3ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE CONTAS
EXERCÍCIO 2019
Presentes: Silaine Karine Vendramin, Guilherme da Costa Sperry, Patrick Bezerra Mesquita, Stanley Botti
Fernandes, Felipe Rosa Cruz e Deíla Barbosa Maia (Secretária).
Obs: O Procurador de Contas Stephenson Oliveira Victer, licenciado nos termos da Portaria nº
389/2018/MPC/PA, não esteve presente na reunião.
No dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezenove, às onze horas, na sala de reunião do MPC/PA, foi realizada
a terceira reunião deste ano do Colégio de Procuradores de Contas, onde foram deliberados os seguintes
assuntos:
1. Proposta de Enunciado Ministerial nº 01/2019 – o Procurador de Contas Patrick Bezerra Mesquita enviou
previamente por e-mail a proposta do Enunciado Ministerial nº 01/2019 acerca da prescrição. Após
deliberação, a Proposta foi aprovada por unanimidade, ficando com a seguinte redação: “O Ministério Público
de Contas opinará pela prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado, nos termos da Lei
Federal nº 9.873, de 23 de novembro de 1999.”
2. Projeto de Comemoração dos 60 anos do MPC/PA – a Procuradora-Geral de Contas (PGC), Silaine Karine
Vendramin, apresentou pesquisas e levantamentos além de proposta de cronograma de eventos/ações a
serem realizados em comemoração aos 60 anos do MPC/PA, abrindo espaço para sugestões dos demais
procuradores. Por enquanto, está previsto: lançamento de selo comemorativo dos 60 anos do MPC/PA a ser
realizado no Congresso Nacional do MPC em Belém, em setembro de 2019; Realização de concurso de artigos
sobre tema relacionado com o controle externo, fazendo alusão aos 60 anos do MPC/PA, a ser lançado no
Congresso Nacional do MPC em Belém em setembro de 2019, com entrega de premiação prevista para o
início de 2020; Concurso interno de poesia sobre os 60 anos do MPC/PA, a ocorrer em outubro de 2019 entre
os servidores do órgão, sendo que a poesia vencedora irá integrar livro histórico alusivo aos 60 anos do
MPC/PA; Divulgação, em dezembro de 2019, do calendário 2020 do MPC/PA, constando, em cada mês, uma
foto e um pequeno texto/comentário relativos à história do órgão; Criação da Medalha Dr. Antonio Maria
Filgueiras Cavalcante, alusiva aos 60 anos do MPC/PA, a ser concedida em dezembro de 2019; Lançamento
do livro histórico anteriormente referido, a ocorrer em fevereiro de 2020; e Lançamento de livro, em maio
de 2020, contendo artigos científicos de autoria a) um de cada procurador de contas do Pará, b) um de
servidor do MPC/PA (artigo a ser selecionado através de concurso interno), c) o artigo vencedor do concurso
lançado no Congresso Nacional do MPC em Belém anteriormente referido, e d) os demais de outros
procuradores de contas do Brasil, selecionados através de chamamento específico em quantidade a ser
posteriormente definida;
3. Divulgação da remuneração de pessoal do MPC/PA – o procurador de contas Guilherme da Costa Sperry
encaminhou proposta de alteração da resolução que regulamenta a divulgação da remuneração de pessoal
do MPC/PA, visando o melhor atendimento das exigências de transparência, tendo sido aprovada por todos;
4. Proposta de alteração da Resolução nº 07/2017-Colégio – foi iniciada a discussão das propostas de
alteração da resolução que regulamenta o Procedimento Apuratório Preliminar (PAP) previamente enviadas
pelo procurador de contas Patrick Bezerra Mesquita e pela PGC, Silaine Karine Vendramin, sendo decidido
que as duas serão compiladas em uma única a ser reapresentada posteriormente pelo procurador de contas
Patrick Bezerra Mesquita;
5. Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) – os procuradores de
contas Felipe Rosa Cruz e Deíla Barbosa Maia explanaram as suas participações nas ações 4 e 5 da ENCCLA

em Brasília, no que diz respeito à publicidade das contas que recebam recursos públicos e à vedação de
saques em espécie em contas públicas;
6. Proposta de alteração da Resolução nº 15/2016-Colégio – a PGC apresentou previamente uma proposta
de alteração da resolução que dispõe sobre a composição, atribuições e funcionamento do Conselho Superior
do MPC/PA, acrescentando a eleição de um secretário para o Conselho. Na oportunidade, o procurador de
contas Felipe Rosa Cruz sugeriu que a Coordenação do Estágio fique a cargo de um procurador específico e
não do Conselho, como está previsto no inciso XVI do artigo 4º da Resolução nº 15/2016-Colégio, propondo
a revogação daquele inciso e que a previsão de nomeação seja feita na Resolução nº 12/2016-Colégio, que
trata do Programa de Estágio. Foram aprovadas as alterações apresentadas pela PGC e pelo procurador de
contas Felipe Rosa Cruz, o qual, posteriormente, irá apresentar minuta de modificação da Resolução do
Programa de Estágio;
7. Marcação das reuniões do Conselho Superior e do Colégio de Procuradores de Contas - foi designada
para o dia 31 de maio de 2019, às 10h, a reunião do Conselho Superior para apreciação do seu Regimento
Interno e eleição do seu Secretário, sendo em seguida realizada a reunião do Colégio de Procuradores de
Contas, prevista para ter início às 11h;
8. Resolução sobre o Sistema de Planejamento e Gestão – a PGC apresentou minuta de resolução que
institui o Sistema de Planejamento e Gestão do MPC/PA, a qual será deliberada na próxima reunião;
9. Proposta de Alterações do Regimento Interno do TCE/PA – o procurador de contas Patrick Bezerra
Mesquita apresentou sugestões de alteração do Regimento Interno do TCE/PA, sendo a primeira para incluir
a obrigatoriedade de audiência do MPC/PA em processos de Consulta e a segunda para alterar o momento
da manifestação do MPC/PA nas sessões de julgamento, passando a ser realizada após as sustentações orais.
O encaminhamento das propostas será realizado pela PGC ao presidente do TCE;
E, nada mais havendo a tratar, às 14 horas foi encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata pela
Procuradora de Contas Deíla Barbosa Maia - Secretária do Colégio de Procuradores de Contas, que segue
assinada por todos os presentes.
Belém, 25 de abril de 2019.
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