
 
 

 

UFPA APRESENTA I SEMINÁRIO DE ANÁLISE FISCAL E POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Saúde e Educação são dois temas primordiais numa sociedade e sempre geram muita 

polêmica quando têm seus recursos desviados ou sofrem com o descaso dos 

administradores em gestão. Mas de que forma o estado do Pará tem lidado com os 

gastos para essas despesas sociais? Responder essa pergunta é o objetivo do I Seminário 

de Análise Fiscal e Políticas Públicas, organizado pelo Grupo de Pesquisa de Análise 

Fiscal, vinculado à Faculdade de Economia (FACECON) da Universidade Federal do 

Pará (UFPA). O seminário é gratuito e acontece dia 28 de fevereiro, das 17h às 18h15, 

no Auditório do Setorial Profissional da UFPA. 

 

A apresentação tem direito a certificado, sendo destinada tanto para a comunidade 

acadêmica como para o público externo, e dará início a um conjunto de seminários 

sobre estudos do Grupo de Análise Fiscal, que serão compartilhados com a sociedade ao 

longo do ano. Para se inscrever, os interessados devem comparecer com o documento 

de identidade, das 9h às 12h ou das 13h às 17h, na Sala do Centro de Pesquisa 

Econômica Aplicada da Amazônia (CEPEC), localizada no Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas (ICSA) do setor profissional da Universidade. 

 

A mesa de exposição será composta pelos professores José Raimundo B. Trindade e 

Danilo Araújo Fernandes, e por alunos que participaram da elaboração do trabalho. O 

foco de apresentação é o artigo “As finanças dos municípios paraenses: ensaio analítico 

sobre as receitas de transferências e de suas principais despesas sociais”, onde será 

exposta a análise do grupo de pesquisa sobre um quadro geral dos aspectos de gestão 

fiscal, de 2006 a 2011, nos 144 municípios do estado do Pará, no que se refere às 

despesas com as funções de educação e saúde, bem como da distribuição das receitas de 

transferências do Fundo de Participação dos Municípios (Cota-FPM), SUS, FUNDEB e 

Cota-parte do ICMS, principais fontes de recursos dos municípios paraenses. 

 

“A nossa ideia é fazer com que cada um desses estudos seja socializado mediante um 

seminário aberto ao público, pois análises como essas interessam tanto aos técnicos do 

TCM (Tribunal de Contas dos Municípios), que podem se utilizar desses dados para 

monitorar melhor o comportamento dos municípios, como para a sociedade em geral, 

que pode controlar melhor as receitas e os gastos”, explica o coordenador da pesquisa, 

José Trindade. 

 

Ainda segundo o professor da UFPA, a discussão desses números, que aponta gastos per 

capita muito baixos com relação à saúde e educação, possibilita que a população se 

conscientize e cobre das autoridades competentes uma melhor distribuição desses 

recursos, tanto a favor de uma competente funcionalidade administrativa das secretarias 

municipais, fazendo frente a convênios com o Governo Federal, como de políticas 

públicas mais adequadas. 

 

Serviço: 

Seminário: I Seminário de Análise Fiscal e Políticas Públicas. 

Data/hora: 28 de fevereiro, às 17h. 

Local: Auditório do Setorial Profissional, setor Profissional, Campus Guamá. 

Para mais informações: 3201-8045 

 

Texto: João Thiago Dias - Assessoria de Comunicação da UFPA 


