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SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 035 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020 – VIRTUAL

DECISÃO Nº 977/20-E – EXPEDIENTE. Na ordem regimental, o Presidente informou ao Plenário, para 
conhecimento e deliberação, a retomada das ações referentes à realização do Concurso Público desta Corte 
de Contas para o cargo de Auditor de Controle Externo – Engenharia e para cargos de nível médio, o qual 
se encontrava suspenso em virtude da Pandemia causada pelo novo Coronavírus e seus desdobramentos, 
conforme Decisão Plenária nº 650/20-E, de 16/07/2020. LIDO NO EXPEDIENTE. Vista, relatada e 
discutida a matéria, o Plenário, à unanimidade, corroborou com a retomada do Concurso Público em questão.

Presentes os Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva (Presidente), Luciano Nunes Santos, Joaquim Kennedy 
Nogueira Barros, e os Cons. Substitutos Alisson Felipe de Araújo, em substituição à Cons.ª Waltânia Maria 
Nogueira de Sousa Leal Alvarenga (em gozo de férias), Jaylson Fabianh Lopes Campelo, convocado para 
substituir, quando da apreciação dessa matéria, ao Cons. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho (ausente por 
motivo justificado), Delano Carneiro da Cunha Câmara, convocado para substituir, quando da apreciação 
dessa matéria, à Cons.ª Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins (ausente por motivo justificado) e Jackson 
Nobre Veras, convocado para substituir, quando da apreciação dessa matéria, ao Cons. Kleber Dantas Eulálio 
(ausente por motivo justificado). 

Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador Geral José Araújo Pinheiro Junior.

Sessão Plenária Ordinária Virtual, em 15 de outubro de 2020.

assinado digitalmente
Gerusa Nunes Vilarinho Lira de Melo

Secretária das Sessões

SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 035 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020 – VIRTUAL

DECISÃO Nº 978/20-E – EXPEDIENTE. Na ordem regimental, o Presidente apresentou ao Plenário, para 
conhecimento e deliberação, expediente oriundo da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal 
– DFAM com proposta de Cartilha que trata sobre os seguintes temas da gestão municipal: (1) final de 
mandato, (2) processo de transição governamental e (3) início de uma nova gestão, para divulgação aos 

jurisdicionados e à sociedade, por meio digital, no sítio eletrônico do TCE/PI. A DFAM sugere a aprovação 
de Decisão Normativa com seguinte teor: “O Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no art. 2º, § 3º, da Lei n.º 5.888/2009 e no art. 130, II, da Resolução TCE nº 
13/2011 (Regimento Interno TCE/PI), e considerando que incumbe às Cortes de Contas, no exercício do 
controle externo da Administração Pública, fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos, nos termos 
dos arts. 70, caput, e 71 da Constituição Federal de 1988, além de instruir, orientar e esclarecer sobre as 
normas que regem a remuneração de agentes políticos: Decide pela aprovação da cartilha “Final, transição 
e início de gestão”, constante no anexo, com a finalidade de apresentar orientações aos gestores públicos 
municipais quanto aos procedimentos que devem ser adotados no encerramento dos mandatos, no processo 
de transição governamental e no início das novas gestões em janeiro de 2021.” LIDO NO EXPEDIENTE. 
Vista, relatada e discutida a matéria, decidiu o Plenário, à unanimidade, pela aprovação da Cartilha e da 
Decisão Normativa a ela referente, nos termos propostos.

Presentes os Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva (Presidente), Luciano Nunes Santos, Joaquim Kennedy 
Nogueira Barros, e os Cons. Substitutos Alisson Felipe de Araújo, em substituição à Cons.ª Waltânia Maria 
Nogueira de Sousa Leal Alvarenga (em gozo de férias), Jaylson Fabianh Lopes Campelo, convocado para 
substituir, quando da apreciação dessa matéria, ao Cons. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho (ausente por 
motivo justificado), Delano Carneiro da Cunha Câmara, convocado para substituir, quando da apreciação 
dessa matéria, à Cons.ª Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins (ausente por motivo justificado) e Jackson 
Nobre Veras, convocado para substituir, quando da apreciação dessa matéria, ao Cons. Kleber Dantas Eulálio 
(ausente por motivo justificado). 

Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador Geral José Araújo Pinheiro Junior.
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