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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA

4º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAJAZEIRAS/PB

PORTARIA[1]

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por seu Promotor de

Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos

129, II e III da Constituição Federal; art. 25, IV, “b”, da Lei n. 8.625/93 e art. 80 da Lei

Complementar Estadual n. 97/2010 e, ainda:

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos

termos do art. 127 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II, da Constituição Federal,

ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas

necessárias a sua garantia;
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CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público, nos termos do artigo

129, inc. III, da Constituição Federal, promover o Inquérito Civil ou a Ação Civil Pública,

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros direitos

difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que nos termos do art. 37, §4º, da Constituição Federal os atos

de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da

função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível;

CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº.

038.2021.016147, a partir de atuação de ofício desta Promotora de Justiça, acerca de

possíveis irregularidades no desvio de verbas públicas direcionados ao enfrentamento da

crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19;

CONSIDERANDO que foi juntada nestes autos a Ação de Investigação Judicial

Eleitoral (AIJE), processo n. 0600531-06.2020.6.15.0068, ajuizada pela Coligação

“Cajazeiras é do povo”, composta pelos partidos PSL, PTB, Cidadania, DEM, PMN,

Patriota, Pode, Avante e Republicanos, em desfavor dos candidatos José Aldemir Meireles

de Almeida e Marcos Antônio Gomes da Silva, eleitos Prefeito e vice-Prefeito de

Cajazeiras/PB, respectivamente, para a legislatura 2021/2024;

CONSIDERANDO que é necessário a realização de diligências para melhor

averiguar os fatos e caso sejam demonstrados no curso destes autos, propiciar ao

Ministério Público a adoção da medida extrajudicial ou judicial cabível,

RESOLVE:

Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO a fim de investigar os

objetos descritos abaixo, com fulcro no arcabouço jurídico em referência, determinando,

pois, o que segue:

1. utilização de repasses de verbas da Covid-19 para fins de pagamentos de ajudas

de custos com energia elétrica e taxas de água para pessoas carentes do município de

Cajazeiras;



2. irregularidades no fornecimento de cestas básicas, por pessoas jurídicas, ao

município de Cajazeiras/PB;

3. utilização de propaganda indevida de José Aldemir Meireles de Almeida,

candidato a Prefeito de Cajazeiras, nas eleições 2020, no que se referiu a entrega de cerca

de 300 apartamentos em 28/10/2020, feita por Drª. Paula Francinete (esposa do candidato e

atual Deputada Estadual da Paraíba);

4. excesso no número de contratos por excepcional interesse público, no exercício

2020, no município de Cajazeiras/PB, em completa burla a regra do concurso público

previsto no art. 37, da Constituição Federal;

5. uso de cargo comissionado de Assessor Técnico Especial por parte do servidor

Francisco Samuel Lourenço de Sousa, para fins de defesa privada em processo judicial n.

0600289-47.2020.6.015.0068;

6. uso de cargo comissionado de Assessor Técnico Especial por parte do servidor

Pedro Erick Moraes de Lira, lotado na Secretaria de Fazenda Pública de Cajazeiras/PB,

para fins de defesa privada em representações eleitorais que tramitaram na 68ª Zona

Eleitoral de Cajazeiras/PB (em anexo);

Assim, levando em consideração os objetos acima delimitados, :determina

a) O registro do Inquérito Civil Público em registro eletrônico existente nesta

Promotoria e sua autuação, com a presente Portaria seguida dos documentos que a

acompanham;

b) A promoção de toda e qualquer diligência preparatória que vier a se mostrar

necessária no transcorrer do inquisitório, inclusive notificações, tomada de depoimentos e

declarações, requisição de documentos outros, de perícias e informações, tudo com base

nas prerrogativas ministeriais;

c) A fim de funcionarem como secretários no presente procedimento, ficam

designados os servidores do cartório;

d) Publique-se extrato de portaria no Diário Oficial do Ministério Público da

Paraíba para fins de ciência e publicidade;



e) Notifique-se as pessoas elencadas abaixo para tomarem ciência acerca destes

autos e, caso queira, apresentem defesa escrita no prazo de 15 (quinze) dias, podendo

juntar nos autos os documentos que entenderem necessários para melhor elucidação do

caso em concreto. Frise-se que a notificação deve estar acompanhada de cópia integral

destes autos e, caso o tamanho do arquivo seja incompatível com o encaminhamento

eletrônico, desde já os interessados ficam cientes de que podem comparecer a sede da

Promotoria de Justiça de Cajazeiras, portando CD para pegar cópia destes autos:

1. , Prefeito e Cajazeiras/PB, telefone n. (83) - José Aldemir Meireles de Almeida

988485804 / 999822624 / 999125116 / 999226245;

2. , Deputada Estadual,Paula Francinete Lacerda Cavalcante de Almeida

telefone n. (83) - 991066228 / 991219103 / 991066268 ou (21) – 981986622;

3. , ex-Secretária de DesenvolvimentoDaianny Kelly Valêncio de Oliveira

Humano de Cajazeiras, telefone n. (83) - 996150222 / 999829007 / 991050312 /

93346676;

f) Proceda pesquisa no PJE eleitoral, a fim de certificar se já existe sentença na

Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), processo n. 0600531-06.2020.6.15.0068;

g) proceda pesquisa no SAGRES TCE/PB, a fim de juntar nos autos todos os

empenhos emitidos pela Prefeitura de Cajazeiras, em 13/11/2020, tendo como pastas a

Secretaria de Desenvolvimento Humano e Secretaria de Saúde;

h) Oficie-se às Secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Humano,

Esportes, Fazenda Pública, Políticas Públicas para Mulheres, Infraestrutura,

Administração, Planejamento, Governo e Articulação Política, Cultura, Controle Social,

requerendo, de cada uma delas, no prazo de 15 (quinze) dias, o número e relação de

servidores contratados por excepcional interesse público, no exercício 2020, em cada

competência (mês);

i) Oficie-se à Secretaria de Desenvolvimento Humano de Cajazeiras, requerendo

informações sobre quem era o responsável pela entrega das cestas básicas no CRAS II, em

29/09/2020, bem como apresente relação de pessoas agraciadas com cestas básicas no mês

de setembro/2020;



j) Oficie-se à Secretaria de Administração de Cajazeiras, requerendo, no prazo de

15 (quinze) dias, informações acerca do servidor Francisco Samuel Lourenço de Sousa, no

cargo de Assessor Técnico Especial, esclarecendo se este exerceu cargo comissionado ou

contrato por excepcional interesse público, no exercício 2020, na Prefeitura de Cajazeiras.

Caso positivo, encaminhe cópia da portaria de nomeação (caso cargo comissionado) e/ou

contrato administrativo (caso cargo temporário);

k) Notifique-se as pessoas elencadas abaixo, para comparecerem em audiência

eletrônica no link meet.google.com/xzd-mjpk-ghh, em 16/08/2021, às 10:20h, 10:40h,

11:00h, 11:20h, 11:40h, respectivamente:

1. Maria Aparecida Leão do Rego (fls. 451), através do telefone n. (83) –

993437027, para esclarecer se esta foi beneficiada com ajuda de custos para pagamentos

de energia elétrica e taxa de água, pela Prefeitura de Cajazeiras/PB, no ano 2020;

2. , telefone n. (83) – Daianny Kelly Valêncio de Oliveira 996150222 /

, ex-Secretária de Desenvolvimento Humano de999829007 / 991050312 / 93346676

Cajazeiras, com a finalidade de discutir sobre valores/verbas recebidas para enfrentamento

da pandemia da Covid-19, pelo município de Cajazeiras, no exercício 2020;

3. Francisco Samuel Lourenço de Sousa, telefone n. (83) - 999395003 /

991194669 / 987821231;

4. , telefone n. (83) – 991258399;Pedro Enrick Morais de Lira

5. , Secretário de Fazenda Pública deLaesso Antônio Souza de Abreu
Cajazeiras/PB, telefone n. (83) – 998224774, com a finalidade de discutir sobre o vínculo

funcional do servidor Pedro Enrick Moraes de Lira, com lotação na Secretaria da fazenda

Pública de Cajazeiras, no exercício 2020;

l) Oficie-se à Justiça Eleitoral – 68ª Zona Eleitoral de Cajazeiras/PB, solicitando,

no prazo de 15 (quinze) dias, cópia da prestação de contas da campanha eleitoral, para o

cargo e Prefeito de José Aldemir Meireles de Almeida, bem como da Coligação “Faz o

bem para Cajazeiras”. Frise-se que o ato deve constar que as informações solicitadas tem a

finalidade de instruir o Inquérito Civil n. 038.2021.016147;

m) Determino que o cartório proceda as seguintes buscas:



1. pesquisa no site oficial do município de Cajazeiras com a finalidade de localizar

Decreto Municipal expedido em outubro/2020, proibindo a aglomeração de pessoas em

razão da pandemia da covid-19;

2. pesquisa na internet, a fim de juntar nos autos cópia da Portaria n. 166/2020 (e

seus anexos) expedida pelo Ministério da Saúde, no exercício 2020;

3. proceda pesquisa no Sagres TCE/PB a fim de juntar nos autos comprovante de

vínculo funcional do Secretario de Desenvolvimento Humano e Secretário de Saúde,

ambos de Cajazeiras, no exercício 2020;

n) Oficie-se à Presidência do Conselho Municipal de Assistência Social de

Cajazeiras no intuito de esclarecer se o município de Cajazeiras aderiu ao repasse

emergencial da União para execução de ações assistenciais, devendo ser encaminhado o

plano e planejamento de trabalho, bem como aprovação do respectivo conselho, nos

termos da Portaria n. 369/2020 do Ministério da Cidadania (fls. 1.999);

o) Oficie-se à Secretaria de Administração de Cajazeiras, requerendo, no prazo de

15 (quinze) dias, informações acerca do servidor Pedro Enrick Moraes de Lira, no cargo de

Assessor Técnico Especial, esclarecendo se este exerceu cargo comissionado ou contrato 

por excepcional interesse público, no exercício 2020, na Prefeitura de Cajazeiras. Caso

positivo, encaminhe cópia da portaria de nomeação (caso, cargo comissionado) e/ou

contrato administrativo (caso, cargo temporário);

Cajazeiras/PB, data e assinatura eletrônicas.

Sarah Araújo Viana de Lucena

Promotora de Justiça

[1]Portaria nº. 42/2021.
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