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INTRODUÇÃO

 Importância da atuação do TCE/PA e do MP de Contas;
 Crise que assolou o país e também o Pará;
 Importante ressaltar o equilíbrio das contas do estado do Pará;

 Redução da dívida pública;
 Protagonismo positivo do estado do Pará no cenário nacional.

1.1. EDUCAÇÃO
 Essencial ao desenvolvimento do Estado
 Art. 212 CF/88: Determina o investimento de, no mínimo 25%, da receita
de impostos, compreendidas as transferências e excluídos os valores
repassados aos Municípios, na manutenção e desenvolvimento do
ensino.
 O Pará aplicou R$ 3,8 bilhões em educação (26,38%).
 O estado do Pará observou o limite dos investimentos em educação.

ANÁLISE DE ALGUNS ÍNDICES DA
EDUCAÇÃO NO PARÁ
 Altos índices de reprovação
 Os Programas de Ampliação e Fortalecimento voltados à Alfabetização
de Jovens, Adultos e Idosos, apresentou execução nula, sendo que a
meta era de 109.392 pessoas alfabetizadas
 Alta evasão escolar - relação direta – (merenda; transporte escolar e
valorização do professor)
 Distorção idade-série – (2 ou + anos) – 41%
 Concurso Público em detrimento das contratações temporárias –
perspectiva de melhoras com os profs. concursados – continuidade na
carreira

RECURSOS DO FUNDEB
GRÁFICO 4 - RECURSOS DO FUNDEB R$ 2.178.974 BILHÕES
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mínimo 60% (Art. 22 da Lei n°
11.494/07)
Outros gastos
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1.2. SAÚDE
Art. 198, §§2º e 3º, da CF/88: os Estados e o DF deverão aplicar
em ações e serviços públicos de saúde, valores mínimos
(impostos + transferências da União - transferências aos
Municípios);

A LC nº 141/12 - mínimo a ser aplicado em saúde: 12%
O Pará aplicou em saúde R$2,1 bilhões, o que corresponde a
14,90%. Assim, os percentuais legais da saúde foram
cumpridos.

MAIORES GASTOS EM SAÚDE
Gráfico 5 - Despesas em Saúde no Pará no ano de 2017
Percentual das despesas

Os 5 maiores gastos: 85,28% das despesas com saúde:

1. Recursos Humanos (42%)
2. Manutenção do contrato de gestão dos hospitais (26%);
3. Implementação dos serviços de Alta e Média (9%);

4. Cofinanciamento de Média e Alta Complexidade (4%).
5. Operacionalização das ações administrativas (4%).
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GASTOS MENORES EM SAÚDE

-

Pouco investimento em:
Estratégia Saúde da Família
Cofinanciamento da Atenção Básica
Atendimento Integrado de Crianças e Adolescentes
Atenção à Saúde Ocupacional do Servidor
Auditoria
Vigilância Sanitária (de Produtos e Serviços e de Controle a Agravos
Transmissíveis)
Educação em Saúde
(0,61% somados estes 7 itens)

ANÁLISE DE ÍNDICES DA SAÚDE
 Expectativa de vida – 72,5 anos (abaixo da média nacional – 75,8 anos)
 Nº de médicos e leitos (menos de 1 médico e 1,31 leitos p/ 1000
habitantes) – insuficiente
 Impacto dos hospitais a serem inaugurados no Pará – perspectiva de
melhora
 Cobertura de vacinação (60% da população - 2016) – precisa melhorar
 Dengue, Zika e Chikungunya – necessidade de investimentos contínuos
p/ redução da doença e de óbitos
 Qualidade da água – 36,26% com água própria p/ consumo humano
(2015) – maior parte em Belém. Impacto direto na saúde

OUTROS ÍNDICES DE SAÚDE
 Cobertura pelas equipes de Atenção Básica (Prog. Saúde da
Família): BR – 73% e PA 58% (2015) – abaixo da média nacional
 Atenção Oncológica – relação entre baixo nº de exames
preventivos e alta incidência de câncer de mama e colo de útero
(FAPESPA, 2017)- foco na prevenção
 Mortalidade Infantil e Materna – diretamente relacionadas com o
nº de consultas pré-natal. Doença Hipertensiva Específica da
Gravidez (eclâmpsia) – 1ª causa de morte materna no PA –
evitável com controle pré-natal.

SEGURANÇA PÚBLICA
Notícias de rebeliões em presídios e índices de violência cada
vez maiores (sensação de insegurança).
Atuação conjunta com os demais MPCs do Brasil e sob
coordenação do CNPGC, o PGC/PA protocolou no TCE/PA, em
09/01/2017, uma representação c/ pedido de medida cautelar,
em face da SEAD e da SUSIPE (proc. nº 2017/50232-7).

Foi requerida a instauração de Auditoria Operacional no sist.
carcerário paraense, para um diagnóstico circunstanciado do
sist. prisional do PA e a proposição de melhorias.

ANÁLISE DOS ÍNDICES DE SEGURANÇA
PÚBLICA - LEI ESTADUAL Nº 8.327/2015
○ Tx de homicídios/cem mil habitantes no PA: aumentou de 40,99% para
43,95%;

○ Tx de roubo/cem mil habitantes no PA: aumentou de 1.349 para 1.433
ocorrências;
○ Tx de homicídios no trânsito – aumento pequeno - de 12,06% em 2015
para 12,11% em 2016 . Ações governamentais tem surtido efeito na
área.
○ PA ocupa o 4º lugar no ranking dos estados com maiores índices de
homicídios do BR (FAPESPA, 2012 a 2016);
○ Necessidade de melhor alocação dos recursos

CONTROLE INTERNO – AUDITORIA GERAL
DO ESTADO
○ O TCE/PA observou que não foram feitas auditorias em 2017,

apesar da AGE ter realizado avaliações, análises e
acompanhamento da gestão pública estadual.
○ Ações de fiscalização e auditoria que precisam ser melhoradas
com auditorias por amostragem de risco in loco e publicação
das mesmas na internet.
○ Incentivar e cobrar a transparência dos gestores em todos os

setores do Estado.

GESTÃO FISCAL

GASTOS COM PESSOAL
○ O MPC/PA entende ser necessária a inclusão dos valores relativos ao

IRRF, sob pena de artificialmente diminuir o % de gasto com pessoal,
em contrariedade à LRF, conforme as normas da STN

○ No Balanço Geral do Estado em 2017 foi ultrapassado o limite de

alerta de 54% da Receita Corrente Líquida (inciso II do § 1º do art. 59
da LRF) – 54,61%

○ Recomenda-se ao TCE/PA emitir alerta para que o Governo do Estado

adote as medidas necessárias p/ a observância dos limites da LRF.

DÍVIDA ATIVA
○ Em 2017, saltou de R$ 16,59 bilhões para R$ 19,83

bilhões. Aumento de R$ 3,24 bilhões
○ Baixa capacidade de arrecadação destes créditos

○ Reaparelhamento dos órgãos de arrecadação (SEFA

e PGE/PA), c/ melhorias nos sistemas p/ cobrança da
dívida ativa e incrementos no corpo de pessoal

RESPONSABILIDADE FISCAL E EQUILÍBRIO
FINANCEIRO
○ Ponto positivo: a dívida pública consolidada vem atendendo aos limites
de endividamento determinados pelo Senado Federal, embora o
estoque da dívida ativa (créditos do Estado) seja crescente nos últimos
anos.
○ Segundo o BC, o nível de endividamento do PA frente ao Tesouro
Nacional, Instituições financeiras é bastante confortável se comparado
aos demais (19ª colocação no ranking de devedores).

“ REGRA DE OURO”
○ O Pará atendeu à “regra de ouro”: receitas > despesas
○ As operações de crédito (dívidas) em 2017 totalizaram
R$342,60 milhões e não excederam ao montante de
despesa de capital de R$1,62 bilhão (investimentos).
○ Teve disponibilidade de caixa líquida de R$ 6,95 bilhões,
o que evidenciou recursos financeiros suficientes para a
inscrição de restos a pagar não processados de R$14,96
milhões.

METAS FISCAIS

○ Destacar o superávit no Resultado Primário de
R$16,85 milhões, superior aos R$11,55 milhões
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias –
o que se repete desde 2013

REDUÇÃO DA DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
O Resultado Nominal em 2017 foi de R$512,78 milhões negativos,
indicando redução da Dívida Fiscal Líquida e o cumprimento da
meta prevista na LDO (máximo R$714,90 milhões).
 Pelo 4º ano consecutivo, o Pará teve o conceito “A” na avaliação
do Tesouro Nacional que mede a capacidade de pagamento
dos Estados
A postura adotada pelo governo, com medidas de austeridade
fiscal, manteve o Pará financeiramente equilibrado, mesmo na
crise pela qual o país atravessa, em que alguns Estados não
conseguem nem pagar seus servidores.


TRANSPARÊNCIA
○

○

○

O Pará vem se empenhando em cumprir a LAI, mas ainda precisa
disponibilizar dados importantes, por vezes ausentes ou desatualizados nos
sites oficiais.
Em análise, por amostragem, nos sites da SESPA, SEDUC E SEPLAN, verificouse falta de clareza e/ou completude necessárias ao fácil acesso ao
cidadão, com informações detalhadas de gastos e receitas, inclusive dos
hosps. gerenciados por OS, auditorias externas, licitações, controle interno
e, principalmente, falta atualização de dados relevantes p/ o controle
social.
Merece elogios
servidores.

a
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MONITORAMENTO DAS
DETERMINAÇÕES E
RECOMENDAÇÕES DO PARECER
MINISTERIAL REFERENTE ÀS CONTAS
DE GOVERNO DE 2016

REITERAÇÕES

DETERMINAÇÃO “1” – EDUCAÇÃO - 2016
Que seja cumprida a Res. TCE/PA nº 18.571/2014,
que dispõe sobre a auditoria operacional
realizada na Educação, acolhendo integralmente
os achados, recomendações, determinações e
sejam feitas proposições de melhoria, através de
um novo plano de ação (SEDUC).

DETERMINAÇÃO “2” – CONCURSO
PÚBLICO” - 2016
Que o Governo do Estado realinhe sua política de
recrutamento de pessoal dando a necessária primazia ao
princípio do concurso público, de modo que ao final do
exercício 2018, o número de concursados nomeados supere o
de temporários contratados durante o período
Ponto positivo: realização de alguns concursos em 2017
(SEDUC, SUSIPE, dentre outros)

DETERMINAÇÃO “3” – TAXA MINERAL 2016
Que eventuais superávits financeiros decorrentes da taxa
mineral somente possam servir como fonte de
financiamento de despesas relativas ao poder de polícia
mineral, permitida a liberdade alocativa de no máx. 30%
do total arrecadado.
Em 2017, o Pará aplicou 38% dos recursos da taxa mineral
em despesas não relacionadas à mesma.
É imprescindível a criação de código fonte específico para
a Taxa Mineral, nos moldes das outras taxas estaduais.

DETERMINAÇÃO “4” – SANEAMENTO
BÁSICO - 2016
Que sejam implementadas as ações nas políticas públicas da
COSANPA e SEDOP, p/ ampliar a cobertura, qualidade e
sustentabilidade dos serviços de saneamento básico (Res.
TCE/PA nº 18.429/2013).

Necessidade de atuação que venha reverter os indicadores
do Estado, em que as cidades paraenses – Belém,
Ananindeua e Santarém ocupam a 98ª, 99ª e 97ª colocações
do “Ranking do Saneamento 2018”.

CONCLUSÕES
 Apesar de algumas falhas apontadas, muitas originadas em época
bem remotas, as demonstrações contábeis consolidadas
evidenciam que, no essencial, foram observados os princípios
constitucionais vigentes e legais que regem a Administração
Pública.

 Opinativo do MPC/PA: FAVORÁVEL às Contas do Governador
Simão Robson Jatene, de 2017, sem prejuízo das determinações (9)
e recomendações (13), inclusive no pertinente à emissão de alerta
(1) nos gastos com pessoal, a seguir especificados:

UM OLHAR PARA O FUTURO

DETERMINAÇÕES 2017

DETERMINAÇÕES 2017
 Reiteração das determinações e recomendações de 2016, não
cumpridas em 2017;
 Promover individualização dos investimentos na educação, de forma
mais clara e objetiva;

 Maior transparência nos gastos dos hospitais administrados pelas
Organizações Sociais de Saúde;
 Aprimoramento do site da SESPA, c/ a atualização mensal dos valores
recebidos e gastos com saúde, nas diversas categorias de ações e
programas, os repasses aos Municípios, as transf. obrigatórias da União,
contratos, convênios e licitações realizados, etc.

DETERMINAÇÕES 2017
Atualização constante de dados no site SEGUP,
ou que exista direcionamento expresso no
referido site para outro endereço eletrônico,
com informações referentes às estatísticas de
segurança pública mensais do Pará;

DETERMINAÇÕES 2017
Que o Programa Saneamento Básico seja tratado
de forma prioritária pelo Governo do Estado, com
foco na qualidade dos gastos e otimização dos
investimentos da COSANPA;
Formular e implantar a Política Estadual de
Saneamento Básico (lei estadual 7.731/2013);

DETERMINAÇÕES 2017

 Aprimoramento
da
transparência
(cumprimento integral da LAI);

das

informações

públicas

 Fiscalização, por parte da AGE, de todos os entes da Administração
estadual, no que tange à transparência e também publicação dos atos
de fiscalização, auditoria e controle interno, p/ acompanhamento pela
sociedade.
 Que disponibilize de forma eficiente em um único sítio eletrônico – “Mural
de Licitações” – a documentação completa dos procedimentos
licitatórios e das contratações diretas.

RECOMENDAÇÕES 2017

RECOMENDAÇÕES 2017
 Adoção de medidas para aprimoramento: educação, saúde,
segurança e saneamento básico, com execução de políticas
públicas mais eficazes;
 Efetuar o monitoramento dos programas de educação PPA e LOA
(controle concomitante) e avaliação dos resultados, evitando
contingenciamento de ações na educação, como foi feito com o
ensino profissionalizante;

 Implantar políticas públicas para uma educação mais inclusiva;

RECOMENDAÇÕES 2017
 Proceder a discriminação dos gastos com a judicialização da
saúde (valores gastos, materiais, medicamentos ou tratamentos
efetivados, nº de pessoas beneficiadas, forma de aquisição dos
produtos etc.) ;
 Aumentar
(Atenção
Vigilância
qualidade
básico;

os investimentos em promoção da saúde, prevenção
Básica, Estratégia Saúde da Família), Auditoria,
Sanitária, Educação em Saúde e melhorias na
de vida da população, especialmente em saneamento

RECOMENDAÇÕES 2017
 Atuar p/a efetivação da reinserção social do preso e reintegração social
dos jovens infratores;
 Incentivar a celebração de convênios c/ oferta de vagas p/ os egressos
do sist. prisional;
 Realização de mutirões carcerários (Defensoria Pública);
 Desenvolver políticas públicas – aliando esporte, educação, cultura,
assistência social e trabalho de forma integrada à Segurança Pública;
 Centralizar a aquisição de alimentação de presos ou em caso de compra
pulverizada, estabelecer parâmetros de valores e condicionar o pagto ao
envio mensal do nº de presos em cada unidade;

RECOMENDAÇÕES 2017
 Reestruturar e reaparelhar os órgãos de arrecadação (SEFA e PGE/PA),
bem como envidar esforços para aumentar a capacidade de
recuperação de créditos inscritos na dívida ativa
 Verificar a razão da expectativa de arrecadação não estar se
confirmado, a fim de evitar a frustração de programas importantes
 Desenvolver aplicativos para celulares como meio de facilitar a inclusão
e a participação social de forma mais acessível e transparente

ALERTA
Informar ao Governo do Pará que já foi ultrapassado o
limite de alerta com os gastos com pessoal (incluindo o
IRRF, conforme STN), posto que, em 2017, esta despesa
atingiu 54,61% da RCL, ultrapassando, portanto, o patamar
de 54% (inc. II do § 1º do art. 59 da LRF), para que seja
emitido o alerta pelo TCE/PA e sejam adotadas pelo
Governo as medidas cabíveis.

PARA REFLEXÃO

“É imoral pretender que uma coisa desejada se realize
magicamente, simplesmente porque a desejamos. Só é moral o
desejo acompanhado da severa vontade de prover os meios
da sua execução”.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
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