, conquanto não seja detectada irregularidade na aplicação 

dos gastos com educação, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 

                                       
125 Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação 
básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, 
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 
126 Rui Barbosa 
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Público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade 

competente (Art. 208 da CF/88), razão pela qual impende expedir recomendações 

ao Governo do Estado objetivando imprimir maior efetividade às ações de 

educação e, por conseguinte, melhoria nos indicadores de qualidade do 

aprendizado. São elas:     

1. Priorizar o planejamento das ações contemplados no PPA, a fim de 

evitar o comprometimento da integração dos instrumentos orçamentários (PPA, 

LDO e LOA), com o contingenciamento de objetivos essenciais ao atingimento das 

metas, a exemplo das Reforma/Ampliação e Construção das unidades escolares 

do Programa Educação Básica;   

2. Imprimir comprometimento no planejamento das metas do PPA, a fim 

de evitar estimativas deficitárias que prejudiquem a avaliação das ações e a 

adequada execução do orçamento, a exemplo da ação do programa 

Implementação de Escolas Tecnológicas; 

3. Propiciar maior transparência à aplicação dos recursos do Fundeb 

disponibilizando em tempo real, através de página eletrônica, as receitas e 

despesas relativas ao fundo, com identificação do destinatário dos recursos, data 

do pagamento, o valor pago e a finalidade para a qual se destinou a verba. 

4. Instituir política pública de enfrentamento à evasão escolar, com 

envolvimento dos Municípios a fim de garantir a permanência das crianças e 

adolescentes nas escolas e seu respectivo aproveitamento escolar;  

5. Instituir política pública de enfrentamento das disparidades 

objetivando a redução das desigualdades sociais, por meio de investimentos na 

formação continuada dos professores e gestores, com vistas à melhoria do nível 

de proficiência dos alunos no ensino fundamental.  

6. Desenvolvimento de aplicativo de smartphone pela Seduc 

objetivando a participação social no controle das verbas estaduais aplicadas na 

educação, acentuando, assim, o combate ao desvio desses recursos.  
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 Saúde 

“Invista na prevenção, não espere a doença chegar; a saúde 
preventiva faz bem às pessoas e ao meio ambiente.”  

Aldemar Marques Marinho127 
 

O direito à saúde está previsto no artigo 196 da Constituição Federal de 

1988, como sendo: 

 
“direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”. 

 
 De acordo com o texto constitucional, é dever do Estado a oferta de um 

atendimento integral, que englobe tanto as atividades preventivas, como os 

serviços assistenciais.   

A partir da Constituição de 1988, a dignidade da pessoa humana e os 

direitos fundamentais passaram a ser temas centrais no Estado Democrático de 

Direito. Nesta concepção, pode-se afirmar que a saúde é um direito fundamental 

social, a ser assegurado de forma universal e igualitária. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) apontou quatro condições 

mínimas para que um Estado assegure o direito à saúde ao seu povo: 

disponibilidade financeira, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade do serviço 

de saúde pública do país.128  

Para a efetivação das políticas públicas em saúde é crucial que o Estado 

intervenha com prestação positivas, sob pena de total ineficácia do direito 

assegurado constitucionalmente. 

Nessa conjuntura, passa-se a analisar alguns resultados alcançados no 

estado do Pará. 

 

                                       
127 Marinho, Aldemar Marques. Disponível na internet em: 
https://www.pensador.com/frase/ODI2MTc1/. Acesso em: 17.05.2019.  
128 Encontro Internacional, Direito à Saúde, Cobertura Universal e Integralidade Possível. 
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/acompanhe/eventos/hotsites/2016/encontro_intern
acional_saude/documentos/textos_referencia/00_palavra_dos_organizadores.pdf.  Acesso em: 
17.05.2019. 

https://www.pensador.com/frase/ODI2MTc1/
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/acompanhe/eventos/hotsites/2016/encontro_internacional_saude/documentos/textos_referencia/00_palavra_dos_organizadores.pdf
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/acompanhe/eventos/hotsites/2016/encontro_internacional_saude/documentos/textos_referencia/00_palavra_dos_organizadores.pdf
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8.2.1 Verificação do atendimento do percentual mínimo obrigatório de aplicação 

dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde 

 

Para atender às demandas de saúde e educação a União, os Estados, 

Distrito Federal e Municípios devem destinar parte da arrecadação de impostos 

para essa finalidade. 

Neste sentido: 

 
“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
(...) 
 
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos 
mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:  
 
I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei 
complementar prevista no § 3º;  
 
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos 
de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, 
deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos 
Municípios;  
 
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos 
de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.” 
 
 

Os Estados e Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar nº 141, 

de 13 de janeiro de 2012, deverão aplicar no mínimo 12% (doze por cento) da 

receita líquida de impostos em saúde. 

De acordo com o SIAFEM (Sistema Integrado de Administração 

Financeira para Estados e Municípios), o total da Receita Líquida de Impostos, 

base de cálculo para apuração da aplicação em ações e serviços públicos de 

saúde totalizaram R$ 15.548.461,00. Considerando que o governo do estado do 

Pará aplicou R$ 2.371.845,00 em despesas próprias com ações e serviços 

públicos de saúde, o percentual mínimo constitucional foi devidamente atendido 

em 2018, sendo de 15,25%. Assim, observou-se que os percentuais legais da saúde 

foram cumpridos. 
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Percebe-se, ao analisar os gastos dos últimos 5 (cinco) anos, que houve 

um aumento formal nos gastos com saúde e que o estado do Pará vem cumprindo 

os investimentos mínimos, conforme demonstra a tabela abaixo: 

 

Tabela 16 - Despesas com saúde no estado do Pará no período de 2014 a 2018 
     (Em R$ milhares) 

DESPESAS COM 
SAÚDE 

2014 2015 2016 2017 2018 

Valor aplicado em 
saúde 

1.986,436 2.017,423 2.079,124 2.158,139 2.371,84 

% correspondente 12,97 13,66 13,90 14,90 15,25 

% mínimo a ser 
aplicado 

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Fonte: TCE/PA (Dados extraídos do SIAFEM) 

Vale ressaltar que o cumprimento dos percentuais constitucionais em 

saúde, não assegura que os recursos serão bem alocados, por isso, o orçamento 

é a peça chave do Estado. 

E, conforme será melhor explicitado no item 5.2 deste parecer, as 

chamadas Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) não devem ser computadas 

no exercício de 2018.  

É fundamental um bom planejamento e monitoramento da execução 

para que as metas em saúde sejam atendidas. 

 

8.2.2 Análise da execução orçamentária e resultado da avaliação dos programas 

 

As leis orçamentárias são instrumentos preventivos e aplicadores de 

políticas públicas. Nele restam concretizadas, em números, as escolhas políticas 

que pretendem a consecução da vontade popular, ao atendimento às diversas 

necessidades sociais, com a finalidade de promover os objetivos de uma 

Constituição vasta e minuciosa.129  

 O PPA 2016-2019 foi composto por 33 programas, destes, 30 

caracterizam-se como Temáticos e 3 como de Gestão, Manutenção e Serviços ao 

                                       
129 MAZZA, Fábio. MENDES, Áquilas. DECISÕES JUDICIAIS E ORÇAMENTO: um olhar sobre à saúde 
pública. Revista Direito Sanitário. São Paulo. V. 14, n. 3, p. 42-66, nov. 2013/ fev. 2014.  
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Estado. No âmbito do Poder Executivo, o PPA definiu 21 Programas Temáticos e 1 

Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. 

Dentre os programas temáticos, o da saúde foi o segundo a receber mais 

recursos, o equivalente a 20,80%. 

De acordo com o Relatório de Análise das Contas do Governador de 
2018: 

 
“Os investimentos em saúde efetuados pelo Poder Executivo podem 
ser evidenciados dentro dos Programas Temáticos, no subprograma 
Inclusão Social, programa Saúde. Nesse programa estão contidos em 
29 ações planejadas ao montante de R$1,5 bilhão que, atualizado 
para R$2,1 bilhões, resultou em aumento de 39,15% do valor inicial. 
Dentre essas ações destacam-se 6, que juntas compõem 90,28% das 
despesas do programa. Do montante programado foi aplicado R$1,9 
bilhão, equivalente a 8,52% do orçamento total executado pelo 
Poder Executivo.“130 
 
 

Chama atenção o gráfico do TCE/PA (p. 229) que traça um comparativo 

entre o percentual das metas do programa atingido e o percentual de recursos 

previstos utilizados para a consecução das respectivas metas. 

 

Gráfico 15 - Comparativo execução meta física x execução orçamentária das principais ações do 
programa saúde – 2019 

        (Em percentual) 

 

Fonte: Relatório de Análise das Contas do Governador – exercício 2018, TCE/PA, p. 229 

 

                                       
130 Relatório de Análise das Contas do Governador – exercício 2018, TCE/PA, p. 228 
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Verifica-se que houve uma porcentagem de recursos muito maior do que 

o atingimento das metas, o que demonstra que houve investimento significativo, 

mas com pouco resultado. Dos recursos aplicados, apenas 20% obtiveram 

sucesso na realização das metas, 57% ficou bem abaixo do planejado e 6% 

tiveram a meta alcançada com provável subavaliação, o que indica que as ações 

precisam ser mais bem planejadas. Não adianta aumentar o aporte de recursos 

sem a garantia de que estes se reverterão efetivamente em ações e políticas 

públicas para a sociedade. 

O desempenho do Programa Saúde foi mensurado com base nesses 6 

(seis) indicadores: Incidência Parasitária da Malária; Número de Leitos 

Hospitalares do SUS por Mil Habitantes; Percentual de Cobertura Vacinal do 

Calendário Básico; Proporção de Nascidos Vivos de Mães com Sete ou mais 

Consultas de Pré-natal; Razão de Procedimentos de Alta Complexidade e 

População Residente e Razão de Procedimentos de Média Complexidade e 

População Residente. 

Em síntese, o resultado desses indicadores, de acordo com o Relatório 

de Análise das Contas do Governador do Estado do Pará de 2018 do TCE/PA, foram 

os seguintes:  

Os indicadores Razão de Procedimentos de Alta Complexidade e 

População Residente e Razão de Procedimentos de Média Complexidade e 

População Residente apresentaram o melhor desempenho. Quanto ao primeiro, a 

meta foi atingida em 10 das 12 Regiões de Integração, enquanto que no segundo 

não se atingiu as metas nas Regiões do Guamá e Rio Caeté. 

No que diz respeito aos indicadores Incidência Parasitária de Malária e 

Número de Leitos Hospitalares do SUS por Mil Habitantes, as metas foram 

alcançadas em 6 de 11 regiões e 6 em 12 regiões, respectivamente. 

Quanto aos indicadores Percentual de Cobertura Vacinal do Calendário 

Básico e Proporção de Nascidos Vivos de Mães com Sete ou mais Consultas de Pré-

natal, no primeiro indicador é preocupante o índice de cobertura vacinal, visto 

que, em 2018, apenas 21 municípios cumpriram o calendário básico. No segundo 

indicador, o resultado aponta para a necessidade de melhorias no atendimento 

pré-natal. 
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Recomenda-se, a partir dos dados apresentados, que o governo do 

Estado planeje melhor suas metas e as monitore para assegurar a execução das 

políticas públicas de saúde de modo efetivo, além de ampliar o atendimento de 

pré-natal e imprimir maior empenho nas campanhas de vacinação, que atuam na 

prevenção de diversas doenças graves. 

8.2.3 Mapa da exclusão social 

 

Na análise das políticas públicas de saúde, o Relatório do Mapa da 

Exclusão Social131 contemplou na temática Saúde cinco indicadores estabelecidos 

pela Lei estadual nº 8.327/2015, são eles: Taxa de cobertura populacional 

estimada por estratégia Saúde da Família, Indicadores leito de internação 

hospitalar no SUS, Taxa de mortalidade infantil, Taxa de mortalidade materna e 

Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas pré-natal.  

 

8.2.3.1 Taxa de cobertura populacional estimada por estratégia Saúde da Família  

 

O primeiro indicador analisado foi a Taxa de cobertura populacional 

estimada por estratégia Saúde da Família, que mede a cobertura das equipes da 

atenção básica à saúde para a população residente de um determinado território, 

sendo considerado adequado a disponibilidade para cada 3 mil pessoas 

residentes pelo menos uma equipe de atenção básica à saúde.  

Verificou-se um pequeno avanço nas Regiões de Integração, exceto no 

Guajará, onde houve uma retração na atenção à saúde básica. 

É possível perceber uma melhora no estado do Pará na Taxa de 

cobertura populacional estimada por estratégia Saúde da Família, passando de 

55,81 em 2016 para 58,95 em 2017. 

O Programa Saúde da Família (PSF) no Pará está no primeiro nível de 

atenção no Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como principal objetivo a 

resolução de vários problemas na Atenção Básica, encaminhando aos hospitais 

apenas os pacientes que necessitam de cuidado mais avançado. 

                                       
131 MAPA EXCLUSÃO SOCIAL - 2018. Disponível em: 
seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/loa/loa2019/mapa_de_exclusao_social_do_para_2018.pdf. 
Acesso em: 17.05.2019. 
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É de crucial importância o investimento neste tipo de programa, pois 

atua diretamente na prevenção e no início da doença, evitando internações mais 

complexas no futuro. 

No entanto, o indicador não mensura o serviço prestado, limitando-se a 

avaliar apenas a disponibilidade de recursos humanos, o que impossibilita 

verificar se o serviço prestado é satisfatório. 

 

8.2.3.2 Indicadores leito de internação hospitalar no SUS  

 

O segundo indicador contemplado no relatório foi o quantitativo de leitos 

de internação hospitalares disponíveis pelo SUS no Pará e nas doze Regiões de 

Integração, no período entre 2015 e 2017, para cada mil habitantes. 

 Considerando os dados do estado do Pará, percebe-se que houve 

decréscimo na oferta de leitos, passando de 1,42 leitos em 2015 para 1,40 em 

2017. Nas Regiões de Integração, apenas 3 (três) apresentaram melhoria no 

indicador em relação aos anos de 2015 e 2016, quais sejam: Guamá, Rio Caeté e 

Rio Capim. Nas demais Regiões de Integração, houve uma diminuição na oferta 

de leitos.   

O número de leitos no estado do Pará está aquém do ideal e abaixo da 

média nacional, o que deve ser um foco de especial atenção, uma vez que a 

expectativa de vida da população tem aumentado, o que demanda maior oferta 

de leitos. 

Até o final de 2018 havia a previsão de entrega de 06 (seis) hospitais no 

estado do Pará, entretanto, somente 2 (dois) tiveram as obras concluídas, o que 

corrobora para o baixo índice de oferta de leitos, especialmente fora da Região 

Metropolitana de Belém. 

O Hospital Dr. Abelardo Santos em Belém, que aumentaria 260 leitos e 

teria capacidade para beneficiar 1,2 milhão de pessoas, não foi entregue até 

dezembro de 2018 em condições para funcionamento. 

É crucial a entrega dos hospitais para amenizar essa baixa 

disponibilidade de leitos e que prejudica sobremaneira a população mais carente, 

que depende dos serviços do SUS, e, principalmente, para que a população do 
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interior do Estado não precise se deslocar para a capital em busca de atendimento 

médico e hospitalar. 

 

8.2.3.3 Taxa de Mortalidade Infantil  

 

O terceiro indicador avaliado foi a Taxa de Mortalidade Infantil que é 

composto pelo número de óbitos de menores de um ano de idade, relativizados 

por mil nascidos vivos, na população residente e no ano considerado. 

Analisando o Estado como um todo, é possível perceber uma pequena 

melhora no índice de mortalidade infantil em 2017, quando houve uma variação 

de 15,63% em 2016 para 15,26%, com uma diferença de apenas 0,37%. No 

entanto, em quatro Regiões de Integração (Tapajós, Baixo Amazonas, Tocantins, 

Araguaia e Rio Caeté) houve um crescimento da taxa de mortalidade infantil no 

período.  

Diante dos dados apresentados, é de fundamental importância que o 

estado do Pará volte sua atenção para minimizar esses indicadores que se 

mostram bastante altos, estando bem acima da média nacional. 

A implantação de programas vem ganhando amplitude no estado do 

Pará ao longo dos anos, porém, ainda necessita de muitos avanços, vez que existe 

grande dificuldade em garantir o número mínimo de consultas pré-natal e o de 

exames preconizados, o que se justifica pela inexistência ou fragilidade da rede 

laboratorial em muitas localidades, sendo necessária a ampliação e interiorização 

da atenção à mãe e à criança, especialmente nos municípios com maior índice de 

mortalidade. 

O pré-natal de alto risco ainda está centralizado em Belém, dificultando 

o acesso aos mais carentes e sem familiares na capital, o que certamente 

contribui para o aumento no indicador seguinte. 

 

8.2.3.4 Taxa de Mortalidade Materna  

O indicador denominado Taxa de Mortalidade Materna está expresso por 

meio do número de óbitos femininos por causas maternas, por 100 mil nascidos 

vivos.  
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O índice de mortalidade materna ainda se apresenta como um grande 

desafio a ser superado pelo estado do Pará. Em 2016, o índice foi de 69,93, dando 

um salto em 2017 para 81,17. As regiões do Guajará, Rio Capim, Marajó, Xingú e 

Carajás apresentaram uma elevação no número de óbitos maternos. 

Segundo a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e Organização 

Mundial de Saúde (OMS),132 todos os dias, aproximadamente 830 mulheres 

morrem por causas evitáveis relacionadas à gestante e ao parto no mundo, sendo 

que a maioria das causas das mortalidades são evitáveis com acesso a pré-natais 

durante a gestação e cuidados durante e após o parto. 

Segundo o Ministério da Saúde (MS)133, são as cinco principais causas de 

morte materna: a) a hipertensão; b) a hemorragia; c) as infecções puerperais; d) 

as doenças do aparelho circulatório complicadas pela gravidez, parto e puerpério 

e; e) o aborto. 

As altas taxas de mortalidade materna em nosso Estado podem ser um 

reflexo das dificuldades de acesso aos serviços de saúde, sendo fundamental que 

todas as mulheres realizem pré-natal e sejam atendidas por equipe especializada 

no parto e pós-parto, para a diminuição tanto da mortalidade materna como da 

mortalidade infantil, pois a saúde materna e a do recém-nascido estão 

intimamente ligadas. 

 

8.2.3.5 Proporção de nascidos vivos (NV) de mães com sete ou mais consultas de 

pré-natal  

 

O último indicador denominado Proporção de nascidos vivos (NV), de 

mães com sete ou mais consultas de pré-natal, apontou que, na série histórica 

entre 2012 e 2017, o estado do Pará obteve incremento no indicador, passando 

de 40,58 em 2012 para 47,87 em 2017. 

No entanto, quando a análise passa a ser individualizada nas Regiões de 

Integração, observa-se que algumas localidades precisam melhorar suas 

estatísticas. 

                                       
132MORTALIDADE MATERNA. 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5741:folha-
informativa-mortalidade-materna&Itemid=820 
133 http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43325-ministerio-da-saude-investe-na-
reducao-da-mortalidade-materna 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43325-ministerio-da-saude-investe-na-reducao-da-mortalidade-materna
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43325-ministerio-da-saude-investe-na-reducao-da-mortalidade-materna


 

Processo 2019/51266-0 
Contas Anuais do Governador do Estado do Pará 

Gestão Por Áreas 
 de Governo 

 

155 
 

É importante que o acesso ao pré-natal chegue nas localidades mais 

longínquas e que haja investimento com a qualificação de profissionais de saúde 

da mulher, uma vez que este indicativo está diretamente vinculado aos 

indicadores de mortalidade infantil e materna. 

 

8.2.4 Judicialização da saúde  

 

Conforme já mencionado no Parecer de Contas de Governo do MPC/PA 

do ano de 2017, às fls. 50, não havia uma discriminação dos gastos decorrentes 

da judicialização na saúde no Pará e o mesmo se repetiu no ano de 2018.  

No sítio eletrônico da SESPA não foram localizados dados consolidados 

acerca dos gastos anuais com a judicialização da saúde no estado do Pará, na 

forma prevista pela Lei de Acesso à Informação. 

É notório o crescimento exponencial da judicialização da saúde no 

Estado e a necessidade de quantificação do impacto orçamentário dessas 

demandas nos cofres públicos estaduais. 

É recomendável que o Estado proceda à discriminação dos gastos 

decorrentes da judicialização da saúde no Pará, com os valores gastos, os 

materiais, medicamentos ou tratamentos efetivados, o número de pessoas 

beneficiadas, a forma de contratação destes produtos ou serviços, para facilitar 

análises futuras e também melhorar o planejamento na área. 

 

 Segurança Pública 

 

A segurança pública, enquanto política de governo, deve ser prioritária 

e fio condutor de garantias mínimas para a fruição dos direitos fundamentais 

elencados em nossa Carta Magna. Não há como se falar em direitos humanos, 

liberdades individuais ou direitos sociais, sem um Estado garantidor de um 

ambiente social seguro.   

O recrudescimento da violência e a sofisticação da criminalidade, a 

partir de grupos que se consorciam em estruturas bem organizadas, quando 
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associados à grave crise econômica pela qual o país atravessa, resultam nos 

alarmantes índices que povoam o noticiário. 

Milícias, latrocínios, execução de policiais, rebeliões em presídios e toda 

a sorte de crimes, verificados diuturnamente, geram o estado generalizado de 

insegurança no Pará. Tal quadro fático demanda a formulação de políticas 

públicas de repressão e prevenção ao crime.  

O sistema prisional, como parte desse conjunto de ações, ocupa um 

lugar estratégico, seja pelo seu caráter repressor ou pelo objetivo ressocializante 

da pena, dando conta das duas dimensões de uma política efetiva de segurança.  

Contudo, a superlotação carcerária, o déficit de unidades prisionais e a 

ineficiência da gestão do sistema, dados devidamente constatados por meio da 

Auditoria Operacional realizada pelo TCE/PA, apontam a precariedade ou quase 

inexistência de ações voltadas para essa política no âmbito estadual. 

Tal fato fica evidenciado quando se parte para a análise das ações 

planejadas relativas ao sistema prisional. Conforme se extrai do Relatório Técnico 

emitido por este Egrégio Tribunal de Contas, a construção de unidades prisionais, 

embora tenha utilizado 66% dos recursos previstos, obteve apenas 33,33% das 

metas fixadas. 

Desta feita, muito além da crise econômica que aflige todo o país, o caos 

vivenciado no sistema prisional do Pará é consequência de anos de inoperância 

daqueles que administram a segurança pública no Estado, repercutindo 

diretamente no elevado nível de violência vivenciado por todos. 

 

8.3.1 Auditoria Operacional no Sistema Prisional 

 

O impulso para realização da auditoria operacional no sistema prisional 

do estado do Pará foi a grave crise nesse setor. Em janeiro de 2017, período pós 

rebeliões e mortes violentas em presídios de várias unidades da federação, houve 

uma ação articulada do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas – 

CNPGC e Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – 

ATRICON junto ao Tribunal de Contas da União – TCU para a realização de 

auditorias operacionais em todo o Brasil. 
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Aprovada a proposta de auditoria coordenada no sistema prisional pelo 

plenário do TCU, conforme Ata nº 2, de 25/1/2017, o Tribunal de Contas do Estado 

do Pará aderiu à proposta e designou a equipe de auditores que culminou no 

relatório constante do tombado sob o nº 2017/50655-4. 

A ação articulada pelo coletivo de Procuradores-Gerais de Contas foi, 

para além de uma estratégia bem-sucedida, marco relevante que, respondendo 

às necessidades nacionais, traduz o sentido e relevância constitucional dos atores 

sociais envolvidos no Controle Externo. 

O Tribunal de Contas do Estado do Pará, no contexto desse Controle 

Externo construtor do novel panorama em matéria de eficiência na gestão de 

recursos públicos, de igual sorte, respondeu ao chamado nacional e, com uma 

equipe competente, sob a regência do Conselheiro Relator, produziu um trabalho 

digno de elogios pela qualidade técnica e profundidade das análises, bem como 

na precisão das recomendações emitidas.  

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE 

foi criada pela Lei nº 4.713, de 26 de maio de 1977, transformada em Autarquia 

pela Lei nº 6.688, de 13 de setembro de 2004, dotada de autonomia 

administrativa e financeira e vinculada à Secretaria de Estado de Segurança 

Pública e Defesa Social – SEGUPDS, tendo por finalidade planejar, coordenar, 

implementar, fiscalizar e executar a custódia, reeducação e reintegração social de 

pessoas presas, internadas e egressos, em cumprimento ao disposto na Lei 

Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal. 

Para que a missão da SUSIPE seja realizada de forma eficiente é 

necessário que haja interlocução e sinergia, harmonia e sincronicidade com 

outros agentes políticos. Nesse sentido, a metodologia de auditoria, dentre outras 

ferramentas, incluiu a Solicitação de Documentos e Informações (SDI) para os 

seguintes órgãos: Tribunal de Justiça do Estado (TJE), Ministério Público do Estado 

(MPE), Defensoria Pública do Estado (DPE), Polícia Civil do Estado do Pará (PC), 

Polícia Militar do Estado do Pará (PM), Conselho Estadual de Segurança Pública 

(Consep) e Secretaria de Segurança Pública do Estado (SEGUP). 

O quadro geral descortinado pela auditoria operacional é algo que, 

ultrapassando os limites do razoável, se apresenta com uma autêntica bomba 

relógio. Além de demonstrar o estado caótico do sistema penitenciário, os 
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achados revelam uma ineficiência administrativa que se traduzirá, em um tempo 

breve, na subtração daquele que exerce o papel de vetor axiológico da 

efetividade dos demais direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana. 

Sem a garantia mínima de segurança, com todas as ressalvas da reserva 

do possível134, o cenário de violência exponencial tende a construir uma autêntica 

barbárie contemporânea e, por via de consequência, a impossibilidade de se 

alcançar uma vida minimamente digna em sociedade.  

Num voo panorâmico pelas constatações consolidadas no relatório da 

AOP, dentre as muitas irregularidades, destacam-se: 1) superlotação e 

crescimento da população carcerária; 2) níveis crescentes de fugas de apenados; 

3) ausência de plano de gerenciamento de riscos de rebelião; 4) recursos para 

construção e reformas de presídios sub ou não utilizados; 5) obras abandonadas 

e não planejadas e, por fim, 6) inexistência de governança na política pública do 

sistema prisional. 

                                       
134 Esta expressão foi trasladada para o Direito a partir de uma decisão proferida em 1972 pelo 
Tribunal Constitucional alemão[4], com o nome de “Reserva do Possível”. O significado é o 
mesmo: todo orçamento possui um limite que deve ser utilizado de acordo com exigências de 
harmonização econômica geral. Desta forma, ao decidir pela inconstitucionalidade da limitação 
de vagas imposta pela Universidade da Baviera, o Tribunal Constitucional Alemão entendeu que 
existe uma limitação fática, condicionada pela “reserva do possível, no sentido do que pode o 
indivíduo, racionalmente falando, exigir da coletividade. Isso deve ser avaliado em primeira linha, 
pelo legislador, em sua própria responsabilidade. Ele deve atender, na administração de seu 
orçamento, também a outros interesses da coletividade, considerando as exigências da 
harmonização econômica geral”. 
É importante observar que esta expressão vem sendo bastante maltratada pela jurisprudência 
brasileira, que a hostiliza de maneira praticamente unânime, tudo indica que em virtude de sua 
má-compreensão. Ela vem sendo entendida como se existisse um complô no seio da 
Administração Pública para esconder recursos públicos visando não cumprir as determinações 
judiciais e não implementar os direitos fundamentais sociais, sendo a “reserva do possível” uma 
tentativa de refúgio das ordens judiciais. Ingo Sarlet alerta em sentido correlato, com muita 
precisão para “o que tem sido, de fato, falaciosa, é a forma pela qual muitas vezes a reserva do 
possível tem sido utilizada entre nós como argumento impeditivo da intervenção judicial e 
desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, 
especialmente de cunho social”[5]. Ou seja, o uso genérico acaba por matar a expressão 
tornando-a apenas mais um argumento do manancial de fast food jurídico à disposição dos 
operadores para uso como bem aprouver, sem qualquer respeito à dogmática do Direito — 
procedimento metralhado diuturnamente por Lenio Streck em sua coluna nesta ConJur. 
Infelizmente não é isso. “Reserva do possível” é um conceito econômico que decorre da 
constatação da existência da escassez dos recursos, públicos ou privados, em face da vastidão 
das necessidades humanas, sociais, coletivas ou individuais. Cada indivíduo, ao fazer suas 
escolhas e eleger suas prioridades, tem que levar em conta os limites financeiros de suas 
disponibilidades econômicas. O mesmo vale para as escolhas políticas que devem ser realizadas 
no seio do Estado pelos órgãos competentes para fazê-lo. 
SCAFF, Fernando Facury. Reserva do possível pressupõe escolhas trágicas. Disponível em: www.conjur.com.br 
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Nessa toada, analisar-se-á os pontos críticos acima destacados, os quais 

são importantes para aprofundamento no presente opinativo.  

Quando se busca compreender o caos instalado no sistema prisional, há 

muitas análises possíveis na direção de uma postura prescritiva, inerente ao papel 

do Parquet de Contas. Poder-se-ia cogitar desde o aumento da criminalidade 

relacionado à ineficiência de políticas públicas de educação até a (in)capacidade 

de gerenciamento dos recursos públicos destinados à materialização de uma 

estrutura física adequada, uma das premissas para a ressocialização e prevenção 

da reincidência no crime. 

Ainda que se a Criminologia, como lastro teórico, discuta as várias 

formas de delinquência e suas prováveis causas, a infraestrutura dos presídios e 

todas as suas variáveis é, indubitavelmente, um fator que contribui para o 

aumento dos índices de violência no Pará. Os países mais pacíficos do planeta, a 

exemplo de Islândia e Noruega, de acordo com estudo produzido pelo Instituto 

para Economia e Paz135 revelam como um cárcere estruturado em condições de 

conforto e higiene contribui para a redução da criminalidade. 

Islândia e Noruega demandam um olhar mais apurado pelos nossos 

gestores pátrios. A despeito do contexto econômico e social daquelas nações, há 

um sistema construído em bases físicas que garantem tão-somente a privação da 

liberdade, sem a subtração de condições mínimas de dignidade. Em matéria136 

publicada pela British Broadcasting Corporation, corporação britânica mais 

conhecida pela sigla BBC, é possível visualizar essa realidade. 

Nesse contexto, a superpopulação carcerária, reflexo da ausência de 

estrutura física, emerge como dado que precisa ser considerado e mais, urge o 

seu saneamento, sob pena de não remanescer tempo hábil para o enfrentamento 

das demais questões de uma temática complexa e cercada de muitas variáveis. 

Em 2015, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ingressou com uma 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) pedindo que fosse 

reconhecida a violação de direitos fundamentais da população carcerária e, 

                                       
135 Organização de pesquisa global sem fins lucrativos sediada em Sydney, Austrália, tendo 
também uma filial em Nova Iorque e outra em Oxford. 
136 https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160317_prisoes_noruega_tg       

 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160317_prisoes_noruega_tg
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cautelarmente, diversas providências de urgência. O Ministro relator concedendo 

parcialmente a cautelar afirmou: “salta aos olhos o problema da superlotação, que 

pode ser a origem de todos os males”.  

Um dos pedidos deferidos na cautelar proferida foi a determinação à 

União para que se abstivesse de contingenciar os recursos oriundos do Fundo 

Penitenciário Nacional (Funpen), criado pela Lei Complementar nº 79/1994. O 

Advogado Geral da União, à época, afirmou em sua manifestação: “não é o 

contingenciamento de recursos que impede a execução e realização de projetos, 

mas a má aplicação da legislação pelos estados, desistências e incapacidade”.  

A ação proposta é importante à análise aqui construída por vários 

aspectos. A uma, pelo fato da Suprema Corte haver categorizado a situação do 

sistema prisional como estado de coisas inconstitucional. A duas, pelo Poder 

Executivo Federal ter adotado a transferência dos valores do Funpen na 

modalidade fundo a fundo por força da cautelar proferida no julgamento da ADPF 

347. E, por fim, pela fala sintomática e quase profética dos agentes sociais 

envolvidos na ação.  

O Funpen é gerenciado pelo Departamento Penitenciário Nacional e tem 

por finalidade proporcionar serviços e meios para financiar e apoiar as atividades 

e programas de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário 

Brasileiro. A legislação instituidora do fundo sofreu recentes alterações, ultimadas 

pela Medida Provisória (MP) 781, de 23/5/2017, convertida na Lei 13.500, de 

26/10/2017, estabelecendo a transferência anual de percentual da dotação 

orçamentária a fundos estaduais e municipais, reflexo da ADPF 347. 

A gênese legislativa do Funpen é voltada para a retificação, 

planejamento e construção de uma realidade carcerária, se não idêntica, bem 

próxima àquela identificada nos países nórdicos. Quis o legislador, a partir de um 

rol taxativo, destinar os recursos federais para uma gama de ações suficientes a 

colaborar, no bojo do pacto federativo, com um sistema penitenciário que não 

descumprisse as garantias constitucionais. 

Nos termos do artigo 3º da LC nº 79/1994, os recursos do Funpen terão 

as seguintes destinações: 

“I- construção, reforma, ampliação e aprimoramento de 
estabelecimentos penais; 
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II- manutenção dos serviços e realização de investimentos 
penitenciários, inclusive em informação e segurança;  
III- formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço 
penitenciário; 
IV- aquisição de material permanente, equipamentos e veículos 
especializados, imprescindíveis ao funcionamento e à segurança dos 
estabelecimentos penais;   
V- implantação de medidas pedagógicas relacionadas ao trabalho 
profissionalizante do preso e do internado; 
VI- formação educacional e cultural do preso e do internado; 
VII- elaboração e execução de projetos destinados à reinserção 
social de presos, internados e egressos, inclusive por meio da 
realização de cursos técnicos e profissionalizantes; 
VIII- programas de assistência jurídica aos presos e internados 
carentes; 
IX- programa de assistência às vítimas de crime; 
X- programa de assistência aos dependentes de presos e internados; 
XI- participação de representantes oficiais em eventos científicos 
sobre matéria penal, penitenciária ou criminológica, realizados no 
Brasil ou no exterior; 
XII- publicações e programas de pesquisa científica na área penal, 
penitenciária ou criminológica; 
XIII- custos de sua própria gestão, excetuando-se despesas de 
pessoal relativas a servidores públicos já remunerados pelos cofres 
públicos; 
XIV- manutenção de casas de abrigo destinadas a acolher vítimas de 
violência doméstica;      
XV- implantação e manutenção de berçário, creche e seção 
destinada à gestante e à parturiente nos estabelecimentos penais, 
nos termos do §2º do art. 83 e do art. 89 da Lei 7.210, de 11 de julho 
de 1984 – Lei de Execução Penal;  
XVI- programas de alternativas penais à prisão com o intuito do 
cumprimento de penas restritivas de direitos e de prestação de 
serviços à comunidade, executados diretamente ou mediante 
parcerias, inclusive por meio da viabilização de convênios e acordos 
de cooperação, e  
XVII - financiamento e apoio a políticas e atividades preventivas, 
inclusive da inteligência policial, vocacionadas à redução da 
criminalidade e da população carcerária.” 

 

De acordo com as informações da Auditoria Operacional Especial, em 

2016 foram transferidos para o Fundo Penitenciário do Estado do Pará, por meio 

da modalidade fundo a fundo (transferência obrigatória), recursos oriundos do 

Funpen na ordem de R$ 44.784.444,44 (quarenta e quatro milhões, setecentos e 

oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos). 

Nos termos da proposta orçamentária da SUSIPE foram destinados, do 

valor total dos recursos transferidos, R$ 31.944.444,44 para 
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construção/ampliação, R$ 4.000.000,00 para modernização (custeio) e R$ 

8.840.000,00 para modernização (capital).  

Até dezembro de 2017 foram executados apenas 13,03%, R$ 

5.835.968,70 (cinco milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e 

sessenta e oito reais e setenta centavos), do total dos recursos transferidos. De 

acordo com os dados coletados no Siafem, nenhum centavo sequer foi executado 

para a construção/ampliação e modernização (custeio). Ou seja, cerca de trinta e 

seis milhões de reais que poderiam ter sido utilizados para minimizar o déficit 

estadual de vagas no sistema encontram-se sem destinação e com amplas chances 

– pelo contexto geral constatado – de retornarem aos cofres federais. 

As Transferências Fundo a Fundo são importantes instrumentos de 

descentralização de recursos e que se caracterizam pelo repasse direto de 

recursos provenientes de fundos da esfera federal para fundos estaduais, 

municipais e do Distrito Federal, dispensando a celebração de convênios.  

A Constituição de 1988 promoveu uma ruptura com o modelo anterior – 

autoritário e centralizador – criando instrumentos que proporcionassem maior 

participação dos entes federativos na construção de políticas públicas. Contudo, 

essa nova realidade demanda maior responsabilidade na efetiva gerência de 

recursos como os aqui evidenciados. Não basta a mera descentralização, é 

indispensável a existência de gestores comprometidos com a nova ordem 

constitucional instituída. 

De tudo que se analisa e constata por meio da Auditoria Operacional 

Especial realizada, resta evidente a ausência desse compromisso. Materializa-se, 

portanto, a antevisão do Advogado Geral da União na ADPF 347: “má aplicação da 

legislação pelos estados, desistências e incapacidade”. 

Na contramão do ideal federativo constituinte e da tutela concedida pelo 

STF, o que se observa no trato desses recursos é a expressão mais cristalina de 

ineficiência administrativa. Tangenciando o descaso, os recursos transferidos com 

o escopo de facilitar uma política pública de segurança hábil a solucionar a 

infraestrutura carcerária precária estadual encontram-se, literalmente, 

estagnados, sem utilização.   

O quadro abaixo, extraído da Auditoria Coordenada pelo TCU, revela a 

dimensão do problema no aspecto do déficit de vagas. Os dados foram coletados 



 

Processo 2019/51266-0 
Contas Anuais do Governador do Estado do Pará 

Gestão Por Áreas 
 de Governo 

 

163 
 

a partir da atuação dos Tribunais de Contas nos Estados e demonstram que o Pará 

é a unidade da federação com o segundo maior déficit em todo o país.  

Considerando que o estado com maior déficit, Minas Gerais, tem 20,8 

milhões de habitantes e o Pará, 8 milhões, em termos populacionais a gravidade 

do cenário é amplificada.  

Tabela 17 - Demonstrativo do Déficit de Vagas para a População Carcerária Brasileira 

UF 

População carcerária 

(condenados + 

provisórios) 

Quantidade de 

presos 

provisórios 

Déficit total 

MG 67.266 31.983 29.323 

PA 21.359 6.654 12.759 

RS 33.298 11.889 11.137 

MS 15.177 3.284 10.353 

DF 14.972 3.301 8.418 

PB 11.556 6.369 6.395 

MT 11.172 5.651 4.831 

BA 13.517 7.202 4.667 

AM 7.845 4.531 4.510 

RN 7.410 2.871 3.119 

AC 5.766 1.920 3.101 

PR 21.859 2.202 2.952 

MA 7.765 3.791 2.637 

RO 9.772 816 2.551 

SE 4.765 2.874 2.485 

PI 4.037 2.633 1.718 

TO 3.339 1.445 1.281 

RR 2.244 1.170 1.046 

Total 263.119 100.586 113.283 

Fonte: Auditoria Coordenada pelo TCU 

A análise orçamentária e financeira contida nos autos, quando 

confrontada com as ações de responsabilidade da SUSIPE no programa de 

governo 1425 (Segurança Pública) do PPA 2016-2019, ou seja, especificamente 

aquelas direcionadas para construção, reforma e modernização de unidades 

prisionais, revela uma baixa execução.  

Na ação relativa à construção de unidade prisionais, para o exercício 

2016, verificou-se execução de 47,91%, menos da metade dos recursos estaduais 



 

Processo 2019/51266-0 
Contas Anuais do Governador do Estado do Pará 

Gestão Por Áreas 
 de Governo 

 

164 
 

destinados a esse propósito. Para 2017, a execução da despesa para construção 

de presídios foi de 37,76% da dotação orçamentária. 

O administrador público, investido do poder/dever de agir, pratica atos 

circunscritos à esfera de discricionariedade, ou seja, crivados por um juízo de 

conveniência e oportunidade, haveria a possibilidade de fazer ou não. Num outro 

patamar de decisão encontra-se o agir vinculado, aquele que não deixa margem 

de escolha, sob pena de se configurar uma omissão específica e danosa à 

coletividade.  

Todas as circunstâncias, fáticas, jurídicas e orçamentárias, 

impulsionariam o gestor estadual na direção de ações voltadas a solucionar a 

grave e crescente crise da superlotação dos presídios. Portanto, salvo melhor 

juízo, materializada está uma omissão específica, quando a lei imputa o dever de 

agir sem a possibilidade de escolha. 

Em se confirmando a inexecução, intencional ou não, do orçamento e 

suas consequências, configurado estará, dentre outras condutas possíveis, ato de 

improbidade por omissão que deverá atrair todos os consectários legais. 

Quando o assunto é política pública de segurança, a governança se 

apresenta como ponto sensível e estratégico, sem o qual reputamos como 

insolúvel a grave crise instalada, pois, como já referido anteriormente no presente 

opinativo, o quadro é complexo, multifatorial e demanda uma ação articulada 

entre os agentes públicos envolvidos e a sociedade civil organizada. 

Governança aqui é compreendida como as diversas maneiras pelas 

quais os indivíduos e as instituições, públicas e privadas, administram o problema 

comum do estado inconstitucional de insegurança aqui constatado. 

Parafraseando o Ministro Marco Aurélio, relator da ADPF 347, “retirar as 

autoridades públicas do estado de letargia, provocar a formulação de novas 

políticas públicas, aumentar a deliberação política e social sobre a matéria e 

monitorar o sucesso da implementação das providências escolhidas, assegurando 

a efetividade prática das soluções propostas”. 

Para que se visualize esse esforço conjunto, há um ponto de partida 

indispensável, dedução lógica que não demanda maiores aprofundamentos ou 

análises, a existência de uma política pública estadual para o sistema prisional.  
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O trabalho da AOP é cirúrgico nesse passar. Realizando autêntico 

exercício de topografia jurídica, por meio da Lei nº 7.584/2011, identificou o 

Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social – SIEDS, que tem a 

Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) como órgão central e é 

composto pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Departamento de 

Trânsito do Pará, Superintendência do Sistema Penitenciário e Centro de Perícias 

Científicas Renato Chaves, todos membros natos do SIEDS. 

O normativo em evidência criou, também, um órgão de deliberação 

coletiva denominado Conselho Estadual de Segurança Pública (Consep) para 

apoiar a Segup na definição de objetivos e estratégias das políticas públicas na 

área de segurança. Destaca-se que, nos termos do artigo 21 cc/ 22 da Lei 

7.584/2011, a missão do órgão central do SIEDS é coordenar, articular, 

supervisionar, monitorar e avaliar as ações das instituições que compõem o 

sistema. 

O Consep é órgão superior de deliberação colegiada do sistema e tem 

por finalidade institucional “discutir e decidir sobre as políticas públicas e as ações 

de segurança pública no Pará e o seu funcionamento”. A legislação 

supramencionada trouxe muitos avanços na arquitetura institucional do SIEDS, 

dentre esses, a composição da instância máxima colegiada, mesclando 

conselheiros natos oriundos dos órgãos que integram o sistema, representantes 

do Ministério Público e Tribunal de Justiça, bem como da sociedade civil, a 

exemplo da OAB e Emaús. 

Feitas as ponderações necessárias ao caso, debruço-me sob a conclusão 

da Auditoria Operacional e seus efeitos práticos. 

A decisão plenária do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

consubstanciada na Resolução nº 19.040 de 04/09/2018, recomendou a adoção 

de medidas para uma gestão eficaz do sistema e determinou aos gestores, entre 

outras providências, a elaboração e encaminhamento, em 60 dias, de Plano de 

Ação.  

A gerente da AOP sugeriu o arquivamento do feito, motivada pelo 

encaminhamento dos planos de ação e a necessidade de iniciar-se o ciclo de 

monitoramento em processos autônomos, com fundamento no art. 11 da 

Resolução nº 18.494/2009 do TCE. 
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A unidade técnica, em sede de relatório de análise dos planos de ação, 

manifestou-se pela ratificação daquele apresentado pela Defensoria Pública do 

Estado, notificação dos gestores da Secretaria de Segurança Pública – SEGUP e 

Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP para apresentação do plano 

de ação em 15 dias, em face da inércia até o presente momento. No que se refere 

àquele encaminhado pela SUSIPE, sugeriu a sua rejeição.   

A desídia do gestor da SUSIPE, após todos os elementos apontados pelos 

auditores do Tribunal de Contas do Estado, resta evidente, e por vários motivos. 

O não cumprimento do prazo estabelecido, por si, já é fato eivado de gravidade. 

Contudo, revela-se negligente e irresponsável o desconsiderar de recomendações 

nevrálgicas contidas na Resolução n 19.040/2108, a exemplo das providências 

concretas para coibir fugas e a realização de controle e acompanhamento de obras 

do sistema prisional, entre outras. 

Aligeire-se em sublinhar que as recomendações do Plenário do TCE 

foram na direção do planejamento, havendo o gestor da SUSIPE ignorado sete 

delas em seu plano de ação. Se não há disposição para planejar, o que dizer para 

executar? Como solucionar a grave crise do sistema prisional se mesmo lastreado 

por robusto relatório técnico de auditoria e com direcionamentos a serem 

seguidos, o gestor deixa de contemplar ações essenciais em um documento que 

pretende gerenciar a crise?  

Não há que se falar na ausência de recursos materiais ou humanos para 

compreender a dimensão do problema a ser enfrentado, pois a etapa que 

antecede a busca desses recursos, ancorada no relatório da AOP e Resolução do 

TCE, não foi tratada com o devido valor e importância que o planejamento – 

ferramenta basilar do administrador público – deveria ter. 

Desta feita, considerando que, em sessão do dia 19/04/2019, foi 

expedida a Resolução nº 19.100, de 11 de abril de 2019, na qual restaram 

definidas algumas recomendações e determinações aos gestores, o 

acompanhamento da decisão do Tribunal Pleno deverá ser realizado pela 

Secretaria de Controle Externo que, ao final dos prazos ali estabelecidos aos 

gestores, emitirá relatório de análise técnica conclusivo. 
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 Saneamento Básico 

“Tratar água e esgoto é tratar com a vida das pessoas.”  
Rosane Radunz Coimbra137 

 

Etimologicamente, a palavra “saneamento” vem do latim “sanus” 

possuindo diversos significados, dentre eles: “tornar apto para respirar: sanear o 

ambiente; tornar habitável; remediar; “restituir ao estado normal”; “tornar apto 

para a cultura”; congraçar-se”138. 

Assim, é possível inferir desde logo, que a maioria dos sentidos dados 

ao vocábulo guarda relação direta com o meio ambiente e com a saúde.  

E não é por outra razão que dados estatísticos divulgados pelo Instituto 

Trata Brasil Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), formado 

por empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção 

dos recursos hídricos do país – demonstram que para cada R$ 1,00 (um real) 

investido no setor de saneamento básico, gera-se uma economia de R$ 4,00 

(quatro reais) na área da saúde139. 

Saneamento básico, segundo Menezes apud Patrícia Campos Borja e Luiz 

Roberto Santos Moraes, pode ser entendido como “o conjunto de medidas que 

visam a modificar as condições do meio ambiente, com a finalidade de prevenir 

doenças e promover a saúde”140. 

 

Em um conceito mais moderno, trazido pela Lei nº 11.445/2007, em seu 

artigo 2º, inciso I-A, o saneamento é considerado um conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de:  

                                       
137 Coimbra, Rosane Randuz. Disponível na internet em: https://www.aqua.eng.br/frases.htm. 
Acesso em: 17.05.2019.  
138 FIGUEIREDO, Candido de. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 1913. Disponível em: < 
http://dicionario-aberto.net/dict.pdf>. Acesso em: 17/05/2019. 
139Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-
brasil/saude>. Acesso em 17/05/2019. 
140 BORJA, P. C, MORAES, L. R. S. O acesso às ações e serviços de saneamento básico como um 
direito social. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/4455750/O_acesso_%C3%A0s_a%C3%A7%C3%B5es_e_servi%C3%
A7os_de_saneamento_b%C3%A1sico_como_um_direito_social>. Acesso em: 17/05/2019. 
 
 

http://dicionario-aberto.net/dict.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/saude
http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/saude
https://www.academia.edu/4455750/O_acesso_%C3%A0s_a%C3%A7%C3%B5es_e_servi%C3%A7os_de_saneamento_b%C3%A1sico_como_um_direito_social
https://www.academia.edu/4455750/O_acesso_%C3%A0s_a%C3%A7%C3%B5es_e_servi%C3%A7os_de_saneamento_b%C3%A1sico_como_um_direito_social
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“a) abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, 
pela disponibilização, pela manutenção, pela infraestrutura e pelas 
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, 
desde a captação até as ligações prediais e os seus instrumentos de 
medição;            
b) esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, pela 
disponibilização e pela manutenção de infraestrutura e das 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 
prediais até a sua destinação final para a produção de água de reuso 
ou o seu lançamento final no meio ambiente;              
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas 
atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de 
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos 
resíduos de limpeza urbanas; e                 
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituídos 
pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais 
de drenagem de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção 
para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição 
final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a 
fiscalização preventiva das redes;”      

 

Logo, saneamento básico pode ser entendido como o conjunto de 

medidas relacionadas ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas 

pluviais. 

Na Carta Magna, o direito ao saneamento básico se encontra previsto 

em vários momentos do texto constitucional, por exemplo, no artigo 23, inciso IX, 

que determina a competência comum de todos os entes federativos pela 

promoção e melhoria do saneamento básico no país e também, na seção II, 

destinada à saúde, na qual o artigo 200, inciso IV expressamente atribui ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) a competência de “participar da formulação da 

política e da execução de ações de saneamento básico”, corroborando a 

intrínseca ligação entre a saúde pública e o saneamento básico. 

A Constituição do Estado do Pará, por sua vez, assevera que as obras de 

saneamento básico devem ser realizadas de forma prioritária pelo Poder Público, 

in verbis: 

“Art. 265. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem o sistema único de saúde 
a nível do Estado, a que se refere o artigo 198 da Constituição 
Federal, integrando a área de proteção social, sendo organizado de 
acordo com as diretrizes federais e mais as seguintes: 
(...) 
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IX - prioridade para obras de saneamento básico;  
(grifo nosso)” 

   

Em seu artigo 267, a Constituição paraense atribui ainda a expressa 

obrigação ao Poder Público de garantir o saneamento básico aos cidadãos, pelo 

menos em sua concretização mínima, compreendida em “sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento de resíduos 

sólidos e de drenagem urbana e rural”. 

Na seara internacional, o saneamento básico foi reconhecido como 

direito humano fundamental pela Organização das Nações Unidas (ONU), através 

da Resolução nº 64/292, sendo considerado juntamente com o direito à água 

potável “condição essencial para o gozo pleno da vida e dos demais direitos 

humanos”141. 

 

8.4.1 Análise dos índices da Lei Estadual nº 8.327/2015 e da execução 

orçamentária em saneamento pelo estado do Pará 

Dada a importância do tema e o dever de garantia do saneamento 

básico pelo poder público, imperiosa a análise de alguns dados referentes ao 

saneamento no estado do Pará, sem a pretensão de englobar a totalidade de 

informações pertinentes à matéria, mas limitando-se especialmente aos índices 

elencados pela Lei nº 8.327/2015, quais sejam: indicadores de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e coleta de lixo, considerados serviços básicos que 

influenciam diretamente na qualidade de vida da população, com especial reflexo 

na saúde. 

Neste ponto, faz-se necessário analisar primeiramente a evolução dos 

valores gastos pelo estado do Pará com saneamento. Para tanto, elaborou-se os 

quadros e gráficos a seguir, com os valores das dotações iniciais e as despesas 

empenhadas nos orçamentos de 2014 a 2018. 

Vale destacar que os valores monetários dos exercícios anteriores a 

2018, para efeito de comparação com o exercício em análise, foram atualizados 

monetariamente por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC 

elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

                                       
141 AMORIN, João Alberto Ales. Direito das águas. O regime jurídico da Água Doce no Direito 
Internacional e no Direito Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. 
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Tabela 18 - Execução orçamentária do Programa Saneamento no estado do Pará no período de 
2014 a 2018 

(Em R$ milhares) 

Ano 
Dotação 
inicial 

Dotação 
atualizada 

Despesas 
empenhadas 
(Programa) 

Total das 
despesas 

empenhadas 
(Orçamento) 

%c/b % c/d 

  A b c D 

2014 433.910 336.757 258.984 23.492.561 
      

76,91  
              

1,10  

2015 77.937 103.885 43.483 23.601.616 
      

41,86  
              

0,18  

2016 37.794 56.548 45.681 22.946.883 
      

80,78  
              

0,20  

2017 45.623 50.560 30.934 23.377.461 
      

61,18  
              

0,13  

2018 57.271 71.075 56.349 25.448.413 
      

79,28  
              

0,22  
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)142 2014 a 2018 – Demonstrativo 

das Despesas por Função 

O quadro acima evidencia que os gastos com saneamento público 

reduziram em média 83% nos últimos quatro anos, em comparação ao exercício 

de 2014. Os gastos com saneamento básico representaram 1,10% do orçamento 

empenhado em 2014, diminuindo para 0,22% em 2018, chegando a representar 

0,13% em 2017. 

A análise destes números, de maneira global, ajuda a compreender 

porque os índices de saneamento básico andam evoluindo tão pouco em nosso 

Estado, e às vezes até involuindo, conforme será demonstrado em breve. O que 

deveria ser uma prioridade de políticas públicas, com execução prioritária de 

recursos estatais sofreu um forte corte de recursos ao longo dos últimos anos, 

incluindo o de 2018, que está em análise no presente processo.  

A figura a seguir permite uma visualização gráfica da involução dos 

gastos com saneamento público do estado do Pará durante o período de 2015 a 

2018, ressaltando-se o exercício de 2017, que correspondeu ao de menor 

aplicação de recursos públicos nas ações dessa política pública.  

 

                                       
142 Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2018 – (Diário Oficial Nº. 33.805 de 15/02/2019) 
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Gráfico 16 - Variação das despesas com Saneamento no estado do Pará no período de 2014 a 
2018 

 

Fonte: RREO (2014 – 2018)143 – Demonstrativo das Despesas por Função 

 
 
Observa-se do referido gráfico que em 2014 os recursos destinados para 

ações de saneamento público corresponderam a R$258,9 milhões, caindo para 

apenas R$56,3 milhões em 2018, sendo que em 2017 os gastos foram R$ 30,9 

milhões. Ou seja, em 2018 o Estado do Pará gastou com saneamento menos de 

um quarto dos valores gastos em 2014.  

 

O gráfico a seguir apresenta a variação percentual das despesas com 

saneamento em relação a dotação atualizada e orçamento anual empenhado 

entre 2014 a 2018. 

                                       
143 Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2018 – (Diário Oficial Nº. 33.805 de 15/02/2019) 
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Gráfico 17 - Variação percentual das despesas com saneamento em relação a dotação atualizada 
e orçamento anual empenhado no estado do Pará no período de 2014-2018 

 

Fonte: RREO (2014 – 2018)144 – Demonstrativo das Despesas por Função 

 

Pode-se constatar pela análise do gráfico acima que em nenhum 

exercício financeiro, da série histórica analisada, houve realização de 100% das 

dotações prevista para realização das ações de saneamento básico. Destacando-

se que em 2015 apenas foram executadas 41,86% das dotações previstas 

(atualizada). Outro fato que se sobressaiu refere-se a diminuição da importância 

desta política pública durante os exercícios de 2015 a 2018, pois em 2014 as 

despesas com ações de saneamento público corresponderam a 1,10% do 

orçamento anual empenhado, enquanto que nos exercícios seguintes elas apenas 

chegaram a uma média de 0,18% das despesas anual empenhadas e em 2018, 

foi de apenas 0,22%.  

Tais cortes orçamentários refletem-se claramente nos indicadores 

elencados pela lei estadual nº 8.327/2015, conforme será demonstrado a seguir.   

                                       
144 Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2018 – (Diário Oficial Nº. 33.805 de 15/02/2019) 
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De acordo com o Relatório de Análise das Contas do Governador do 

Estado do Pará do exercício de 2018 (fl. 254), os estudos obtidos no Mapa da 

Exclusão Social do Estado do Pará, elaborado pela Fundação Amazônia de Amparo 

e Estudos e Pesquisas – FAPESPA e divulgado no ano de 2018, de forma 

consolidada demonstram que: 

 

Tabela 19 - Percentual de Domicílios com Abastecimento de água, Esgotamento Sanitário e Coleta 
de Lixo no Pará, considerando a Região Metropolitana de Belém (RMB) e fora da RMB, 
no período de 2014 a 2017 

Unidade 
Territorial 

Ano 

Domicílios 
com água 
em rede 

geral 

Domicílios com 
esgotamento 

sanitário (rede 
coletora e fossa 

séptica) * 

Domicílios 
com coleta 

de lixo 
direta 

Pará 

2014 49,66 50,35 74,77 

2015 50,63 62,47 73,83 

2016 51,37 64,83 67,71 

2017 49,11 64,91 67,20 

RMB 

2014 71,88 91,20 97,54 

2015 71,10 93,36 98,65 

2016 66,96 95,00 90,98 

2017 66,71 98,56 87,02 

Fora da 
RMB 

2016 15,59 43,51 23,27 

2017 17,60 43,51 29,82 

Fonte: 2014-2015: IBGE/PNAD; 2016-2017, IBGE/PNAD Contínua. Elaboração: 
Fapespa, 2018. Adaptação: TCE/PA 

*Nota: Os dados para 2016-2017 foram estimados 

 

Ao verificar os números relacionados ao abastecimento de água no 

nosso estado, é possível inferir que no período de 2014 a 2017 o percentual de 

domicílios contemplados com esse serviço se encontra praticamente estagnado 

e com discreta involução, já que em 2014 era de 49,66% e em 2017 foi de 49,11%. 
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Em que pese o índice tenha aumentado no ano de 2016, chegando a 

atingir um pouco mais da metade dos domicílios paraenses, no ano de 2017 

regrediu para menos de 50% de domicílios atendidos (justamente o ano com 

maior corte orçamentário), o que é um fato preocupante, pelos motivos já 

relatados acerca da importância do saneamento básico para a saúde e qualidade 

de vida da população. 

Na Região Metropolitana de Belém os números são um pouco mais 

expressivos, embora também tenham sofrido retrações. 

 Ao comparar o exercício de 2014 (71,88% de habitações atendidas) ao 

de 2017, onde apenas 66,71% das famílias domiciliadas na região metropolitana 

de Belém foram contempladas, verifica-se que a quantidade da população 

atendida diminuiu consideravelmente, demonstrando a urgente necessidade de 

realização de investimentos públicos nesse setor.  

Os dados concernentes às áreas não pertencentes à Região 

Metropolitana de Belém, - denominadas de “Fora da RMB” na tabela acima 

colacionada -, são alarmantes e extremamente preocupantes, uma vez que 

demonstram que tão somente 17,60% dos domicílios foram atendidos com o 

fornecimento de rede geral de água no exercício de 2017.  

Ou seja, nem ao menos ¼ da população que reside fora da Região 

Metropolitana de Belém possui acesso ao abastecimento de água em suas 

residências, o que repercute diretamente na qualidade de vida dessa população.   

Consoante constatado pelo Relatório Técnico do TCE/PA, em nenhuma 

unidade territorial a cobertura total foi obtida, apresentando-se como um dos 

maiores desafios para a política pública na área do saneamento básico (fl. 254). 

Desta forma, foi feita uma análise da execução orçamentária de duas 

ações governamentais de altíssima relevância nesta temática, que são realização 

de obras de abastecimento de água e a realização de obras de esgotamento 

sanitário no período de 2016 a 2018. Para facilitar o entendimento dos números, 

elaborou-se os quadros e gráficos seguintes.  
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Tabela 20 - Realização de Obras de Abastecimento de Água no estado do Pará no período 
de 2016 a 2018 

(Em R$ milhares) 

Ano 
Dotação 
Inicial 

Dotação 
Atualizada 

Empenhado 
% da 

Dotação 
Atualizada 

% em 
relação aos 
gastos do 
Programa 

Saneamento 

2018 27.151 36.445 24.387 66,91 43,28 

2017 26.933 28.214 19.694 69,80 63,66 

2016 15.988 32.888 29.057 88,35 63,61 

Fonte: Siafem145 2018 

  

Pela análise destes números verifica-se que, além dos cortes 

orçamentários já antes referidos, em 2018 o estado do Pará realizou apenas 

66,91% da dotação atualizada. As obras de abastecimento de água 

representaram apenas 43,28 % dos gastos do Programa de Saneamento em 2018. 

Com estes números fica mais fácil de entender porque a cobertura de domicílios 

com acesso ao serviço de água fica apenas em torno de 50%, com pequenas 

variações ao longo dos últimos anos.  

 

Para que este indicador cresça, atingindo a maioria e por que não a 

totalidade da população paraense, posto que se trata de um importante direito 

humano, é essencial que o estado do Pará realize um melhor planejamento acerca 

do montante de recursos necessários e também execute a dotação prevista para 

o setor.  

 

                                       
145 Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios. 
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Gráfico 18 - Realização de Obras de Abastecimento de Água no estado do Pará 

no período de 2016 a 2018 

 
Fonte: Siafem146 2018 

 

Da análise do quadro e gráfico acima, observa-se que em 2016 a 2017 

esta ação representou 63% das ações com saneamento público, já em 2018 esta 

ação representou apenas 43%. Em termos de execução dos créditos 

orçamentários, verificou-se que em 2016 foram executas 88% da previsão 

atualizada, em 2017 executou-se 69% e em 2018 foram executados apenas 66%. 

E em relação as despesas empenhadas foram gastos R$29 milhões em 2016, 

R$19 milhões em 2017 e R$24 milhões em 2018. 

Quanto aos dados relacionados ao esgotamento sanitário, que abrange 

rede coletora e fossa séptica, o percentual de domicílios contemplados no estado 

obteve um crescimento entre os anos de 2014 a 2017, saindo de 50,35% para 

64,91% de habitações contempladas, respectivamente, conforme demonstra a 

tabela acima, constante à fl. 254 do Relatório de Análise das Contas do 

Governador do exercício de 2018. 

Na Região Metropolitana de Belém constata-se que em 2017 foi 

alcançada a marca de 98,56% domicílios atendidos com esgotamento sanitário, 

atingindo quase a totalidade de paraenses domiciliados nessa área. Ao passo que 

                                       
146 Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios. 
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fora da região metropolitana, no exercício de 2017, o percentual de famílias 

atendidas é o mesmo do ano de 2016, somente 43,51%, consoante se extrai da 

tabela acima colacionada. 

 

Novamente os índices alusivos à população que reside fora da região 

metropolitana de Belém são bastante críticos, uma vez que o serviço básico de 

esgotamento sanitário não é oferecido nem a 50% dos domiciliados nessa área.  

 

 No que diz respeito à realização das obras de esgotamento sanitário no 

Pará, verificou-se que, em 2018, o estado do Pará utilizou apenas 28,26% da 

dotação atualizado e que tais gastos representaram apenas 1,39% do total de 

gastos no Programa de Saneamento, conforme a tabela e o gráfico a seguir:   

 

 

 

Tabela 21 - Realização de Obras de Esgotamento Sanitário no estado do Pará no 
período de 2016 a 2018 

(Em R$ milhares) 

Ano 
Dotação 
Inicial 

Dotação 
Atualizada 

Empenhado 
% da 

Dotação 
Atualizada 

% em 
relação aos 
gastos do 
programa 

Saneamento 

2018 3.053 2.765 781 28,26 1,39 

2017 2.406 2.700 987 36,56 3,19 

2016 3.056 4.625 3.324 71,88 7,28 

Fonte: Siafem147 2018 

 
 
 
 
 

                                       
147 Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios. 
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Gráfico 19 - Realização de Obras de Esgotamento Sanitário no estado do Pará no período 
de 2016 a 2018 

 
Fonte: Siafem148 2018 

 

Quanto a execução do projeto – atividade: obras com esgotamento 

sanitário, observa-se que em 2016 essa ação correspondeu a 7% dos gastos com 

Saneamento, em 2017 esta ação representou 3% e em 2018, apenas 1%. Em 

termos de execução dos créditos orçamentários, verificou-se que em 2016 foram 

executas 71% da previsão atualizada, em 2017 executou-se 36% e em 2018 

foram executados 28%. E em relação as despesas empenhadas foram gastos R$3 

milhões em 2016, R$987 mil em 2017 e R$781 mil em 2018. 

Ao analisar as informações pertinentes aos domicílios favorecidos com 

coleta de lixo direta, os índices são igualmente inquietantes. De acordo com a 

tabela alhures mencionada, durante o período de 2014 a 2017, o percentual de 

domicílios atendidos com coleta de lixo direta caiu de 74,77% em 2014 para 

67,20% no ano de 2017.  

Na Região Metropolitana de Belém também foi constatada a redução no 

oferecimento desse serviço, saindo de 97,54% em 2014 (quase a totalidade), para 

87,02% em 2017, conforme se extrai dos dados consolidados na tabela 20.   

                                       
148 Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios. 
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Em outras palavras, o serviço de coleta de lixo direta na RMB que estava 

sendo prestado de forma quase integral sofreu redução de aproximadamente 

10% (dez por cento) no número de domicílios que eram anteriormente 

contemplados e deixaram de ser no ano de 2017. 

No que concerne à localidade que não pertence à região metropolitana 

de Belém, o percentual de domicílios atendidos pela coleta de lixo no exercício de 

2017 foi de apenas 29,82%. 

Destarte, ao examinar o panorama da prestação do serviço público de 

saneamento básico no estado, é possível perceber que os números apresentados, 

em sua maioria são bem críticos, especialmente aqueles relacionados aos 

habitantes das áreas que não integram a Região Metropolitana de Belém. 

Restou demonstrado que na localidade “Fora da RMB” nenhum dos três 

principais indicativos elencados pela Lei nº 8.327/2015, - quais sejam, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo – é oferecido de 

forma satisfatória pelo poder público, uma vez que nenhum dos indicadores 

atinge sequer a metade dos domicílios existentes na região, o que torna imperiosa 

a realização de recomendação para que o Poder Público envide esforços no 

sentido de realizar uma atuação mais efetiva no âmbito do saneamento básico do 

estado do Pará, em especial na área que não integra a Região Metropolitana de 

Belém, de forma a melhorar a qualidade de vida da população lá residente e, 

consequentemente, os referidos índices. 

No cenário nacional, os dados não demonstram realidade diversa. 

Consoante estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil, denominado “Benefícios 

Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento Brasileiro 2018”149, no Brasil 

apenas 83,3% da população possui acesso à água e somente 51,9% ao 

esgotamento sanitário. 

No mesmo estudo, verificou-se que o Brasil apresenta índices piores do 

que países como a África do Sul, que possui 93,2% da população com acesso à 

água e 66,4% ao esgotamento sanitário, sendo inferior também aos índices do 

Iraque, onde 88,6% da população tem acesso à água e 86,5% ao esgotamento 

sanitário. 

                                       
149Disponível em: <http://tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/beneficios/Press_Release_-
_Benef%C3%ADcios_do_saneamento_no_Brasil.pdf>, Acesso em: 17/05/2019. 

http://tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/beneficios/Press_Release_-_Benef%C3%ADcios_do_saneamento_no_Brasil.pdf
http://tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/beneficios/Press_Release_-_Benef%C3%ADcios_do_saneamento_no_Brasil.pdf
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Mais uma vez, se torna essencial a intrínseca associação de tais dados 

ao impacto gerado na saúde pública, uma vez que a prestação do serviço básico 

de saneamento de forma deficitária acaba por gerar demandas completamente 

evitáveis aos Hospitais, que, por sua vez, já se encontram com déficit de leitos, 

consoante explicitado no tópico destinado à saúde do presente parecer.  

De acordo com o levantamento constante no Painel Saneamento Brasil, 

alimentado pelo Instituto Trata Brasil, no estado do Pará, no ano de 2017, 31.510 

(trinta e uma mil quinhentos e dez) pessoas foram internadas por doenças 

relacionadas ao abastecimento de água, sendo a grande maioria causada por 

diarreia. Vejamos:  

Tabela 22 - Indicadores de internações hospitalares no estado Pará no período de 2015 a 2017 

INDICADOR 2017 2016 2015 

População (pessoas) 8.366.628 8.272.724 8.175.113 

Internações totais por 

Doenças de Veiculação 

Hídrica (número de 

internações) 

31.510 40.413 36.892 

Internações por Diarreia 

(número de 

internações) 

28.796 36.871 34.293 

Internações por Febre 

Amarela (número de 

internações) 

3 0 1 

Internações por Dengue 

(número de 

internações) 

2.199 3.117 2.316 

Internações por 

Leptospirose (número 

de internações) 

110 99 92 

Internações por Malária 

(número de 

internações) 

402 325 186 

Fonte: Painel Saneamento Brasil150 

 

Ao quantificar as despesas geradas com as referidas internações no ano 

de 2017, o estudo constatou que as mesmas representaram o dispêndio de cerca 

de R$ 10.837.966,68 (dez milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e 

                                       
150 Disponível em: < https://www.painelsaneamento.org.br/explore/localidade?SE%5Bl%5D=15>. 
Acesso em: 17/05/2019. 

https://www.painelsaneamento.org.br/explore/localidade?SE%5Bl%5D=15
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sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), aos cofres públicos do estado 

do Pará151. 

Considerando que os estudos do Instituto Trata Brasil152 mostram que a 

cada um real gasto com saneamento, economizam-se quatro reais nos gastos 

com saúde, verifica-se que o estado do Pará poderia ter economizado bastante 

nestes itens ao realizar uma atuação mais eficaz no saneamento básico do 

estado.  

Há de se reconhecer que o número de casos de algumas doenças está 

regredindo com o passar dos anos, entretanto, considerando o atual déficit de 

leitos nos hospitais do estado, o impacto anual de mais de 30 (trinta) mil leitos 

para casos que poderiam ter sido prevenidos por meio de políticas públicas 

efetivas é bastante considerável e precisa ser reduzido. 

O referido estudo153 também verificou que no ano de 2017, 91 (noventa 

e uma) pessoas foram a óbito por doenças de vinculação hídrica, os quais também 

poderiam ser impedidos, dentre outras razões, por meio de uma melhor prestação 

do serviço de saneamento básico no estado. 

O oferecimento de um serviço público de saneamento básico eficaz 

irradia efeitos positivos não só para a saúde pública, mas também é variável 

determinante nas áreas da educação, da geração de novos postos de trabalho, 

do meio ambiente e até mesmo da valorização imobiliária. 

Na seara da educação, por exemplo, estudos da OSCIP Trata Brasil154 

demonstram que crianças que possuem acesso ao saneamento básico têm um 

melhor aproveitamento escolar, ao passo que aquelas que são privadas desse 

serviço básico possuem um aumento do atraso escolar, muitas vezes motivado 

pelo afastamento das atividades escolares em razão  de doenças relacionadas à 

falta de saneamento básico, repercutindo, assim, na perda de produtividade e de 

remuneração das futuras gerações. 

                                       
151 Disponível em: < https://www.painelsaneamento.org.br/explore/localidade?SE%5Bl%5D=15>. 
Acesso em: 17/05/2019. 
152 Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-
brasil/saude>. Acesso em 17/05/2019 
153 Disponível em: < https://www.painelsaneamento.org.br/explore/localidade?SE%5Bl%5D=15>. 
Acesso em: 17/05/2019. 
154 Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/principais-
areas-afetadas/educacao>. Acesso em: 17/05/2019. 

https://www.painelsaneamento.org.br/explore/localidade?SE%5Bl%5D=15
http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/saude
http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/saude
https://www.painelsaneamento.org.br/explore/localidade?SE%5Bl%5D=15
http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/principais-areas-afetadas/educacao
http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/principais-areas-afetadas/educacao
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Ademais, investimentos em saneamento básico também repercutem 

positivamente na geração de novos postos de trabalho, e consequentemente, na 

economia, visto que, de acordo com os dados obtidos pelo Instituto Trata Brasil 

no estudo já citado155, para cada R$ 1,00 (um real) investido em obras de 

saneamento, gera-se uma renda aproximada de R$ 1,22 (um real e vinte e dois 

centavos) na economia. 

A relação existente entre o saneamento básico e o meio ambiente é 

inegável, uma vez que o saneamento se configura como instrumento vital na 

preservação ambiental. A forma de manejo dos resíduos sólidos, a qualidade da 

água oferecida à população, a destinação dada ao esgotamento sanitário e ao lixo 

são fatores determinantes para a obtenção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado garantido constitucionalmente pelo artigo 225 da Carta Magna.  

É possível depreender também uma relação direta entre a valorização 

imobiliária de áreas atendidas com o serviço de saneamento básico, e, em 

contrapartida uma consequente depreciação daquelas localidades que não 

possuem esgotamento sanitário, água tratada e coleta de lixo regular.  

De acordo com o Painel Saneamento Brasil156, no ano de 2017, no Estado 

do Pará, o aluguel médio das moradias com saneamento básico era de 

aproximadamente R$ 715,56 (setecentos e quinze reais e cinquenta e seis 

centavos), e daquelas sem saneamento básico, no mesmo período, a média era 

de R$ 450,50 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), em 

localidades e imóveis semelhantes, refletindo uma diferença média de mais de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em razão da não prestação do referido 

serviço.   

Destarte, o investimento em saneamento básico por parte do Poder 

Público gera benefícios diretos e indiretos para diversos ramos da sociedade, 

contribuindo para a qualidade de vida da população paraense, para a saúde 

pública, para a educação e para a preservação ambiental do estado. 

Inobstante a mencionada interdisciplinaridade entre o saneamento 

básico e os demais setores alhures demonstrados, e a necessidade urgente de 

                                       
155 Disponível em: <http://tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/beneficios/Press_Release_-
_Benef%C3%ADcios_do_saneamento_no_Brasil.pdf>, Acesso em: 17/05/2019. 
156 Disponível em: https://www.painelsaneamento.org.br/saneamento-
mais?id=3&S%5Bid%5D=15. Acesso em: 17/05/2019. 

http://tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/beneficios/Press_Release_-_Benef%C3%ADcios_do_saneamento_no_Brasil.pdf
http://tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/beneficios/Press_Release_-_Benef%C3%ADcios_do_saneamento_no_Brasil.pdf
https://www.painelsaneamento.org.br/saneamento-mais?id=3&S%5Bid%5D=15
https://www.painelsaneamento.org.br/saneamento-mais?id=3&S%5Bid%5D=15
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realização de investimentos no saneamento básico do Estado, apenas 3,95% dos 

recursos foram destinados aos programas temáticos de Saneamento Básico no 

PPA 2016-2019, consoante se depreende da tabela de fl. 61 do Relatório do 

TCE/PA. 

Além de não se tratar de uma das prioridades do Executivo Estadual na 

alocação de recursos, verifica-se que os Programas de Saneamento Básico estão 

entre os quais tiveram um maior número de metas alteradas, das 37 (trinta e 

sete) inicialmente previstas, 16 (dezesseis) foram alteradas, como se extrai da 

tabela 3.4 do Relatório Técnico do TCE/PA, fl. 64, o que indica possíveis falhas no 

planejamento de tão importante área. 

Nos programas temáticos relacionados ao saneamento básico do estado 

foram propostas 06 (seis) ações, no montante inicial de R$ 57,2 milhões, o qual 

foi posteriormente atualizado para R$ 71 milhões. 

Dentre as ações propostas e os recursos programados, foram aplicados 

apenas R$ 56,3 milhões e tão somente duas ações foram efetivamente 

alcançadas, o que reflete um índice de execução física de aproximadamente 

33,33%, não representando sequer a metade das metas propostas, segundo se 

depreende da tabela contida na fl. 114 do Relatório TCE/PA.  

Das seis ações previstas, quais sejam, “Apoio na implementação dos 

instrumentos da Política Estadual de Saneamento Básico”, “Macrodrenagem da 

Bacia do Tucunduba”, “Realização de Obras de Abastecimento de Água”, 

“Realização de Obras de Drenagem Superficial”, “Realização de Obras de 

Esgotamento Sanitário” e “Regulação, Controle e Fiscalização do Serviço de 

Saneamento Básico”157, destacam-se as duas que compõem quase que a 

totalidade das despesas do programa Saneamento Básico (95,31%), quais sejam: 

macrodrenagem da bacia do Tucunduba e realização de obras de abastecimento 

de água. 

Ao comparar a execução da meta atingida e os recursos utilizados na 

implementação dessas metas, é possível constatar que a macrodrenagem da 

bacia do Tucunduba, responsável por 52,03% das despesas do programa, obteve 

resultados bastante satisfatórios, demonstrando compatibilidade entre os 

                                       
157 Disponível em: <https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-
2019/relatorio_de_avaliacao_volume_i.pdf>. Acesso em: 20/05/2019. 

https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-2019/relatorio_de_avaliacao_volume_i.pdf
https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-2019/relatorio_de_avaliacao_volume_i.pdf
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recursos públicos investidos e os benefícios trazidos à sociedade, uma vez que 

foram dispendidos cerca de 98,74% de recursos e atingida a meta física de 

110,81%, fl. 252 do referido Relatório TCE/PA. 

No entanto, ao analisar os números pertinentes a realização de obras de 

abastecimento de água, responsável por 43,28% do dispêndios inicialmente 

planejados, observa-se que há notória desproporção entre o percentual investido 

e a meta atingida, posto que foram empregados 66,75% dos recursos públicos 

programados e somente foi obtido o percentual de 33,79% das metas físicas 

previstas, fl. 252 do mencionado Relatório Técnico. 

 Assim, depreende-se que houve um investimento em montante quase 

duas vezes superior ao percentual de resultados efetivamente alcançados, 

representando um gasto de dois terços do orçamento previsto para a ação, com 

o retorno de apenas um terço das metas físicas planejadas, consoante asseverado 

à fl. 253 do Relatório Técnico. 

Nesse diapasão, cabe ressaltar a importância da realização das ações 

de planejamento de forma eficaz, as quais possuem o condão de evitar, ou 

minorar ao máximo, o dispêndio de recursos públicos sem a correspondente 

contrapartida desses investimentos em forma de metas físicas e benefícios à 

população. Não basta somente realizar investimentos, é necessário que eles 

sejam concretizados de forma coordenada e previamente planejada em prol do 

interesse público. 

Por essa razão, recomenda-se que o Poder Público planeje de forma mais 

eficaz as ações no âmbito do saneamento básico, evitando que ocorram 

incongruências entre os valores investidos e os benefícios gerados. 

Sob o enfoque da análise de indicadores de processo, que mensura a 

ampliação dos serviços de saneamento básico nas localidades atendidas pela 

Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, a Secretaria de Estado de 

Planejamento – SEPLAN, por meio do “Relatório de Avaliação de Programas ano 

base: 2018”, obteve os seguintes indicadores:  
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Tabela 23 - Índice de cobertura de abastecimento de água pela COSANPA no estado do Pará no 
período de 2016 a 2018 

Fonte: SEPLAN. Relatório de Avaliação de Programas158. 

 

 

Tabela 24 - Índice de cobertura de esgotamento sanitário pela COSANPA no estado do Pará no 
período de 2016 a 2018 

Fonte: SEPLAN. Relatório de Avaliação de Programas159. 

                                       
158 Disponível em: <https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-
2019/relatorio_de_avaliacao_volume_i.pdf>. Acesso em: 16/05/2019. 
159 Disponível em: <https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-
2019/relatorio_de_avaliacao_volume_i.pdf>. Acesso em: 16/05/2019. 

Região 
de Integração 

U.O 
Responsável 

Periodicidade 

2016 2017 2018 2019 

Prev Realiz Prev Realiz Prev Realiz Prev Realiz 

Araguaia COSANPA Anual 58,5 46,13 72,3 39,96 39,8 40,16 39,8 0,00 

Baixo Amazonas COSANPA Anual 97,7 76,76 100,0 77,31 76,9 77,98 89,0 0,00 

Carajás COSANPA Anual 100,0 69,20 100,0 62,43 71,6 63,74 86,0 0,00 

Guajará COSANPA Anual 78,7 72,00 78,7 82,00 72,0 85,00 73,1 0,00 

Guamá COSANPA Anual 90,1 58,24 93,4 59,68 64,0 60,17 64,0 0,00 

Lago de Tucuruí COSANPA Anual 53,0 41,97 68,7 39,95 22,1 40,46 22,1 0,00 

Marajó COSANPA Anual 82,3 75,55 88,2 70,21 69,3 71,12 73,6 0,00 

Rio Caeté COSANPA Anual 57,8 49,09 71,8 52,02 51,0 53,29 51,0 0,00 

Rio Capim COSANPA Anual 73,7 55,20 82,5 53,74 53,5 53,71 53,5 0,00 

Tapajós COSANPA Anual 43,2 13,02 62,1 15,72 15,6 15,72 15,6 0,00 

Tocantins COSANPA Anual 71,8 60,05 81,2 60,14 59,4 58,86 59,4 0,00 

Xingu COSANPA Anual 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 

Região 
de Integração 

U.O 
Responsável 

Periodicidade 
2016 2017 2018 2019 

Prev Realiz Prev Realiz Prev Realiz Prev Realiz 

Carajás COSANPA Anual 7,5 0,00 7,5 0,00 6,8 0,75 7,00 0,00 

Guajará COSANPA Anual 13,3 11,06 13,3 11,51 11,1 13,62 13,3 0,00 

Guamá COSANPA Anual 5,1 0,00 5,1 0,00 5,1 0,00 5,1 0,00 

https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-2019/relatorio_de_avaliacao_volume_i.pdf
https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-2019/relatorio_de_avaliacao_volume_i.pdf
https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-2019/relatorio_de_avaliacao_volume_i.pdf
https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-2019/relatorio_de_avaliacao_volume_i.pdf
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O Relatório da SEPLAN esclarece que o programa Saneamento Básico 

possuía 03 (três) indicadores, no entanto, após a revisão ocorrida no Plano 

Plurianual em 2017, o indicador “Municípios com Aterro Sanitário Implantado” foi 

excluído, passando a constar somente os dois índices avaliados nas tabelas acima 

colacionadas, que se passa a analisar. 

  O primeiro quadro examina os percentuais de cobertura de 

abastecimento de água nas diferentes regiões de integração do Estado. É 

inegável que no exercício de 2018, a grande maioria das metas previstas foram 

alcançadas, não possuindo resultados favoráveis apenas as regiões de Carajás e 

Tocantins, e não tendo sido avaliada a região do Xingu em face da concessão de 

serviço não ter sido renovada com o município de Altamira, conforme elucida o 

Relatório da SEPLAN. 

Inobstante a isso, não há como deixar de observar que as provisões de 

metas sofreram drásticas retrações se comparadas ao percentual esperado para 

o exercício de 2017. Vejamos: 

  Em 2017, na região de Carajás, por exemplo, almejava-se atingir a 

meta de 100% na cobertura de abastecimento de água, tendo sido alcançado o 

percentual de 62,43%. Em 2018, por sua vez, a meta prevista, que no ano anterior 

era de 100%, passou a ser de apenas 71,6%, tendo sido atingido tão-somente 

63,74%. Ou seja, de um ano para outro, só houve uma melhoria de 1,32 %160.  

Na região do Tapajós, a meta prevista para o exercício de 2017 era de 

62,1%, tendo sido alcançado apenas 15,72%. Já no ano de 2018, a meta prevista, 

que antes era de 62,1%, passou a ser de somente 15,6%, tendo sido alcançado o 

percentual de 15,72%.  

Constata-se com estes números que, ao invés de o estado do Pará 

perseguir a constante melhoria dos serviços de abastecimento de água para a 

população, com um percentual crescente da cobertura para a população, apenas 

reduziu a meta para um percentual inferior ao alcançado no ano anterior, para 

assim, mesmo sem ter tido nenhuma melhora dos percentuais de cobertura, o 

estado teria “artificialmente” atingido a meta, quando, na verdade, houve uma 

                                       
160 Este percentual foi obtido diminuindo-se o valor de 2018 (63,74%) do valor de 2017 (62,43%), 
o que resultou em 1,32%.   
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estagnação do percentual de cobertura, em valores claramente insatisfatórios 

(15,72%), porque não cobriam nem um sexto da população.  

Portanto, o que se percebe é que embora formalmente as metas 

previstas para o abastecimento de água no exercício de 2018 tenham sido 

superadas, isso somente foi possível em razão da significativa e artificial redução 

nas provisões para o referido exercício, uma vez que o percentual de metas 

efetivamente alcançadas se manteve praticamente o mesmo do ano anterior. 

É possível inferir ainda que não há perspectiva de crescimento da 

cobertura do abastecimento de água no Estado, uma vez que os percentuais 

almejados para o exercício de 2019 são bem parecidos àqueles provisionados 

para o ano de 2018, o que é bastante grave, já que, conforme informação de fl. 

253 do Relatório de Análise das Contas do Governador do Estado, se trata de 

“programa que desde 2016 não vem apresentando um desempenho satisfatório”. 

E, considerando que o estado do Pará integra duas das maiores regiões 

hidrográficas do Brasil, a Bacia Amazônica e a do Tocantins, possuindo uma área 

de cobertura hídrica de cerca de 43.928 km²161, - com extensão superior ao país 

da Holanda, por exemplo, que possui 42.508 Km² -, é bastante contraditório que 

um estado tão abundante de recursos naturais tenha uma população tão carente 

no que diz respeito ao acesso à água potável em seu domicílio.  

Com relação ao índice de cobertura de esgotamento sanitário, avaliado 

em três regiões, como disposto no quadro alhures colacionado, é possível verificar 

que em duas regiões, Carajás e Guarajá, as previsões também sofreram 

retrações, se comparadas ao exercício de 2017. 

Nota-se que ocorreu discreto crescimento nas metas realizadas das 

regiões de Carajás, que em 2017 foi de 0%, e em 2018 de 0,75%, e de Guajará, 

que em 2017 foi de 11,51% e em 2018 de 13,62%. 

Destaca-se que chamou atenção deste órgão ministerial a discrepância 

existente entre os números constantes no Mapa da Exclusão Social, elaborado 

pela FAPESPA e consignado na Tabela 20, e o quantitativo obtido pela SEPLAN, 

                                       
161 Disponível em: 

<http://www.fapespa.pa.gov.br/sistemas/anuario2018/tabelas/meioambiente/tab_4.3_area_de_fl

oresta_km2_e_hidrografia_2015_km2_para_e_municipios_2012_a_2016.htm>. Acesso em 

20/05/2019.  

http://www.fapespa.pa.gov.br/sistemas/anuario2018/tabelas/meioambiente/tab_4.3_area_de_floresta_km2_e_hidrografia_2015_km2_para_e_municipios_2012_a_2016.htm
http://www.fapespa.pa.gov.br/sistemas/anuario2018/tabelas/meioambiente/tab_4.3_area_de_floresta_km2_e_hidrografia_2015_km2_para_e_municipios_2012_a_2016.htm
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através do Relatório de Avaliação de Programas, registrado nas tabelas 24 e 25, 

posto que foram obtidos dados bastante divergentes acerca do esgotamento 

sanitário nas mesmas localidades. Vejamos. 

De acordo com a FAPESPA162, na região metropolitana de Belém, 

composta pelos municípios de Ananindeua, Belém, Benevides, Castanhal, 

Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará, no ano de 2017, 98,56% 

dos domicílios foram atendidos com o serviço de esgotamento sanitário. Por sua 

vez, conforme o Relatório de Avaliação de Programas163 elaborado pela SEPLAN, 

na região de Guajará, que é composta por quase todos os municípios da RMB, 

com exceção de Castanhal e Santa Izabel do Pará, o índice de cobertura de 

esgotamento sanitário foi de apenas 11,51% em 2017 e 13,62% em 2018. 

Assim, em face das informações contraditórias fornecidas pelas 

Secretarias, não há como saber ao certo o efetivo percentual da população 

atendida com esse serviço básico, o que dificulta a análise do referido item.  

Ainda que tenham sido realizados investimentos no sentido de promover 

a ampliação dos serviços de saneamento básico do estado do Pará no ano de 

2018, com o atingimento de algumas metas e provisões, este órgão ministerial 

corrobora o posicionamento contido no Relatório de Análise das Contas do 

Governador do Estado, entendendo que, de forma geral, não foi alcançado o 

escopo essencial da expansão dos serviços básicos de saneamento recomendada 

na análise das contas de governo do exercício anterior, considerando-a como não 

atendida. 

Vale ressaltar que no Plano Plurianual 2012-2015 o programa 

“Saneamento é Vida” foi o programa que apresentou o pior desempenho dentre 

os programas temáticos. E, o referido instrumento possuía objetivos semelhantes 

ao programa “Saneamento Básico”, contido no PPA 2016-2019, o que ratifica a 

imperiosa e eficiente atuação do Poder Público Estadual nesse âmbito, sob pena 

do saneamento básico novamente apresentar os piores resultados e da população 

                                       
162 Disponível em: 
seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/loa/loa2019/mapa_de_exclusao_social_do_para_2018.pdf. 
Acesso em: 20.05.2019. 
163 Disponível em: <https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-
2019/relatorio_de_avaliacao_volume_i.pdf>. Acesso em: 16/05/2019 

https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-2019/relatorio_de_avaliacao_volume_i.pdf
https://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-2019/relatorio_de_avaliacao_volume_i.pdf
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continuar padecendo em face da ausência desse serviço básico, consoante fl. 253 

do mencionado Relatório Técnico do TCE/PA. 

Ademais, cumpre consignar que o saneamento básico é fator de 

extrema relevância para o desenvolvimento do país e que o Brasil é signatário da 

Agenda 2030, - conjunto de programas, ações e diretrizes avençadas pelos países 

membros da ONU em 2015. 

Nesta agenda, estão contidos 17 (dezessete) Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), dentre os quais, o de “assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos” até o ano 

de 2030, restando, portanto, pouco mais de 10 (dez) anos para que a realidade 

na esfera do saneamento básico seja alterada em todo o país. 

Outro ponto que merece relevo na seara do saneamento básico do 

estado, diz respeito ao processo de Auditoria Operacional na Unidade de 

Conservação Ambiental do Parque Estadual do Utinga nº 2017/51421-3, oriundo 

da Resolução TCE/PA nº 18.521/2013, em trâmite perante a Corte de Contas. 

Nos referidos autos, restaram demonstradas diversas irregularidades 

graves quanto ao saneamento básico no entorno do Parque do Utinga, tais como, 

lançamento de esgoto sem qualquer tratamento nos Lagos Bolonha e Água Preta, 

precariedade nas elevatórias e nas estações de tratamento de esgoto da Região 

Metropolitana de Belém, dentre outras atitudes que elevam o risco de 

contaminação da água distribuída à população. 

Inobstante a gravidade das referidas práticas, é possível verificar que a 

atuação do Estado no sentido de reverter tal quadro se mostrou bastante tímida, 

motivo pelo qual, este órgão ministerial entende pertinente recomendar ao 

governo estadual que atue de forma mais efetiva no âmbito das ações voltadas 

ao saneamento básico nos arredores do Parque Estadual do Utinga, uma vez que 

o local além de Unidade de Conservação ambiental é onde estão localizadas as 

principais fontes de abastecimento de água da Região Metropolitana de Belém 

(RMB). 

Oportunamente, impende assinalar que este órgão ministerial obteve 

dificuldade no levantamento de dados estatísticos oficiais acerca do saneamento 

básico no estado do Pará no exercício de 2018, uma vez que nos sítios oficiais não 

constam quantitativos completos e consolidados, disponíveis de forma clara, 
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transparente e em linguagem de fácil compreensão acerca dos investimentos e 

programas realizados na esfera do saneamento básico, em contrariedade ao que 

preleciona a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 

Ressalva-se que as informações obtidas junto ao sítio eletrônico da 

Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA (www.cosanpa.pa.gov.br), que 

dizem respeito ao exercício de 2018, não suprem tal necessidade, visto que nas 

mesmas não restou observada a delimitação dos investimentos efetivos em 

saneamento básico e tampouco das áreas específicas integrantes das ações de 

saneamento que receberam investimentos. 

Dessa forma, também é válido recomendar que o Executivo Estadual 

disponibilize, de forma clara e em linguagem de fácil compreensão, dados 

estatísticos e informações consolidadas pertinentes aos investimentos realizados 

no saneamento básico do estado, de forma atualizada, em sítio eletrônico oficial 

do Governo do Pará ou que exista direcionamento a outro sítio eletrônico em que 

seja possível encontrar as referidas informações atualizadas, aos moldes do que 

preleciona a Lei de Acesso à Informação. 

É cediço que o gestor possui inúmeros desafios na gestão da máquina 

pública e que precisa eleger prioridades na atuação governamental, e este órgão 

ministerial não pretende, nem poderia fazê-lo, substituir o Administrador Público 

regularmente eleito.  

No entanto, na figura de custos legis e custos societatis possui, dentre 

suas atribuições, a de promover a defesa da ordem jurídica, auxiliando e 

fiscalizando a execução da gestão pública, no âmbito contábil, financeiro, 

orçamentário, operacional e patrimonial.   

Diante disso e com base no que fora explicitado, ratifica-se a 

recomendação para que o poder público envide maiores investimentos e esforços 

no aprimoramento do saneamento básico do estado, bem como dando maior 

transparência aos recursos recebidos e gastos neste setor, uma vez que a 

realidade é crítica e que, conforme explicitado, investimento em saneamento 

básico é também investimento “indireto” e preventivo em diversas esferas 

relevantes da sociedade. 
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 Habitação 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º, proclama que a moradia 

é um direito fundamental e, portanto, compreendida como uma dimensão 

essencial do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O atendimento ao direito à habitação, no âmbito do planejamento 

orçamentário realizado pelo Estado do Pará nos exercícios de 2016 a 2019, foi 

inserido no programa temático denominado “Habitação de Interesse Social”, o 

qual tinha por objetivo “melhorar as condições de habitabilidade de famílias com 

renda, prioritariamente, até 3 salários mínimos”. 

O programa em questão tinha como órgãos executores a Companhia de 

Habitação do Estado do Pará, o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social 

e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. 

O plano plurianual para os exercícios de 2016 a 2019 previa as seguintes 

ações para o alcance do objetivo e das metas do referido programa: 

a) Ampliação de Unidade Habitacional/Banheiro - Cheque Moradia  

b) Ampliação de Unidade Habitacional/Dormitório - Cheque Moradia 

c) Consolidação do Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social  

d) Construção de Unidade Habitacional Unidade Habitacional 

Construída  

e) Construção de Unidade Habitacional - Cheque Moradia  

f) Melhoria de Unidade Habitacional - Cheque Moradia 

g) Regularização Fundiária Urbana 

 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, as ações “construção de 

unidade habitacional” (7541) e “urbanização de assentos precários e subnormais” 

(8185) constituem as mais relevantes do programa, uma vez que respondem por 

mais de 90% dos recursos alocados. 

Para o exercício de 2018, a lei orçamentária previu a alocação de 

recursos na ordem de R$ 65.103.166,00 (sessenta e cinco milhões, cento e três 

mil, cento e sessenta reais). Contudo, o valor autorizado para a execução do 
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programa em 2018 foi reduzido para o montante de R$ 58.474.000,00 (cinquenta 

e oito milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil reais). O programa alcançou 

elevado nível de execução orçamentária, visto que foram liquidados R$ 

51.936.000,00 (cinquenta e um milhões, novecentos e trinta e seis mil reais), o 

que equivale a 89% do orçamento atualizado. 

Sem embargo, a avaliação da execução físico-financeira das ações 

revela a existência de enorme descompasso entre a execução física e a execução 

financeira-orçamentária, como revela o quadro abaixo: 

Tabela 25 - Execução Físico-Financeira do Programa Habitação de Interesse Social - Exercício 
2018 

Ação Produto 

Execução Física Execução Financeiro-Orçamentária 

Meta Prevista 
Meta 

Realizada 
% 

Dotação 

inicial 

Dotação 

Atualizada 

Dotação 

Realizada 
% 

Apoio à Consolidação 

do Sistema Estadual 

de Habitação de 

Interesse Social 

Município 

apoiado 
10 42 420% 10 10 10 100% 

Aquisição de Áreas 

Urbanas 

Área 

Adquirida 
1 0 0% 500 0 0 0% 

Construção de 

Unidade Habitacional 

Unidade 

Habitacional 

Construída 

4.236 0 0% 37.672 28.941 26.895 93% 

Construção de 

Unidade Habitacional 

- Cheque Moradia 

Unidade 

Habitacional 

Construída 

1.425 9.144 642% 151 139 139 100% 

Melhoria/Ampliação 

de Unidade 

Habitacional - 

Cheque 

Moradia/Cartão 

Reforma 

Domicílio 

Atendido 
611 835 137% 65 56 25 45% 

Regularização 

Fundiária Urbana 

Imóvel 

regularizado 
2.951 50 2% 4.372 4.217 1.905 45% 

Urbanização de 

Assentamentos 

Precários e 

Subnormais 

Domicílio 

Atendido 
1.958 106 5% 22.334 25.117 22.962 91% 

Fonte: Relatório de Avaliação de Programas. Ano Base: 2018 

Destaca-se que embora as ações “construção de unidade habitacional” 

e “urbanização de assentamentos precários e subnormais” tenham obtido 

elevado nível de execução orçamentária - superior a 90% - os percentuais de 
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execução física destas ações corresponderam a 0% e 5%, respectivamente. 

Conquanto a discrepância ora referida seja digna de nota no presente parecer, a 

sua fiscalização deve ser realizada em sede própria, que é o julgamento das 

contas de gestão dos administradores e responsáveis por dinheiro público. 

O quadro acima também revela que as ações de Construção de Unidade 

Habitacional – Cheque Moradia e Melhoria/Ampliação de Unidade Habitacional – 

Cheque Moradia obtiveram melhor desempenho do ponto de vista de alcance da 

meta física projetada, como no caso das unidades habitacionais construídas, que 

superaram 6,4 vezes a meta inicial, e dos domicílios atendidos com 

melhoria/ampliação que atingiram 1,37 vez a meta prevista. 

Outro fator relevante para a análise nesta assentada diz respeito à 

concentração dos investimentos em moradia na região metropolitana de Belém. 

Em 2018, do total de recursos aplicados no programa, 97% foram investidos na 

região do Guajará, onde foram realizadas obras de urbanização de assentamentos 

precários, construção de unidades habitacionais e processos de regularização 

fundiária, beneficiando os municípios de Ananindeua, Belém e Marituba. 

Conquanto a concentração demográfica seja maior na região metropolitana de 

Belém – o que justifica maior concentração de investimentos em habitação nesta 

região – o percentual investido se revela desproporcional, devendo o governo 

buscar diversificar de forma regionalizada os investimentos em habitação para 

atender à população das demais regiões do Estado. 

No que se refere ao Mapa de Exclusão Social, a Lei nº. 8.327/2015 

elencou os seguintes indicadores: 

a) Percentual de domicílios improvisados 

b) Densidade excessiva de moradores por dormitórios 

c) Percentual de domicílios sem banheiro ou sem sanitário exclusivo 

d) Percentual de domicílios com paredes de material não-durável 

d)Percentual de domicílios sem iluminação elétrica 

 



 

Processo 2019/51266-0 
Contas Anuais do Governador do Estado do Pará 

Gestão Por Áreas 
 de Governo 

 

194 
 

Com base nos dados coligidos no Mapa da Exclusão Social elaborado 

pela Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa – FAPESPA foi possível 

traçar o seguinte panorama em relação aos referidos indicadores: 

8.5.1 Domicílios Improvisados  

O percentual de domicílios improvisados apresentou piora em todos os 

recortes. Com efeito, no Estado o percentual passou de 0,03 em 2016 para 0,09 

em 2017. No mesmo período, o percentual passou de 0,06 para 0,18 na região 

metropolitana de Belém e de 0,09 para 0,1 no interior do Estado. 

8.5.2 Densidade Excessiva de Moradores  

No que se refere à densidade excessiva de moradores, o indicador 

apresenta tendência de queda no Estado nos últimos quatro anos, influenciado 

pelos dados de Fora da Região Metropolitana de Belém, a qual apresenta a mesma 

tendência. O indicador demonstra que a densidade excessiva de moradores no 

Estado passou de 6,13, em 2016, para 5,39, em 2017. 

8.5.3 Domicílios sem Banheiro ou Sanitário Exclusivo  

O percentual de domicílios sem banheiro ou sanitário exclusivo 

aumentou consideravelmente, passando de 3,47 p.p., em 2016, para 12,12 p.p., 

em 2017. O resultado foi fortemente influenciado pelos dados de Fora da Região 

Metropolitana de Belém, os quais apresentaram os seguintes percentuais para o 

mesmo período: 2,15 p.p. para 9,71 p.p. 

8.5.4 Percentual de Domicílios com Paredes de Material não-Durável  

No que diz respeito ao percentual de domicílios com paredes de material 

não durável, o Estado do Pará apresentou melhoria no indicador, uma vez que 

este passou de 2,32 p.p. em 2016 para 1,84 p.p. em 2017. A tendência de queda 

foi verificada tanto na região metropolitana de Belém quanto fora dela. 

8.5.5 Domicílios sem Iluminação Elétrica  

Semelhantemente, o percentual de domicílios sem iluminação elétrica 

diminuiu no Estado do Pará. Em 2016, o indicador apresentava 1,50 p.p., ao passo 

que no ano seguinte o percentual foi reduzido para 1,17 p.p. Os dados mostram 

que a tendência de queda do indicador também se verificou na região 

metropolitana de Belém e fora dela. 
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8.5.6 Conclusões  

Diante do exposto, constata-se que:  

a) Os dados do Mapa de Exclusão Social indicam melhoria nos 

indicadores “densidade excessiva de moradores”, “domicílios com paredes de 

material não durável” e “domicílios sem iluminação elétrica”, ao passo que 

apresentou piora nos indicadores “domicílios improvisados” e “domicílios sem 

banheiro ou sanitário exclusivo”; 

b) Concentração excessiva de investimentos em habitação na região do 

Guajará, onde foram realizadas obras de urbanização de assentamentos 

precários, construção de unidades habitacionais e processos de regularização 

fundiária, beneficiando os municípios de Ananindeua, Belém e Marituba; 

c) Embora o programa “Habitação de Interesse Social” tenha alcançado 

em 2018 elevado nível de execução orçamentária – correspondente a 89% do 

orçamento atualizado – tal desempenho, contraditoriamente, não teve reflexos 

sobre o alcance de metas físicas, sobretudo daquelas projetadas para as ações 

mais importantes do programa – “construção de unidade habitacional” e 

“urbanização de assentamentos precários e subnormais” – as quais apresentaram 

percentuais de execução física correspondentes a 0% e 5%, respectivamente; 

d) O confronto da execução física e da execução financeiro-

orçamentária também revela que as ações de Construção de Unidade 

Habitacional – Cheque Moradia e Melhoria/Ampliação de Unidade Habitacional – 

Cheque Moradia obtiveram melhor desempenho do ponto de vista de alcance da 

meta física projetada, como no caso das unidades habitacionais construídas, que 

superaram 6,4 vezes a meta inicial, e dos domicílios atendidos com 

melhoria/ampliação que atingiram 1,37 vez a meta prevista. 
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9. CONCLUSÕES 
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FAROL TÉCNICO PARA O JULGAMENTO PELA ALEPA 

Na análise que se encerra, o panorama da atuação governamental, 

inerente ao exercício de 2018, revela nítidas falhas e irregularidades na execução 

do orçamento e do planejamento, que ameaçam o equilíbrio das contas públicas 

conquistados nos últimos anos.  

Promover a flexibilização da incidência da LRF significa agir com 

indiferença ao controle de contas e às obrigações legais, absolutamente 

necessários em termos de equilíbrio financeiro. 

Tem-se, portanto, que o controle parlamentar sobre a formulação do 

orçamento e sua execução são verdadeiros cânones da democracia 

constitucional, caracterizado pela fiscalização, pelos representantes do povo, da 

atividade financeira do Estado, para a qual os pareceres do TCE/PA e do MPC/PA 

constituem faróis técnicos ao julgamento das contas do governador pela ALEPA. 

 Assim, encaminhando-se para o fim, cabe deixar registrado que não 

se apraz apontar irregularidades ou ilegalidades, muito menos emitir juízo 

negativo em face de quaisquer gestores. Ocorre que a responsabilidade fiscal 

demanda rigor e coragem, especialmente daqueles que são constitucionalmente 

designados para exercer o controle das contas públicas, como os membros do 

Ministério Público de Contas.  

A sustentabilidade fiscal é verdadeiro direito fundamental dos cidadãos 

paraenses, lastro de onde se extraem os demais direitos fundamentais que 

demandam fonte estável de financiamento para se concretizarem. 

Contemporizações e atenuações indevidas sobre assuntos fiscais estratégicos 

(como o resultado primário), ainda que muitas vezes carregadas das mais lídima 

das boas intenções, são a receita da tragédia fiscal que outros estados da 

federação já estão experimentando, e que o estado do Pará não pode se dar ao 

luxo de flertar. 

A insustentabilidade fiscal nunca vem de nocaute, ela surge sempre por 

pontos, de pouco a pouco, fruto do afrouxamento da política fiscal e muitas vezes 

agravada pelo escamoteamento de problemas já detectáveis.  
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É dizer: necessário dar um basta às irregularidades fiscais no momento 

em que elas nascem, do contrário, é possível que se transforme em bolas de neve 

que mais à frente constituirão uma avalanche fiscal.  

É preciso também deixar o exemplo de enforcement da lei financeira, 

porque a lei de responsabilidade fiscal tem que ser levada a sério, seja pelo mais 

simples dos ordenadores de despesas, até a autoridade máxima dos poderes e 

dos órgãos constitucionais independentes. Em tempos de severa crise fiscal, cabe 

aos órgãos de controle responsabilidade duplicada ou triplicada, para que 

amanhã não tenhamos que responder a uma sociedade que indaga com espanto, 

onde estava o Ministério Público de Contas? 

Assim, 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público de Contas cabe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis no que se referir à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, nos termos do artigo 127 c/c 130, ambos da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 1º da Lei Complementar nº 09 de 27 de 

janeiro de 1992; 

CONSIDERANDO o exercício da função constitucional de custos legis do 

Ministério Público de Contas, oficiando obrigatoriamente no processo de 

prestação de contas de governo com imparcialidade e independência, nos termos 

da Lei Orgânica dessa E. Corte; 

CONSIDERANDO que o parecer prévio desse Tribunal de Contas e o 

subsequente julgamento pela Assembleia Legislativa não exoneram de eventual 

responsabilidade os ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens, 

dinheiro e valores públicos, quando do exame das respectivas Contas; 

 

O Ministério Público de Contas do Estado do Pará, com fulcro nas 

atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 1º e 11 da Lei Complementar nº 

09 de 27 de janeiro de 1992, alterada pela Lei Complementar nº 106 de 21 de 

julho de 2016, OPINA pela REJEIÇÃO das Contas do Governo do Estado do Pará, 

relativas ao exercício de 2018, sob responsabilidade do Excelentíssimo Senhor 

Simão Robson Jatene, em razão das IRREGULARIDADES a seguir relacionadas, com 
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os respectivos alertas e recomendações, todos direcionados ao Poder Executivo 

Estadual.  

 

 

I - IRREGULARIDADES 

   

IRREGULARIDADE 01  

Divergência da execução orçamentária com a política fiscal aprovada 

pelo parlamento, traduzida na falta de esforço e no aparente desprezo pelo 

cumprimento da meta fiscal de resultado primário,  que culminaram, no término 

do exercício de 2018, em déficit primário no montante de R$-1,432 bilhões, cuja 

materialidade e magnitude importou em cerca de 12.000% de descumprimento 

do resultado primário, comprometendo toda a regularidade da gestão fiscal do 

exercício financeiro de 2018 do Governo do Estado.  

 

FUNDAMENTAÇÃO  

Ofensa aos artigos: 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, 43 da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2018 (Lei Estadual nº 8.520, de 1º de agosto de 

2017), com reflexos claros também nos arts. 14, 15, 16 e 17 da LRF.  

 

ALERTA  

a) para que, com fulcro no art. 1º, § 1º e no art. 59, § 1º, inciso I, ambos 

da Lei Complementar nº 101/2000, mantenha a execução orçamentária 

convergente com a meta de resultado primário, o que impõe a limitação de 

empenho e de movimentação financeira a que faz menção o art. 9º da LRF 

(contingenciamento) toda vez que for detectada trajetória de descumprimento do 

resultado primário e; 

b) não sendo o caso de contingenciamento, adote as medidas cabíveis, 

no decorrer do exercício financeiro, com vistas a promover os respectivos ajustes 

na concepção da meta de resultado primário, por meio de emenda à LDO.  
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IRREGULARIDADE 02 

 

Omissão no dever de indicar e promover a limitação de empenho e 

movimentação financeira (contingenciamento de despesas discricionárias), diante 

do quadro deficitário apresentado ao longo do exercício de 2018.  

 

FUNDAMENTAÇÃO  

Ofensa aos artigos: 1º, § 1º e 9º, ambos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Complementar 101/2000) e 5º, inciso III, da Lei 10.028/2000 (Lei de Crimes 

Fiscais), cabendo neste último caso aplicação de multa em desfavor do Chefe do 

Executivo, a ser analisada e aplicada em campo próprio, no caso processo de 

fiscalização referente aos RREO (Resolução nº 17.659/09).  

   

ALERTA  

Idem aos itens “a” e “b” da Irregularidade 01.   

 

IRREGULARIDADE 03 

Desrespeitar compromisso com a União de superávit primário firmado no 

bojo do Programa de Ajuste Fiscal - PAF a que se refere a lei 9.496/97, com possíveis 

efeitos deletérios previstos na MP 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, que prevê 

que o descumprimento das metas e dos compromissos fiscais  implicará a 

imputação, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de 

refinanciamento, a título de amortização extraordinária exigida juntamente com a 

prestação devida, de valor correspondente a 0,20% (vinte centésimos por cento) 

de um doze avos da receita corrente líquida, nos termos definidos no art. 2º da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, correspondente ao exercício 

imediatamente anterior ao de referência, por meta não cumprida. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

Ofensa aos artigos: 2º, II da Lei nº 9.496/97 e art. 26 da Medida 

Provisória nº 21.92, de 24 de agosto de 2001. 

 

ALERTA 
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Para que adote medidas de ajuste fiscal sempre que houver indicação 

do descumprimento das metas previstas no PAF, de modo a elidir a incidência de 

penalidade financeira e manter as condições de crédito favorecidas perante a 

União. 

  

IRREGULARIDADE 04 

Abertura de créditos suplementares164 decorrentes de superávit 

financeiro ou excesso de arrecadação em cenário de contingenciamento 

obrigatório, os quais somente poderiam ter sido abertos via anulação de despesa 

para garantir a neutralidade fiscal, de modo a promover a correção da rota de 

descumprimento do resultado primário. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

Ofensa aos artigos: 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 167, 

V, da Constituição e ao art. 43 da Lei n° 4320/1964. 

 

ALERTA  

Para que, diante do cenário de contingenciamento obrigatório, se 

abstenha de editar decretos para abertura de créditos suplementares, exceto se 

por anulação de despesa.  

 

IRREGULARIDADE 05 

Reajuste de vencimentos por intermédio de mera alteração no sistema 

informatizado de pagamentos, sem qualquer lastro normativo, ainda que infralegal, 

e despido de respaldo em instrumento próprio.  

 

FUNDAMENTAÇÃO  

Ofensa aos artigos: 1º, § 1º da Lei Complementar 101/2000 e caput do 

37 da CF/88   

 

                                       
164 Decretos nºs 2.227 (05/ 11/2018), 2.234 (08/11/2018), 2.254 (30/11/2018), 2.260 (05/12/2018), 
2.268 (07/12/2018), 2.272 (10/12/2018), 2.274 (11/12/2018), 2.294 (17/12/2018), 2.283 
(20/12/2018), dentre outros. 
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ALERTA  

Para que se abstenha de deferir aumentos aos servidores públicos do 

executivo com base em mero envio de projeto de lei ao parlamento estadual, 

devendo aguardar a aprovação e publicação do instrumento normativo para 

executar as devidas alterações na folha de pagamento. 

 

IRREGULARIDADE 06 

Ofensa grave à Lei de Responsabilidade Fiscal mediante a edição da Lei 

nº 8.802/18 que concedeu reajuste específico aos servidores do Poder Executivo, 

mesmo estando o referido poder no limite prudencial com gastos de pessoal. 

  

FUNDAMENTO LEGAL  

Ofensa aos artigos: 1º, § 1º; 22, parágrafo único, I; 59, III, da LRF e 53 

da LDO.  

 

ALERTA  

Para que, diante do atingimento do limite prudencial de gastos com 

pessoal pelo Poder Executivo, observe as limitações previstas no parágrafo único 

do art. 22 da LRF, respeitantes à vedação (1) na concessão de vantagem, 

aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os 

derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada 

a revisão prevista no  inciso X do art. 37 da Constituição; (2) de criação de cargo, 

emprego ou função; (3) de promover alteração de estrutura de carreira que 

implique aumento de despesa, provimento de cargo público, admissão ou 

contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 

aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e 

segurança (ou de mera substituição de temporários ilegais); (4) na contratação 

de hora extra, salvo no caso do disposto no  inciso II do § 6º do art. 57 da 

Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

 

 

IRREGULARIDADE 07 
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Edição de ato, em especial de lei de reajuste, nos últimos 180 dias do 

mandato, que acarretou aumento da despesa com pessoal, alterando não apenas 

os valores absolutos com gasto de pessoal, mas também sua proporcionalidade 

com a Receita Corrente Líquida, degenerando a regularidade da gestão de pessoal 

no exercício financeiro.  

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Ofensa ao artigo: art. 21, parágrafo único, da LRF.  

 

  ALERTA  

Para que se abstenha de emitir ato de que resulte aumento de despesa 

com pessoal nos cento e oitenta dias anteriores ao final de mandato. 

 

II - RECOMENDAÇÕES 

 

Tendo em vista que as recomendações expedidas pelos Órgãos de 

Controle representam medidas sugeridas para correção de falhas e deficiências 

verificadas no exame da prestação de contas, este Parquet identificou ao longo 

do presente parecer variadas falhas nas contas do Governo do exercício em 

análise, razão pela qual reitera as recomendações dispostas no relatório do TCE 

(páginas 295 a 298), e expede as seguintes recomendações a serem colacionadas 

no Parecer Prévio dessa E. Corte, todas direcionadas ao Governo do Estado do 

Pará. 

 

CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO 

 

1. Que a Auditoria Geral do Estado elabore plano de ação com vistas ao 

efetivo exercício de suas competências, notadamente as constantes do art. 121, 

I a IV da Constituição do Estado do Pará, a saber: 

a) avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado, aferindo o 
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desempenho ao comparar analiticamente os resultados previstos com os 

resultados obtidos;  

b) avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 

privado;  

c) exercer suas funções próprias de fiscalização, auditoria e avaliação 

de gestão, com emissão de relatório;  

d) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 

como dos direitos e haveres do Estado; 

 2. Que sejam aprimorados, com fundamento na LAI, os mecanismos de 

transparência das informações de todos os Órgãos e Entidades Públicas, de modo 

a permitir ao cidadão o acesso às informações e documentos de forma clara e 

intuitiva, além da disponibilização das prestações de contas dos administradores, 

por exercício, no sítio da AGE/PA e do órgão ou entidade;  

3. Que disponibilize de forma eficiente em um único sítio eletrônico – 

“Mural de Licitações” – a documentação completa dos procedimentos licitatórios 

e das contratações diretas realizadas pelos órgãos e entidades da administração 

indireta;  

4. Que a AGE promova a fiscalização dos outros entes da Administração 

quanto ao enquadramento destes às normas da Transparência e também 

publicação de todos os atos de fiscalização, auditoria e controle interno, para 

acompanhamento pela sociedade. 

 

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Renúncia de receitas 

5. Seja prontamente definida uma metodologia para a elaboração das 

estimativas de impacto orçamentário-financeiro das renúncias de receitas, 

obrigatória a utilização de estimativas estáticas, com vistas ao cumprimento 

efetivo do caput do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 

n° 101, de 2000. 
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6. Inclua no relatório quadrimestral a que se refere o art. 9º. § 4º, da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, c/c o art. 1º, § 1º, da mesma lei, demonstração quanto 

ao cumprimento do art. 14 da referida lei, especificando as medidas de 

compensação implementadas no quadrimestre analisado. 

7. Com base no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 

e no art. 8º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), seja adotado, como 

faz o Ministério da Fazenda, Demonstrativo de Gastos Tributários minucioso, e 

que se divulgue em seu sítio na internet os cadernos metodológicos que 

explicitam a forma de cálculo de cada item, e, também, os pressupostos utilizados 

para enquadramento da desoneração como gasto tributário, com o fim de conferir 

transparência à metodologia de cálculo das previsões de renúncias tributárias 

constantes desse demonstrativo, sempre tendo como pálio interpretativo o 

sistema tributário de referência. 

8. Que nas próximas LDOs se insiram dispositivos que prevejam: I – 

plano de revisão de despesas e receitas que priorize a redução da renúncia de 

receita no Estado, II – a imposição de limite temporal máximo de 3 anos para as 

renúncias de receitas, prorrogáveis só no caso de avaliação positiva de seus 

resultados, III – a prorrogação de incentivos fiscais só é possível com redução do 

valor anterior, sugerindo-se corte de pelo menos 30%. 

9. Crie ou mantenha grupo especializado voltado para a governança dos 

benefícios fiscais do Estado, com atuação em conjunto das secretarias de estado. 

10. Que seja elaborado plano de ação com as medidas necessárias ao 

registro contábil das renúncias de receita sob responsabilidade dos órgãos 

gestores da administração pública estadual. Nessa toada, os registros contábeis 

da renúncia de receita decorrentes da concessão ou ampliação de incentivos ou 

benefícios de natureza tributária deverão estar em conformidade com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e as orientações e 

manuais da Secretaria do Tesouro Nacional. 

11. Que o Sistema de Controle Interno do Governo promova análises 

voltadas à estimativa e à execução das renúncias de receitas no Estado do Pará, 

notadamente quanto ao processo de contabilização e à fidedignidade dos valores 

de benefícios fiscais fruídos, aos impactos nas metas fiscais estabelecidas na LDO, 
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bem assim à participação nos processos de avaliação da efetividade da política 

de renúncia fiscal. 

 

Despesas de Exercícios Anteriores 

12. Regulamente internamente o uso das DEA, explicitando claramente 

sua excepcionalidade, e vedando que empenhos e restos a pagar sejam 

cancelados caso subsista o direito do credor, impondo-se, de qualquer forma, as 

anotações contábeis devidas, especialmente nas contas do passivo patrimonial, 

de modo a se evitar o aumento artificial do futuro superávit financeiro. 

13. Exima-se de computar no piso de gastos com educação e saúde do 

ano corrente, despesas pagas de DEA, já que seus fatos geradores decorrem de 

anos anteriores. 

14. Durante o empenho e a liquidação de despesas, seja levado em 

conta não a data da nota fiscal, mas sim a da competência da despesa a que ela 

se refere (data da efetiva prestação do serviço ou fornecimento do bem). 

15. Na ocasião da edição do PLOA, seja estimado com fidedignidade os 

pagamentos previstos de DEA, de maneira a se evitar peças orçamentárias 

absolutamente dissonantes da realidade que acabem por impactar o 

planejamento estatal da execução das políticas públicas. A estimativa de DEA 

deve observar o histórico de gasto, bem como as melhores técnicas contábeis, 

que considerará possíveis riscos fiscais (como demandas judiciais), alterações na 

legislação, variações de índices econômico ou de qualquer outro fator relevante, 

acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, e da 

metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 

16. Que se possibilite a identificação, no SIAFEM, dos subelementos de 

despesas referente à DEA com o exercício ao qual a despesa se refere, 

padronizando e tornando obrigatório sua utilização por todas as unidades 

estaduais no momento da contabilização das correspondentes despesas. 

 

Taxa de Fiscalização Mineral 

17. Na formulação e execução orçamentária, direcione 

preferencialmente as receitas oriundas da taxa mineral às dotações 

orçamentárias correlatas - ainda que indiretamente - à atividade fiscalizatória, e 
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em necessário aos órgãos referenciados no art. 3º da Lei 7.591/2011, permitida 

liberdade alocativa de apenas 30% do arrecadado, com fulcro no art. 28 da EC nº 

93/2016. 

18. Eventuais superávits financeiros decorrentes das receitas e 

despesas da fiscalização mineral somente poderão servir como fonte de 

financiamento de despesas igualmente relativas ao poder de polícia mineral, a 

teor do parágrafo único do art. 8º da LRF, devendo o governo central manter 

controle de demonstrativos que explicitem a composição do superávit financeiro 

por fonte de recursos. Para tanto, é imprescindível a criação de código fonte 

específico para a Taxa Mineral, nos moldes como ocorre com outras taxas estaduais 

(Ex: FES – Taxa de Fiscalização Sanitária, código 0136). 

19. Incluir no Anexo de Riscos Fiscais da LDO plano de contingência 

financeira e operacional para o caso da taxa mineral ser tida como 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal com imposição de devolução aos 

contribuintes. 

 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

20. Que o Governo do Estado reavalie as ações e subações constantes 

do anexo único da Resolução TCE/PA nº 18.269/2012, sobretudo no que concerne 

ao reaparelhamento e reestruturação dos órgãos de arrecadação do Estado (SEFA 

e PGE/PA), bem como envide esforços para aumentar a capacidade de 

recuperação dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, 

considerando a evolução constante do estoque dos mesmos. 

21. Que, no caso da dívida ativa, seja identificada a origem dos créditos 

e a causa do não pagamento, a fim de que o Estado, de forma proativa, possa 

rever sua política tributária, visto que a expectativa de arrecadação não está se 

confirmando, o que acaba por frustrar o desenvolvimento de programas que 

podem mudar a matriz econômica e, por consequência, a condição de vida da 

população paraense. 
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GESTÃO FISCAL  

 

22. Que o Governo do Estado elabore plano de ação apto a debelar ou 

mitigar os vindouros déficits previdenciários, estudando, inclusive, medidas de 

incremento da receita previdenciária, como o aumento de alíquotas da 

contribuição dos servidores, ou, ainda, estatuindo e incentivando a adesão ao 

regime de previdência complementar que trata o §4º do art. 1º da LC 111/2016, 

impedindo que o desequilíbrio previdenciário venha a afetar de forma significativa 

a gestão fiscal do Estado, e pôr em risco o próprio pagamento dos proventos de 

inatividade. 

 

GESTÃO POR ÁREA DE GOVERNO 

 

Educação 

23. Priorizar o planejamento das ações contempladas no PPA, a fim de 

evitar o comprometimento da integração dos instrumentos orçamentários (PPA, 

LDO e LOA), com o contingenciamento de objetivos essenciais ao atingimento das 

metas, a exemplo das Reforma/Ampliação e Construção das unidades escolares 

do Programa Educação Básica. 

24. Imprimir comprometimento no planejamento das metas do PPA, a 

fim de evitar estimativas deficitárias que prejudiquem a avaliação das ações e a 

adequada execução do orçamento, a exemplo da ação do programa 

Implementação de Escolas Tecnológicas. 

25. Propiciar maior transparência à aplicação dos recursos do Fundeb 

disponibilizando em tempo real, através de página eletrônica, as receitas e 

despesas relativas ao fundo, com indicação do quantum recebido, identificação 

do destinatário dos recursos, data do pagamento, o valor pago e a finalidade para 

a qual se destinou a verba. 

26. Que o governo estadual desenvolva aplicativos para smartphone 

como forma de facilitar e promover inclusão e participação social de forma mais 

acessível e transparente das verbas estaduais aplicadas na educação, 

acentuando, assim, o controle social desses recursos.   
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Saúde 

27. Que o governo estadual realize um planejamento mais eficaz quanto 

ao percentual de metas atingidas e recursos previstos, a fim de evitar que se 

gaste muito e se obtenha pouco resultado no atingimento de metas na saúde. 

28. Que o estado do Pará persiga a constante melhoria do atendimento 

pré-natal, assegurando que todas as gestantes tenham acesso a pelo menos sete 

consultas, como medida fundamental para a redução das taxas de mortalidade 

materna e infantil, que ainda são muito altas no estado do Pará, sendo importante 

nesse processo, que os esforços não se concentrem apenas na capital, mas que 

alcance as localidades mais distantes. 

29. Que o Poder Público envide esforços no sentido de aumentar o 

número de leitos hospitalares que se encontra bem abaixo da média nacional, 

sendo crucial a entrega de hospitais que estão em construção como forma de 

amenizar a situação. 

30. Que o Poder Público empenhe maiores investimentos e esforços no 

aprimoramento do combate à Malária. 

31. Que o governo persiga a constante melhoria na cobertura vacinal no 

estado do Pará, devido a sua importância na prevenção de doenças graves. 

32. Que tenha contínuo investimento na estratégia Saúde da Família que 

atua positivamente na prevenção de doenças, reduzindo o número de 

atendimento em hospitais. 

33. Que o estado proceda a discriminação dos gastos decorrentes da 

judicialização da saúde no Pará, com os valores gastos, os materiais, 

medicamentos ou tratamentos efetivados, o número de pessoas beneficiadas, a 

forma de contratação destes produtos ou serviços, para facilitar análises futuras 

e também melhorar o planejamento na área. 

34. Que o governo estadual desenvolva aplicativos para smartphone 

como forma de facilitar e promover inclusão e participação social de forma mais 

acessível e transparente das verbas estaduais aplicadas na saúde, acentuando, 

assim, o controle social desses recursos. 
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Segurança Pública 

35. Que seja envidado esforços pela DPE, SEGUP, CONSEP e SUSIPE para 

o cumprimento dos planos de ações e atendimento das recomendações e 

determinações feitos na auditoria operacional do sistema prisional pelo TCE. 

 

Saneamento Básico 

36. Que o Poder Público envide esforços no sentido de realizar uma 

atuação mais efetiva no âmbito do saneamento básico do estado do Pará, em 

especial na área não integrante da Região Metropolitana de Belém, de forma a 

melhorar a qualidade de vida da população lá residente e, consequentemente, os 

índices de esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo da 

referida região. 

37. Monitorar a execução das ações previstas nos programas temáticos 

relacionados ao saneamento básico, visando aferir se os recursos destacados 

para esse segmento estão sendo aplicados em sua totalidade, evitando, ademais, 

contingenciamentos que acarretem o esvaziamento da meta prevista.  

38. Que o estado do Pará persiga a constante melhoria na esfera do 

saneamento básico, com metas e previsões de cobertura sempre crescentes na 

prestação desse serviço, de forma sucessiva e gradativa a cada exercício, 

evitando, assim, o atingimento de metas de forma artificial, pautado em 

significativa redução das provisões ano após ano. 

39. Que o Governo do Estado atue de forma mais efetiva no âmbito das 

ações voltadas ao saneamento básico nos arredores do Parque Estadual do 

Utinga, uma vez que o local, além de ser uma Unidade de Conservação ambiental, 

conta com as principais fontes de abastecimento de água da Região Metropolitana 

de Belém (RMB). 

40. Que o Executivo Estadual disponibilize, de forma clara e em 

linguagem de fácil compreensão, dados estatísticos e informações consolidadas 

pertinentes aos investimentos realizados no saneamento básico do estado, de 

forma atualizada, em sítio eletrônico oficial do Governo do Pará ou que exista 

direcionamento a outro sítio eletrônico em que seja possível encontrar as 

referidas informações atualizadas, aos moldes do que preleciona a Lei de Acesso 

à Informação. 
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41. Que o Poder Público empenhe maiores investimentos e esforços no 

aprimoramento do saneamento básico do estado, bem como na maior 

transparência aos recursos recebidos e gastos neste setor, uma vez que a 

realidade é crítica e que, conforme explicitado no corpo do presente parecer, 

investimento em saneamento básico é também investimento “indireto” e 

preventivo em diversas esferas relevantes da sociedade. 

 

Habitação 

42. Que os recursos da habitação sejam melhor distribuídos a fim de 

atender todas as regiões de integração do Estado de forma proporcional e 

equitativa. 

43. Que se estabeleçam indicadores mais confiáveis para que se tenha 

uma melhor aferição entre as verbas aplicadas e o resultado físico das ações e 

programas. 

 

Por derradeiro, é imperioso destacar a necessidade de se respeitar o 

contraditório nos processos de Contas de Governo, devendo ser dada a plena 

oportunidade de manifestação e de defesa ao interessado, notadamente no caso 

de verificação de irregularidades capazes de ensejar a rejeição das contas. A esse 

propósito, o art. 30, § 4º, da LOTCE/PA estabelece que “O parecer prévio de que 

trata o caput deste artigo será precedido da garantia da ampla defesa e 

contraditório na forma prevista no Regimento Interno”. 

Nesse horizonte, a necessidade de contraditório em casos como este já 

foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal quando o Ministro Luís Roberto 

Barroso negou a liminar pedida pelo Deputado Federal Raul Jungmann (PPS-PE) 

no Mandado de Segurança (MS) 33671, impetrado contra ato do Tribunal de 

Contas da União (TCU), que concedeu prazo de 30 dias à presidente Dilma 

Rousseff para que se pronunciasse acerca de indícios de irregularidades nas 

contas do governo referentes a 2014. 

Em sua decisão, o Ministro Barroso cita entendimento do Ministro Celso 

de Mello no processo que tinha por objeto parecer prévio que rejeitava, sem 

contraditório, as contas do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, em que 

o decano do STF afirma o seguinte: 
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“A circunstância de o Tribunal de Contas exercer atribuições 
desvestidas de caráter deliberativo não exonera essa essencial 
instituição de controle – mesmo tratando-se da apreciação 
simplesmente opinativa das contas anuais prestadas pelo 
Governador do Estado – do dever de observar a cláusula 
constitucional que assegura o direito de defesa e as demais 
prerrogativas inerentes ao due process of law aos que possam, ainda 
que em sede de procedimento administrativo, eventualmente expor-
se aos riscos de uma sanção jurídica” (STF - Suspensão de 
Segurança 1197).” 
 

Na mesma esteira, quando o Tribunal de Contas detectou 

irregularidades na apreciação das Contas do Governo da República relativas aos 

exercícios de 2014 e de 2015, promoveu o contraditório, como bem demonstra o 

trecho abaixo: 

“Por meio do Acórdão 1.464/2015-TCU-Plenário, prolatado na Sessão 
Extraordinária de 17/6/2015, no âmbito da apreciação das Contas do 
Governo da República relativas ao exercício de 2014, o TCU 
comunicou ao Congresso Nacional que as referidas contas não 
estavam em condições de serem apreciadas pelo Tribunal naquele 
momento, em virtude dos indícios de irregularidades apresentados 
no Relatório Preliminar, acarretando a necessidade de abertura de 
prazo para apresentação de contrarrazões por parte da Presidente 
da República. 
Assim, em nome do devido processo legal e em respeito ao princípio 
constitucional do contraditório e da ampla defesa, o TCU concedeu 
prazo para que a Presidente da República se manifestasse, caso 
assim desejasse, acerca dos treze indícios de irregularidades 
apontados nos itens 9.2.1 a 9.2.13 do referido acórdão: 
(...) 
9.2.9. inobservância do princípio da legalidade (art. 37, caput, da 
Constituição Federal), dos pressupostos do planejamento, da 
transparência e da gestão fiscal responsável (art. 1º, §1º, da Lei 
Complementar 101/2000), bem como dos arts. 9º da Lei 
Complementar 101/2000 e 51 da Lei 12.919/2013, em face da 
ausência de contingenciamento de despesas discricionárias da 
União no montante de pelo menos R$ 28,54 bilhões, quando da 
edição do Decreto 8.367/2014 (item 3.5.3 do Relatório); 9.2.10. 
inobservância dos princípios da legalidade e da moralidade (art. 37, 
caput, da Constituição Federal), dos pressupostos do planejamento, 
da transparência e da gestão fiscal responsável (art. 1º, §1º, da Lei 
Complementar 101/2000), bem como do art. 118 da Lei 
12.919/2013, em face do condicionamento da execução 
orçamentária de 2014 à apreciação legislativa do Projeto de Lei PLN 
36/2014, nos termos do art. 4º do Decreto 8.367/2014 (item 3.5.3 
do Relatório); (...)” (Trechos do julgamento das Contas da República 
referente ao exercício de 2015). 
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Assim sendo, diante desse pano de fundo da legislação e da 

jurisprudência pátria mais abalizada, deve este Egrégio Tribunal de Contas do 

Estado do Pará fazer o mesmo, procedendo ao contraditório diante das 

irregularidades apontadas por este Parquet nas Contas de Governo do Estado, 

relativas ao exercício de 2018. 

 

 
É o parecer. 
         Belém, 24 de maio de 2019 
 
 
 

SILAINE KARINE VENDRAMIN 
Procuradora-Geral de Contas do Estado 
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