
 
 

Julgamento dos processos da Primeira Câmara – 19/05/2020 

 

 

Prestações de Contas: 

 

 Prestação de Contas Anual - Contas de Governo da Prefeitura Municipal de 
Bertolinia (exercício financeiro de 2016). Prefeito Municipal – Luciano Fonseca de 

Sousa.  (Processo: TC/002903/2016) - Julgamento: Parecer prévio pela reprovação 

das Contas de Governo e julgamento de irregularidade nas contas de Gestão e 

aplicação de multa ao gestor – De acordo com parecer do Ministério Público de 
Contas (MPC-PI).  
Responsável: Eliane Maria Alves Da Fonseca – FUNDEB (Gestora) - Julgamento: 

Irregularidade mais aplicação de multa à gestora – De acordo com parecer do 
Ministério Público de Contas. 
Responsável: Jose Cavalcante Neto – FMS (Gestor) - Julgamento: Irregularidade 

mais aplicação de multa à gestora – De acordo com parecer do Ministério Público de 

Contas.  
Responsável: Jose Cavalcante Neto – Hospital (Diretor) - Julgamento: 

Irregularidade mais aplicação de multa à gestora – De acordo com parecer do 
Ministério Público de Contas.  
Responsável: Daniel Correia Da Fonseca – FMPS (Gestor) - Julgamento: 

Irregularidade mais aplicação de multa à gestora – De acordo com parecer do 
Ministério Público de Contas.  
Responsável: Jones Werlen Miranda E Silva - Câmara (Presidente). Julgamento: 

Irregularidade mais aplicação de multa à gestora – De acordo com parecer do 
Ministério Público de Contas. 

 
 

 Prestação de Contas Anual - Contas de GASPISA – Companhia de Gás do Piauí 
(exercício financeiro de 2017). Evaldo Freitas Lira - Diretor-Presidente (01/01 a 
05/05/2017); Fábio Moreira Amorim - Diretor Administrativo-Financeiro (06/05 a 

23/10/2017); e Roberto Alves Pereira - Diretor-Presidente (24/10 a 31/12/2017). 

(Processo: TC/006057/2017).  
Julgamento: Regularidade com ressalvas mais aplicação de multa aos gestores – 

Em conformidade com parecer do Ministério Público de Contas.  
 

 

 Prestação de Contas Anual – Contas da Secretaria de Finanças de Teresina 
(exercício financeiro de 2017). Jalisson Hidd Vasconcelos – Secretário (01/01 a 
31/10/2017); e Manoel de Moura Neto – Secretário (01/11 a 31/12/2017). (Processo: 

TC/006092/2017). 
Julgamento: Regularidade nas contas de ambos os gestores – Concordando 

parcialmente com Ministério Público de Contas.  
 
 

 

 



 
Representações e Denúncia: 

 

 Denúncia contra a Prefeitura Municipal de Pedro II (exercício financeiro de 2017). 
Denunciado: Alvimar Oliveira de Andrade – Prefeito Municipal. Objeto: Denúncia 

sobre supostas irregularidades quanto ao pagamento ilegal de "Gratificação pela 

Condição Especial de Trabalho - GCET" a determinados servidores comissionados.. 
(Processo: TC/000212/2018). 
Julgamento: Procedência parcial da denúncia e aplicação de multa de 500 UFR – 

Concordando parcialmente com Ministério Público de Contas.  
 

 
 

 Denúncia contra a Prefeitura Municipal de Oeiras (exercício financeiro de 2015). 

Denunciado: Lukano Araújo Costa dos Reis Sá – Prefeito Municipal. Assunto: 

irregularidades no pagamento para pessoas físicas sem os respectivos instrumentos 
contratuais, bem como sem que tenham sido feitas as respectivas licitações. 

(Processo: TC/004779/2018).  
Julgamento: Procedência parcial da denúncia e apensamento à prestação de contas 

– Concordando parcialmente com Ministério Público de Contas. 
 
 

 

 Denúncia contra a Prefeitura Municipal de Jaicós (exercício financeiro de 2018). 
Denunciado: Ogilvan da Silva Oliveira – Prefeito Municipal. Assunto: supostas 

irregularidades no âmbito da Prefeitura Municipal.  (Processo: TC/008743/2019).  
Julgamento: Improcedência da denúncia – Concordando com parecer do Ministério 

Público de Contas. 
 

 

 
 

Processos adiados: 

 
*Processo TC/006221/2017, referente à Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de 
Lagoa Alegre (exercício financeiro de 2017) - retirado de pauta por duas sessões. 

 
 
*Processo TC/006120/2017, referente à Prestação de Contas Anual do HEMOPI – Centro de 

Hematologia e Hemoterapia do Piauí (exercício financeiro de 2017) - retirado de pauta por 

duas sessões. 

 
 
*Processo TC/007190/2018, referente à Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de 
Regeneração (exercício financeiro de 2017) - retirado de pauta por duas sessões (pedido de 

vistas pelo MPC-PI). 

 
 
*Processo TC/005357/2015, referente à Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de 

Passagem Franca do Piauí (exercício financeiro de 2015) – retirado de pauta por uma 

sessão. 
 



 
 
*Processo TC/005887/2017, referente à Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de 

Passagem Franca do Piauí (exercício financeiro de 2017) – retirado de pauta por uma 

sessão. 
 

*Processo TC/002275/2019, referente à Denúncia contra a Prefeitura Municipal de Pedro II 
(exercício financeiro de 2018) – retirado de pauta por uma sessão. 

 

 
*Processo TC/000825/2018, referente à Representação contra a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora dos Remédios (exercício financeiro de 2017) – Concedido, pelo relator do processo, 

o prazo de mais 15 dias para que o gestor comprove, perante o TCE-PI, o cumprimento da 

decisão.  
 

 
*Processo TC/008277/2019, referente à Denúncia contra a Prefeitura Municipal de São João 

da Varjota (exercício financeiro de 2017) – Concedido, pelo relator do processo, o prazo de 
mais 15 dias para que o gestor apresente ao TCE-PI a qualificação e as atividades 

desenvolvidas pelo Controlador Interno do município.  

 
 
*Processo TC/012660/2019, referente à Representação o Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento do Território dos Cocais (exercício financeiro de 2018) – retirado de 

pauta por uma sessão.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Assessoria de Imprensa do Ministério Público de Contas do Estado do Piauí (MPC-PI). 


