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GABINETE CONSELHEIRO SUBSTITUTO DELANO CARNEIRO DA CUNHA CÂMARA

Sr. Diretor Processual (Comunicação Processual),

O processo TC/006771/2020 refere-se à Denúncia por supostas irregularidades 
observada na gestão do Município de Oeiras/PI. A denúncia foi formulada pelo Vereador 
Adauberon de Morais.

Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, norteadores da 
Administração Pública, e com fulcro no art. 266, §1º, e o art. 267, inciso II, §1º, alínea b, do 
Regimento Interno do TCE/PI, que seja executada a citação através dos serviços da 
Empresa de Correios e Telégrafos, com Aviso de Recebimento – AR, do Sr. José Raimundo 
de Sá Lopes, Prefeito Municipal de Oeiras/PI, do Sr. Luiz Ronaldo de Abreu, Secretário 
de Finanças, para que tomem ciência do processo de Denúncia que tramita perante este 
Tribunal, sob o nº TC/006771/2020, e formalizem suas defesas e esclarecimentos, 
apresentando a documentação que entendam necessárias, durante um prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, improrrogáveis, contados da juntada do AR aos autos do aludido processo 
neste Tribunal, sob pena de serem considerados revéis, como dispõe a Decisão Plenária nº 
1587/11-E e os arts. 266 e 267, inciso II, §1º, alínea b do Regimento Interno deste Tribunal.

Caso as defesas sejam entregues tempestivamente a este Tribunal pelos 
responsáveis, ficará a Diretoria Processual autorizada a fazer a sua juntada aos autos, como 
também, caso as justificativas sejam enviadas intempestivamente, ficará esta Diretoria 
autorizada a fazer as suas devoluções.

Ressalta-se que caso não haja contagem de prazo para os responsáveis citados, 
devido à devolução da correspondência ou não retorno dos ARs, ficará a Diretoria 
Processual autorizada a fazer o procedimento de Citação por Edital, nos mesmos termos e 
prazos, com fulcro no inciso V do art. 259, art. 266, §2º do art. 267 do Regimento Interno do 
TCE/PI.

Acrescenta-se que, caso as defesas sejam subscritas por advogado e não 
instruída com o instrumento procuratório, este terá o prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentação da procuração, sob pena de desconsideração das defesas apresentadas.

Após manifestação, que sejam os autos encaminhados à Diretoria de 
Fiscalização da Administração Municipal - DFAM para análise acerca da matéria.

Teresina - Piauí, 13/07/2020.

(Assinado digitalmente)
Delano Carneiro da Cunha Câmara

Conselheiro Substituto – Relator

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA - 14/07/2020 17:08:53


