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GOVERNO DO ESTAOO DO PARA
PROCL)RADORIA-GERAL DO ESTADO

EXCELENTISSIMO SENIOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DOESTADODOPARA

Processo n ' 2019/51266-0

ESTADO DO PARA, por meir de sua Procuradoria-Gerd, vem, em
atendimento ao art. 3' da Resolugao n ' 19.113-TCE, de 29 de maio de 2019,
apresentar ILAN!!i.ES.!.ACAI, nos tempos de cato e de direito que pasha a expor:

l-TEN{PESTIVIDADE

O Govemador do Estado do Para tomou ci6ncia da presence Resolugiio por }beio
de Otlcio n ' 061/2019-LEGER, recebido ein 3 1/05/2019 na Govemadoria do Estado

Considerando que o puzo assinalado 6 de quinze dias, mostra-se tempestiva a
presente mani6estagao

11 CABIMENTO DA mANirESTAGAO

,A.s contas do Chee do Poder Executivo ora apreciadas se referem ao Qltimo ano
de mandate do Ex-Governador Sim5o Jatene. N8o obstante, o Parecer do E. Tribunal
de Costas, a luz do art. 101 do seu Regimento Intemo ', podera canter recoinendag6es
e determinag6es, que, uma vez votadas pda Assembleia Legislativa, deverio ser
cumpridas polo atual gestao

Deste modo, na linha do flue ja faculta a aludida Resolugao n ' 19.113-TCE, o
Estado do Para pasha a expor o que segue.

Art. 101. 0 parecer pr6vio do Tribunal seri conctusi'v'o, devendo reportarse is costas do Chefe do Poder
fxecutivo e & gestao fiscal cie CRdc8 Poder e 6rgfio do Estado, referidos no art. 20, inciso ll da Lei de
Responsabilidade Fiscal, contends, no minima
[ '- apreciagio herat da execs.lg:io orgamenr6ria, fitianceira e patrimonial dci exercicio financeiro ando;
It -- recomendag6es;
li .- determinagi3es.
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111 - MERITO

3.t.QUANTOAOSALEKTXS

Com relagao aos alertas referentes &s irregularidades OI ' e 023, estes devem ser
objeto de justificlagao polo ex-Govemador do Estado, considerando a sua
responsabilidade sobre a politica de execugao de despesa a 6poca desenvolvida

Sabre a irregularidade n ' 03', conv6m mencionar que a questao se encontra em
discuss5o no Ambito do Supremo Tribunal Federal

Por ocasi8o da celebragao do acordo f'ederativo de renegociagao do PAF
(Prograina de ajuste fiscal), em junho de 2016, restou acordado entry Uni8o e Estados
que estes deveriam ]iinitar o crescimento das despesas correntes primarias a inflagao
do ano anterior, medida peso Indict de Pregos ao Consumidor Ample. Nio houve, na
oportunidade, detalhamento quanto a metodologia que deveria ser adotada para tanto

Somente em dezembro de 20 16 entrou eln vigor a Lei Complelnentar Federal n '
156/2016, tends seu art. 4' disciplinado o que estaria fora da previsao do toto de
gaston. As Qnicas exceg6es previstas foram as transfer6ncias constitucionais aos
Municipios e PASEP.

Muitos Estados questionaram a metodologia adotada pda Uniao, especialmente
em se considerando que o detalhamento do tete veio a tina quando os Estados ja
usufruiam das vantagens firianceiras ofertadas pda Uniio e ja nio podiam se opor a
contrapartida exigida

No Estado do Para, a Secretaria de Estado da Fazenda encaminhou expediente a
Secretaria do Tesouro Nacional ponderando que algumas despesas nio poderiam ser
2 "Divergancia da execugao orgament6ria com a politico fiscal aprovada polo pariamento, traduzida na faith de
esforgo e no aparente desprezo peta cumprimento da meta fisca! de resultado prim6rio, que culminaram, no
t6rmino do exercicio de 2018, em deficit prim6rio no montante de R$ 1,432 bilh6es, cuba materiatidade e
magnitude importou em cercc de 12.000 % de descumprimento do resultado prim(ido, comprometendo lada a
regularidade da gestao fisca! do exercfcio financeiro do Governs do Estado

Omissdo no dover de indycar e pronlover a !imitagdo de empenho e nlovimentagao financeira
(contingenciamento de despesas discricion(arias), dianne do quadra deficit6rio apresentado ao tango do
exercicio de 20]8''
4 "Desrespeitar compromisso com a Urtido de superdvit prim6rio firmado no baja do Programs de Ajuste
Fiscal PAF a que se refers a lei 9.496/97, carl possiveis efeitos deieE6rios previstos Ra MP 2.192-70, de 24 de
agosto de 2(WI, que peeve c} descumprintento das lnetas e dos compromisscls fiscais impticard a imputagaa, sem
prejuizo das demais coi tinag6es pactuadas nos contratos de refinancianletato, a titulo de antortizagao
extraardin6ria exigida junior\ence com a prestagao devida, d€ valor correspondente a 0.20 % (vinte cent6simos
por cents) de um doze avon da receita corrente liquids, nos [ermos definidos no art. 2' da Lei Complementar n
1 01, de 04 de nlaio de 2000. correspondents ao exercicio imediatamente anterior ao de referincia, por meta ndQ
c'umprida
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congeladas", pois soaem influ6ncia de superavit fiscal. Tamb6m ponderou sabre as
dificuldades de lidar com os gastos de outros Poderes.

Com efeito, no Oflcio n ' 036/2018/SAFES/SEFA, o Estado pretendeu que a
Secretaria do Tesouro Nacional STN excluisse do toto de gaston as seguintes
situag6es:

a) despesas decorrentes da observfncia do pisa nacional do magist6rio,
previsto no art. 206, Vlll da Constituigao Federal, culos reajustes, nos
termos do art. 5' da Lei Federal n.' 11.738/2008. vinculam-se a fndice
pr6prio e ngo atrelado ao IPCA;
b) despesas relativas a empenhos para pagamento de precat6rios, inscritos a
dada ano, polo Poder Judiciario, em raz8o de condenag6es judiciais
transitadas eln julgado;
c) despesas dos Orgaos dos outros Poderes(Tribunal de Contas do Estado,
Tribunal de Contas dos Municipios, Tribunal de Justiga do Estado,
Minist6rio POblico do Estado), Defensoria Publica do Estado e demais
6rgEios constitucionais independentes existentes no Estado; e
d) gastos com saQde e educag8o superiores aos limites constitucionais, vez
que o minima estabelecido legalmente ja nio atende a demanda quantitativa
e qualitativa da populagao paraense, coma pods ser atestado nos registros
dos Qltimos Balangos Gerais do Estado do Para. A16m desse continuado
increments de despesas, nessas dual areas, arima dos limited
constitucionais mfnimos, apresenta-se tamb6m a gravidade da crisp da
seguranga publica em todo o pals e, em particular no Estado do Para, que
nos obriga, mais do que nunca, a redimensionar e agregar novas despesas
significativamente arima dos limites at6 entio realizados

Em resposta, a STN manteve o entendimento absolutalnente restritivo da Lei
Complementar Federal n ' 156/2016 e orientou o Estado a reduzir as despesas naquilo
que tem liberdade, para compensar o aumento das despesas obrigat6rias e de outros
Poderes.

O Estado da Bahia ajuizou a AWAD Direta de Inconstitucionalidade n.' 5.807, de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, na qual dispute a constitucionalidade do tete de
gastos, considerando que determinadas despesas devem subir automaticamente,
conforme se veriHique superavfr fiscal
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O Estado do Para aderiu a referida ADI, assim coma tamb6m atualn coma
anzfcf ctzriae os Estados de Minas Gerais, Acre, Amazonas, Paraiba, Pernambuco,
Tocantins e Maranhio

A tele desenvolvida polos Estados 6 de que devlin ser consideradas exceg6es ao
Lets de gastos as seguintes situag6es:

a) Casa haha aumento da arrecadagao de impostos polos Estados e DF,
automaticamente dove bayer o aumento da despesa obrigat6ria com saQde e
educagao. Considerando que a Constituigao Federal vincula o gasto com
saQde e educagao a percentual minima incidents sabre o produto da
arrecadagao de impostos, o superavit da arrecadagao necessariamente dove
gerar o aumento de gastos nos referidos segmentos, sob pena de
descujnprimento de normal constitucionais (art. 198, $2', ll e art. 212 da

b) Precat6rios. No mesmo sentido, no casa de aumento das receitas
correntes liquidas, os Estados estario obrigados a aumentar os valores
absolutos gaston para quitagao dos precat6rios vencidos at6 25/03/20 1 5 (EC
94/2016).
c) A Uniio tamb6m este sujeita a um Novo Regime Fiscal de austeridade,
instituido pda EC 95/2016. Referido regime previu exceg6es maid
abrangentes do que as que foram impostas aos Estados e DF. Em name do
principio da isonomia e do pacts federativo, espera-se que as exce96es
conferidas a Uni8o sham tamb6m consideradas para os Estados e DF. Com
isso, Hicaria permitido: aumento de gaston relativos a organizagao e
manutengEio das policias civil e militar e corps de bombeiros; abertura de
cr6dito extraordinfrio para atender despesas imprevisiveis e urgentes; e
d) Aplicagao do principio da intranscend6ncia subjetiva. Em casa de
aulnento de despesa indevida por parte dos Poderes aut6nomos, que as
consequencias do descumprimento da LC 156/2016 n5o sejam aplicadas ao
Estado e DF

CF)

O pedido linainar foi indeferido polo relator do frito, elin. Gilmar Mendes. A
apreciaglio da liminar levou em consideragao as condig6es Rinanceiras especificas do
Estado da Bahia, propositor da agEio. A decis5o de indeferimento, entretanto, tragou
algumas balizas conceituais que podem ser Oteis a tentative de negociagiio ou
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flexibilizagao coin a STN, casa o Estado tenha experimentado superavit fiscal no
tiltimo exercicio

Para melhor compreensao, transcreve-se trechos da decis8o do Min. Gilmar
Mendes na mencionada ADI 5807:

(...) Observe, ainda, que a referida lei foi editada com vistas a amenizar a
grave crime fiscal que aRtou os Estados a partir de 2015. Nesse contexto,
considers essential a limitagao das despesas primarias para o ajuste
estrutural das contas dos Estados, necessirio para evitar novos quadros de
desequilibrio fiscal. Caste contrario, o alivio financeiro proporcionado pelts
beneficios da Lei Complementar 156/2016 teria efeitos meramente
telnporarios nas finangas do Estado.
Nio 6 possivel, ainda, a aplicagao ana16gica do disposed no art. 107, $6', do
ADCT, inclufdo pda Emenda Constitutional 95/2016 (Novo Regime
Fisa\l), acrescentando novak exceg6es a limitagao das despesas em relagao
aquelas previstas em lei.
As situag6es s5o evidentemente distintas.
Em primeiro lugar, o Novo Regime Fiscal vigorara por vinte exercicios
financeiros(art. 106 do ADCT), enquanto que a limitagao prevista no
disposiLivo impugnado s6 teri efeito por dais exercicios Hinanceiros (2018 e

Em segundo lugar, a limitagao constants do art. 4' da LC 156/2016 incide
sabre ujn paralnetro mais restrito. qual sega, as despesas primarias correntes,
enquanto que as do Novo Regime Fiscal engloba today as despesas
primarias(art. 1 07, kaput, do ADCT)
Em simples palavras, as despesas primarias sio as despesas n8o financeiras,
que n8o englobam pagamentos de juros da divida publica
Despesas correntes, por sua vez, s5o as destinadas a manuteng:io (custeio)
das atividades da Administragao Publica. S8o despesas que nio concorrem
para a ampliagao dos servigos ou expansao de atividades da Administragao,
nem contribuejn para a formagao de capital
Dessa fauna, veriHico que as despesas com investimentos nio estio
abarcadas pda limitagao da I ,ei Complementar.
Logo, em anflise preliminar, os regimes s5o incomparaveis
O requerente aflrma, tamb6m, que o crescimento econ6mico provocara
aumento das reccitas, o que, por sua vez, acarretaria aumento proportional

2019)
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nos lijnites minimos das despesas com saQde (12%) e educagao (25%). Tal
aulnento encontrar-se-ia aparentemente vedado polo art. 4' da Lei
Complementar, que restringe o aumento das despesas primarias correntes a
variagao da inflagao com base no IPCA
Tal alegagiio, em cognigao su]naria, tamb6m nio ]nerece pl'osperar.
Em primeiro lugar, a lilnitagiio 6 global, nio atinge despesas especificas.
Portanto, 6 possivel que eventual aumento nas despesas vinculadas sega
coinpensado com a redugao nas despesas nio vinculadas
Por outro lado, como mencionamos, as despesas de capital n5o estXo
sujeitas is lijnitag6es da Lei Complementar. O investimento na rode fisica
do SUS (art. 3', IX. LC 141/2012) ou o gasto com a aquisigao de
equipamentos necessdrios ao ensino (art. 70, 11, LDB), por exemplo, s8o
computados coma despesas infnimas de saQde e educagao, sem incidirem na
restrigao constants da LC 1 56/2016
Ademais, a argumentagao do requerente s6 f az sentido se o aumento
esperado na receita for superior ao IPCA, o que n5o condiz com as
previs6es feitas at6 aqua

Por Hin, no tocante a alegada aus6ncia de limited para os demais poderes e
6rgaos aut6nomos, diftrentemente do que ocorre coin o Novo Regime
Fiscal, entendo que a solug:io para a questao 6 simpler
O Estado-membro, no fmbito de sua autonomia politica e financeira, pods
incluir na Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) comando limitando o
crescimento das despesas primarias dos Poderes, Minist6rio PQblico e
Defensoria Publica a variagao do IPCA, nos mesmos termos da Emenda
Constituciona1 95/2016.(. . .)"

(

Combo visio, embora a limin:lr tenha fido indeferida peso relator da ADI 5807,
alguns argumentos deduzidos pelts Estados interessados foram, de certo modo,
reconhecidos, e modem sel utilizados coma elementos de convencimento e
flexibilizagao em tratativas administrativas com a STN, considerando que 6 o pr6prio
Estado queen dove indicar qualo valor nominal do toto de gasios ao qual vai se
sujeitar.

Assim. ante a incerteza auanto ivalidade dos crit6rios a serem utilizados
pda STN e da tosca dos araumentos do Estado do Pari para iustificar a
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C gu€ 3quiesce o
crit6rio estreito da Uniio.

Em relagao ao alerta referente a irregularidade 04s, este n5o pods prosperar.
O cr6dito suplemental ' se encontra devidamente tratado no art. 43 da Lei Federal

n' 4.320. de 17 de margo de 1964, fn ver6is

Art. 43. A abertura dos cr6ditos suplementares e especiais depends da
exist6ncia de recursos disponiveis para ocorrer a despesa e seri precedida
de exposigao justificativa
$ 1' Consideram-se recursos para o flm deste artigo, desde que nio
comprometidos:
I -- o superavit financeiro apurado em balango patrimonial do exercfcio
anterior
11 os provenientes de excesso de arrecadagao;
111 os resultantes de anulagiio partial ou total de dota96es orgamentarias
ou de cr6ditos adicionais, autorizados em Lei:
IV o produto de opera96es de cr6dito autorizadas, em forma que
juridicajnente possibility ao poder executive realize-las
$ 2' Entende-se por superavit financeiro a diferenga positiva entry o ativo
financeiro e o passive financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos
cr6ditos adicionais transferidos e as operag6es de cr6dito a des vinculadas
$ 3' Entende-se por excesso de arrecadagao, para os Bins dente artigo, o
faldo positivo das dikrengas acumuladas m6s a m6s entry a arrecadagao
prevista e a realizada, considcrando-se, ainda, a tend6ncia do exercicio
$ 4' Para o fim de apurar os recursos utilizfveis, provenientes de excesso de
arrecadagao, deduzir-se -a a importancia dos cr6ditos extraordinfrios abertos
no exercicio.

Note-se que este dispositivo nio faz a restrigao sugerida polo Minist6rio PQblico
de Contas, qual sqa, que em um cen&io de contingenciamento, o cr6dito suplementar
somente seja aberto em viNude de anulagao de despesa.

S "Abertura de cr6ditos suplementares decorrerltes de super6vi $nanceiro ou excesso de arrecadagao em
cendrio de contingenciamento obrigat6rio, os qi.ibis somente poderiam ter side abertos via anulagao de despesa
para garantir a neutraiidade fiscal, de modo Q promoter a corregao da rota de descumprintento do resultado
prlmario
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Colo efbito, o cr6dito suplejnentar por excesso de arrecadagao pods ser aberto
quando "o satdo pasitho das diferengas acu nliladas m&s a }n&s entry a arrecadagao
prevista e a reaiizada, considerando-se, aivida, a telld€ncia do exercicio

Este abertura de cr6dito suplementar, por sua vez, n8o 6 incompativel com o
contingenciamento ou mesjno a anulagao de outros cr6ditos orgamentarios que se
f adam necessfrios ao cumprimento das metas fiscais constantes na Lei de Diretrizes
Orgainentarias.

E nitida a confusio feith polo Parqz£e/ quanto a elsa irregularidade: 6 importante
separar claramente a gestao fiscal da gestao orgamentaria. Os Decretos de Cr6dito
Suplementar sio objetos da Gest8o Orgajnentaria, enquanto o cumprimento da meta e
a necessidade de realizar contingencialnento, em razio da nio realizagao de receita,
diz respeito 5. Gestio Fiscal

Figura-se perfbitamente possivel a exist&ncia de saldo orgamentario e deficit
financeiro, pris o orgamento 6 ujn planejamento que pode, ou nio ocorrer. A
realizagao de receita. por outro lada, 6 ujn faso que se sucede m&s a m6s e pods oscilar
para mats ou para ments. Assim, 6 clara que as tnedidas de contingenciamento sgo
references a gestao financeira, ou deja, dizem respeito a arrecadagao

Sobre a gestao fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 9', 6 clara:

Art. 9. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realizagEio da receita
podera n5o comportar o cujnprimento das metal de resultado primgrio ou
nominal estabelecidas no Anexo de Metal Fiscais, os Poderes e o Minist6rio
PQblico promoverao, por ato pr6prio e nos montantes necessarios, nos trinta
dias subsequentes, limitagao de empenho e movimentagao financeira
segundo os crit6rios fixados pda lei de diretrizes orgamentarias

Ademais, ao se friar orgamento por lucio de cr6dito adicional com fonts eln
saperav//, tem-se necessariamente disponibilidade financeira em conta-corrente porque
o faldo de superav// pressup6e que os recursos disponiveis ja sofreram as devidas
dedug6es resultantes das parcelas relacionadas a divida flutuante

A prevalecer a interpretagao do Pargzfer de Qantas, a Administragao publica
estaria impossibilitada de apropriar, ao orgamento, eventuais excessos de arrecadagao
ou superav/r oriundos de exercicios anteriores, o que, de certs, comprometeria a
continuidade de servigos pablicos eleitos coma prioritarios ou a execugao de despesas
de car&ter obrigat6rio ou que tenham vinculag:io coin uina determinada fonte6.

6 Sobre o fema
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As$im, reaularidade 04
Os alertas referentes is irregularidades 057, 068 e 07P s5o objeto de

representagao especifica do MPC (Processo n ' 2019/50342-2)
A Lei n ' 8.802/18, publicada em 24 dejaneiro de 2019(DOE n ' 33788) trata do

reajuste dos vencimentos concedido aos servidores avis e militares, ativos e inativos.
integrantes dos 6rgaos da administragao direta, das autarquias e das fundag6es pablicas
do Poder Executivo do Estado do Para

A referida norma concedeu reajuste linear de 3% por canto para todos os
servidores avis e militares (ativos e inativos), integrantes da Administragao Direta, das
Autarquias e das Fundag6es POblicas do Poder Executive do Estado do Pari.

lgualmente, reajustou-se em 3% o vencimento base dos cargos em comissiio do
Grupo GEP-DAS e o valor das fung6es gratificadas, no &mbito da Administragao
Direta, das Autarquias e Fundag6es Pablicas, bem coma os valores das gratificag6es''.

'Para cada dotagao 6 indicada a respectiva fonte de recursos e deve raver com- patibilidade entre a fonte e a
finalidade da dotagao, de acordo com o que prescrevem as leis vinculadoras. Em nosso modelo operacional e
normative de elaboraq:ao orgamentaria, nio 6 possivel cancelar parte de uma autorizagio de gasto (dotagao)
concedida com base no uso de determinada receita vinculada para utilizar essa mesma receita em finalidade que
a lei vinculadora (ou a Constituigao) nio permite.
OLIVEIRA, Weder de. Curse de responsabilidade fiscal: direito, orgamento e finan(las pablicas. Belo
Horizonte : Forum, 2013. P. 735.
7 "Rea/usre de vencimenros por infern7ddio de mena alteragdo no sfsrema informarizado de pagamenros, sem
qualquer castro normative, kinda que infralegai, e despido de respaldo em instruments proprio
8 " Ofensa grave d Lei de Responsabilidade Fisca! rnediante a edigdo da Lei n ' 8.802/18 que conceded reajuste
especiftco oos sewidores do coder Executivo, mesmo estarldc} o referido coder no limite prudenciat com gaston
de pessoa}
9 "fdigdo de ato, em especia} }ei de reajuste, nos 61timos 180 dias do mandate, que acarretou aumento de
despesa com pessoal, cliterando ndo apenas os valores absolutes com gaston de pessoal, mas tamb6m sua
proporcionatidade com a Receita Corrente tiquida, degenerando a regularidade da gestdo de pessoat no
exercicio linanceiro
1 0 As gratificag6es estio assam previst.as
.Arts. I ' e 3' g I ' da Lei n ' 6.830, de 13 de fevereiro de 2006
Art. I ' Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer o pagamento da Gratificagao de Complementagao de

Jornada Operational aos policiais avis, em atividade, da Polfcia Civil do Estado, aos policiais militares, em
efetivo exercicio, da Policia Militar do Estado e aos Bombeiros Militares, em efetivo exercicio, do Compo de
Bombeiros Militares do Estado, que atuam na area operacional das corporag6es

i I ' O valor acima fixado, destinado ao pagamento de cada operag5o, para efeito de cilculo da Gratificagao de
Complementagao de Jornacta Operacional seri reajustado anualmente, na mesma proporg:io e na mesma data do
ieajuste concedido ao funcionalismo piiblico estaclual.''

Art. 12 e 12 --B, da Lei n '. 6.563, de I ' de agosto de 2003 , que criou a Gratificagao de Atividade de Mot.orista
GAM, verbis

Rua dos Tainoios, 1 67 1 - Batista Carripos - Bel&m - PA CEI ' 66025 --540 Fong: 3344-273 1
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O reajuste, por sua vez, foi estendido aos inativos e pensionistas, no mesmo
percentual de 3% (tras por cents)

Verifica-se, entao, que foi feita uma revisgo gerd, apesar de constar o Home
'reqzzsre". lsto flea mats clara quando observado que outros Poderes e 6rgaos

aut6nomos editaram leis no mesmo sentido
A retroagao dos efeitos financeiros observou a data-base de 01 de april de 2018,

atendendo o disposto no art. 117 da Lei n ' 5.810/1994'2, de acordo com a tabela de
reajuste malarial, na integra, publicada no DOE n ' 33788. Tal medida tainb6m foi
observada pdas Leis n ' 8.760 e 8.671, ambas de 2018

Art. 12. Fica criada a Gratificagao de Atividade de Motorista - GAM destinada a remunerar exclusivamente os
motoristas de Secretirios Especiais, Secret6rios Executivos e seus equivalentes, Secretarios-Adjuntos e
dirigentes de autarquias e fundag6es do Poder Execudvo
! I ' A Gratificagao de que praia o "kaput" seri no valor de R$ 394,28(trezentos e novellta e quatro reais e vince e
oito centavos) e reajustada por ocasiio do reajuste do funcionalismo estadual. (...)"
'Art. 12-B. Fica instituida a Gratificagio de Desempenho de Gest5o - GDG, devida aos servidores lotados na

Secretaria Executiva de Estado de Administragao - SEAD e na Secretaria Executiva de Estado de Planejamento,
Orgamento e Finangas - SEPOF, cujas fung6es estio vo)tadas is politicas de gestao de pessoas, de logistica e
patrim6nio do Estado, de desenvolvimento de gestao, de satide ocupacional, medicina e seguranga do trabalho e
pericia m6dica para o servidor, de planejamento estadual, de pesquisa e informal:6es socioecon6micas, de
Tesouro Estadual e de gestao contibil e fiscal. (NR)

g 12. Os valores por ponto, para fins de concessio da GDG, servo reajustados no mesmo indice aplicado aos
servidores pablicos do Poder Executivo Estadual
Art. 53 da Lei Ordiniria n ' 7.584, de 28 de dezembro de 2011

Art. 53. Fica criada a Gratificagao de Atividade A6rea -- GAA, destinada a remunerar adicional e exclusivamente
os militares e policiais avis em exercfcio no GRAESP, que exergam a fungao de Piloto de Aeronave, Mec8nico
de Aeronave e Triptllante de Aeronave.

$ 2' Os valores da GAA servo reajustados por ocasiio do reajuste gerd do vencimento do servidor p6blico
estadual

Art. 29 da Lei n ' 7.594, de 28 de dezembro de 201]. -- publicada no DOE em 29.12.2011
:Art. 29. A Gratificag:io de 'H'insito devida aos servidores int.egrantes do quadro de pessoal do DETRAN 6 de

natureza permanente, incidindo o desconto previdenciiirio, com valor nominal, de acordo com o Anexo 111 desta
Lei, e reajustavel no mesmo indice de reajuste aplicado aos servidores ptiblicos do Poder Executivo Estadual.
Paragrafo 6nico. O servidor cedido a outros 6rgios nio tara jus a gratificagio de que trata este arUgo, exceto para
6rgao e/ou entidade que comp6e o Sistema Nacional de Trfinsito. de acordo com o C6digo de 'Hinsito Brasileiro

(...)

(...)

Art. 10-A da Lei n ' 6.813, de 25 de janeiro de 2006 , alterada pda Lei n ' 7.777, de 23 de dezembro de 2013:
Art. 10-A. Fifa instituida a Gratificaq:ao de Desempenho de Apoio a Procuradoria - GDAP, devida mensalmente

aos servidores do Quadra Permanente de Pessoal de Apoio da Procuradoria Gerd do Estado, em fungal da
relevincia do assessoramento t6cnico, administrate.vo e de suporte aos Procuradores do Estado, para que estes
exergam as atribuig6es constitucionalmente estabelecidas

Rua Jos T: }s, 167
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No que concerne ao disposto no art. artigo 37, X, da Constituig5o Federal ';, a
remuneragEio dos servidores pablicos somente podera ser fixada ou alterada por lei
especifica, observando-se para tanto, sua revisit gera] anual, concessio de maneira
ison6mica e sempre na mesma data.

Ante o exposto, egularidades Do 05.
06 e 07.

''n 3.2. QUANDO AS RECOMENOAQ6ES

3.2.1 Controls Intemo do Poder Executive

g 6' Os valores por ponto, para fins de concess5o da GDAP, servo reajustados no mesmo indice aplicado aos
servidores p6blicos do Poder Executivo Estadual e variario no intervalo de

2.8.6-Art. I ' da Lei n ' 7.794, de 14 de janeiro de 2014:
Art. I ' Fica criada a Gratificagao de Desempenho de Atividade Socioeducadva - GDAS, devida aos servidores

lotados na Fundagao de Atendimento Socioeducativo do Pari- FASEPA
Paragrafo dnico. A GDAS tem por finalidade incentivar o aprimoramento das agnes dos servidores e a melhoria
da qualidade dos servigos prestados pda F,ASEPA, e seri concedida de acordo com o cumprimento de metas
nsdtucionais e desempenho individual

Art. 13. Os valores por ponto, para fins de concessio da GDAS, servo reajustados no mesmo indice aplicado aos
servidores p6blicos do Pcnder Executivo Estadual."

i 4' do art. 61 da Lei Complementar n ' 022, de 24 de janeiro de 1994

$ 4' Fica instituida na Policia Civil do Estadc, do Pari a Gratificagao por Plantao, destinada a gratificar policiais
que exercem suas atividades na area operacional. (NR)."
.Art. I ' da Lei n ' 6.106, de 14 de janeiro de 1998 :
Art. I ' - Ficam criadas, no 5mbito da Administragao Publica Estadual, as Gratificag6es de Plantio e de

Sobreaviso destinadas is categorias funcionais que exercem suas atividades profissionais em hospitais, em
unidades de internagao, de urg6ncia e emerg6ncia, em unidades de hemoterapia, em unidades prisionais e em
unidades de internagao de menores e adolescentes infratores
Art. 8' - Os valores do plantar e do sobrea'miso seiko reajustados na mesma 6poca e pelo mesmo indice do
reajuste concedido ao funcionalismo p6blico estadual
1 1 Lei n ' 8.7(50 de 18./09/2018. DOE N ' 33.703, de 19/09/2018 .. Ementa: Dispde sobre a Revis5o Gerd Anual
da Remuneragao dos servidores do coder .Judicigrio do Estado do Pari.
Lei n ' 8.671, de C)4/07/2018 - DOE N ' 33.651, 06/07/2018 .- Ementa: Disp6e sobre a Revisio Gerd Anual da
Remuneragao dos servidores do Tribunal de Costas do Estado (]o Pari para G ano de 2018.
12 Art. 117 - A rex/isio Bela! dos ve1lcimentes dos servidores ci'v'is seri feita, peso inenos, nos memes de abril e
outubro, com vigencia a parter desses moses.
1 3 Art. 37. (...)
X - a relnunerag:io dos servidores pablicos e r, subsidio de que grata o li 4' do art. 39 somente poclerao ser fixados
ou altelados por lei espet:ifica, observada a ini.ciativa privabva em coda caso, assegurada revisio gerRI anual
$glnore na mesma data e sem disting5o de indices;

Rua dcs I'amoios. 167 I -- f3atistii Campos -- Bc16m -- P.A CEP 66025 --540 Pane: 3344-273 1
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No que se refers As recomendag6es n ' 1, 2 e 4, que tratam do fortalecimento do
controls intemo do Poder Executivo estadual, a atual gestao tem buscado enrobustecer
as atividades da Auditoria Gerd do Estado, no que se destaca: a) expedigiio de
Instrug6es Norjnativas que tem orientado os 6rgaos e entidades da Adininistragfio
estadual ''; b) apjicag:io do Decreto n ' 2.289, de 14 de dezembro de 2018, que
regulamenta a Lei Anticorrupgao; e c) celebragao de acordos de cooperagao com
diversasinstituig6es p6bicas

Quanto a recomendagao n ' 03, Gabe dizer que ela ja foi objeto de auditoria
especifica do TCE (Processo n ' 2017/10434-6), em que a Corte de Contas ja havia
determinado a instituigao do Portal de Compras do Estado. lsso ja foi atendido pda
edigao do Decreto n ' 2.313, de 27 de dezembro de 2018, que "ragu/amen/a o Por/a/
de Colnpras Governalnentais do Estado do Para, } o dmbito da Adminisfragao
Estadual Direta e i?!direta, inclusive das Empresas P&biicas e Sociedade de Economic
Miata do Estado do Para

Logo, .

3 .2.2. Planejamento e ExecugEio Orgamentaria

3 .2.2. I .RenQncia de Receitas

''x
14 Pari. Auditoria Gerd do Estado (AGE). Instrugao Normativa 003 de 15/04/2019. DOE N ' 33.863, de
30/04/2019

Ementa: Disp6e sobre recomendag6es na aplicaq:5o da Lei Federal n ' 13.019/2014, do Decreto Estadual n ' 1.835:
de 05.09.2017 e do Decreto Estadual n ' 21, de 14.02.2019 na celebragao de Parcerias entre a Administragao
Publica Estadual e as Organizag6es da Sociedade Civil - OSC's a serem observados por 6rgaos/Entidades
.ntegrantes e componentes do Sistema de Controle Intemo do Poder Executivo Estadual
Pari. Auditoria-Gerd do Estado (AGE). Instrugao Normativa 002 de 26/03/2019. DOE N ' 33.835, de
27/03/2019.

Ementa: Disp6e sobre o dever de fiscalizagao da Administragao Publica na contratagao de servigos sob o regime
de execugao indireta e adog:io de medidas para prevenir o risco de responsabilidade subsidiiria a serem
observados por 6rgaos/Entidades integrantes e componentes do Sistema de Controle Interns do Poder Executivo
Estadual, com vistas a disciplinar a organizag:io sist6mica que esb sujeita a oriental:ao normativa, a supervisao
16cnica e a fiscalizagio especifica pda Auditoria-Gerd do Estado, recoment:la-se um Controle Inferno mats
atuante e independents objetivando prevenir agnes ilicitas, incorretas ou impr6prias para a Administragao

Para. Auditoric3-Gerd do Estado (AGE). !nstrugao Norli'lativa I de l0/01/2019. DOE N ' 33.781, de 15/01/2019
Ementa: RESOLVE: Estabelecer os i)rocedlmentos relatives is necessidades de regulamentar a jornada de
Erabalho e aferir as$iduidade e a pontualidade dos (as) Sewidores (as) nos (as) Organs / Entidades do Poder
E;cecutivo Estadual visando a efici6ncia e a qualidade do seivigo ptiblico

Rua dos Tamoios, 1 671 - 13atista Campos " Bel6m .. PA CEP 66025 -540 Fore: 3344-273 1
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As recomenda96es 5 a 10 silo objetos de representagao especifica do MPC
(ProGesso n ' 2018/5 1673-5), que ja foi devidamente respondida polo SecretArio de
Estado da Fazenda. N8o obstante, Gabe leger algulbas considerag6es.

Em observfncia &s disposig6es do art. 14 da Lei Complementar Federal n '
IO1/2000, a UEFA elabora, anualmente, demonstrag6es referentes is rendncias de
receitas decorrentes da concess5o de beneficios fiscais e impactos orgamentario-
financeiro na estimativa de receita

Essen demonstrativos e suas respectivas metodologias comp6em os anexos
de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orgalnentarias (LDO) e da Lei Orgajnentaria
Anual (LOA) t6m respeitado rigorosamente as recoinendag6es constantes do Relat6rio
de Anflise das Contas do Governs, publicado anualmente polos referidos 6rgaos, t6m
orientado os trabalhos da Secretaria da Fazenda no que diz respeito a metodologia de
elaboragao do Demonstrativo de Estimativa e Compensagao da RenQncia de Receita

Ao avaliar as contas do Governo reference ao ano de 20 15, por exelnplo, o TCE
reiterou recojnendagfio de que o Demonstrativo de Estimativa e Compensagao da
RenQncia de Receita da LDO apresentasse medidas de compensagao de renQncia em
conformidade com modelo estabelecido pda Secretaria do Tesouro Nacional
(Relat6rio de Anflise das Contas do Govemo 2015, pag. 270, recomendagao n ' 13,
disponivel no sftio do TCE). Recomendou, ainda, que no refbrido Demonstrative ngo
fossem incluidas modalidades de concess8o de renQncia de receita de carfter gerd,
conforms o disposto no art. 14 da LRF. Por considerar que os benefTcios concedidos
no &mbito do CONFAZ se caracterizajn homo de car&ter gerd, a SEFA passou a n5o
dais exibir essas informag6es na L])O e na LOA

O Relat6rio de Anglise das Contas do Governs referente ao ano de 2016 n8o
apresentou Denhi ima recomendagao quando aos demonstrativos de renQncia de receita,
indicando que as alterag6es promovidas pda UEFA atenderajn is recotnendag6es do
TCE references ao exercicio anterior.

Na avaliagfio das Contas do Governs ref'erentes ao ano de 2017, foram
formuladas dual novas orientag6es (Re:at6rio de Anflise das Contas do Governs 201 7,
pag. 222, recomendag6es n ' ll e 13, disponivel no sino TCE), recomendando que
conste na LOA mem61'ia de cflculo da receita, contends os valores das renQncias de
receita excluidas e sua proporcionalidade por Regiao de Integragao. :bb
recomendag6es tbrain atendidas pda:bElA na elaboragao dos demonstrativos para a
LOA 2019 (LOA 2019 Vol. ll OGE, paginas 301 a 318, disponivel no sino
seplan.pa.gov.for e Hs. 49 a 52)

Ru!\dos ios, 1 67] - Batista Campos - Be16n} - PA CEP 66025 -54Q Foi
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Por ocasiio da elaboragao disses demonstrativos, a UEFA optou por incluir os
\alores relatives &s renQncias de receitas decorrentes de Regimes Tributfrios
Di6erenciados RTD, conforms entendimento de que eases beneficios n5o seriam de
carfter gerd.

Cube informar que os empreendimentos incentivados no fimbito da Politica de
Incentivos do Estado, sio sempre inclufdos nos Demonstrativos, coma pods ser
observado no item ll Metodologia e Mem6ria de Cflculo da RenQncia de Receita.
constants dos Anexos da LOA 2019 METODOLOGIA E MEMORIA DE
C.4LCULO DE PROJEG6ES DAS RECEll'AS E DAS RENUNCIAS FISC,US,
reproduzido abaixo. Vale ressaltar que, no cflculo das prcjeg6es de receitas, foram
expurgados os valores dos beneficios fiscais, de carfter nio gerd, concedidos polo
Estado. Para 2019, o valor expurgado (renancias fiscais) totaliza R$ 491,0 milh6es,
referente a estimativa de impacto dos benefTcios fiscais concedidos, conf'orme quadra
abaixo

EST[NIATi[/A E COMPENSX cAo DA REN©NCIA nE RZCZITX (20]9 A 202]1

TRIB
UTO

MODAL I PROGRAMAS/
IDADE I SETORES

RENONCIADERECEITAPREVISTA

2019 1 2020 1 2021
COMPENSAgA

0

CREDIT
0

PRESUM
IDO

LEIS 6.489/2002 77.026.070,29
E 6.91 5/2006

AGROINDUSTR
IA

EM

'1

80.107.113,11 83.311.397,63

[.E] 6:489/2002 E ]6.913/2006
INDUSTRIA

GERAL

LEIS 6.489/2002 ! 12.371.853,37 1 i2.866.727.50
E 6.915/2006

ACKOtNDUSTR
IA

LEI 6.489/2002 E1 45.217.5G8,46
6.913/2006 -

INt)USTRIAEM
GERAI.

ICMS Esses benefTcios
Hiscais n8o

comprometem as
metas fiscais

estabelecidas polo I
Estado, uma vez

que foram I
expurgados do I

Cglculo de receita.
conforms definido
no inciso I do art.

14 da Lei
Complementar n '
101/2000 (Leide i

KEDUQ
AODE
BASE

DE
CAL,CUL

0

13.381.396,60

47.026 208,80 1 48.907.257,15

LEI 6.572/2003 -.
,EI SEMEAR

F-
!77.379,29
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OUTROS

REGIMES 220.501 .755.14
TRIBUTARIOS
DIFER{JINCIAD

OS-RTD

ISENQA LEI 6.017/1996- l4.i27.7S3,78
O I LEllPVA

ISENGA I LEI 5.529/1989 - 49.719,07
O I LElITCD

229.321.825,35 1238.494.698,36

TCD

4.292.895,13 4.464.610,93
Responsabilidade

Fiscal)

51.707,83 53.776,15

TOTAL 491.003.077,86 510.643.200,97 1531.068.929,01

Ponte: UEFA, SEPLAN, SEMEDE E FAPESPA

Nota-se que quake a totalidade dos valores expurgados a titulo de rendncia de
receita retire-se ao Imposto sabre Circulagao de Mercadorias e sabre Prestag6es de
Servigos de Transports Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagao ICMS e
concentra-se em dais programas: Leis da Politica de Incentivos ao Desenvolvimento
Socioecon6mico do Estado e Regimes Tributfrios Diferenciados -- RTD

Para a estimativa da renQncia fiscal relativa a Politica de Incentivos do Estado
lorain considerados os valores referentes is proleg6es de renQncias de beneficios
fiscais (cr6dito presumido e redugao de base de calculo) de projetos concedidos is
empresas no ano de 2017. Informados pda SEDEME Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econ6mico, MineragEio e Energia, esses valores foram segmentados
em duas categorias: agroindastria e indQstria em gerd

No cano dos Regimes Tributaries Diferenciados RTD, a estimativa da
ren6ncia foi realizada a partir de levantamento, nas notas 6lscais eletr6nicas referentes
ao ano de 201 7, dos produtos/segtnentos contemplados com os regimes di6erenciados.
O valor da renQncia estimado 6 igua! a difbrenga entry a arrecadagao observada coin a
apiicagao do RTD e a arrecadagao no regime padrao, sem o referido regime tributfrio
especial, Os vatores referentes ao ano de 20 1 7 est8o apresentados a seguir

RTD - RENUNCIA SEGMENIADA

INFORMATICA
MEDICAMENTOS 1 27.467.62 1.5 1
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PALMITO 1.202.598,20
CARNE 73.132.999.82

A:lACADISTA E \AREJISTA
TOTAL

97.370.775.64

204.082.361,79

Os valores da renQncia apurados no RT[) para o ano de 2017 foram proletados
para os anos seguintes (2018 a 2021) com a utilizagao do Indict de Pregos ao
Consumidor Ample estimado pda Fundagao Amaz6nia de Amparo a Pesquisa

Para o cflculo das renQncias de Imposto sabre a Propriedade de Veiculos
Automotores e Imposto sabre a Transmissio de bens Caz/sa mor/is e Doagao, apurou-
se o valor efetivo da renQncia fiscal observada em 2017 para dada tribute. Os valores
referentes aos ands seguintes (2018 a 2021) foram projetados com a utilizagao do
IPCA estimado pda FAPESPA

Logo,
fnt Q gye 6 Dreconizado

I)elo Tribunal de Contas do Estado
Quanto ao demonstrative de gastos tributaries, 6 necessfrio que a SEF4:

rlBado na reit)osha a
representagfio n ' 2018/51673-5

No que se retire &s medidas de colBpensagao &s renQncias de receita, a SEFA
nio adota, homo medida de compensagfio is renancias, os ajustes na programagao
orgamentaria e financeira da despesa publica nem o excesso de arrecadagao.

Ao inv6s disso, elsa Secretaria da Fazenda considers (expurga) os valores
references ds renOncias por ocasi5o do c6.1culo das estilnativas de receitas, em
observfincia ao inciso ] do art. ]4 da Lei de Responsabilidade Fiscal e seguindo
modelo da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais Anexo de Metas Fiscais,
02.07.00 Demonstrativo 7 Estilalativa e Compensag5o da R enQncia de Receita).

Assim, tamb6m nfio.]!4 nada & repay'aJ:po modo colllo f EstadQ::dQ::Pari
tem aramado a compensac£io de rentlncia de receita

Quanto ao aspects durag5o dos incentives fiscais, a recomendagiio do MPC nRo
tem atnparo nas normas tributgrias ou de direito financeiro.

Os benetTcios fiscais relatives ao ICMS s8o discutidos e aprovados no fmbito
do CONFAZ, sends que, atualjnente, di\ ersos conv6nios aprovados preveem puzo
detenninado de truigiio, ern hora outros sejam concedidos por puzo indeterminado

s, 1671 -- Batista Citmpos " Bet6n} .- PP. CEP 66025 --540 1;o
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Ap6s sua concessao, os beneficios Hiscais concedidos sio permanentemente
moniLorados por asta SEFA, e sempre que flque constatado que os beneticios
concedidos estio causando alguma esp6cie de distorgao, 6 avaliada a necessidade de
alteragao normativa de forma a ajustar esse quadra distorcido.

Por sua vez, a Lei Cojnplementar Federal n ' 160/17 prove, para os incentivos
fiscais, prazos de ftuig5o que variam de um a quinze ands, a depender do lipo de
atividade econ6mica beneficiada

A Lei n ' 6.489/2002 disp6e sabre a Politica de Incentives ao Desenvolvimento
Socioecon6mico do Estado do Para, puja Comissio de Incentives 6 presidida pda
Secretaria de EsLado de Desenvolvimento Econ6mico, Mineragao e Energia
SEDEME e composta palos titulares da Secretaria de Estado de Ci&ncia, Tecnologia e
Educagao T6cnica e Tecno16gica SECTET, da Secretaria de Estado de Fazenda --
UEFA; da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuario e da Pesca
SEDAP, da Secretaria de Estado de Meir Ambiente e Sustentabilidade SEMAS. da
Secretaria de Estado de Educagao SEDUC, da Companhia de Desenvolvimento
Econ6mico do Estado do Para CODEC, do Banco do Estado do Para S/A
BANPARA e da Procuradoria Gerd do Estado PGE

Os pedidos de incentives fiscais do ICMS apreciados no fmbito da Lei n '
6.489/2002 s5o analisados casa a casa pda Comiss5o de Incentives, mediante proUetos
econ6micos. Eases proletos, por sua vez, s5o submetidos a anflise t6cnica pr6via.

Ao conceder o benefTcio de fonda individualizada, sio analisadas a ren6ncia e
as contrapartidas pda Comissio de Incentives, vista que o investimento industrial 6
diversiHlcado e pods envolver incentivos pr6-operacionais coho os investijnentos no
imobilizado (geralmente tnaquinas e equipainentos de alto valor)

Jf os Regimes Tributfrios Diferenciados RTD sio disciplinados pele
:tegulamento do ICMS e voltados para o segments econ6mico, cuba gestao e controls
s8o exclusivamente da SEFA, sem participagao de outros 6rgaos de govemo. Trata-se
de beneficio com carla tributfria ja definida no Regulamento do ICMS (ato
normative) e o Termo de Regime (ato concessivo) ja pclssui clfusulas padronizadas
para todos os contribuintes conconentes do ]nesmo seglnento econ6mico. Os atom

normativos e concessivos foram convalidados pda Lei Complementar Federal

A UEFA, iguaimente, mant6in na sua atual estrutura organizational dual
unidades intemas que realizam gestao e controls de beneficios Hiscais dos ICMS. S8o
das: a) a C61ula de Padronizagao de Procedinlentos de Fiscalizagao, vinculada a

160/2017

''1
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Diretoria de FiscalizagEio; e b) a C61ula de Anflise e Acompanhamento de Incentivos e
Beneficios Fiscais, vinculada a Diretoria de Tributagao

Desta feita, e Contas para que o Estado do
f€ntivos fiscais 6 descabida

.inclusive em cumprimento a
$ypracitada Lei n ' 6.849/2002

Quanto ao assunto referente ao registro contfbil das renQncias de receita,
levantado polo MPC, encontra-se eln estudo pda Secretaria do Tesouro Nacional com
os Estados ftderados, a AssociagEio dos Tribunais de Contas e deinais representantes
de instituig6es pablicas e privadas.

A partir da conclusEio destes estudos, a S'lN editarf uma Instrugao de
Procedimentos Contfbeis (IPC) tratando exatamente sobre os procedimentos contAbeis
padronizado nacionalmente sobre a renQncia de receitas

Delta inaneira, a..rfCQlat!!dglcgQ llg MPC ainda nio node ser atendida nor
falta de parfmetros para a sua realizacio

3.2.2.2.Despesas de Exercicios Anteriores

O Estado do Para, pda atual gcstao, tem coma premissas buscar o
aprimoramento de suas condutas coin o fim de implementar as melhores praticas
disponiveis quando a materia orgamentaria, visio que o aperfeigoamento das praticas
adlninistrativas, por certo, n5o 6 apenas um anseio, mas sim 6 um dover constitutional,
decorrente do principio da efici6ncia.

Registra-se, entao, que a atual gestao envidarf esforgos para que a incidCncia de
Despesas de Exercfcio Anteriores sqa reduzida a nfveis mfnimos, tendo ein vista que,
por ser uma despesa ngo prevista no orgamento vigente, acabam por comprimir parte
da execugao ordingria das despesas progra i'nadal na LOA.

Entretanto, 6 inquestionfvel que a incid&ncia de um valor considerdvel de DEA
ocorreti por uma falha na execugao da despesa na gestao passada, ainda que ja se tenha
aquela 6poca. regulamento inferno quando ao t6rmino de exercicio, que eram
materializadas pda edigao de portarias conjunta daAGE, SERA e SEPLAN.

a stimativa
na LOA. dos valores de DEA.

O puzo para encaminhamento do Projeto de Lei Orgamentaria finaliza no ings
de setembro, conf anne estabelece o art. 204 da Constituigao do Estado do Para's. Un)a

1 5 Art. 204
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vez que o DEA deconente da aplicagao da supracitada Portaria Conjunta que era
anualmente editada decorrida do encerramento do exercicio (m6s de dezeinbro):
nostra-se que 6 virtualmente impossivel que se estime o total de DEA a ser pago no
exercicio seguinte

3 .2.2.3. Taxa de Fiscalizagao Mineral

Observa-se na representag:io ministerial nitida opgao interpretativa no sentido
de que as tapas sio esp6cie tributfria nio s6 vinculada a prestagao de um servigo
pablico ou ao exercicio do poder de policia, coma tamb6m de arrecadagao destinada
ao custeio das mesmas atividades

Quer isso dizer que, dentro do quadra normative que delimita as interpretag6es
possiveis, o Pargi/er de contas optou por aquela mais prqudicial aos interesses do ante
federativo que integra, aproximando-se bastante da argumentagao langada pelts
contribuintes nas agnes contra exag6es

Importa de initio destacar que nio ha em texto de lGiC nem mesmo no da
Constituigiio Federal nonna que, de forma literal, estabelega genericamente a
destinagao do produto da arrecadagao das taxas a atividade do Poder PQblico que
tnspirou a sua criagao

Ao contrario, o C6digo Tributgrio Nacional, no art. 4', 11, ao dispor sobre os
crit6rios de identificagao da naturezajuridica dos tributes, vaticina

Art. 4'. A natureza jurfdica especifica do tribute 6 detenninada polo Cato
gerador da respectiva obrigagao, sends inelevantes para qualiHica-la:

11 a destinagEio legal do produto da sua arrecadagao
(

Not&vel a utilizagao, polo legislador, de expressao semintica t5o eloquente que
despreza, descarta, inutiliza a destinagao dos recursos arrecadados homo crit6rio
!binimamente vflido para a determinagao da g6nese dos tributes, entry os quaid
obvianlente se inclui a taxa.

Ein outros termos, o CTN estabelece que a taxa n8o deixa de ter elsa natureza
jurfdica (de taxa) somente e tio somente porque o produto da sua arrecadagao 6 ou foi

g 5'. Os orgamentos anuais servo submetidcs a apreciagio da Assembleia Legislativa at6 o dia trinta de setembro
e aprovados at6 o final da sessio legislativa, sencio que o respectivo projeto de lei sera acompanhado de
demonlgfltivqWglgWljzado.e:sgQ}Ppllb.4p.!fEEl!!.e-dflpfllB
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destinado a outra atividade estatal desvinculada do exercfcio do poder de polfcia ou do
servigo pablico prestado ou pesto a disposigao do contribuinte, de forma divisivel

Na verdade, a regra posiLiva prevista no CTN diz respeito apenas a vinculagfio
do fhto gerador a uma atividade estatal diretamente refbrida ao contribuinte. Assim. o
art. 77 do C6digo sinaliza que as tapas "f8nz co/nolaro gerador o exert/cio reFEr/ar da
coder de poLicia, OLI a sua utilizcigao, efetiva Ol{ patertcial, de servigo pablico
:specgico e divistvet, prestado ao contribuinte ou pasta a sua disposigao

A interpretagao conjunta dos arts. 4', 11, e 77, amboy do CTN. da conta de
revelar que esse carfter vinculado do tribute se manifesta exclusivamente na sua
correlagao com o cato gerador. Mister distinguir com clareza a hip6tese de incid&ncia
vinculada da arrecadagao destinada

As taxas sao, portanto, esp6cie de tribute de hip6tese de incid6ncia vinculada,
has n5o de arrecadagiio destinada

Obvialnente, nada impede que o legislador imponha essa vinculagao no texts da
respectiva lei. valendo-se, inclusive, da inLerpretagEio a rand'af/o lenszr da regra do art
167, IV. da Constituigao Federal, o que n&o ocorre na Lei Estadual n ' 7.591/2001.

Importante ressaltar que esse dispositive constitutional se limita a vedar a
vinculagiio da receita de impostos, mas n2o a impde quanto &s outras espCcies de
exigfnciatributaria

E justamente o quc concluiu o Prof. Hugo de Brita Machado, em parecer
exarado em resposta a consulta formulada polo entio Vice-Govemador do Estado,
Prof. Dr. Helenilson Pontes, a respeito da constitucionalidade da TFRM:

E certs que a Constituig:io Federal, em seu art. 167, IV. veda 'a vinculagao
de receitas de impostos a 6rgao, funds ou despesa ', com as ressalvas que
estabelece. Tal vedagiio diz respeito a impclstos. Ngo a taxas. E chega a ser
indiscutf\el que a rekrida regra da Constituigao, por exclusao, autoriza a
vinculagao da receita oriunda de tapas. Trata-se: por6m, de autorizagao, n5o
se imposigao.

Quando quid o legislador constituinte expressalnente decretar a vinculagao da
receita de uma taxa a uma dctenllinada finalidade, ele fbi eloquente c especifico, coma
se vC do art. 98, $2':

Art. 98. A Uniao, no Distrito F'ederaic nas Territ6rios, e os Estados clriario
( )
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$2'. As costas e emolumentos servo destinados exclusivamente ao custeio
dos serviQos afetos is atividades especificas da Justiga". (Inclurdo pda
Emenda Constitutional n ' 45. de 2004)

Aquie somente aqui6 possivel censurar o uso pda Administragao de recursos
da cobranga da taxa de custas e emolumento judiciarios com agnes e servigos diversos
daqueles que justiflcaram a sua implementagao. Mas nada ha que permita aplicar essa
regra de modo gen6rico a qualquer outra taxa

E sabre isso, afigura-se valiosa a ligao de Ricardo Alexandre

O primeiro panto importance 6 nio confundir asta classificagao com a
anterior (quanto ao cato gerador). La, o divisor de aguas 6 se a situagao
definida em lei coma necessfria e suHlciente para o surgimento da obrigagao
de pagar tribute 6 uma atividade do Estado ou um cato do contribuinte
Aqui, a preocupagao 6 com a liberdade que o Estado possui para definir a
aplicagao do produto da arrecadagao

As taxas e contribuig6es de melhoria sio tributes puja arrecadagiio pode ou
n5o ser vinculada a determinada despesa, de acordo com opgao
discricionfria do legislador, salvo as custas e emolumentos (taxas
judiciarias, segundo o STF), uma vez que a EC 45/2004 introduziu um $ 2'
do art. 98 da CF/1988 estipulando que as custas e emolumentos servo
destinados exclusivamente ao custeio dos servigos afetos ds atividades
especiHicas da Justiga
I'ode parecer estranho afirmar que as taxas n8o t6m sua receita
obrigatoriajnente vinculada a atividade que confjgura seu cato gerador
(policia ou servigo). Contudo, o servigo pablico e o exercicio do poder de
poifcia modem ser custeados com recursos do orgamento e o valor
arrecadado com a tax.a ser destinado aos cofres pablicos para cobrir outras
despesas orgamentarias. Nornlalmente, a vinculag:io ababa ocorrendo, mas
por opgao do legislador. que poderia decidir pda n5o vinculagao.

( )

No ja referido parecer, Hugo de BI'ito Machado chega exatainente a mesma
cane\usRo-. "Esse destinagao f uyK ato politico do Governs do Estado do Pai'd,
stiblnetido apeiaas ao regrw?!onto da atividade $nanceira governatnentai"
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Alias, sempre que o STF se debrugou sabre a anflise do carfter vinculado das
taxas, nunca o fbz sob o signo da indagagao que constituio heme deste processo.

As interveng6es do Pret6rio Excelso a esse prop6sito sempre tiveram homo
cenfrio a constitucionalidade da taxa em sia partir do conhonto entry as caracterfsticas
peculiares de dada uma delas (base de calculo, aliquota ou valor absolute etc.) com o
seu fate gerador, ora exigindo a exist6ncia, ainda que meramente formal, de uma
estrutura minima ou de uln Gusto voltado a consecugao do servigo divisivel ou do
exercicio do poder de policia; ora exigindo uma proporcionalidade entry esse Gusto e o
valor fixado em lei

Mas nunca, em nenhuln molnento, declarou a inconstitucionalidade de uma taxa
porque o produto da sua arrecadagfio, ainda que residuo de superdv//, pudesse ser
usado na liquidagao de despesas estranhas a finalidade para a qual foi criada.

Ao reverse, ha precedents permitindo o uso disses recursos a Hlnalidades
estranhas ao nlnanciaEnenLO do exercicio do Poder de Policia, desde que na mesma
esfera de Poder (Judiciario), ex vi, ADI 2.059/PR (DJ 21.9.2001), Rel. Min. Nelson
Jobim, de cujo veto se extrai que: "r...) d possfve/ a deaf//zaf o da prods/o da
arrecadagao da taxa para 6rg&o pfblico nda estranho aos serv gos nolariais.

Naquela assentada, o Tribunal analisava se era constitutional verter os recursos
oriundos da cobranga de taxa de flscalizagao sabre a atividade notarial e de registry em
favor do custeio de variadas atividades do Poder Judiciario, titular da atividade de
fiscaiizagao dos cart6rios

Referida orientag£io voltou a ser sultagada pele Supremo no julgamento da ADI
3643/RJ, RelaLor Min. Carlos Britto, ocasi5o eln que o Plenfrio da Corte assentou que:

E constitutional a destinagao do produto da arrecadagiio da taxa de policia
sabre as atividades notariais e de registry, ora para tonificar a musculatura
Jesse ou daquele 6rgiio do Poder Judiciario, ora para aportar recursos
financeiros para a jurisdigao em si mesma. O inciso IV do art. 167 da
Constituigao passa ao largo do instituto da taxa, recaindo, isto sim, sabre
qualquer modalidade de imposto. (. . .)"

Por outro lada, today as ref'er6ncias a uma necessfria vinculagao, constantes,
aquie acola, de decis6es da Supreme Corte foram f'eitas em ohzfer d/crzzm, ou deja,
lneras anotag6es marginais de suporte do raciocinio do Ministry votante, nero

determinantes da disposigao do respective julgado; nunca combo raffo decfdendf.
Retomando a perscrutaQao da doutrina, o Prof. Roberval Rocha destaca que:
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'E ideal que os valores arrecadados pdas taxas sejatn utilizados na
manutengao dos servigos a que ela se refers, entretanto, coma se trata, via
de regra, de uma esp6cie tributfria de arrecadagao n8o vinculada, ou sqa, a
utilizaglio do produto de sua arrecadagiio 6 discricionfria para o Poder
Executive --, nada impede que os recursos sham utilizados em outras contas
orgamentarias:

Hugo de Blitz Machado Segundo, seguindo elsa mesma trilha de interpretagao,
ahttma. "A natureza 'n&o viKcutada ' do imposto n&o este propriaitterlte tigada ao
destiny dado ao produ£o com ele arrecadado(CTN, art. 4'), mas coRI a circunst&ncia
de que o cato gerador do imposto n&o es£d tigado a nenhuma atividade estatai" .

Ao discorrer especificamente sobre a vinculagao de receitas tributarias, Andre
Castro Carvalho enfrentou o tema da seguinte forma

(...) a predeterminagao de despesas ou de algum escopo dove se dar por
instrumento normative que nfio deja a pr6pria lei orgamentaria (empregada
aqui em sentido late, englobando, no Pals, o plano plurianual, a lei de
diretrizes orgamentarias e a lei orgamentaria anual), pris faso contrgrio
syria mera especializagao das receitas, e n&o vinculagao p
ropriamente dita.

Dai se infers outra caracteristica da vinculagao: ela dove ser positivada, ou
sda, faz-se mister haver prcvisao normativa expressa que obrigue o agence
pablico a predestinar os recursos a etta ou aquela atividade. Caste contrario,
nio haverg amarras legais ao nestor da coisa publica (administrador ou
legislador), deveiido scguir a regra gerd da alocagao de recursos segundo as
prioridades definidas na pegs orgamentgria.

)

( )

De tudo quanto exposto, conclui-se nio raver, no memento, nenhuma decis&o
do Supreme Tribunal Federal em controls concentrado de constitucionalidade que
reconhega carfter destinado a arrecadagiio da esp6cie tributfria taxa. Da mcsma forma,
na doutrina encontrain-se posig6es tanto em uln sentido, quanto em outro.

Ante o exposto, !!ig.fg.!Dgg!!:g!!L£4blyfis as recomendag6es do MPC sobre a
TFRM
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3 .2.3 .Demonstrag6es Contfbeis

O MPC entendeu que ha necessidade de reaparelhamento e reestruturagao dos
6rgfios de arrecadagao do Estado, ou sega, UEFA e PGE/PA, bem homo que sejam
envidados esforgos para aumentar a capacidade de recuperagao dos cr6ditos tributfrios
e nio tributfrios inscritos eln Dfvida Ativa.

Pede a recomendagao, ainda, de que sejam identiHlcadas as origens dos cr6ditos
e a causa do neil pagamento, a Him de que o Estado possa, de forma proativa, rover sua
politica tributfria

Pena o Pargzzer de Contas, contudo, em buscar informag6es atualizadas sabre o
funcionamento dos ref'eridos 6rgaos

Primeiramente, 6 precise salientar que a forma traditional de cobranga dos
cr6diLos do Estado 6 fella por ineio do ajuizamento da aWaD de execugao fiscal. Apenas
nos anon de 20]7 e 2018 forum ajuizadas l0.855 execu96es niscais, para cobranga de
aproximadamente cinco bilh6es de reais.

E sabido que, historicamente, o percentual de recuperagao da Divida Ativa pda
via judicial, de todos os antes federativos, 6 bastante baixo. Coma forma de conferir
maier efici6ncia a tal recuperagiio, foram criados diversos nQcleos no &mbito da
Procuradoria-Gerd do Estado, a saber

a) Ndcleo de Intelig6ncia Fiscal NIF

O NIF foi criado em setembro/20 16, por meio da Resolugao n ' 169 do Conselho
Superior da Procuradoria-Gerd do Estado, no intuito de alcangar maier efici6ncia na
recuperagao da Divida Ativa do Estado. O servigo de inteligencia conta com tr&s
servidores, um Procurador e um estagiario. Possui homo principal tarefa o
levantalnento de informag6es sabre os devedores do Estado, consolidando dados de
banjos diversificados para subsidiar a atuagao judicial e extraludicial

b) NGcleo de Agnes Fiscais Esfrat6gicas NAPE

O NATE foi criado em Jur\ho/2017, por meir da Resolugao n ' 175/2017 do
Conselho Superior da Procuradoria-Gerd do Estado, para atuagao especifica em
processos relevantes da Procuradoria da [){vida Ativa PDA e da Procuradoria Fisca]

PROF'loCO
Ap6s a criagao e implantagfio do NIF, sentiu-se a necessidade de um Procurador

Rua dos T os, 167
http://

13atista Camllos " Bcitlm - }'A CEF 66025 -540 Fong: 3344-273
.pge.pa. gov.for/ c-mail : chefiagab@pge.pa.gov.for

Paging 24 de 29



©
GOVERNO DO EST.ADO DO PARA

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

dedicado a atuar nos processor que, conforms relat6rio de intelig6ncia, demonstram
boas chances de recuperagao da divida. Tamb6m as Coordenag6es precisam de
Procurador com dedicagfio exclusiva e perfil proativo para cuidar de feitos que nfio
apenas envolvam quantias elevadas em dinheiro, mas cujo fema possa causar grande
impacto ao Estado.

Durante sua exist&ncia, o NAFE: b.I) acompanhava os processes mais
relevantes da PDA Capital e Interior, monitorando execug6es Hiscais de alto valor, com
dilig6ncias para celeridade processual; b.2) acompanhava recuperag6es judiciais de
empresas com elevado montante de cr6ditos inscritos em Divida Ativa; b.3) ajuizava e
monitora agnes cautelares para o reconhecimento de responsabilidade tributfria de
empresas que integram grupos econ6micos, com o consequente bloqueio de bens dos
envolvidos, a96es que abrangem a capital e o interior do Estado

''3

c) N6cleo de Intelig6ncia e AWAD Fiscal Estrat6gica NIAFE

A partir das experidncias positivas e negativas do NIF e do NAFE, observou-se
a necessidade de fus:io dos doin nacleos, para que as atividades antes exercidas
separadamente passassem a ser totalmente integradas.

O NIAFE, entio foi criado em 23 de janeiro de 2019 pda Resolugao n
1 86/20 1 9-CSPGE

Desde entao, passou a concentrar esforgos no combats a haudes estruturadas e
na cobranga de cr6ditos tributfrios e n5o tributgrios dos maiores devedores do Estado
Segundo infbrinag6es disponiveis publicamente no portal de servigos da Secretaria de
Estado da Fazenda, os cem inaiores devedores do Estado representam circa de 49% do
total da Dfvida Ativa; os mil maiores devedores respondem por aproximadamente 79%
detodos os cr6ditos

Busca-se, com isso, maier eHici6ncia na cobranga judicial, sega pda
identificag:io de grupos econ6micos de fate, que podein ou nio utilizar frauds para
fugir ao pagainento de tributos, sqa buscando celeridade no julgamento de processes
de grander contribuintes

Apenas a titulo exemplificativo, as atividades do NIAFE resultaram, at6 junho
de 20 19, ein blclqueios de aproximadamentc 270 milh6es de reais em dinheiro, a16in de
diversos bens m6veis e im6veis para garantia de d6bitos multimilionirios.

d) Integral:io entry os Sistemas da PGE, UEFA e TJPA
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A Procuradoria-Gerd do Estado, a Secretaria de Estado da Fazenda e o
I'ribunal de Justiga do Estado do Pari possuem o proUeto de integragao de sistemas em
andamento

Grande parte do prcjeto ja foi concluido:
1. A primeira face da integragfio contemplou a remessa das CDAs pda SOFA a

PGE via we&sew/ce. Com o projeto de integragao, o sistema da PGE 6 alimentado
automaticamente pdas infonTia96es encaminhadas pda UEFA via webservice. Ao
receber essas informag6es, o E-PGE elabora a petigao initial, tomba, autua e distribui
eletronicamente ao Procurador.

2. A segunda Ease da integragao abrangeu a integragao dos sistejnas da SEFA e
da PGE com o PJE (processo judicial eletr6nico) do Tribunal de Justiga do Estado
Antes da integrag€io, as petig6es eram Feitas individuajmente em dada execugfio fiscal,
procedimento que durava circa de lO (dez) minute por processo. Atualmcnte, o
sistema E-PGE este inLegrado com o PJE e esse peticionamento initial ocorre em late,
reduzindo o tempo total para today as iniciais a apenas alguns minutos.

3. A terceira eLapa da integragao este em faso de conclusio. Ela penTiitira a
consulta ao status do d6bito polo pr6prio sistema da PGE e polo TJE, bem coma o
encaminhamento, pda SEF'A, de informa96es sabre parcelamento, revogagao de
parcelamento, cancelamento da CDA e pagamento, coin ou sem honorfrios. Dessa
forma, serf reduzida a necessidade de encaminhamento de processes a PGE, pois
muitas das infortnag6es de que necessitam os magistrados estario disponiveis a
qualquer tempo

''x

e) Protesto das Certid6es de Divida Ativa

A PGE-PA implementou o sistema de protestor das Certid6es de Dfvida Ativa,
coma fbrralnenta Qtil para incrementar a recuperagao dos ativos tributgrios e n8o
tributgrios

Considerando-se apenas o periods de I ' de janeiro de 2017 a 14 de junho de
2019, foram protestadas exaLamente 110.675. O protesto 6 meir extrajudicial de
cobranga utilizado pda Uniio e pda grande maioria dos Estados, a16m de diversos
Municipios.

1) Modernizagao da PDA e o PROFISCO ll

O PROFISCO ll 6 um projeto desenvolvido pda SOFA para obLengao de
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financialnento, junto ao BID, para investir na modernizagao dos 6rgaos que lidam com
arrecadagao tributfria e o increJnento dessa arrecadagao.

A PDA foi inserida no contexts do PROFISCO 11, especialmente no pixo ll
(Adlninistragao Tributdria e Contencioso Fiscal). Por meio do financiamento obtido,
busca-se a contratagao de servigos essenciais para modemizagao da cobranga, colno
ferramentas de Big Data, inscrigao de devedores em cadastros de inadimplentes etc

''\ g) Criag5o do Comity Interinstitucional para Recuperag:io de Ativos

O Comity Interinstitucional para Recuperagao de Ativos CIRA foi criado por
meir do Decreto n ' 1.954, de 4 de janeiro de 2018, com a atribuigao de, mediante troca
de informag6es, propor medidas aos 6rgaos e &s instituig6es pablicas que o integram,
com vistas ao aprimoramento e efetividade de a96es voltadas para a recuperagao de
ativos e para a prevengao e combats aos crimes contra a ordem tributaria, econ6mica e
contra as relag6es de consujno, lavagem de capitais e organizagao criminosa.

E ulna iniciativa que vem trazendo resultados bastante positives em outros
Estados da 6ederagao. A tf tulo de exemplo, no primeiro ano de funcionamento do
CARA no Estado do Mato Grosso, em 2015, foram recuperados mais de R$
435 .000.000.00 (quatrocentos e trinta e cinco milh6es de reais).

h) Reestruturagao da Procuradoria da Divida Ativa

Ainda no sentido de continua melhoria na cobranga da Divida Ativa, foi
aprovada em 12/06/20 19 a divisgo da PDA ejn sate nQcleos diferentes, dada um focado
em uma etapa do processo de cobranga, incluindo o NIAFE, o qual manteve suas
competencias anteriores.

Ademais, foi criado um nQcleo dedicado apenas a cobranga administrativa dos
cr6ditos do Estado, a16in de outro para atuar apenas em processes de contribuintes em
recuperagao judicial ou que tenham fa16ncia decretada.

i) Criagao do Manual de Procedimentos da Procuradoria da Divida Ativa

No intuito de padronizar a atuagao da PDA e, com isso, atingir maier efici6ncia
na recuperagao de ativos, a Coordenagao da PDA, com a participagao de diversos
Procuradores, construiu, a semelhanga do que ocorre na Uni8o e em outros Estados da
Federagao, Manual de Proccdimentos da PDA.
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O Manual foi submetido ao Conselho para anflise e ratificagao

Cano se pods observar do ample espectro de inovag6es realizadas nos Qltimos
ands, as aflrmag6es do Pargzrer de Contas sabre a forma homo 6 realizada a cobranga
da Dfvida Ativa, pda SEFA e pda PGE, demonstra um profundo desconhecimento
sabre a realidade dos demais 6rggios do Estado

Causa ainda maid espanto a recomendagao de que "sda fde/zri@cada a origem
dos Grad//os e a ca sa do n o pagamen/o". Primeiramente, porque a origem da divida
6 requisito indispensavel de qualquer CDA, conforme previsto polo art. 2', $ 5', 111, da
Lei Federal n ' 6.830/80 (Lei de Execugao Fiscal). Em segundo lugar, sobre a causa do
ngo pagamento, os dais principals fatores para frustragao da expectativa de receita sgo
a sonegagao fiscal e a malta de !iquidez dos contribuintes. Ambas receberam e ainda
recebem atengao devida polos 6rgaos que participam da arrecadagao dos cr6ditos
pablicos

(}que se v6. portanto. 6 au Q 11$tado do Pari if vem cumprido o aue
roo6e o Parauef de contas.

'''x

3.2.4. Gestgo Fiscal

A recomendagao n ' 22, que serif a de elaborar plano de agro para debelar ou
mitigar deficit previdenciario, ja este sendo objeto de avaliag6es intemas da
Secretarias de Estado de Administragao, Fazenda e Planejalnento, bem homo da
Procuradoria-Gerd do Estado e do Instituto de Gestio Previdencifria do Estado do
Para. lgualmente, ha necessidade de discussio do te)na no dmbito do Conselho
Estadual de Previdfncia

3.2.5. Gest5o por Area de Govemo

Quanto ao aspecto da gestao por area de Govemo, Gabe dizer que a atual gestao
iniciou seu ]nandato no dia I ' de janeiro dente ano. Desta data at6 hole, os esforgos de
gestao estio concentrados em identiHlcar os gargalos de gestao e modemizar as
politicos pablicas

Nests contexts, destaca-se a construgao do novo Plano Plurianual, que
recentemente encerrou o periods de audi6ncias pablicas, que enriqueceraln o
planed amento das political pQblicas

N8o obstante isto, ja se pods sentir virios avangos.
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Na area da educagao, foram criados os Programas Estaduais de Alimentagao e
de Transporte Escolar '', que garantiraln o acesso de alimentagao e transporte de
qualidade aos alunos da redo publica estadual, que privilegiam a descentralizagao de
recursos aos municipios, a fim de otimizar a consecugao do objetivo.

Na area da seguranQa publica, foi registrada redugao na criminalidade. A tftulo
de ilustragao, os Crimes Violentos Letais Intencionais (homicidios, latrocinios e lesio
corporal) forum reduzidos em 18 %, comparativamente ao ano passado ''

Tambem, e diante da gravidade da situagao, foi solicitado e deferido polo
Minist6rio da Justiga, no corrente ano, a atuagao da forma nacional de seguranga em
nosso Estado

A16in disto, recentemente foi editado o Decreto n ' 141, de 1 1 de.junho de 2019,
que instituia Politica de Inclus5o Social e Redugao da Vio16ncia - "Zerrf/drfos pe/a
Paz", no Estado do Para. Este politica coordena diversos programas e politicas
pablicas com o objetivo de implantar estrategias de prevengao social da viol&ncia, com
enfbque na recuperagEio dos territ6rios de descoesio social

Assim, i frito. aDesar
Estado e t)ela aus6ncia de

recursos orcamentfrios suficientes

IV-CONCLUSAO

Ante o exposto, !bund
Je Governo. seiam observadas as

considerac6es arima referenciadas.

Be16m, 16 de julQlo de 20,

RICARDO NASSl$R SEFER
Procurador-Geral4b Estado

4

16 Lei 8.846 de 09/05/2019. DOE N ' 33.870, de l0/05/2019. - Ementa: Instituto Programa Estadual do
'lYansporte Escolar no Estado do Pari - PETE/PA
Lei 8.847 de 09/05/2019. DOE N ' 33.870, de l0/05/2019. - Ementa: Instituio Programa Estadual de
Alimentagao Escobar no Estado do Para - PEAE/PA
17http://www.policiacivil.pa.gov. for/par%C3 %A l-registry-nova-redu%C3 %A7%C3%A3 o-nos.
%C3 %A Dndices-de-criminalidade
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