
 
 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  

 

RESOLUÇÃO Nº 18.701 

 

Dispõe sobre a regulamentação do Coral do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará e dá 

outras providências. 

 

O PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições 

constitucionais e legais que lhe são conferidas pelo art. 103, inciso I da Lei Complementar 

Estadual n° 081, de 26 de abril de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará), 

e 

 

CONSIDERANDO o art. 215 da Constituição Federal e art. 285 da Constituição 

Estadual; 

 

CONSIDERANDO que, a Resolução nº 15.575 de 17 de março de 1998 que 

autorizou a implantação do Coral do Tribunal de Contas do Estado do Pará; 

 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 18.185 de 23 de fevereiro de 2012 

denominou o Coral de “CORAL CONSELHEIRA EVA ANDERSEN PINHEIRO”;   

 

CONSIDERANDO que o Coral proporciona o desenvolvimento das 

potencialidades artístico-culturais e pessoais de seus componentes e a oportunidade de lazer e 

cultura a todos que a ele assistem; 

 

CONSIDERANDO que as atividades do Coral, no âmbito deste Tribunal de Contas, 

contribuem para a socialização e integração do quadro funcional, refletindo positivamente no 

ambiente e nos resultados do trabalho; 

 



CONSIDERANDO que as atividades do Coral servem também para elevar o nome 

do Tribunal de Contas, como uma instituição apoiadora da qualidade de vida e promoção 

cultural; 

 

CONSIDERANDO, ainda, que o Coral contribui para abrilhantar as cerimônias e 

eventos socioculturais; e 

 

CONSIDERANDO, finalmente, a proposta do Presidente desta Corte submetida 

à deliberação do Pleno constante da ata nº 5.298 desta data, 

  

RESOLVE      unanimemente:  

 

 

 

CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO  

 

Art. 1° O coral do Tribunal de Contas do Estado do Pará, denominado “Coral 

Conselheira Eva Andersen Pinheiro”, tem a finalidade de promover, por meio de manifestações 

musicais e do canto, a socialização, sensibilização e a valorização pessoal dos participantes, bem 

como o estímulo a qualidade de vida e do trabalho. 

I - O grupo não tem fins lucrativos nem personalidade jurídica própria, 

integrando-se numa iniciativa de promoção sociocultural realizada pelo Tribunal de Contas do 

Estado. 

II – O Coral tem sede nas instalações do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

Tv. Quintino Bocaiúva nº 1585, no bairro de Nazaré, na cidade de Belém. 

 

Art. 2° O Coral “CONSELHEIRA EVA ANDERSEN PINHEIRO” do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará será composto por membros e servidores, ativos e inativos, do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará e do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. 

§ 1° O ingresso no Coral será efetuado mediante processo seletivo de avaliação 

das qualidades vocais e musicais do candidato e considerando as necessidades de sua 

composição por profissional devidamente habilitado na área. 

§ 2° Excepcionalmente, o Coral poderá contar com a participação de convidados 

com reconhecido talento. 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 



Art. 3° São atribuições do Coral “CONSELHEIRA EVA ANDERSEN PINHEIRO” do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará: 

I - realizar apresentações nos eventos socioculturais e cerimônias promovidas 

pelo Tribunal de Contas; 

II - possibilitar aprimoramento cultural aos seus integrantes e ao público; 

III -representar o Tribunal de Contas do Estado do Pará em eventos externos; e 

IV - contribuir, por meio de linguagem artística, para o bem-estar das pessoas. 

Parágrafo único. As solicitações de apresentação do Coral “CONSELHEIRA EVA 

ANDERSEN PINHEIRO” do Tribunal de Contas do Estado do Pará em eventos internos ou externos 

deverão ser agendadas com no mínimo quinze dias de antecedência e encaminhadas à 

Presidência do Tribunal de Contas, para deliberação e manifestação do regente do Coral. 

 

Art. 4° São atribuições dos componentes do Coral “CONSELHEIRA EVA 

ANDERSEN PINHEIRO” do Tribunal de Contas do Estado do Pará: 

I - participar, de forma ativa, dos ensaios e apresentações do Coral, assinando a 

folha de frequência; 

II - representar com dignidade a Instituição nas apresentações do Coral, trajando 

o uniforme previamente definido; 

III - estudar o repertório a ser executado, de forma a assegurar a qualidade 

aceitável nos ensaios e apresentações; e 

IV - frequentar os ensaios e as apresentações do Coral, observando a disciplina 

estabelecida e zelar pelos uniformes cedidos pela Instituição. 

 

 

Art. 5° A organização interna do Coral será gerida por uma comissão composta 

por um coordenador e de um 1º e um 2º secretários a serem eleitos pelos membros do coro 

através de voto direto e secreto, por um mandato de 12 meses, e por um regente. 

 I - Na ausência do coordenador, o primeiro secretário o substituirá e, na 

ausência deste, o segundo secretário.   

II – Na impossibilidade de qualquer dos membros da comissão eleita, em exercer 

seu mandato, será convocada uma reunião extraordinária para indicação de um novo membro, 

com a finalidade de regularizar a substituição. Caso contrário, será convocada uma nova eleição. 

 

Art. 6° Compete à Comissão Organizadora: 

I - decidir sobre as datas, locais e eventos nos quais serão realizadas as 

apresentações do Coral; e 

II - incentivar, auxiliar e supervisionar o desenvolvimento do Coral. 

III - promover a divulgação do processo seletivo para ingresso no Coral do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará; 



IV - manter organizado o material de apresentação, como partituras, catálogos 

de músicas e outros; 

VI - controlar as fichas de inscrição, termos de compromisso e a frequência dos 

integrantes do Coral;  

§ 1° São atribuições do Coordenador do Coral: 

I - coordenar as atividades do Coral “CONSELHEIRA EVA ANDERSEN PINHEIRO” 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará, promovendo as medidas necessárias à sua atuação; 

II - promover a inscrição e a seleção de interessados em integrar o Coral; 

III - promover, supervisionar e executar as atividades administrativas do Coral; 

IV - facilitar a interlocução entre o Coral “CONSELHEIRA EVA ANDERSEN 

PINHEIRO” e o Tribunal de Contas; 

V - viabilizar a participação do Coral em eventos institucionais internos e 

externos; 

VI - promover a articulação com outras instituições, visando à realização de 

intercâmbios relevantes à promoção e divulgação das atividades do Coral; 

VII - solicitar à Instituição todos os materiais necessários ao Coral, como 

vestimentas, instrumentos e outros; 

VIII - divulgar as ações desenvolvidas pelo Coral; 

IX - entrar em contato com possíveis patrocinadores e conveniados, bem como 

com Instituições e meios de comunicação; 

X - administrar a captação de recursos financeiros e materiais oriundos de 

convênio, patrocínio, doações, financiamentos e atividades afins, nos termos do art. 10, e 

XI - controlar os registros de frequência dos coralistas e do regente nos ensaios, 

bem como nas apresentações, internas e externas. 

 

Art. 7° Compete ao Regente, além da regência do Coral, opinar em assuntos 

afetos a sua área de atuação, a serem encaminhados pela coordenação do Coral. 

I – Ministrar os ensaios, que na impossibilidade, deverá apresentar um auxiliar 

para substituí-lo, ou ainda, avisar previamente no caso de ausência, tendo a obrigação de repor 

o ensaio ao grupo, em dia e hora a combinar com o coro; 

II – Fornecer previamente o material (partituras, letras e similares), aos 

secretários. 

III - Proporcionar o crescimento técnico e artístico dos coralistas, promovendo 

um convívio salutar com uma interação harmônica entre os participantes. 

IV – O Regente tem autoridade de interromper o ensaio, no caso de algum fator 

que perturbe a ordem, tranquilidade e segurança, dos membros do coral, e de corrigir e orientar 

qualquer erro musical nos naipes do Coral. 

 

CAPÍTULO III 



DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 8° O Coral “CONSELHEIRA EVA ANDERSEN PINHEIRO” do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará desenvolverá as suas atividades nas dependências do Tribunal de Contas, às 

terças-feiras e quintas-feiras, das doze às quatorze horas, sem prejuízo da funcionalidade de 

seus integrantes. 

§ 1° Os ensaios e apresentações do Coral obedecerão a programação 

previamente estabelecida. 

§ 2° A participação do servidor nos ensaios e apresentações do Coral dependerá 

da aquiescência de seu superior hierárquico do setor onde trabalha. 

 

Art. 9° Cada integrante do Coral Eva Andersen Pinheiro do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará deverá obter, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência 

mensal. 

§ 1° Será concedido um dia de folga ao mês, como incentivo ao coralista que 

participar de todas as apresentações daquele mês, podendo haver acumulação de folgas para 

fruição no período de doze meses, mediante requerimento devidamente protocolizado, com a 

anuência da chefia imediata no prazo previsto em normas internas vigentes. 

§ 2° A ausência das atividades do Coral deverá ser precedida de justificativa à 

sua coordenação no prazo de quarenta e oito horas, a contar da data da ausência. 

§ 3° O coralista que obtiver duas faltas consecutivas, não justificadas, não 

participará das duas próximas apresentações. 

§ 4° O coralista que obtiver mais de quatro faltas consecutivas, não justificadas, 

será automaticamente afastado. 

§ 5° Ao coralista que for designado para exercer a função de Coordenador do 

Coral será concedido, como incentivo, um dia de folga mensal, podendo haver acumulação de 

folgas para fruição no período de doze meses, mediante requerimento devidamente 

protocolizado, com a anuência da chefia imediata no prazo previsto em normas internas 

vigentes. 

 

Art. 10 O coralista que tiver interesse em desligar-se do Coral deverá manifestar 

seu intento, por escrito, à coordenação do Coral. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS 

 

Art. 11. O Tribunal de Contas do Estado do Pará, no interesse do Coral, poderá 

ingressar com projetos em instituições públicas ou privadas, bem como firmar convênios ou 

patrocínios para desenvolvimento de projetos culturais e artísticos. 

 



Art. 12. O Tribunal de Contas do Estado do Pará providenciará uniformes para 

os integrantes do Coral, sendo um de gala e outro esportivo, e partituras para cada evento. 

 

Art. 13. O Tribunal de Contas do Estado do Pará, no interesse do Coral, poderá 

firmar contratos visando a prestação de serviços especializados de regente e músico, 

necessários ao desenvolvimento das atividades do Coral. 

Art. 14. O Tribunal de Contas do Estado do Pará apoiará a participação do Coral 

em eventos externos, mediante disponibilidade orçamentário-financeira e conveniência 

administrativa. 

 

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, ouvida a Comissão 

Administrativa do Coral. 

 

Art. 16. As atividades desenvolvidas pela Comissão Administrativa não surtirão 

benefícios financeiros. 

 

 

Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, em Sessão Ordinária de 31 de março de 

2015. 
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