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Resolução nº 05/2022 – MPCM/PA – Colégio de Procuradores 

 

 

Institui o Regimento Interno do 

Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará. 

 
 
 

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 178, da Constituição do Estado do 

Pará; 

 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 3º, X, da Lei Complementar Estadual 

nº 086/2013 (Lei Orgânica do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 152/2022); 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do Regimento Interno do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

CONSIDERANDO o anteprojeto elaborado por comissão especialmente 

designada pela Procuradora-Geral; 

 

CONSIDERANDO que o referido projeto tramitou regularmente e após 

discussão e votação foi aprovado por unanimidade do Colégio de Procuradores, 

conforme consta da Ata da Reunião realizada em 04/08/2022. 

 

O Colégio de Procuradores, órgão máximo de Administração Superior do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado, no uso de suas atribuições 

legais; 
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Resolve instituir o Regimento Interno do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará. 

 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 
 
 

Maria Inez Klautau de Mendonça Gueiros 

Procuradora-Geral 

 

 

 

Elisabeth Massoud Salame da Silva 

Procuradora 

 

 
 

 
Maria Regina Franco Cunha 

Procuradora 
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ANEXO 

 

REGIMENTO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE, ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO 

 

Art. 1º O Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará é 

instituição permanente, essencial à atividade de Controle Externo da 

Administração Pública municipal, com atuação junto ao Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático, dos interesses indisponíveis e da fiel observância da 

Constituição e das leis, nos moldes fixados pelo artigo 71, da Constituição 

Estadual e disposições constantes da Lei Complementar nº 086, de 

04/01/2013, atualizada pela Lei Complementar nº 141, de 28/12/2021 e Lei 

Complementar nº 152, de 15/06/2022, e tem por finalidade: 

 

I - zelar pelo cumprimento das normas constitucionais e infraconstitucionais 

relacionadas à matéria de competência do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará; 

 

II - realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da competência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará. 

 

Art. 2º São princípios institucionais do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, nos moldes da Constituição Federal e da 

Constituição Estadual, a unidade, a indivisibilidade e a independência 

funcional, assegurada autonomia administrativa-financeira, dispondo de 

dotação orçamentária global própria. 
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§ 1° As decisões fundadas na autonomia administrativa, financeira e funcional 

do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, têm 

eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência 

constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará. 

 

§ 2° O Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará 

elaborará sua proposta orçamentária conjuntamente com os Poderes de 

Estado, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

encaminhando-a, diretamente, ao Chefe do Poder Executivo, que a submeterá 

ao Poder Legislativo.  

 

Art. 3º A estrutura organizacional do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará compreende: 

 

I - Órgãos de Administração Superior: 

 

a) Procuradoria-Geral de Contas; 

 

b) Colégio de Procuradores; 

 

c) Conselho de Procuradores; 

 

d) Corregedoria-Geral; 

 

e) Ouvidoria. 

 

II - Órgãos de Administração e Execução: 

 

a) Procuradorias de Contas; 

 

b) Subprocuradorias de Contas. 
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III - Órgãos Auxiliares: 

 

a) Coordenadorias; 

 

b) Secretaria; 

 

c) Departamento Financeiro e de Planejamento; 

 

d) Departamento Administrativo e de Gestão Operacional 

 

Art. 4° Ao Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará 

compete: 

 

I - promover a defesa da ordem jurídica, guardando a Constituição e as Leis, 

fiscalizando sua execução, requerendo perante o Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará as medidas e providências do interesse da 

Justiça, da Administração Pública e do Erário Público, bem como outras 

definidas em Lei ou que decorram de suas funções; 

 

II - fazer-se representar nas sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará e dizer do direito, oralmente ou por escrito, sobre os assuntos 

sujeitos à apreciação do Tribunal, sendo obrigatória a sua audiência nos atos 

de admissão de pessoal, concessão inicial de aposentadoria, pensão, reforma, 

prestação ou tomadas de contas e outros que a Lei indicar; 

 

III - requerer ao Relator em sessão, antes de emitir seu parecer, qualquer 

providência ordenatória dos autos que lhe pareça indispensável à melhor 

instrução da matéria, em especial a retirada de pauta de processo, para análise 

de novos documentos apresentados, bem como informações complementares 

ou elucidativas que entender conveniente; 
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IV - manifestar–se somente após a instrução conclusiva das unidades 

administrativas competentes; 

 

V - nova oitiva nos expedientes sujeitos à sua análise, caso tenham sido 

juntados novos documentos, alegações ou instruções processuais;  

 

VI - acesso a todos os documentos, registros ou dados, inclusive eletrônicos, 

relativos à atividade de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará ou daquele realizado pela administração pública; 

 

VII - representar a outros órgãos ministeriais ou entidades responsáveis pela 

apuração ou adoção de medidas administrativas ou judiciais, encaminhando 

cópia das peças necessárias a este fim; 

 

VIII - ter ciência das decisões judiciais definitivas ou liminares comunicadas ao 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará que interfiram no exame 

ou na execução das deliberações das Câmaras ou do Plenário, referentes aos 

feitos de sua atribuição; 

 

IX - promover junto ao órgão competente ou a qualquer outro indicado por Lei, 

o ressarcimento devido ao Erário Público pelos débitos e multas fixados pelo 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

X - interpor recursos permitidos por Lei; 

 

XI - praticar atos de sua gestão e elaborar normas regimentais internas; 

 

XII - solicitar informações, documentos e processos às autoridades municipais, 

bem como aos órgãos e entidades da administração direta e indireta; 

 

XIII - exercer outras funções e competências inerentes à sua autonomia e 

finalidades. 
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§ 1º Nos processos em que deva intervir, a falta de manifestação do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará implica em nulidade 

absoluta do processo a partir do momento em que deveria ter-se pronunciado. 

 

§ 2º O Parecer posterior do Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará sana a nulidade do processo, se ocorrer antes da decisão 

definitiva de mérito do Tribunal, nas hipóteses em que expressamente anuir 

aos atos praticados anteriormente ao seu pronunciamento. 

 

Art. 5º O Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará é 

composto por 03 (três) Procuradores de Contas e 03 (três) Subprocuradores de 

Contas, organizado em carreira escalonada em duas classes: Procurador de 

Contas e Subprocurador de Contas. 

 

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 

Seção I 

Da Procuradoria-Geral de Contas 

 

Art. 6º A Procuradoria-Geral de Contas, Órgão de Administração Superior do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, será chefiada 

e representada pelo Procurador-Geral de Contas, nomeado pelo Chefe do 

Poder Executivo dentre os integrantes do Colégio de Procuradores, escolhido 

em lista tríplice e elaborada na seguinte forma: 

 

I - mediante votação, constando em primeiro lugar aquele que obtiver maior 

número de votos e assim sucessivamente, até o limite de 03 (três); 

 

II - o voto será direto, secreto e plurinominal, podendo cada eleitor votar em até 

03 (três) candidatos; 
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III - em caso de empate, prevalecerá o critério de idade; 

 

IV - é inelegível o Procurador de Contas que: 

 

a) tiver sido condenado por crime doloso, com decisão transitada em 

julgado; 

 

b) tiver sofrido pena disciplinar, desde que não reabilitado. 

 

§ 1º A lista tríplice será formada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do encerramento do mandato do Procurador-Geral de Contas e será remetida, 

imediatamente após sua elaboração, ao Chefe do Poder Executivo. 

 

§ 2º Decorridos 15 (quinze) dias do recebimento da lista tríplice sem a escolha 

pelo Chefe do Poder Executivo, automaticamente será nomeado e empossado 

o membro mais votado dentre os integrantes da lista tríplice e, havendo 

empate, o mais idoso. 

 

§ 3º O Procurador-Geral de Contas tomará posse perante o Colégio de 

Procuradores, na primeira quinzena de abril, observadas para o ato as demais 

formalidades legalmente previstas, para o mandato de 02 (dois) anos, vedada a 

recondução. 

 

§ 4º O mandato do Procurador-Geral de Contas prorrogar-se-á até a posse 

efetiva do respectivo sucessor, no caso de necessidade justificada de 

adiamento ou não sendo dia útil a data designada, a posse ocorrerá no 

primeiro dia útil imediatamente seguinte à cessação dos motivos que 

provocaram o adiamento. 

 

Art. 7º Vagando o cargo de Procurador-Geral de Contas antes do término do 

mandato, assumirá interinamente o Procurador de Contas mais antigo ou, em 

caso de empate, o mais idoso, até a posse do Procurador-Geral de Contas 
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eleito para novo mandato, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 

vacância. 

 

Art. 8º Nos casos de impedimentos, ausências, férias ou licenças o Procurador-

Geral de Contas será substituído por um dos Procuradores de Contas por ele 

designado. 

 

Art. 9º Compete ao Procurador-Geral de Contas do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará: 

 

I - exercer a chefia do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará, representando-o judicial e extrajudicialmente; 

 

II - integrar e presidir o Colégio de Procuradores e o Conselho Superior de 

Procuradores do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará; 

 

III - submeter ao Colégio de Procuradores as propostas de criação e extinção 

de cargos e serviços auxiliares e do orçamento anual do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

IV - encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

V - encaminhar ao Chefe do Poder Executivo a lista tríplice, prevista no artigo 

11 deste Regimento Interno; 

 

VI - encaminhar ao Chefe do Poder Executivo a proposta orçamentária do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará para inclusão 

no projeto de Lei Orçamentária a ser submetido ao Poder Legislativo; 
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VII - solicitar ao Ministério Público Estadual apuração de crime de 

responsabilidade ou de qualquer ilícito penal atribuído a jurisdicionado do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

VIII - comparecer à Assembleia Legislativa ou suas comissões, 

espontaneamente ou quando regularmente convocado, para prestar 

esclarecimentos sobre assunto relacionado ao Ministério Público de Contas 

dos Municípios do Estado do Pará, previamente determinado; 

 

IX - firmar convênios, termos de cooperação técnica e outros de interesse do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

X - designar membros do Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará para: 

 

a) exercer as atribuições de dirigente das Coordenadorias; 

 

b) ocupar cargo ou função de confiança junto aos órgãos da Administração 

Superior; 

 

c) integrar organismos estatais afetos à área de atuação do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

d) designar Comissões; 

 

e) realizar atividade de relevância para o Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará e/ou representar a Instituição. 

 

XI - quanto à administração de pessoal, além do previsto nos incisos 

anteriores: 
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a) dar posse e exercício aos membros e servidores do Ministério Público 

de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos da lei; 

 

b) exercer as atribuições de dirigente do órgão, inclusive nomeando e 

exonerando os ocupantes de cargos efetivos e em comissão, bem como 

designando e dispensando os ocupantes de função de confiança do 

quadro do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará; 

 

c) conceder e decidir sobre aposentadoria voluntária ou compulsória, por 

invalidez ou por idade e encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado 

do Pará para registro; 

 

d) decidir sobre a situação funcional dos serviços auxiliares, organizados 

em quadros próprios, bem como homologar o processo de promoção 

dos servidores, nos termos de Resolução do Colégio de Procuradores; 

 
e) determinar, após deliberação do Colégio de Procuradores, a abertura 

de concurso público e processo seletivo para o ingresso na carreira e 

no quadro de pessoal do Ministério Público de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará; 

 
f) homologar o resultado do concurso público de ingresso na carreira de 

membro e de servidor do Ministério Público de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará; 

 

g) autorizar: 

 

a. o afastamento de membros e servidores do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, observado o disposto 

na legislação pertinente; 
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b. o gozo de férias e licenças regulamentares aos servidores e 

membros do Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará. 

 

XII - supervisionar e dirigir os serviços do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará; 

 

XIII - provocar e supervisionar o funcionamento das Comissões e Grupos 

Técnicos; 

 

XIV - conhecer e dirimir suspeições, impedimentos e conflitos de atribuições 

dos membros do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará, cabendo recurso ao Colégio de Procuradores;  

 

XV - proferir voto de desempate nas deliberações do Colégio de Procuradores 

e do Conselho Superior; 

 

XVI - conceder e autorizar o pagamento de diárias aos membros e servidores. 

 

XVII - expedir recomendações, sem caráter vinculativo, aos órgãos do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, para o 

desempenho de suas funções; 

 

XVIII - definir a escala de atuação dos Procuradores de Contas nas sessões do 

Tribunal Pleno e dos Subprocuradores de Contas nas sessões da Câmara do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

XIX - exercer outras atribuições previstas em lei ou em ato normativo do 

Colégio de Procuradores. 

 

Parágrafo único. As atribuições previstas neste artigo poderão ser delegadas 

pelo Procurador-Geral de Contas. 
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Art. 10. O Gabinete do Procurador-Geral de Contas é unidade administrativa de 

apoio, subordinada diretamente ao Procurador-Geral de Contas e tem por 

finalidade prestar-lhe assessoramento técnico e administrativo, sendo 

composto por um Chefe de Gabinete, e dois servidores por ele designados. 

 

Art. 11. Quando da abertura de vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, reservada a membro do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, o Procurador-Geral de Contas 

deverá convocar o Colégio de Procuradores, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

para reunião extraordinária a fim de organizar a lista tríplice prevista no artigo 

119, §1º, I, da Constituição Estadual. 

 

§ 1º Ultrapassado o prazo previsto no caput, qualquer Procurador de Contas 

poderá convocar o Colégio de Procuradores, nos termos do artigo 12, §2º 

deste Regimento. 

 

§ 2º A lista tríplice será composta por membros efetivos concorrentes à vaga, 

observando-se os critérios de antiguidade e merecimento, respectivamente, 

nos termos do artigo 119 da Constituição Estadual. 

 

Seção II 

Do Colégio de Procuradores 

 

Art. 12. O Colégio de Procuradores é órgão deliberativo de administração 

superior do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 

integrado por todos os membros da carreira em exercício, presidido pelo 

Procurador-Geral de Contas, e em caso de ausência pelo Corregedor-Geral. 

 

§ 1º As deliberações do Colégio de Procuradores serão tomadas por maioria 

simples de voto, inclusive o do Presidente, com voto de qualidade, que 

prevalecerá em caso de empate. 

 



 

15 

 

 

§ 2º O Colégio de Procuradores reunir-se-á ordinariamente, conforme 

calendário aprovado pelo Procurador-Geral de Contas, e extraordinariamente 

mediante convocação do Presidente ou da maioria absoluta dos membros, com 

no mínimo 03 (três) dias úteis de antecedência. 

 

§ 3º Das reuniões do Colégio de Procuradores, que ocorrerão de forma 

presencial ou virtual, à critério do Procurador-Geral de Contas, lavrar-se-á ata 

circunstanciada de todas as deliberações tomadas e demais ocorrências, que 

ficará a cargo do Secretário do Colégio de Procuradores, designado na 

primeira reunião anual que for realizada. 

 

Art. 13. Compete ao Colégio de Procuradores: 

 

I - regulamentar, por ato próprio, o seu funcionamento;  

 

II - organizar e encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará a lista tríplice dos Procuradores de Contas a ser remetida ao Chefe do 

Poder Executivo para nomeação ao cargo de Conselheiro na vaga destinada 

ao Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

III - deliberar sobre a destituição do Procurador-Geral de Contas, do 

Corregedor e do Ouvidor em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou 

omissão grave, assegurada a ampla defesa, o contraditório e o devido 

processo legal; 

 

IV - eleger o Corregedor e o Ouvidor; 

 

V - elaborar resoluções e outros atos de caráter normativo; 

 

VI - elaborar o Regimento Interno do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, bem como suas alterações posteriores; 
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VII - elaborar minuta de lei complementar estabelecendo a organização da 

carreira e as atribuições dos Procuradores de Contas e dos Subprocuradores 

de Contas, observadas as especificidades de suas competências; 

 

VIII - deliberar sobre a distribuição dos encargos, atribuições e competências 

dos Procuradores de Contas, dos Subprocuradores de Contas e dos 

servidores; 

 

IX - aprovar orientações normativas acerca de matérias afetas às atribuições 

do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

X - definir o Plano Estratégico Institucional e os Planos Gerais de Atuação; 

 

XI – decidir, em grau de recurso, sobre questões institucionais e 

administrativas; 

 

XII - elaborar o regulamento de concurso público de ingresso na carreira de 

membro e de servidor do Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará; 

 

XIII - solicitar, ao Procurador-Geral de Justiça, o ajuizamento de ação civil de 

decretação de perda do cargo ou de cassação de aposentadoria ou de 

disponibilidade de membro vitalício do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará; 

 

XIV - exercer outras atribuições compatíveis com a função e a natureza do 

órgão. 
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Seção III 

Do Conselho Superior 

 

Art. 14. O Conselho Superior, órgão consultivo e deliberativo de administração 

superior do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 

integrado pelo Procurador-Geral de Contas e Corregedor-Geral, como 

membros natos, e por outro membro efetivo eleito pelo Colégio de 

Procuradores, presidido pelo Procurador-Geral de Contas. 

 

§ 1º O mandato do membro eleito para o Conselho Superior será de 2 (dois) 

anos, vedada recondução, devendo seu período ser coincidente com o do 

mandato do Procurador-Geral de Contas. 

 

§ 2º O membro eleito do Conselho Superior será substituído em suas 

ausências, impedimentos, férias ou licenças por quaisquer dos membros do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, observada a 

ordem de antiguidade e, no caso de empate, deve ser observada a idade, 

prevalecendo o mais idoso. 

 

Art. 15. Ao Conselho Superior compete acompanhar a atuação do órgão 

ministerial, velando pela observância dos princípios constitucionais que regem 

a administração pública, e deliberar sobre matéria de sua competência. 

 

Art. 16. Compete ao Conselho Superior: 

 

I - aprovar o Quadro Geral de Antiguidade do órgão e decidir sobre promoção 

de membros na carreira; 

 

II - autorizar o afastamento de membro do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará para frequentar curso de especialização, 

mestrado ou doutorado, no país ou no exterior; 
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III - julgar o processo administrativo disciplinar (PAD) contra membros e 

servidores do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará e 

aplicar as penalidades cabíveis; 

 

IV - conhecer a correição realizada pela Corregedoria do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, recomendando, quando for o caso, 

as providências que devam ser tomadas; 

 

V - autorizar a concessão de férias, licenças, afastamentos, viagens e 

conversão de férias e licença prêmio em pecúnia ao Procurador-Geral de 

Contas; 

 

VI - sugerir, nos casos omissos, a forma de distribuição de processos entre os 

membros; 

 

VII - decidir sobre arquivamento de procedimento apuratório preliminar 

instaurado pelos membros; 

 

VIII - recomendar ao Procurador-Geral de Contas a edição de atos e/ou 

manuais aos servidores, para o desempenho de suas funções e adoção de 

medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços; 

 

IX - sugerir ao Procurador-Geral de Contas providências ou medidas de defesa 

dos interesses institucionais; 

 

X - supervisionar a política de aprimoramento, aperfeiçoamento e educação 

continuada de servidores e membros; 

 

XI - aprovar o regulamento de concurso público para o ingresso de membros e 

servidores; 
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XII - eleger, dentre os membros integrantes, o seu Secretário, que exercerá a 

função durante o mandato do Conselho Superior; 

 

XIII - editar resoluções e outros atos de caráter normativo em matéria de suas 

atribuições;  

 

XIV – elaborar a lista tríplice, de que trata o artigo 6º deste Regimento, para o 

encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo, para a escolha do Procurador-

Geral de Contas; 

 

XV - deliberar sobre vitaliciamento de membro e sobre estabilidade de servidor 

do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

XVI - exercer outras atribuições previstas em Lei ou ato normativo. 

 

Seção IV 

Da Corregedoria-Geral 

 

Art. 17. A Corregedoria-Geral do Ministério Público de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará, dirigida pelo Corregedor-Geral, é órgão de administração 

superior do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 

orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos seus 

membros. 

 

§ 1º A estrutura organizacional da Corregedoria-Geral é formada pelo 

Corregedor-Geral, o Chefe de Gabinete vinculado ao Procurador de Contas 

eleito e 01 servidor, para atividade específica, quando necessária, a ser 

indicado pelo Corregedor-Geral e designado pelo Procurador-Geral de Contas. 

 

§ 2º O Corregedor-Geral será substituído, no caso de ausência ou em seus 

impedimentos, por um Procurador de Contas designado pelo Procurador-Geral 

de Contas. 
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§ 3º Ocorrendo a vacância do cargo de Corregedor-Geral, o Colégio de 

Procuradores, elegerá novo Corregedor-Geral para a complementação do 

mandato. 

 

Art. 18. O Corregedor-Geral do Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará será eleito pelo Colégio de Procuradores, dentre os 

Procuradores de Contas em exercício, para mandato de 02 (dois) anos, vedada 

recondução, correspondendo ao mesmo período do Procurador-Geral de 

Contas. 

 

§ 1º Poderão concorrer quaisquer dos Procurador de Contas que integram o 

Colegiado. 

 

§ 2º Considerar-se-á eleito Corregedor-Geral o membro que obtiver a maioria 

absoluta dos votos do Colégio de Procuradores, presente a maioria absoluta. 

 

Art. 19. Compete à Corregedoria-Geral: 

 

I - realizar correição e inspeção, remetendo relatório reservado ao Colégio de 

Procuradores do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará; 

 

II - instaurar e presidir, de ofício ou por provocação dos demais órgãos de 

Administração Superior do Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará ou de qualquer interessado, processo administrativo disciplinar 

(PAD), a ser regulamentado por Resolução; 

 

III - avaliar o desempenho de membros em estágio probatório, remetendo 

relatório detalhado e reservado ao Conselho Superior do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, propondo o seu vitaliciamento ou 

não vitaliciamento, na forma da Lei Orgânica; 
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IV - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução; 

 

V - conhecer e decidir os pedidos de providências relativos à conduta dos 

membros, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem 

necessárias; 

 

VI - remeter aos demais órgãos de Administração Superior do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará informações necessárias 

ao desempenho de suas atribuições; 

 

VII - apresentar ao Procurador-Geral de Contas, na primeira quinzena de 

fevereiro, relatório com dados estatísticos sobre as atividades dos órgãos de 

execução, relativas ao ano anterior; 

 

VIII - apresentar anualmente ao Procurador-Geral de Contas, relatório com 

dados estatísticos sobre as atividades da Corregedoria-Geral; 

 

IX - emitir parecer em sindicâncias e processos administrativo-disciplinares 

instaurados em face dos integrantes da carreira; 

 

X - acompanhar o estágio probatório dos integrantes da carreira; 

 

XI - propor ao Colégio dos Membros do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará a exoneração de integrante da carreira que não 

cumprir as condições do estágio probatório; 

 

XII - contribuir para aprimoramento de padrões éticos dos integrantes da 

carreira; 

 

XIII - exercer suas funções, sem prejuízo das atribuições do cargo de 

Procurador de Contas.  
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Art. 20. São atribuições do Gabinete da Corregedoria Geral: 

 

I - realizar os estudos, pesquisas e coletas de dados relacionados às 

atribuições da Corregedoria-Geral; 

 

II - elaborar as minutas de recomendações, relatórios e outros documentos, 

sob supervisão do Corregedor-Geral; 

 

III - atualizar continuamente o banco de dados da Corregedoria-Geral; 

 

IV - efetivar as atividades definidas pelo Corregedor-Geral. 

 

Seção V 

Da Ouvidoria 

 

Art. 21. A Ouvidoria do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará, dirigida pelo Ouvidor, órgão de administração superior do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, tem por objetivo 

contribuir para elevar continuamente os padrões de transparência, presteza e 

segurança das atividades dos membros, órgãos e serviços auxiliares da 

Instituição. 

 

§ 1º A estrutura organizacional da Ouvidoria é formada pelo Ouvidor, o Chefe 

de Gabinete vinculado ao Procurador de Contas eleito e 01 (um) servidor, para 

atividade específica, quando necessária, a ser indicado pelo Ouvidor e 

designado pelo Procurador-Geral de Contas. 

 

Parágrafo único. A Ouvidoria constitui um canal aberto direto e 

desburocratizado dos cidadãos, servidores e membros para receber 

reclamações, críticas, comentários, elogios, pedidos de providências, 

sugestões e quaisquer outros expedientes que lhe sejam encaminhados, 

acerca dos serviços e atividades desenvolvidas pelo Ministério Público de 
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Contas dos Municípios do Estado do Pará, com o objetivo de dar efetividade, 

manter e aprimorar um padrão de excelência nos serviços e atividades 

públicas. 

 

Art. 22. O Ouvidor do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará será eleito pelo Colégio de Procuradores, dentre os Procuradores de 

Contas em exercício, para mandato de 02 (dois) anos, vedada recondução, 

correspondendo ao mesmo período do Procurador-Geral de Contas de Contas. 

 

§ 1º Poderão concorrer quaisquer dos membros que integram o Colegiado. 

 

§ 2º Considerar-se-á eleito Ouvidor o membro que obtiver a maioria absoluta 

dos votos do Colégio de Procuradores, presente a maioria absoluta. 

 

§ 3º O Ouvidor será substituído, no caso de ausência ou em seus 

impedimentos, por um Procurador de Contas designado pelo Procurador-Geral 

de Contas. 

  

§ 4º Ocorrendo a vacância do cargo de Ouvidor, o Colégio de Procuradores, 

elegerá novo Ouvidor para a complementação do mandato. Na hipótese da 

vacância ocorrer nos últimos 06 meses do tempo de mandato, será designado 

pelo Procurador-Geral de Contas o Procurador com mais idade para 

complementar o tempo restante. 

 

§ 5º O Ouvidor acumulará, sem prejuízo das atribuições do cargo de 

Procurador de Contas, o exercício da Ouvidoria. 

 

Art. 23. Compete à Ouvidoria: 

 

I - receber e examinar, encaminhando, se for o caso, aos órgãos auxiliares 

competentes, as notícias de fato, denúncias, reclamações, críticas, elogios, 

pedidos de informações e/ou sugestões sobre as atividades desenvolvidas pelo 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 
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II - elaborar e encaminhar ao Procurador-Geral de Contas e ao Corregedor-

Geral do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 

anualmente, relatório contendo a síntese das ocorrências, destacando os 

encaminhamentos dados a cada expediente e, se for o caso, os resultados 

concretos decorrentes das providências adotadas; 

 

III - manter os registros dos expedientes endereçados à Ouvidoria, informando 

ao interessado sobre as providências adotadas, exceto nas hipóteses legais de 

sigilo; 

 

IV - organizar e manter arquivo de toda a documentação relativa às ocorrências 

e sugestões endereçadas à Ouvidoria, inclusive dos respectivos 

encaminhamentos; 

 

V - estimular o controle social por meio de programas e de ações voltadas à 

população em geral. 

 

Parágrafo único. É vedado à Ouvidoria exercer as atribuições legalmente 

conferidas aos demais Órgãos de Administração Superior, de Administração e 

Execução e Auxiliares. 

 

Art. 24. São atribuições do Gabinete da Ouvidoria: 

 

I – executar a rotina administrativa do órgão; 

 

II – realizar estudos, pesquisas, avaliações, exposição de motivos, análises, 

informações, minutas de relatórios e controle de atos administrativos; 

 

III - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Ouvidor e/ou seu 

substituto. 
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CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

Seção I 

Das Procuradorias de Contas 

 

Art. 25. As Procuradorias de Contas, Órgão de Administração e Execução do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, serão 

chefiadas e representadas pelos Procuradores de Contas. 

 

Art. 26. Compete aos Procuradores de Contas, no exercício de suas funções: 

 

I - promover a defesa da ordem jurídica, requerendo perante o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, as medidas de interesse da justiça, 

da administração e da Fazenda Pública, e tudo mais o que for de direito; 

 

II - emitir parecer nos processos oriundos do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará que lhes forem distribuídos, bem como requerer 

sua instrução complementar, quando necessária; 

 

III - levar ao conhecimento do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará, para os fins de direito, qualquer indício de irregularidade que venha a ter 

ciência em decorrência do exercício de suas atribuições; 

 

IV - solicitar documentos e informações de todas as pessoas jurídicas de 

Direito Público, da Administração Direta, Indireta ou Fundacional, bem como 

das pessoas jurídicas de Direito Privado prestadoras de serviços públicos ou 

que recebam auxílios ou subvenções da Administração Pública; 

 

V - atuar junto as Câmaras do Tribunal de Contas de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, ao Plenário Virtual e ao Tribunal Pleno, conforme escala 

aprovada pelo Procurador-Geral de Contas, cabendo-lhes exercer na sua 
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plenitude as atribuições afetas ao Ministério Público de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará; 

 

VI - participar das sessões de que trata o inciso anterior, fazendo uso da 

palavra, a seu requerimento ou de qualquer Conselheiro; 

 

VII - comunicar ao Procurador-Geral de Contas, em caráter reservado, as 

irregularidades e deficiências observadas na atuação dos órgãos de 

administração e execução, nos órgãos auxiliares, no controle interno e/ou nas 

comissões e grupos técnicos do Ministério Público de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará; 

 

VIII - exercer, mediante delegação de competência, as atribuições que lhe 

forem atribuídas; 

 

IX - apresentar anualmente o relatório das suas atividades ao Corregedor-

Geral; 

 

X - superintender a distribuição dos processos aos setores de apoio jurídico e 

técnico, a fim de propiciar a continuidade do serviço e a observância dos 

prazos regimentais; 

 

XI - interpor e contrarrazoar recursos previstos na Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará e em Regimento Interno, além dos 

previstos na legislação processual e administrativa vigente; 

 

XII - outras competências e atribuições não definidas neste Regimento Interno. 

 

§ 1º Os direitos e vedações aplicáveis aos Procuradores de Contas são 

aqueles estabelecidos na Lei Complementar nº 086/2013, atualizada pela Lei 

Complementar nº 144/2021 e Lei Complementar nº 152/2022 (Lei Orgânica do 

Ministério Públicos de Contas dos Municípios) e na Lei nº 8.625/93 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público), bem como os constantes na 
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Constituição Federal, sem prejuízo da adoção, no que couber, das diretrizes e 

resoluções editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 

 

Art. 27. Além das garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade 

de subsídio, constituem prerrogativas dos Procuradores de Contas, no 

exercício de suas funções ou em razão delas, dentre outras previstas em lei: 

 

I - requerer, fundamentadamente, a convocação extraordinária do Colégio de 

Procuradores, para discutir assuntos de interesse da instituição ou do Conselho 

Superior, para assuntos sob sua competência; 

 

II - declarar-se suspeito ou impedido, na forma da lei processual; 

 

III - solicitar ao Procurador-Geral de Contas a designação de substituto para os 

casos de impedimento e/ou suspeição; 

 

IV - propor ao Procurador-Geral de Contas a sua escala de férias anual, bem 

como a dos integrantes do respectivo gabinete; 

 

V - integrar o Colégio de Procuradores; 

 

VI - integrar as comissões, quando designado; 

 

VII - oferecer sugestões para o aperfeiçoamento dos serviços do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará e representação no 

âmbito de suas atribuições; 

 

VIII - receber o mesmo tratamento protocolar dispensados aos Conselheiros do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

IX - gozar de imunidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas 

manifestações processuais ou procedimentais, na forma de sua independência 

funcional; 
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X - representar a outros órgãos ministeriais ou entidades responsáveis pela 

apuração ou adoção de medidas administrativas ou judiciais, encaminhando 

cópia das peças necessárias a este fim. 

 

Seção II 

Das Subprocuradorias de Contas 

 

Art. 28. As Subprocuradorias de Contas, Órgãos de Administração e Execução 

do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, serão 

chefiadas e representadas pelos Subprocuradores de Contas. 

 

Art. 29. Compete aos Subprocuradores de Contas, no exercício de suas 

funções: 

 

I - promover a defesa da ordem jurídica, requerendo perante o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, as medidas de interesse da justiça, 

da administração e da Fazenda Pública, e tudo mais o que for de direito; 

 

II - emitir parecer nos processos oriundos do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará que lhes forem distribuídos, bem como requerer 

sua instrução complementar, quando necessária; 

 

III - levar ao conhecimento do Procurador-Geral de Contas, para os fins de 

direito, qualquer indício de irregularidade que venha a ter ciência em 

decorrência do exercício de suas atribuições; 

 

IV - atuar junto a Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará e ao Tribunal Pleno, quando convocados, cabendo-lhes exercer na sua 

plenitude as atribuições afetas ao Ministério Público de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará; 
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V - participar das sessões de que trata o inciso anterior, fazendo uso da 

palavra, a seu requerimento ou de qualquer Conselheiro; 

 

VI - comunicar ao Procurador-Geral de Contas, em caráter reservado, as 

irregularidades e deficiências observadas na atuação dos órgãos de 

administração e execução, nos órgãos auxiliares, do controle interno e/ou das 

comissões e grupos técnicos do Ministério Público de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará; 

 

VII - exercer, mediante delegação de competência, as atribuições que lhe 

forem atribuídas; 

 

VIII - apresentar anualmente o relatório das suas atividades ao Corregedor-

Geral; 

 

IX - coordenar a distribuição dos processos aos setores de apoio jurídico e 

técnico, a fim de propiciar a continuidade do serviço e a observância dos 

prazos regimentais; 

 

X - outras competências e atribuições não definidas neste Regimento Interno. 

 

§ 1º A composição e a escala para a atuação dos Subprocuradores de Contas 

na Câmara e eventualmente nas sessões do Tribunal Pleno, bem como as 

situações que ensejam a prevenção do Subprocurador de Contas no exame de 

feitos, serão aprovadas pelo Procurador-Geral de Contas. 

 

§ 2º Os direitos e vedações aplicáveis aos Subprocuradores de Contas são os 

mesmos aplicáveis aos Procuradores de Contas. 

 

Art. 30. Além das garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade 

de subsídio, constituem prerrogativas dos Subprocuradores de Contas, no 

exercício de suas funções ou em razão delas, dentre outras previstas em lei: 
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I - requerer, fundamentadamente, a convocação extraordinária do Colégio de 

Procuradores, para discutir assuntos de interesse da instituição, para assuntos 

sob sua competência; 

 

II - declarar-se suspeito ou impedido, na forma da lei processual; 

 

III - solicitar ao Procurador-Geral de Contas a designação de substituto para os 

casos de impedimento e/ou suspeição; 

 

IV - propor ao Procurador-Geral de Contas a sua escala de férias anual, bem 

como a dos integrantes do respectivo gabinete; 

 

V - integrar o Colégio de Procuradores; 

 

VI - integrar as comissões, quando designado; 

 

VII - oferecer sugestões para o aperfeiçoamento dos serviços do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará e representação no 

âmbito de suas atribuições; 

 

VIII - receber o mesmo tratamento protocolar dispensados aos Conselheiros 

Substitutos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

IX - gozar de imunidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas 

manifestações processuais ou procedimentais, na forma de sua independência 

funcional; 

 

X - representar a outros órgãos ministeriais ou entidades responsáveis pela 

apuração ou adoção de medidas administrativas ou judiciais, encaminhando 

cópia das peças necessárias a este fim. 
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Capítulo IV 

ÓRGÃOS AUXILIARES  

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 31. Os Órgãos Auxiliares do Ministério Público de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará destinam-se, em especial, a desenvolver: 

 

I - atividades típicas de comando, controle e coordenação quanto à direção e 

assessoramento superiores, ao desempenho das atividades relacionadas com 

os órgãos da Administração Superior e ao atendimento de atividades 

características de apoio técnico e administrativo aos Procuradores de Contas e 

Subprocuradores de Contas, a cargo da Chefia de Gabinete e das 

Coordenadorias; 

 

II - atividades características de assessoramento técnico e jurídico aos 

gabinetes dos Procuradores de Contas e dos Subprocuradores de Contas, no 

desempenho de suas atribuições, a cargo das Coordenadorias e Coordenador 

Técnico; 

 

III - atividades inerentes ao controle dos registros e demais atos relativos ao 

pessoal lotado no Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará; 

 

IV - atividades e tarefas de apoio administrativo e operacional aos dirigentes 

das unidades integrantes da Procuradoria-Geral, bem como a assistência direta 

e imediata, nas ações relativas ao exercício dos cargos e funções. 

 

Art. 32. Os Órgãos Auxiliares de apoio técnico e administrativo passam a 

estruturar-se e organizar-se da seguinte forma: 

 

I - Secretaria; 



 

32 

 

 

II - Coordenadorias Técnico/Jurídicas; 

 

a) Coordenador Técnico; 

 

b) Assessoria Técnico/Jurídica. 

 

III - Departamento Financeiro e de Planejamento; 

 

a) Setor de Contabilidade e Financeiro; 

 

b) Setor de Planejamento; 

 

c) Setor de Orçamento e Controle. 

 

IV - Departamento Administrativo e de Gestão Operacional. 

 

a) Setor de Material e Patrimônio; 

 

b) Setor de Licitação e Contratos; 

 

c) Setor de Pessoal; 

 

d) Setor de Informática. 

 

§ 1º À Secretaria compete, sob a supervisão e subordinação hierárquica ao 

Secretário, coordenar e conduzir os esforços do órgão em direção às 

finalidades públicas que o ordenamento jurídico lhe reservou. 

 

§ 2° As Coordenadorias Técnico/Jurídicas competem o assessoramento direto 

aos membros do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará na resolução de processos e na elaboração de representações, além de 

outras atividades de natureza técnica-jurídica a si conferidas. 
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§ 3º Os Departamentos são setores vinculados ao Procurador-Geral de Contas, 

aos quais competem a organização dos fluxos e rotinas de trabalho adstritas às 

suas esferas de atribuições. 

 

§ 4º Aos Setores competem a realização de atividades específicas e vinculadas 

aos Departamentos onde localizados. 

 

Subseção I 

Das Atividades de Chefia e Assessoramento 

 

Art. 33. Às chefias de departamentos competem: 

 

I - planejar, organizar, dirigir, controlar, coordenar, orientar, supervisionar, 

acompanhar e avaliar as ações e atividades necessárias ao exercício das 

competências do departamento; 

 

II - promover a adequada organização interna das competências e atividades 

do departamento, observadas as disposições legais e regulamentares; 

 

III - promover a adequada distribuição e encaminhamento dos recursos, 

trabalhos, atividades, documentos e expedientes do departamento; 

 

IV - acompanhar o cumprimento de metas e avaliar os resultados do 

departamento; 

 

V - assistir ao superior hierárquico em assuntos inerentes à competência da 

sua área de atuação; 

 

VI - receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e 

regulamentares e as decisões do Procurador-Geral de Contas; 

 

VII - manter reuniões periódicas com os servidores do departamento para 
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analisar o andamento dos trabalhos e acertar medidas adequadas à sua 

melhoria; 

 

VIII - apresentar ao superior hierárquico relatório das atividades desenvolvidas 

pelo departamento; 

 

IX - organizar a escala de férias dos setores e servidores a ele subordinados, 

de forma a não comprometer o regular andamento das atividades sob sua 

responsabilidade, para aprovação pelo Procurador-Geral de Contas; 

 

X - exercer outras atribuições determinadas por superior hierárquico, ato ou 

regulamento, visando a assegurar o cumprimento das políticas e diretrizes do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará no âmbito de 

sua área de atuação. 

 

Art. 34. Ao servidor formalmente designado para chefiar ou responder por 

determinado setor ou unidade administrativa, compete, no que couber, as 

atividades dispostas no artigo anterior, no âmbito da seção ou unidade 

administrativa. 

 

Seção II 

Da Secretaria  

 

Art. 35. A Secretaria, Órgão Auxiliar do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, destina-se precipuamente à execução das 

atividades de apoio administrativo e operacional necessários ao exercício das 

atribuições institucionais do Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará e será chefiada pelo Secretário, nomeado pelo Procurador-

Geral de Contas e a ele diretamente subordinado. 

 

Art. 36. Ao Secretário do Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará compete: 
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I - auxiliar o Procurador-Geral de Contas no planejamento, na organização, na 

direção e no controle das atividades administrativas; 

 

II - planejar, organizar, dirigir e supervisionar as atividades relativas à 

Secretaria; 

 

III - promover o inter-relacionamento dos departamentos que integram o 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

IV - produzir diagnósticos, estudos e relatórios com vistas a instrumentalizar a 

atuação administrativa do Procurador-Geral de Contas e dos órgãos de 

Administração Superior do órgão; 

 

V - zelar pela boa ordem dos serviços da Secretaria e harmonia do clima 

organizacional; 

 

VI - interagir com os Procuradores de Contas e Subprocuradores de Contas 

atendendo as demandas da atividade finalística do órgão; 

 

VII - expedir, por determinação do Procurador-Geral de Contas, certidões e 

instruções de serviço; 

 

VIII - prestar informações ao Procurador-Geral de Contas e demais membros; 

 

IX - organizar a escala de férias dos servidores a ele subordinados, de forma a 

não comprometer o regular andamento das atividades sob sua 

responsabilidade, para aprovação pelo Procurador-Geral de Contas; 

 

X – executar, por delegação, outros serviços compatíveis ou decorrentes de 

sua função, determinados pelo Procurador-Geral de Contas. 

 

Art. 37. A Secretaria compete: 
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I - planejar, organizar, distribuir e executar as atividades de tramitação dos 

processos finalísticos no âmbito do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará; 

 

II - elaborar relatórios, compilação de dados estatísticos e demais informações 

pertinentes à área de atuação; 

 

III - preparar as pautas das sessões de julgamento do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, após sua disponibilização, de forma prévia, para 

os Procuradores de Contas e Subprocuradores de Contas; 

 

IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.  

 

Art. 38. A distribuição de todo e qualquer processo finalístico no âmbito do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará seguirá as 

normas estabelecidas neste Regimento e em outros atos normativos, definidos 

pelo Procurador-Geral de Contas e aprovados pelo Colégio de Procuradores.  

 

Art. 39. A distribuição processual será́ efetivada mediante sistema 

informatizado, igualitariamente entre Procuradores de Contas e 

Subprocuradores de Contas, de forma automática e aleatória. 

 

Parágrafo único. Nas hipóteses de impedimento e ou suspeição arguidas pelos 

Procuradores de Contas e/ou Subprocuradores de Contas inicialmente 

vinculado pela distribuição, o processo será redistribuído, observando-se o 

critério quantitativo igualitário de processos entre os membros. 

 

Art. 40. O Procurador de Contas que venha a substituir o Procurador-Geral de 

Contas em sua ausência, permanece na distribuição processual.  

 

Seção III 

Das Coordenadorias Técnico/Jurídicas 
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Art. 41. As Coordenadorias Técnico/Jurídicas, Órgãos Auxiliares do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, são dirigidas por um 

Procurador de Contas, designado pelo Procurador-Geral de Contas, com o 

auxílio de um Coordenador Técnico, nomeado pelo Procurador-Geral de 

Contas. 

 

Parágrafo Único. A implementação e forma de distribuição de expedientes às 

Coordenadorias Técnico/Jurídicas será fixada pelo Colégio de Procuradores. 

 

Art. 42. Integram as Coordenadorias Técnico/Jurídicas: 

 

I - o Coordenador Técnico; 

 

II - Assessoria Técnico/Jurídica. 

 

Parágrafo único. A Assessoria Técnico/Jurídica será composta por Assessores, 

Analistas e outros servidores indicados pelo Procurador-Geral de Contas. 

 

Art. 43. Ao Coordenador Técnico compete: 

 

I - prestar assistência direta aos Membros do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, podendo, quando couber, representá-los em 

eventos e reuniões de interesse do Órgão; 

 

II - coordenar, orientar e fiscalizar a execução das atividades de 

assessoramento atribuídas aos servidores lotados na Assessoria 

Técnico/Jurídica, conforme orientação dos membros do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

III - manter o Procurador-Geral de Contas informado das ocorrências 

verificadas na Assessoria Técnico/Jurídica, solicitando as medidas de ordem 
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técnica e administrativa que entender necessárias ao bom desempenho de 

suas funções; 

 

IV - organizar a escala de férias da Assessoria Técnico/Jurídica, de forma a 

não comprometer o regular andamento das atividades, para aprovação pelo 

Procurador-Geral de Contas; 

 

V - manter atualizados os arquivos e ementários de pareceres de maior 

complexidade, de jurisprudência e da legislação federal, estadual e municipal 

de interesse do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará; 

 

VI - dirimir as dúvidas da Assessoria Técnico/Jurídica nas questões 

relacionadas à análise e elaboração das minutas dos Pareceres Jurídicos nos 

processos, conforme orientação dos Procuradores de Contas e dos 

Subprocuradores de Contas; 

 

VII - propor uniformização de entendimento; 

 

VIII - identificar e propor a realização de capacitação à Assessoria 

Técnico/Jurídica em relação as matérias objeto de análise e parecer técnico; 

 

IX - zelar pela boa ordem dos serviços da Assessoria Técnico/Jurídica e 

harmonia do clima organizacional; 

 

X - elaborar relatórios, compilação de dados estatísticos e demais informações 

pertinentes à atuação da Assessoria Técnico/Jurídica; 

 

XI - apresentar sugestões para o aperfeiçoamento dos serviços do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará e para o oferecimento de 

representações no âmbito de suas atribuições; 

 

XII - desenvolver outras atividades inerentes à sua função. 
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Art. 44. A Assessoria Técnico/Jurídica tem por finalidade assessorar e prestar 

assistência técnica jurídica ao Procurador-Geral de Contas, aos Procuradores 

de Contas, Subprocuradores de Contas, aos órgãos de Administração e 

Execução e aos Órgãos Auxiliares do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, competindo-lhe: 

 

I - a elaboração de minutas de pareceres conclusivos, recursos e 

requerimentos nos processos oriundos do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará e emitir pareceres nos processos administrativos que lhes 

forem encaminhados; 

 

II - examinar minutas de edital, contratos, convênios, acordos, ajustes ou 

instrumentos similares, na forma da legislação específica; 

 

III - o controle dos prazos dos processos submetidos ao seu exame, 

notadamente quanto aos feitos que demandem análise prioritária; 

 

IV – executar, por delegação, outros serviços compatíveis ou decorrentes de 

sua função, determinados pelos membros do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará; 

 

V - promover a elaboração e revisão de minutas de atos normativos, bem como 

a realização de estudos sobre questões técnico/jurídicas, quando solicitado 

pelos membros do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará; 

 

VI - o assessoramento direto aos membros do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará na resolução de processos e na elaboração de 

representações sob sua responsabilidade, além de outras atividades a si 

conferidas. 
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Seção IV 

Dos Departamentos 

 

Art. 45.  São atribuições comuns aos Departamentos: 

 

I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas à sua área de 

atuação, promovendo e colaborando com o mapeamento de fluxos e processos 

a ele relacionados; 

 

II - zelar pelas diretrizes e metas estabelecidas pelo Procurador-Geral de 

Contas; 

 

III - elaborar os estudos preliminares, gerenciamento de risco, termo de 

referência ou projeto básico, justificativa, pesquisa de mercado e instrução 

processual referentes às suas contratações; 

 

IV -  prestar informações inerentes às atividades desenvolvidas; 

 

V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

 

Subseção I 

Do Departamento Financeiro e de Planejamento 

 

Art. 46. Integram o Departamento Financeiro e de Planejamento; 

 

I - Setor de Contabilidade e Financeiro; 

 

II - Setor de Planejamento; 

 

III - Setor de Orçamento e Controle. 
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Art. 47. Ao Departamento Financeiro e de Planejamento, com subordinação 

direta ao Procurador-Geral de Contas, compete: 

 

I – elaborar, coordenar, orientar, supervisionar e executar as atividades 

relacionadas ao planejamento orçamentário e financeiro, em especial LDO e 

PPA, do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

II - auxiliar, sob o ponto de vista técnico, a gestão orçamentária e financeira do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

III - interagir junto aos órgãos competentes nos assuntos de natureza 

orçamentária e financeira, em especial no encaminhamento, a tempo e modo, 

dos documentos e informações que o Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará está sujeito a prestar; 

 

IV - apresentar a programação orçamentária ao Procurador-Geral de Contas 

para aprovação; 

 

V - instruir os procedimentos internos das unidades do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, quanto à disponibilidade 

orçamentária e financeira; 

 

VI - supervisionar a descentralização dos recursos orçamentários e financeiros 

consignados no orçamento; 

 

VII - propor a abertura de créditos adicionais e remanejamentos para garantir a 

execução orçamentária; 

 

VIII - realizar e manter a organização contábil do Ministério Público de Contas 

dos Municípios do Estado do Pará; 
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IX - organizar e executar os serviços de contabilidade exigidos do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, assinando os 

documentos pertinentes; 

 

X - verificar se os documentos geradores dos fatos contábeis atendem as 

normas vigentes; 

 

XI - garantir o empenho, liquidação e pagamento das despesas, efetuando os 

lançamentos no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFEM; 

 

XII - emitir e assinar empenhos, ordens bancárias ou outros documentos 

equivalentes, em conjunto com o Procurador-Geral de Contas; 

 

XIII - emitir a baixa de adiantamentos, de prestações de contas de suprimento 

de fundos e de viagens; 

 

XIV - atestar a conformidade dos processos de sua competência; 

 

XV - registrar e controlar o recebimento e a emissão de qualquer outro 

documento de natureza financeira e orçamentária; 

 

XVI - controlar e fiscalizar a correta liquidação da folha de pagamento; 

 

XVII - orientar e fiscalizar o correto processamento da folha de pagamento 

quanto as obrigações a ela inerentes, tais como as relativas a previdência e ao 

imposto de renda; 

 

XVIII - desenvolver outras atribuições e atividades inerentes à sua finalidade. 

 

§ 1° Os Setores de Orçamento e Controle e de Contabilidade e Financeiro são 

responsáveis pelo monitoramento do Plano Plurianual - PPA, promovendo a 

liberação das dotações orçamentárias e créditos adicionais junto aos órgãos 
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competentes, bem como pela execução da despesa por meio do Sistema 

Integrado de Administração Financeira -SIAFEM. 

 

§ 2° O Setor de Orçamento e Controle é responsável pela análise e conferência 

dos registros realizados no Sistema Integrado de Administração Financeira - 

SIAFEM, análise dos relatórios mensais de almoxarifado e bens e verificação 

da regularidade da documentação constante dos processos administrativos que 

originaram operações registradas no SIAFEM. 

 

Art. 48. Ao Setor de Planejamento compete: 

 

I - criar e difundir a cultura de planejamento como ferramenta de gestão e de 

melhoria contínua dos processos de trabalho, fomentando as suas inovações; 

 

II - participar da elaboração e revisão dos instrumentos de planejamento, 

conforme determinação do Procurador-Geral de Contas, bem como 

acompanhar a sua execução; 

 

III - elaboração dos Relatórios de Gestão e do PPA, para validação pelo 

Procurador-Geral de Contas, a tempo e modo, que o Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará está sujeito a prestar; 

 

IV - apoiar as atividades relacionadas ao planejamento e gestão orçamentária e 

financeira; 

 

V - monitorar o cumprimento das metas do Plano Plurianual – PPA; 

 

VI - realizar a gestão do uso dos espaços físicos para reuniões e eventos do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

VII – planejar, propor, executar, controlar e avaliar a política e as atividades de 

comunicação social; 
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VIII - realizar a gestão do site institucional do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará; 

 

IX - realizar publicações jornalística no site institucional do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará e coordenar as demais ações de 

publicidade do órgão (produção gráfica, audiovisual e redação publicitária), 

após aprovação do Procurador-Geral de Contas; 

 

X – monitorar, após aprovação do Procurador-Geral de Contas, a aplicação e 

uso da marca Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará 

nos diversos canais de comunicação, internos e externos - do órgão e/ou de 

outras instituições; 

 

XI - planejar, coordenar e executar campanhas de comunicação junto aos 

Poderes, órgãos, entidades da administração pública e outros públicos de 

interesse, das atividades e dos resultados da atuação do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, após aprovação do Procurador-

Geral de Contas, para fortalecimento da imagem institucional do Órgão; 

 

XII - zelar pela correta aplicação da identidade visual, verbal e sonora do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará em produtos 

e/ou campanhas de comunicação produzidos internamente ou por terceiros; 

 

XIII - realizar registros audiovisuais e fotográficos de atividades realizadas pelo 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará ou com a sua 

participação, bem como produzir e divulgar comunicados e campanhas 

internas. 

 

Subseção II 

Do Departamento Administrativo e de Gestão Operacional 

 

Art. 49. Integram o Departamento Administrativo e de Gestão Operacional: 
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I - Setor de Material e Patrimônio; 

 

II - Setor de Licitação e Contratos; 

 

III - Setor de Pessoal; 

 

IV - Setor de Informática. 

 

Art. 50. Ao Departamento Administrativo e de Gestão Operacional, com 

subordinação direta ao Procurador-Geral de Contas, compete: 

 

I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades de apoio administrativo 

do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

II - identificar as necessidades de adequação do espaço físico do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, propondo e executando 

manutenções, reformas e construções; 

 

III - gerenciar a aquisição anual de materiais de consumo e permanentes, 

atendendo a critérios de padronização e sustentabilidade; 

 

IV - gerenciar os contratos de prestação de serviços de manutenção, de 

segurança, seguros, de engenharia e outros firmados pelo Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

V - gerenciar os registros patrimoniais e contábeis dos bens móveis e imóveis, 

aí incluído a frota de veículos e os serviços de transporte, bem como prestar o 

apoio logístico quando necessário; 

 

VI - supervisionar os serviços gerais de limpeza, conservação, copeiragem, dos 

contratos de manutenção, de obra, de fornecimento de materiais e 
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equipamentos, de segurança, e outros de natureza similar, quando 

contratados; 

 

VII - acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados por terceiros, 

relativos à sua área de atuação; 

 

VIII – manter cadastro de fornecedores, assim como as publicações dos atos 

administrativos, em consonância com a modalidade de disputa; 

 

IX - assegurar o cumprimento das normas de saúde, segurança e 

acessibilidade nas dependências do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará; 

 

X - elaborar relatórios para subsidiar decisões do Procurador-Geral de Contas; 

 

XI - atestar a conformidade dos processos de sua competência;  

 

XII - estudar, implantar e operar sistemas de controle de estoque, bem como 

estabelecer pontos máximos e mínimos; 

 

XIII - supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de 

bens móveis e imóveis, ou participar desses trabalhos, adotando os índices 

indicados para cada exercício financeiro; 

 

XIV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

 

Art. 51. Ao Setor de Material e Patrimônio compete: 

 

I - manutenção, acondicionamento e organização dos materiais de consumo no 

almoxarifado e dos materiais permanentes; 
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II - gerenciar o consumo dos insumos e materiais de consumo, gráficos e 

demais suprimentos disponíveis no almoxarifado, bem atender as requisições 

dos membros e servidores; 

 

III - planejar a aquisição anual de materiais de consumo e permanentes, 

atendendo a critérios de padronização e sustentabilidade, com base no 

consumo do exercício anterior; 

 

IV - organizar os registros patrimoniais e contábeis dos bens móveis, imóveis e 

materiais permanentes, propondo, quando cabível, o desfazimento, em 

observância aos critérios legais, de padronização e sustentabilidade; 

 

V - realizar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de bens 

móveis e imóveis adotando os índices indicados para cada exercício financeiro; 

 

VI - planejar a contratação dos serviços de manutenção, de segurança, 

seguros e de engenharia necessários, primando, sempre que possível, pelo 

fornecimento de materiais e mão de obra, quando necessários; 

 

VII - realizar orçamentos e pesquisas de mercado para aquisição e alienação 

de bens, materiais e serviços; 

 

VIII - participar do recebimento e conferência dos materiais e equipamentos 

provenientes de aquisições e/ou contratações realizadas pelo Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

 

Art. 52. Ao Setor de Contratos compete: 

 

I - a elaboração de minutas e formalização de contratos, aditivos, apostilas e 

outros instrumentos similares, para aprovação pelo Procurador-Geral de 

Contas; 
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II - acompanhamento e controle dos prazos contratuais e dos convênios; 

 

III - providenciar, acompanhar e manter atualizado o cadastro de 

contratos, convênios, termos aditivos e/ou termos de apostilamento firmandos 

no sistema de contratos e no portal da transparência do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

IV - providenciar o cadastro de fornecedores, assim como as publicações dos 

atos administrativos, em consonância com a modalidade de disputa. 

 

Art. 53. Ao Setor de Pessoal compete: 

 

I - planejar, organizar, monitorar e executar as atividades relacionadas a: 

 

a) admissão, exoneração, cadastro funcional, lotação e movimentação de 

membros e servidores; 

 

b) inclusão de vantagens e direitos de membros e servidores, ativos, inativos 

e pensionistas, concedidos pelo Procurador-Geral de Contas; 

 

c) subsídio de membros, remuneração de servidores, ativos, inativos e 

pensionistas, e bolsas de estagiários; 

 

d) execução e operacionalização de folha de pagamento. 

 

II - apresentar à Procuradoria-Geral de Contas os resultados e informações 

pertinentes à Gestão de Pessoas; 

 

III - instruir processos administrativos relacionados à gestão de pessoas; 

 

IV - elaborar e publicar os atos administrativos relacionados a sua área de 

atuação; 
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V - promover clima organizacional favorável à melhora do desempenho dos 

servidores; 

 

VI - fomentar a valorização das pessoas, estímulo ao trabalho em equipe e à 

aprendizagem organizacional; 

 

VII - elaborar estudos e promover melhorias da política de recursos humanos;  

 

VIII - interagir junto aos órgãos competentes nos assuntos de natureza 

social/trabalhista/previdenciária, em especial no encaminhamento, a tempo e 

modo, dos documentos e informações que o Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará está sujeito a prestar; 

 

IX - gerir a frequência dos servidores dos Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará; 

 

X - no início de cada exercício organizar, gerir e atualizar o cadastro individual 

dos membros, servidores – ativos, inativos e pensionistas – e dos estagiários 

do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

XI - execução das atividades relacionadas ao registro e atualização dos 

sistemas informatizados, arquivos e documentos referentes a membros, 

servidores – ativos, inativos e pensionistas - e estagiários, com informações de 

competência do Setor de Pessoal; 

 

XII - consolidar a previsão de escala de férias dos servidores; 

 

XIII - adotar e propor mecanismos de proteção de dados dos servidores, nos 

termos da Lei Geral de Proteção de Dados; 

 

XIV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 
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Art. 54. Ao Setor de Informática compete: 

 

I - planejar, organizar, dirigir e elaborar as práticas e soluções de tecnologia da 

informação e comunicação no âmbito do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará; 

 

II - coordenar e acompanhar atividades e projetos relacionados à tecnologia da 

informação; 

 

III – propor ao Procurador-Geral de Contas a atualização da política de 

segurança da informação no seu âmbito de atuação, adotando as melhores 

práticas voltadas a esse fim; 

 

IV - garantir a qualidade dos sistemas, programas, aplicações informatizadas 

próprias que subsidiam as áreas meio e fim; 

 

V - propor a aquisição de bens e serviços relacionados à tecnologia da 

informação; 

 

VI - gerenciar a aquisição dos sistemas e equipamentos de informática e de 

comunicação; 

 

VII - orientar os usuários quanto à utilização dos recursos da rede, aplicativos, 

sistemas e equipamentos; 

 

VIII - acompanhar, orientar e assessorar as unidades do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará na efetiva implementação de normas 

e padrões técnicos; 

 

IX - realizar a manutenção de equipamentos, a instalação de programas e o 

suporte técnico; 
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X - acompanhar os serviços realizados por terceiros, quando relacionados à 

tecnologia da informação; 

 

XI – garantir a operacionalidade e disponibilidade da infraestrutura de redes 

locais e de longa distância; 

 

XII - estabelecer, acompanhar e divulgar, após aprovação do Procurador-Geral 

de Contas, as metas de desempenho e de qualidade dos processos afetos à 

tecnologia da informação; 

 

XIII - participar do recebimento e conferência dos materiais e equipamentos de 

informática provenientes de aquisições e/ou contratações realizadas pelo 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

XIV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

 

CAPÍTULO V 

DOS MEMBROS 

 
Art. 55. O ingresso na carreira de Procurador de Contas dar-se-á no cargo de 

Subprocurador de Contas mediante aprovação em concurso público de provas 

e títulos, organizado por Comissão designada pelo Procurador-Geral de 

Contas, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do 

Pará, em sua realização, observando a ordem de classificação em sua 

nomeação. 

 

Parágrafo único. Após o ingresso na carreira será elaborado, mediante ato 

próprio do Conselho Superior, quadro geral de antiguidade dos membros, cuja 

ordem será apurada considerando a data de empossamento na carreira, 

obedecendo, ainda, a ordem de classificação obtida no respectivo concurso de 

ingresso e, em caso de empate, será observada a antiguidade pela idade dos 

membros. 
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Art. 56. O Subprocurador deverá tomar posse dentro de 30 (trinta) dias a contar 

da publicação do ato de nomeação na Imprensa Oficial, em data designada 

pelo Procurador-Geral de Contas, prorrogável por igual período, mediante 

pedido justificado. 

 

§ 1º A posse será dada pelo Procurador-Geral de Contas, em sessão solene do 

Colégio de Procuradores, mediante a assinatura de Termo de Posse. 

 

§ 2° No ato da posse, o nomeado deverá apresentar declaração de bens. 

 

Art. 57. Os membros do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará deverão entrar em exercício dentro de 30 (trinta) dias, contados da 

data da posse, prorrogáveis por igual período, mediante pedido justificado. 

 

Art. 58. Nos 03 (três) primeiros anos de exercício no cargo, o membro do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará terá seu 

trabalho e sua conduta examinados anualmente pelo Corregedor Geral e 

avaliado pelo Conselho Superior, a fim de que venha a ser, ao término desse 

período, confirmado ou não na carreira. 

 

§ 1º Para esse exame, o Conselho de Procuradores determinará, através de 

atos próprios, aos membros em estágio probatório, a remessa de cópias dos 

trabalhos apresentados, de relatórios e de outras peças que possam contribuir 

na avaliação de seu desempenho funcional. 

 

§ 2° Se a decisão de que trata o caput for desfavorável, caberá recurso do 

interessado ao Colégio de Procuradores no prazo de 15 (quinze) dias, sem 

participação do vitaliciando no ato decisório. 

 
Art. 59. Suspende-se, até definitivo julgamento, o exercício funcional de 

membro do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará 
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quando, antes do decurso de prazo de 03 (três) anos, houver impugnação de 

sua vitaliciedade. 

 
§ 1º Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará perceberá 

subsídios integrais, contando-se para todos os efeitos o tempo de suspensão 

do exercício funcional, no caso de vitaliciedade. 

 

Art. 60. As normas de confirmação ou não na carreira e o procedimento de 

impugnação serão fixadas por resolução do Conselho de Procuradores do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

 

Art. 61. Vagando o cargo de Procurador de Contas haverá a promoção de 

Subprocurador de Contas, obedecida a ordem de antiguidade dos membros e, 

em caso de empate, o mais idoso. 

 

Art. 62. Aos membros do Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará aplicam-se todos os direitos, vedações, garantias, 

prerrogativas, impedimentos e forma de investidura prescritos na Constituição 

Federal e na legislação pertinente ao Ministério Público Brasileiro, em especial 

a do Estado do Pará. 

 

Art. 63. Os membros do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará são remunerados exclusivamente por subsídio mensal, fixado em 

parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 

prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, 

obedecido, em qualquer caso, o limite remuneratório fixado na Constituição 

Federal. 

 

Parágrafo único. Na fixação dos subsídios dos Procuradores de Contas e dos 

Subprocuradores de Contas, atendida a isonomia de vencimentos e vantagens 

previstas nas Constituições Federal e Estadual, observar-se-á o subsídio 

atribuído ao Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 
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Pará, para os Procuradores, e 95% do subsídio atribuído ao Procuradores de 

Contas para os Subprocuradores de Contas. 

 

CAPÍTULO VI 

DO CONTROLE INTERNO 

 

Art. 64. O Controle Interno é vinculado diretamente a Procuradoria-Geral de 

Contas, que tem por finalidade assegurar a eficiência, eficácia e efetividade da 

gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, considerando os 

aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e 

transparência. 

 

Art. 65. Ao Controle Interno compete: 

 

I - garantir que as ações administrativas sigam o padrão estabelecido pelos 

órgãos do controle externo; 

 

II - realizar inspeções e auditorias no Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará para verificar a legalidade e a legitimidade dos 

atos e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial de forma planejada ou 

determinada pelo Procurador-Geral de Contas; 

 

III - elaborar e encaminhar ao Procurador-Geral de Contas relatório resultante 

das auditorias e verificações, informando eventual ilegalidade ou irregularidade 

constatada, bem como recomendações e sugestões de providências em defesa 

da Instituição e no aperfeiçoamento dos serviços e dos controles; 

 

IV - propor e coordenar atividades internas que auxiliem a Instituição a alcançar 

seus objetivos, por meio de avaliação e melhoria dos controles internos de 

execução; 
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V - certificar, anualmente, com referência às contas do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, a gestão dos responsáveis por bens 

e dinheiros públicos; 

 

VI - zelar pela qualidade e pela independência do sistema de controle interno 

do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

 

VII - elaborar e submeter previamente à avaliação do Procurador-Geral de 

Contas a programação anual de auditoria interna; 

 

VIII - exercer demais atribuições previstas em normas específicas e outras 

atividades inerentes a sua finalidade. 

 

§ 1° As atividades de controle interno serão exercidas prévia, concomitante e 

posteriormente aos atos controlados, conforme sua natureza. 

 

§ 2° O Controle Interno terá acesso a todas as informações, documentos e 

outros elementos inerentes ao exercício de suas atribuições, devendo dar 

tratamento especial aos de caráter sigiloso. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS COMISSÕES E GRUPOS TÉCNICOS 

 

Seção I 

Da Comissão de Licitação 

 

Art. 66. Cabe à Comissão de Licitação a função de receber, examinar e julgar 

todos os documentos e procedimentos de compra e contratações realizados 

por intermédio de procedimentos licitatórios, dispensas e/ou inexigibilidade de 

licitação e solicitação de adesão a Ata de Registro de Preços, visando a 

economicidade na aquisição de bens e contratação de serviços. 

 



 

56 

 

Parágrafo único. A Comissão de Licitação é responsável pela execução de 

todos os atos vinculados aos processos licitatórios, procedimentos necessários 

às dispensas de licitação e inexigibilidade, bem como pela condução das 

cotações eletrônicas, pesquisas de mercado e confecção das atas de registro 

de preços, apoiando e atuando de forma integrada às demais áreas do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

 

Art. 67. À Comissão de Licitação compete: 

 

I - elaborar as minutas dos convites e editais de licitação, em todas as 

modalidades previstas na legislação; 

 

II - submeter à Assessoria Técnica as minutas de instrumentos convocatórios 

de licitação e dos casos de Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação; 

 

III - fazer publicar os avisos de licitação nos meios exigidos em Lei, bem como 

no endereço eletrônico do Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, de forma a assegurar a publicidade exigida pelo vulto do 

certame; 

 

IV - receber as impugnações contra os instrumentos convocatórios de licitação 

e decidir sobre sua procedência; 

 

V - receber e responder os pedidos de esclarecimento dos instrumentos 

convocatórios de licitação; 

 

VI - credenciar representantes dos interessados em participar da licitação; 

 

VII - receber e examinar a documentação exigida para a habilitação dos 

interessados em participar da licitação e julgá-los habilitados ou não, à luz dos 

requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 

 

 



 

57 

 

 

VIII - receber e examinar as propostas dos interessados em participar da 

licitação e julgá-las aceitáveis ou não, à luz dos requisitos estabelecidos no 

instrumento convocatório; 

 

IX - realizar as diligências que entender necessárias ao esclarecimento de 

dúvidas quanto a: 

 

a) cadastramento de fornecedores; 

 

b) aceitabilidade de propostas; 

 

c) habilitação de licitantes. 

 

X - dar ciência aos interessados de todas as decisões tomadas nos respectivos 

procedimentos; 

 

XI - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas. 

 

Art. 68. A Comissão de Licitação será composta por 06 (seis) membros, sendo 

pelo menos 02 (dois) deles pertencentes aos quadros efetivos dos órgãos da 

Administração responsáveis pela licitação, renovada na forma da lei. 

 

Parágrafo único. O funcionamento da Comissão de Licitação poderá ocorrer 

com o mínimo de 03 (três) membros. 

 

Art. 69. A Comissão de Licitação não poderá delegar competências exclusivas 

de sua alçada, tais como habilitação e julgamento das propostas, para outros 

órgãos/departamentos do Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, ressalvada a possibilidade de solicitar parecer técnico ou 

jurídico relativo à matéria submetida à sua apreciação. 
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Art. 70. Fica vedada aos membros da Comissão de Licitação a participação, 

direta ou indireta, na licitação ou na execução de obra ou serviço e no 

fornecimento de bens a eles necessários. 

 

Parágrafo único. Considera-se participação direta ou indireta, para fins do 

disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa 

física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e 

obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

 

Seção II 

Da Comissão de Concurso 

 

Art. 71. A Comissão de Concurso é de natureza transitória, com estrutura 

administrativa própria, a qual incumbe realizar a seleção de candidatos ao 

ingresso no quadro de Membros e de Servidores do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará e de seus serviços auxiliares, na 

forma prevista na Constituição Federal. 

 

Parágrafo único. O Presidente da Comissão de Concurso, ouvidos os demais 

componentes, poderá sugerir a contratação dos serviços de fundações ou 

entidades especializadas para auxiliar, no todo ou em parte, no processo 

seletivo. 

 

Art. 72. A Comissão de Concurso, sempre presidida por um Procurador de 

Contas, será constituída conforme deliberação do Colégio e será composta por: 

 

I - 02 (dois) membros e 01 (um) servidor efetivo, escolhidos pelo Colégio de 

Procuradores do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará; 
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II - 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, 

quando couber, por ela indicado. 

 

§ 1º Em suas faltas e impedimentos, os integrantes da Comissão de Concurso 

serão substituídos: 

 

I - o Presidente, pelos seus substitutos definidos em ato próprio do Procurador-

Geral de Contas; 

 

II - os membros e o servidor efetivo, pelos respectivos suplentes, escolhidos 

pelo Colégio de Procuradores, observada a ordem da votação; 

 

III - o representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, quando 

couber, pelo respectivo suplente por ela indicado. 

 

§ 2º Os trabalhos da Comissão de Concurso serão secretariados por 01 (um) 

servidor escolhido pelo Presidente da Comissão de Concurso. 

 

§ 3º Não poderão integrar a Comissão de Concurso os que forem, entre si ou 

em relação a qualquer candidato com inscrição deferida no processo seletivo, 

parentes por adoção ou consanguíneos, na linha reta ou colateral até o terceiro 

grau, inclusive, ou por afinidade até o terceiro grau na linha reta ou até o 

segundo grau na linha colateral. 

 

§ 4º No caso de concurso para ingresso no quadro de membros e servidores, 

após a escolha dos integrantes da Comissão de Concurso, o Procurador-Geral 

de Contas informará a sua composição à Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seção Pará, bem como o programa do respectivo concurso, e solicitará a 

indicação, no prazo de quinze dias, de 01 (um) representante e seu suplente. 
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§ 5º A Comissão de Concurso reunir-se-á com a maioria absoluta de seus 

membros, e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos dos 

presentes, tendo o Presidente o voto de membro e de desempate. 

 

Art. 73. A escolha dos integrantes da Comissão de Concurso observará os 

seguintes requisitos: 

 

I - não estar afastado do exercício do cargo; 

 

II - não ter exercido o magistério em curso preparatório de candidato para 

concurso de carreira jurídica, nos seis meses anteriores à abertura do 

concurso; 

 

III - não estar respondendo a processo disciplinar administrativo ou cumprindo 

penalidade imposta. 

 

§ 1º Ao membro indicado como representante da Ordem dos Advogados do 

Brasil - Seção Pará, para compor a Comissão de Concurso, aplicam-se os 

mesmos critérios de impedimento previstos no parágrafo terceiro do artigo 

anterior. 

 

§ 2º A Comissão de Concurso funcionará para a realização de um único 

concurso, extinguindo-se após a homologação do referido certame. 

 

§ 3º O Colégio de Procuradores do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará elaborará regulamento estabelecendo as normas 

gerais que regerão cada concurso. 
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Seção III 

Das Comissões Especiais 

 

Art. 74. Poderão ser criadas Comissões Especiais, por ato do Procurador-Geral 

de Contas, para realização de estudo específicos e apresentação de propostas 

inerentes ao aprimoramento da gestão e a adequação à legislação vigente 

necessárias, inclusive decorrentes das ações previstas no Planejamento 

Estratégico e Plano de Gestão do Ministério Público de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará. 

 

Parágrafo único. O ato que determinar a criação de Comissão Especial deverá 

prever objeto específico e fixar prazo para sua conclusão, podendo este ser 

prorrogado a critério do Procurador-Geral de Contas. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS FÉRIAS E LICENÇAS 

 

Art. 75. Os membros do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará terão anualmente 60 (sessenta) dias de férias individuais, respeitado o 

disposto em Lei ou em ato normativo do Colégio de Procuradores. 

 

§ 1º A composição da escala de férias, no caso de divergência, será objeto de 

deliberação do Colégio de Procuradores. 

 

§ 2º É vedada a concessão de férias coletivas aos membros do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

 

Art. 76. Os servidores do Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará terão anualmente 30 (trinta) dias de férias individuais, conforme 

escala de férias aprovada pelo Procurador-Geral de Contas. 
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§ 1º As férias deverão ser requeridas com antecedência mínima de 10 (dez) 

dias, cujo o gozo poderá ser fracionado, não podendo nenhuma fração ser 

inferior a 10 (dez) dias consecutivos. 

 

Art. 77. Somente por imperiosa necessidade de serviço o Procurador-Geral de 

Contas poderá, motivadamente, adiar ou interromper o período de férias de 

qualquer membro ou servidor do Ministério Público de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará. 

 

§ 1º As férias indeferidas ou não gozadas por imperiosa necessidade de 

serviço, assim reconhecido em ato motivado do Procurador-Geral de Contas, 

serão indenizadas se antes não tiverem sido usufruídas, conforme Resolução 

do Colégio de Procuradores. 

 

§ 2º Fica permitida a conversão em pecúnia das férias do exercício atual, já 

concedidas e não gozadas pelos membros do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, limitada a 01 (um) período por exercício, 

inclusive aquelas referentes a exercícios anteriores, cuja conversão fica 

limitada a 02 (dois) períodos por ano, respeitada a disponibilidade 

orçamentária-financeira da Instituição, observada a ordem cronológica dos 

pedidos. 

 

§ 3º Aos membros, é facultada a conversão de 1/3 (um terço) de cada período 

de 30 (trinta dias) de férias em pecúnia, nele considerado o terço 

constitucional, mediante requerimento ao Procurador-Geral de Contas, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

 

Art. 78. O Procurador-Geral de Contas, por ato próprio, aprovará a escala de 

férias anuais do próximo exercício dos servidores, conciliando as exigências do 

serviço com as necessidades dos interessados, consideradas, as sugestões 

que lhe forem remetidas pelo setor de pessoal e, também, pelos chefes de 

departamento, até a primeira quinzena de dezembro do exercício corrente. 
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Art. 79. O Procurador-Geral de Contas entrará em gozo de férias após 

autorização do Conselho Superior. 

 

Art. 80. Durante as férias, os membros e servidores Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará terão direito a todas as vantagens do 

cargo, como se estivessem em exercício. 

 

Art. 81. O membro do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará que requerer poderá, na forma da lei e sem prejuízo do subsídio, 

afastar-se oficialmente de suas funções para: 

 

I - comparecer a encontros, congressos, seminários, simpósios ou eventos 

correlatos de aperfeiçoamento cultura, profissional e funcional; 

 

II - frequentar cursos de especialização, mestrado ou doutorado, pelo prazo 

máximo de 02 (dois) anos; 

 

III - ministrar aulas ou exposições em cursos ou correlatos, destinados ao 

aperfeiçoamento dos membros da Instituição; 

 

IV - proferir palestras ou participar, de qualquer modo, de eventos jurídicos ou 

culturais, a convite de pessoas ou entidades de reconhecida respeitabilidade e 

reputação; 

 

§ 1º Na hipótese do inciso II, do caput deste artigo, o afastamento dependerá 

de aprovação prévia do Conselho Superior, que disporá em ato normativo, 

sobre os critérios e mecanismos de controle da frequência e aproveitamento do 

curso, podendo o afastamento ser cassado, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos 

membros desse colegiado, no caso de não comprovação da frequência ou de 

insuficiente aproveitamento. 
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§ 2º No caso do inciso II, do caput deste artigo, se o curso estender-se por 

período superior a 02 (dois) anos consecutivos, ao membro do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará afastado será 

assegurada a licença, sem direito ao subsídio, por até mais 02 (dois) anos, a 

título de tratamento de interesses particulares. 

 

§ 3º Findo o prazo do inciso II, do caput deste artigo ou o prazo da licença 

mencionada no parágrafo anterior, ou no caso de cassação do afastamento, o 

membro do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará 

deverá reassumir, em até 15 (quinze) dias, o seu cargo de origem. 

 

§ 4º O membro do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará beneficiado com o afastamento previsto no inciso II deste artigo, não 

poderá ser exonerado à pedido antes de decorrido o dobro do prazo do 

afastamento, contado do término do prazo deste, salvo se restituir o valor do 

subsídio e outras vantagens que lhe foram pagos durante o período em que 

permaneceu afastado. 

  

§ 5º No caso dos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo, o afastamento dar-

se-á sem prejuízo do subsídio e será previamente autorizado por ato do 

Procurador-Geral de Contas. 

 

Art. 82. Conceder-se-á aos membros e servidores do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, por ato do Procurador-Geral de 

Contas: 

 

I - licença para tratamento de saúde; 

 

II - licença por motivo de doença em pessoa da família; 

 

III - licenças-maternidade, paternidade e adoção; 
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IV - licença para contrair casamento; 

 

V - licença por luto; 

 

VI - licença-prêmio; 

 

VII - licença para membro exercer cargo de presidente em entidade de 

representação de classe do Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará de âmbito nacional; 

 

VIII - licença para tratar de interesses particulares; 

 

IX - outras licenças previstas em lei. 

 

Parágrafo único. A licença prevista no inciso VII observará: 

 

a) duração igual a do mandato; e 

 

b) garantia dos subsídios, vantagens e direito inerentes ao cargo. 

 

Art. 83. A licença para tratamento de saúde por prazo inferior a 30 (trinta) dias 

será concedida aos membros e servidores do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, mediante requerimento do interessado instruído 

com atestado médico. 

 

§ 1º As licenças para tratamento de saúde, por prazo superior a 30 (trinta) dias, 

bem como as prorrogações que importem em licença por período ininterrupto, 

serão concedidas pelo Procurador-Geral de Contas, à vista de laudo firmado 

por médico oficial ou credenciado. 
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§ 2º A licença a que se refere este artigo, por tempo igual ou inferior a trinta 

dias, será concedida à vista de atestado médico ou odontológico, nos termos 

da legislação de regência. 

 

§ 3º O requerimento de que trata este artigo, quando não puder ser 

apresentado com antecedência, deverá ser protocolado até 72 (setenta e duas) 

horas após o início do afastamento ou atendimento de urgência ou emergência. 

 

Art. 84. Ao membro e servidor do Ministério Público de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará que requerer poderá ser concedida licença por motivo de 

doença de cônjuge, companheira (o), de parentes por adoção ou 

consanguíneos na linha reta até o segundo grau, menor sob tutela, curatela ou 

guarda: 

 

I - por até 30 (trinta) dias, com subsídio/remuneração integral; 

 

II - por período superior a 30 (trinta) e inferior a 90 (noventa) dias, com redução 

de um terço do subsídio/remuneração; 

 

III - por período superior a 90 (noventa) dias e inferior a 180 (cento e oitenta) 

dias, com redução de dois terços do subsídio/remuneração; 

 

IV - sem subsídio/remuneração, por tempo superior a 06 (seis) meses e inferior 

a 02 (dois) anos. 

 

Art. 85. A gestante terá direito à licença conforme indicação em laudo médico, 

expedido na forma prevista em regulamento próprio e pelo prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias, sem prejuízo do subsídio/remuneração. 

 

§ 1º A licença à gestante terá início no primeiro dia do nono mês de gestação, 

salvo outra prescrição médica. 
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§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença à gestante terá início a partir 

do parto. 

 

§ 3º Também terá direito à licença prevista no caput nos casos de adoção ou 

obtenção de guarda judicial, de criança de até um ano de idade, a partir da 

data do efetivo recebimento da criança pela adotante ou guardiã. 

 

§ 4º Não será dada licença por adoção se, antes, já tiver sido concedida a 

licença em razão da guarda do mesmo adotando, bem como nos casos de 

confirmação de guarda provisória. 

 

§ 5º A servidora deverá apresentar ao Setor de Pessoal a Certidão de 

Nascimento ou da decisão judicial de guarda e/ou adoção, no prazo máximo de 

10 (dez) dias após o registro ou concessão. 

 

§ 6º Em caso de aborto, atestado por médico oficial, a integrante da carreira do 

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará terá direito a 30 

(trinta) dias de licença para repouso, sem prejuízo do subsídio/remuneração. 

 

Art. 86. Ao membro e servidor do Ministério Público de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará será concedida licença paternidade de 20 (vinte) dias, 

contados da data do nascimento do filho, da adoção ou obtenção de guarda 

judicial de criança de até um ano de idade, sem prejuízo do 

subsídio/remuneração. 

 

Parágrafo único. A licença de que trata este artigo tem início na data do 

nascimento do filho, devendo o interessado apresentar a certidão do seu 

competente registro ou da decisão judicial de guarda e/ou adoção até o término 

da licença. 

 

Art. 87. Ao membro e servidor do Ministério Público de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará que requerer, será concedida licença para casamento por 
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até 08 (oito) dias, contados a partir do dia em que se realizar o matrimônio, 

devendo o requerente apresentar prova do casamento até 15 (quinze) dias 

após o enlace. 

 

Parágrafo único. As disposições do caput deste artigo se aplicam a constituição 

de união estável. 

 

Art. 88. Ao membro e servidor do Ministério Público de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará que a requerer, será concedida licença, por até 08 (oito) 

dias, sem prejuízo do subsídio/remuneração por luto em razão do falecimento 

do cônjuge, companheira(o), ascendente, descendente, sogros, genros, noras 

e irmãos, devendo o requerente apresentar a certidão de óbito até 15 (quinze) 

dias após o falecimento. 

 

Art. 89. Após cada triênio ininterrupto de efetivo exercício, o membro e servidor 

do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará fará jus à 

licença-prêmio de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do subsídio/remuneração. 

 

§ 1º A licença-prêmio poderá ser fracionada em dois períodos de 30 (trinta) 

dias. 

 

§ 2º A licença-prêmio poderá ser convertida em pecúnia no exercício atual, 

desde que já concedidas e não gozadas, limitada a 30 (trinta) dias por ano, 

inclusive aquelas concedidas e não gozadas de exercícios anteriores, cuja 

conversão fica limitada a 30 (trinta) dias por ano, respeitada a disponibilidade 

orçamentária-financeira da Instituição, observada a ordem cronológica dos 

pedidos, os 30 (trinta) dias restantes serão usufruídos em ano diverso daquele 

em que o beneficiário recebeu a indenização. 

 

Art. 90. Ao membro do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará que estiver exercendo o cargo de presidente em entidade de 

representação de classe do Ministério Público de Contas de âmbito nacional 

será concedida, se a requerer, licença por período igual ao respectivo mandato. 
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Art. 91. Ao membro e servidor estável do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, que requerer, poderá ser concedida licença 

especial para trato de interesses particulares, sem direito ao 

subsídio/remuneração, de até 02 (dois) anos consecutivos. 

 

§ 1º A licença mencionada no caput deste artigo poderá ser interrompida pelo 

beneficiário, mediante simples comunicação escrita ao Procurador-Geral de 

Contas. 

 

§ 2º Não se concederá nova licença para tratamento de interesses particulares 

ao membro do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará 

antes de decorridos 02 (dois) anos do término de licença concedida 

anteriormente sob o mesmo fundamento. 

 

§ 3º Ao membro do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará em gozo da licença a que se refere este artigo aplicam-se as restrições 

previstas em lei, descontando-se o tempo de licença para todos os efeitos. 

 

Art. 92. Além das licenças previstas nesta seção, serão concedidas ao membro 

e servidor do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará 

outras licenças previstas em lei, observados os requisitos e condições nela 

estipulados. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 93. Em razão da necessidade do serviço, os servidores poderão ser 

formalmente designados a prestar suporte, temporária ou permanentemente, a 

setores diversos de sua lotação originária.  
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Art. 94. Na primeira quinzena do mês de abril do início de mandato do 

Procurador-Geral de Contas, o Conselho Superior reunir-se-á para aprovar as 

normas de distribuição de processos. 

 

§ 1º Os critérios para a distribuição para cada membro, serão definidos em ato 

normativo interno. 

 

Art. 95. As infrações disciplinares cometidas pelos membros do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, bem como as sanções 

correspondentes, e a forma de apuração, observarão, no que couber, as 

disposições constantes em Lei ou ato normativo próprio. 

 

Art. 96. Os membros e servidores do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará têm assegurado o direito de acesso, retificação e 

complementação dos dados e informações relativas à sua pessoa, existentes 

nos órgãos da Instituição, sempre que solicitarem. 

 

Art. 97. Os membros do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará terão carteira funcional, expedida na forma a ser disciplinada em ato 

normativo da Procuradoria-Geral de Contas, valendo em todo o território 

nacional como cédula de identidade, porte de arma, independentemente, neste 

caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização, trânsito livre e isenção 

de revista. 

 

Art. 98. Salvo disposição legal expressa em contrário, os recursos previstos 

neste Regimento Interno serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados da ciência expressa do interessado. 

 

Parágrafo único. O prazo acima será contado em dias úteis, excluindo-se o dia 

do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro 

dia útil seguinte, o prazo com início ou vencimento em dia que não haja 

expediente ou o expediente for encerrado antes do horário normal. 
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Art. 99. A reforma do Regimento Interno poderá ser proposta por escrito, a 

qualquer tempo, por iniciativa de qualquer membro do Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, incumbindo-lhe apresentar a 

respectiva minuta. 

 

§ 1° O projeto de reforma, com a respectiva justificativa, após autuado, será 

encaminhado ao Relator sorteado, com cópia para os demais membros do 

Colégio de Procuradores. 

 

§ 2° O Relator submeterá o projeto à deliberação do Colégio de Procuradores 

com a preliminar de conveniência e oportunidade da proposição, em até 30 

(trinta) dias contados do seu recebimento, podendo ser prorrogado. 

 

§ 3° Os membros do Colégio de Procuradores poderão apresentar emendas ao 

projeto, encaminhadas diretamente ao Relator, em até 30 (trinta) dias após a 

deliberação do Colégio de Procuradores. 

 

§ 4° O projeto de alteração do Regimento Interno será levado à pauta, para fins 

de discussão e votação. 

 

§ 5° A alteração do Regimento Interno será aprovada pelo Colégio de 

Procuradores, por maioria absoluta de votos, e só poderá ser votada em 

reunião convocada especificamente para essa finalidade. 

 

§ 6º Aprovada alteração, o Regimento Interno deverá ser republicado com as 

alterações, na íntegra. 

 

Art. 100. Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pelo Procurador-

Geral de Contas, e observado o disposto no art. 45, da Lei Complementar nº 

086/2013. 
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Art. 101. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
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