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ACÓRDÃO N.º 61.489
(Processo n.º 2016/50078-9)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii  e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.° 81, de 
26 de abril de 2012, registrar o ato de aposentadoria consubstanciado na 
PorTaria aP n° 1629, de 13/04/2012, em favor de MariNEidE aMaral 
da SilVa, no cargo de investigador de Polícia, classe “d”, lotada na Polícia 
civil do Estado do Pará.
ACÓRDÃO N.º 61.490
(Processo n.º 50384-9/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo carloS GoMES
relator Vencido: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 191, 
§ 2º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, vencido o voto do relator, e nos termos do voto do conselheiro luís 
da cunha Teixeira, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c 
o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir, em 
caráter excepcional, o registro do ato de admissão de servidores temporários 
firmado entre a FUNDAÇÃO CARLOS GOMES – ALINE DA SILVA PEDROSA, 
PYTEr BoUlHoSa cUNHa e arTHUr dE Sá BiTTENcoUrT MorEira.
ACÓRDÃO N.º 61.491
(Processo nº 51005-0/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012: 1- deferir, em caráter excepcional, o registro dos atos de 
admissão de servidores temporários firmados entre a FUNDAÇÃO SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará – BErNadETE MENdES caValEiro dE 
MacÊdo NETa aTaidE da SilVa, PaloMa diaS GraNa, SilVia lETicia 
SilVa MaUÉS, caroliNE cHiMoKa Garcia, BrENda acaTaUaSSU fEr-
ri, ElZa JoSEli TraVaSSoS MiraNda, BrUNa VENTUriEri, liaMar da 
SilVa coUTo, raiaNNa falcÃo TaVErNard SalGado e EdilSa PorTal 
SacraMENTo; 2- recomendar à fundação Santa casa de Misericórdia a 
realização de concurso público para provimento de vagas em número ne-
cessário à substituição de todos os servidores ora analisados.
ACÓRDÃO N.º 61.492
(Processos n.ºs 52048-7/2019 e 52344-1/2019)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, 
inciso i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018, art. 290 do riTcE/
Pa e art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução 
do mérito, com o sequente arquivamento dos autos, que tratam dos atos 
de aposentadoria relativos aos processos abaixo relacionados, em face do 
falecimento dos beneficiários:
Processo n.º 52048-7/2019: aposentadoria consubstanciado na PorTaria n° 
34.836 de 27/05/2019, em favor de iracY roSaS BarBoSa, agente auxiliar de 
Serviços administrativos, TcE-co-303, classe d, Nível 04, desta corte de contas;
Processo nº. 52344-1/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
nº 34.938 de 17/06/2019, em favor de JoSÉ Maria MariNHo da MoTa, 
auxiliar Técnico de controle Externo - administrativo, TcE-ca-303, classe 
d, Nível 04, desta corte de contas
acÓrdÃo Nº. 61.493
(Processo nº. 2019/50520-2)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos arts. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria nº. 1081, de 21/02/2019, em favor 
de lUZia do Socorro SilVa doS SaNToS, no cargo de Juíza de 3ª 
Entrância, classe/Padrão MaGMaGJU3EN, lotada na comarca da capital.
ACÓRDÃO Nº. 61.494
(Processo nº. 2012/51836-3)
assunto: rEforMa
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de reforma, consubstanciado 
na PorTaria nº 2146, de 31.8.2010, em favor do cabo PM EriValdo dE 
MaToS caMPoS, pertencente ao efetivo do 8º ciPM (São felix do Xingu).

ACÓRDÃO N.º 61.495
(Processo nº. 50436-1/2018)
assunto: Prestação de contas do convênio SEdoP nº 068/2016 e Termo aditivo
interessado/responsável:  EliEUdo doS SaNToS PiNHEiro, odiMar 
WaNdErlEY SaloMÃo e PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos artigos 56, 
inciso i, e 60 da lei complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012, julgar 
regulares as contas de responsabilidade dos Srs. EliEUdo doS SaNToS 
PiNHEiro e odiMar WaNdErlEY SaloMÃo, Ex-Prefeitos do Município de 
afuá, no valor de r$440.018,00 (quatrocentos e quarenta mil e dezoito 
reis), e dar-lhe plena quitação.
ACÓRDÃO N.º 61.496
(Processo n.º 53207-8/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de Pessoal em favor 
de lUcaS fiGUEirEdo liMa, flaVia ViToria diaS caSTro, BrUNa ali-
NE BENTES da coSTa, lorENa alicE cEZar da crUZ oliVEira, lUiSa 
PorTo da SilVa, SaNdro carEPa diaS, SYllaS aZEVEdo MoNTEiro, 
KaTia SilVa VilEla, riGoBErTo MESQUiTa dE MElo e ViNiciUS MUNiZ 
VaSco, aprovados no concurso público c-184/2018, realizado pelo iNSTi-
TUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
ACÓRDÃO N.º 61.497
(Processos n.º 53073-1/2019, 53076-4/2019, 50653-0/2020, 
50657-4/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por una-
nimidade, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, inciso i 
e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012 deferir o registro dos atos de admissão de pessoal em favor de aNToNia 
NaiaNE riBEiro da SilVa, Marcia SaVicZKi PiNHo, adriaNa alVES dE 
oliVEira, dENiS rEiS dE SoUSa, MarcoS alaN fErrEira fariaS, Kari-
lENa aNdradE alMEida, JoNaia MENdES GoMES, raiMUNdo SilVa NETo, 
EBENEZaidE MEdEiroS PaNToJa, daNiEllE loPES MarTiNS, laYara car-
rETEiro PaNToJa dE arrUda, NEiVa PaUla SilVa dE carValHo BaSToS, 
EliSaNGEla dE araUJo BraGa, lEYdiaNE SoUSa liMa, JUliaNa QUEiroZ 
da SilVa, aNdrEa carla lEal da coSTa, aNdrElE SilVa MacHado da ro-
cHa, ValdEiZa lEal SilVa, Maria SHEYla GaMa SoUSa, ElY MarlEN doS 
SaNToS MarQUES, GESiEl doS SaNToS MElo, aNa claUdia Garcia da Sil-
Va, dariElSoN NaSciMENTo da SilVa, KElSo PalHETa MoNTEiro, clEidE 
Maria BElMiro aTaidE, daVi araUJo aMoriM, lUiZ ViaNa da SilVa JU-
Nior, lEoNardo MoraES liMa, THaiS fErrEira dE SalES, lUcKacKS da 
SilVa rafalSKi, TiaGo PErEira GoUlarT, Maria dE NaZarE liMa SilVa, 
ariaNNE roBErTa PiMENTEl GoNÇalVES, PaUlo ricardo doS SaNToS 
MariNHo, EliZia GoMES carValHo, cHriSSiE SaNToS dE liMa, carloS 
EdUardo MorEira VEra crUZ, EdSoN ricardo doS SaNToS da SilVa, 
lEYlla raiSSa SaMPaio MElo e adriaNo oliVEira PaiVa, aprovados no 
concurso público c-173 realizado pela Secretaria de Estado de Educação.
ACÓRDÃO Nº. 61.498
(Processo nº. 2016/51441-1)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 81 de 26 de 
abril de 2012, registrar o ato de aposentadoria consubstanciado na PorTaria 
AP nº. 0678 de 11.02.2014; retificada pela PORTARIA RET AP nº. 0415, de 
10.03.2016 e retificada pela PORTARIA RET AP nº. 0746, de 17.06.2016, em 
favor de HEroN daVid GUErra SoarES, no cargo de investigador de Polícia, 
classe “d”, lotado na Polícia civil do Estado do Pará.
ACÓRDÃO N.º 61.499
(Processo n.º 2009/52335-4)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão, consubstanciado na 
PorTaria n.º 0432, de 16.5.2001, em favor de Marisete Santos da Silva, 
Misael Santos da Silva e Jonatas Marcos Santos da Silva, dependentes do 
ex-segurado Josafat Mastins da Silva.
ACÓRDÃO N.º 61.500
(Processo n.º 505761/2018)
assunto:  representação formulada pelo MiNiSTÉrio PÚBlico dE coN-
TaS do ESTado do Pará em face de indícios de irregularidades no paga-
mento de benefícios previdenciários pelo iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVi-
dENciária do ESTado do Pará.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
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no art. 1º, inciso XVii, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
conhecer da representação formulada pelo MiNiSTÉrio PÚBlico dE coN-
TaS do ESTado do Pará para, no mérito, julgá-la procedente, devendo 
ser adotadas as seguintes providências:
1.determinar ao iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado 
do Pará – igeprev que:
1.1. apure e promova as devidas responsabilizações, com vistas à reparação do 
erário, em relação a todos os benefícios em que foram constadas irregularidades, 
em conformidade com o relatório Técnico emitido pela Secex; providência que 
deverá ser comprovada perante este Tribunal nos seguintes prazos:
1.1.1. em 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação desta deci-
são, adote as providências administrativas para saneamento do dano ao 
erário (§ 3º do art. 149 do riTcE/Pa);
1.1.2. em 180 (cento e oitenta) dias, contados da ciência desta decisão, a 
comprovação das demais medidas que se revelarem necessárias à repara-
ção do dano apontado pela Secex, e, na hipótese de insucesso das provi-
dências administrativas, promova as medidas judiciais cabíveis com vistas 
ao ressarcimento do erário previdenciário, sob pena de responsabilização 
solidária e cominação de penalidades (§ 4º do art. 149 do riTcE/Pa);
1.2. inclua nas providências e prazos do subitem anterior, a adoção das 
medidas necessárias e suficientes ao esclarecimento quanto à manuten-
ção dos 1008 (mil e oito) benefícios de pensões que foram excluídos dos 
levantamentos realizados nestes autos, com as evidências das respectivas 
providências, que eventualmente se revelarem necessárias ao saneamento 
e possíveis irregularidades;
1.3. estabeleça controles para gerenciar e monitorar a recuperação dos cré-
ditos, com institucionalização de rotina administrativa de acompanhamento;
1.4. mantenha à disposição dos Órgãos de controle os comprovantes docu-
mentais e demais evidências de todas as providências adotadas;
1.5. realize concurso público, com vistas ao preenchimento dos cargos 
vagos, sem prejuízo da observância das medidas preventivas em razão da 
pandemia da coVid-19.
2.recomendar ao iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará que:
2.1. na apuração de que trata o item anterior, estabeleça critérios de prio-
rização, considerando as diversas faixas de materialidade de pagamento 
indevidos e a complexidade dos casos, pois, como evidenciado, a gestão 
de benefício passou por substancial evolução, o que pode impactar o quan-
titativo e a qualidade das informações em relação aos diversos benefícios 
apontados neste trabalho de fiscalização;
2.2. incremente os meios de pagamento dos benefícios com estratégias para o 
controle de suas extinções (por exemplo, prova de vida ou renovação de senhas 
periódicas), à semelhança da prática adotada pelo instituto Nacional do Seguro 
Social – iNSS, conforme ilustra a resolução iNSS n. 699, de 30.8.2019;
2.3. acompanhe o desempenho dos critérios utilizados para cruzamento eletrôni-
co de dados entre o seu sistema de controle eletrônico de pagamentos e o banco 
de dados federal de óbitos, a fim de testar sua eficácia, para evitar a suspensão 
indevida de benefícios ou o não cancelamento a tempo, quando devido;
2.4. promova a adesão, caso ainda não tenha sido efetivada, ao Sistema 
Nacional de informações de registro civil – Sirc, regulamentado pelo de-
creto federal n. 9.929, de 22.7.2019, publicado no doU de 23.7.2019, 
em conformidade com a resolução n. 4, de 28.5.2019, publicada no doU 
de 5.7.2019, de lavra do comitê Gestor do Sistema Nacional de registro 
civil – cGSirc. caso já tenha ocorrida a adesão, efetue as medidas que se 
fizerem necessárias, com vistas a propiciar a extração da máxima utilidade 
da sincronia dos sistemas, sobretudo para explorar a ampliação da base 
cadastral do Sirc, o que, certamente, irá favorecer o controle da extinção 
das pensões, que, em decorrência das recentes reformas legislativas, tive-
ram as hipóteses de extinção alargadas (por exemplo, a extinção das cotas 
e a redução do período de gozo para os cônjuges supérstites);
2.5. realize, em prazo razoável, levantamento (estudo) acerca da efetiva 
necessidade de servidores (lotação ideal), para o desempenho das suas 
atribuições na gestão da previdência estadual; com a participação do Po-
der Executivo, da Procuradoria Geral do Estado e do Poder legislativo, 
com vistas a promover alterações legislativas, para modernizar a carreira, 
de modo a torná-la atrativa a servidores capacitados, e em quantitativo 
suficiente para fazer frente ao passivo processual atual e estimados nos 
próximos anos, relativos às atribuições do iGEPrEV.
3.determinar à SEcrETaria dE coNTrolE EXTErNo que:
3.1. quando da análise das contas de gestão do igeprev, atinentes ao exer-
cício de 2019, em conformidade com a programação do Plano anual de 
Fiscalização deste Tribunal, afira a eficácia dos cancelamentos dos bene-
fícios nos quais foram identificadas irregularidades nesta fiscalização e, 
nas prestações de contas subsequentes, inclua no escopo das auditorias a 
checagem da eficácia dos controles de pagamentos dos benefícios previ-
denciários, sobretudo no tocante às ferramentas de gestão utilizadas para 
a extinção prestações em razão do óbito dos beneficiários (por exemplo, 
levantamento e testagem dos critérios utilizados para cruzamento de da-
dos entre sistemas, meios de pagamentos dos benefícios, procedimentos 
alternativos de controle etc.);
3.2. examine, nas auditorias aludidas no item anterior, a conformidade das 
compensações entre as pensões e os benefícios pagos aos inativos, nos ca-
sos em que forem verificados pagamentos de valores pós-óbito a título de 
prestações aos inativos, pois, como constatado pela Secex nestes autos, essa 
providência saneadora tem sido utilizada de forma insuficiente pelo Igeprev;
3.3. averigue a observância pelo igeprev da incidência do teto remunerató-
rio constitucional no pagamento dos benefícios previdenciários;
3.4. no exame das contas relativas ao exercício em que se finalizar o re-
cenciamento previdenciário em curso, teste a eficácia da medida, princi-
palmente para verificar se o recadastramento impediu a permanência de 
benefícios em desacordo com a legislação previdenciária estadual.
4.determinar ao iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado 
do Pará que, no prazo de 60 (sessenta) dias, envie a este Tribunal plano 

de ação contendo cronograma adequado às medidas necessárias à imple-
mentação das determinações e recomendações acima, com o nome dos 
respectivos responsáveis.
5.determinar à SEcrETaria dE coNTrolE EXTErNo – Secex que moni-
tore o cumprimento das determinações e recomendações ora formuladas.
6.dar ciência desta decisão à assembleia legislativa do Estado – alepa, 
ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJE/Pa, ao Ministério Público 
do Estado do Pará – MPE/Pa, à auditoria Geral do Estado do Pará – aGE, 
à Procuradoria Geral do Estado do Pará – PGE/Pa e ao chefe do Poder 
Executivo Estadual.
7.determinar a juntada de cópia desta decisão às prestações de contas do 
igeprev ainda não auditadas por este tribunal.
8.autorizar ao relator prorrogar, mediante as devidas justificativas, os prazos ora fixados.
ACÓRDÃO N.º 61.501
(Processos n.ºs 53039-0/2019 e 53046-9/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§ 3º do art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81 de 26 de abril de 2012: i - deferir o registro dos atos de admissão 
de Pessoal em favor de MaUricio daNTaS doS aNJoS, TiaGo PaUlo 
caNcio daS cHaGaS, GENErSoN lUiZ cardoSo PErEira, lidia Ma-
ria da coSTa VallE, BarBara fErNaNdES do NaSciMENTo caSTro, 
NiElSoN da lUS loPES, HEiTor WilKEr SilVa BarroS, Mario aNdrE 
caNTaNHEdE dE alMEida, carEN rafaElE doS SaNToS da Poca, car-
loS HENriQUE liMa oliVEira, aMaNda MadalENa da SilVa GEMaQUE, 
MilENa criSTiNa dE alMEida MoNTEiro, MaYra PaiVa dE carValHo, 
alTENiSE caSTilHo forMiGoSa, MarcElo VicTor BarBoSa PiMENTEl, 
EliSaNa riBEiro oliVEira, VicTor lUiZ daMaScENo, lEoNardo MES-
QUiTa fraNco, BENEdiTa Marilda fErrEira caldaS e iVo SoarES 
ViEira, aprovados em concurso público realizado pela SEcrETaria dE ES-
Tado dE EdUcaÇÃo; ii – recomendar à SEdUc que observe a adequada 
divisão dos campos do sistema eletrônico desta corte de contas, conforme 
determina o art. 3° da resolução nº 19.070/2018 TcE/Pa, tendo em vista 
prevenir eventual prejuízo pela falta de documentos essenciais.
ACÓRDÃO N.º 61.502
(Processo n.º 51445-5/2016)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii, e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012: 1- deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria n° 3202, de 02/08/2012, em favor de 
THErESiNHa dE JESUS coSENZa dE SoUSa, no cargo de assistente Social, 
lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública; 2- Notificar a interessada em 
virtude da possibilidade de alteração da regra de sua aposentadoria.
ACÓRDÃO Nº. 61.503
(Processo nº 52262-0/2019)
assunto: rEforMa
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador de decisão: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(art.191, § 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento nos arts. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
reforma consubstanciada na PorTaria nº 3025, de 13/09/2018, em favor 
do 3º Sargento PM roSiVaN dE SoUSa QUEiroZ, pertencente ao efetivo 
do 20º Batalhão de Polícia Militar do Pará – 20º BPM (Belém).
ACÓRDÃO N.º 61.504
(Processos n.ºs 53199-3/2019 e 54745-0/2019)
assunto: adMiSSÕES dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE
Proposta de decisão Vencida: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 191, 
§ 2º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por maio-
ria, nos termos do voto do conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira, com funda-
mento no art. 34, inciso i, parágrafo único, e no art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir, em caráter excepcional, o registro dos 
atos de admissão de servidores temporários firmados entre a SECRETARIA 
dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE – MariaNa NoBrE 
alaYoN MEScoUTo frEirE, MaYcoN JoSE dE SoUZa GoMES, MicHEllE 
dE MElo liMa, NaTalia ViaNa riBEiro dE SoUZa, PaloMa oliVEira Va-
NETTa TEiXEira, Paola HaiSSE NEGrÃo diaS, PaUla PriScila fErrEira 
GoMES, PaUlo EdENilSoN froES lEMoS, rafaEl PErEZ fErNaNdEZ, rE-
GiaNE roBErTa SaNToS MENdoNÇa, iVaNa fErNaNdES dE SoUSa, JoSi-
lENa daMaScENo SilVa, EriKa lUiZa SoUZa dE araÚJo, adMir NEGrÃo 
MacEdo, lENilSoN fErrEira PalHETa, GlaYSoN fraNciSco BEZErra 
daS cHaGaS, Marcio TadEU doS SaNToS BriTo, oNaSSiS dE PaBlo 
SaNToS dE SoUZa, PaUlo cESar alVES dE oliVEira MEdEiroS e MaGNo 
alEXaNdrE coSTa VilHENa.


