14ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE CONTAS
EXERCÍCIO 2019
Presentes: Silaine Karine Vendramin, Felipe Rosa Cruz e Stanley Botti Fernandes.
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 Guilherme da Costa Sperry também
participou da reunião, apesar de estar em gozo de licença-prêmio. Os Procuradores de Contas Patrick Bezerra
Mesquita e Deíla Barbosa Maia não participaram por motivo de força maior.
No dia dois de dezembro de dois mil e dezenove, às onze horas, na sala de reunião do MPC/PA, foi realizada
a décima quarta reunião deste ano do Colégio de Procuradores de Contas, onde foram deliberados os
seguintes assuntos:
1. 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 Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF”. A Proposta apresentada
pela Procuradora-Geral de Contas foi aprovada por todos os procuradores presentes na reunião do dia 16 de
outubro (Silaine Karine Vendramin, Felipe Rosa Cruz, Guilherme da Costa Sperry, Patrick Bezerra Mesquita e
Deíla Barbosa Maia). No entanto, como naquela ocasião não houve quórum mínimo (6 procuradores), a
Proposta foi apresentada novamente na presente reunião para apreciação e deliberação do Procurador de
Contas Stanley Botti Fernandes, que, tendo-a acatado, completou o quórum para a aprovação, por
unanimidade, do referido enunciado;
2. Resolução Estágio Probatório para Membros: foram sugeridas algumas alterações na minuta
apresentada, ficando a nova redação para ser analisada na próxima reunião;
3. Medalha Comemorativa dos 60 anos de autonomia institucional do MPC PA – a PGC expôs a natureza
da medalha comemorativa e a proposta de cerimonial para o evento de entrega;
4. Data da próxima reunião – será realizada em 09 de dezembro de 2019, às 10 horas, na sala de reuniões
do MPC, em convocação extraordinária para a eleição do Procurador-Geral de Contas para o biênio 20202022, sendo seguida de reunião ordinária para as demais deliberações a serem pautadas no decorrer da
semana, ficando, desde já, todos os membros convocados.
E, nada mais havendo a tratar, às 12:00 horas foi encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata pela
Procuradora-Geral de Contas Silaine Karine Vendramin, que segue assinada por todos os presentes.

Belém, 02 de dezembro de 2019.
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