11ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE CONTAS
EXERCÍCIO 2019

Presentes: Silaine Karine Vendramin, Felipe Rosa Cruz, Guilherme da Costa Sperry, Patrick Bezerra Mesquita
e Deíla Barbosa Maia (Secretária).
Obs.: O Procurador de Contas Stephenson Oliveira Victer, licenciado nos termos da Portaria nº
389/2018/MPC/PA, esteve presente na reunião. O Procurador de Contas Stanley Botti Fernandes não
participou da reunião, por estar em gozo de férias.
No dia dezesseis de outubro de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala de reunião do MPC/PA, foi realizada
a décima primeira reunião deste ano do Colégio de Procuradores de Contas, onde foram deliberados os
seguintes assuntos:
1. Resolução a respeito das regras de distribuição processual – foi aprovada a redação da resolução, no
entanto, a mesma só será assinada, publicada e implementada após alteração e testes no sistema
informatizado de distribuição;
2. Resolução provimento Procuradorias de Contas – foi aprovada a redação da resolução de acordo com a
ordem de antiguidade, no entanto, a mesma será assinada, publicada e implementada junto com a resolução
de distribuição processual;
3. Plano Estratégico: Política de Comunicação – foi aprovada pelo Colégio de Procuradores;
4. Plano Estratégico: Política de Segurança Institucional (PSI)- foi aprovada pelo Colégio de Procuradores;
5. Plano Estratégico: Política de Segurança da Informação (PSInfo) – foi aprovada pelo Colégio de
Procuradores com a inclusão das atribuições previstas para o Departamento de Tecnologia da Informação e
Telecomunicações no Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação;
6. Resolução do Comitê de Segurança Institucional – não foi aprovada pelo Colégio de Procuradores, o
qual decidiu que esta função ficará a cargo da Procuradoria-Geral de Contas, com a eventual participação
dos servidores e/ou membros interessados e/ou afetos à questão a ser tratada;
7. Resolução do Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação - não foi aprovada pelo Colégio de
Procuradores, o qual decidiu que esta função ficará a cargo do Departamento de Tecnologia da Informação
e Telecomunicações e da Procuradoria-Geral de Contas, com a eventual participação dos servidores e/ou
membros interessados e/ou afetos à questão a ser tratada. As atribuições do setor de informática deverão
ser incluídas na Política de Segurança de Informação;
8. Resolução do Selo e Carimbo Comemorativos dos 60 Anos da Autonomia Institucional do MPC/PA – foi
aprovada pelo Colégio de Procuradores;
9. Proposta de Enunciado Ministerial – “O Ministério Público de Contas do Estado do Pará opinará pela
inclusão do valor relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, incidente sobre a folha de pagamento e retido
na fonte, no cálculo da despesa com pessoal da Administração Pública estadual, para fins de verificação dos
limites de gasto com pessoal estabelecidos pela LRF”. A proposta foi aprovada por todos os procuradores
presentes, no entanto, como não houve quórum (mínimo de 6 procuradores) para a aprovação do enunciado,
a mesma será pautada novamente na próxima reunião do Colégio de Procuradores em que o Procurador de

Contas Stanley Botti Fernandes tiver retornado às atividades para que o mesmo possa se manifestar acerca
do assunto;
10. Data da próxima reunião – a próxima reunião ficou agendada para o dia 18 de outubro de 2019, às 10
horas, na sala de reuniões do MPC.
E, nada mais havendo a tratar, às 14:00 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, 16 de outubro de 2019.
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