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combate e prevenção à pandemia da Covid-19 durante o ano de 2020.  
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1 – INTRODUÇÃO: 

 

Por meio do Requerimento de Criação de CPI nº 01/2021, datado de 06.05.2021, subscrito 

por 11 (onze) Vereadores, e, após ouvido o Plenário da Câmara Municipal de Portel, foi aprovada 

a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, cujo objeto é apurar os gastos públicos do 

Poder Executivo Municipal de Portel no combate e prevenção à pandemia da COVID-19 durante o 

ano de 2020. 

 

O requerimento de criação da CPI foi subscrito pelos Vereadores: Flávio Nunes Coelho, 

José Cláudio Nunes Coelho, Izaias Cardoso, Charles Gonçalves Costa, Milton Nunes da Costa, 

Benedito Flores, Franciney Mendonça, Daylane Medeiros, Valdeniz Santos da Costa, Elizeu Abreu 

Perdigão e Natalino Soares de Lima.   

 

Conforme o teor do requerimento de instalação, a CPI foi criada para apurar as medidas 

adotadas pela gestão Municipal de Portel durante o período da pandemia do COVID-19, em razão 

de rumores de irregularidades na aplicação dos recursos públicos empregados no combate à 

pandemia e também da incompatibilidade das medidas adotadas em face do grande vulto de 

recursos recebidos, sendo necessário apurar os fatos e esclarecer a população portelense sobre a 

real destinação desses recursos.  

 

Nesse cenário, é importante destacar que a legislação municipal e estadual, com alicerce 

na Constituição Federal, prevê a função de fiscalização e controle do Poder Legislativo, prevendo 

ainda a competência privativa das Casas Legislativas para criar Comissões Parlamentares de 

Inquérito sobre fatos determinados e por prazo certo, mediante requerimento de um terço de seus 

membros. 

 

Desta forma, em respeito ao exercício do Poder Legislativo de fiscalizar os atos que 

possam causar prejuízos à Administração Pública, foi criada e instalada a Comissão Parlamentar 

de Inquérito, a fim de investigar os fatos apontados, já que esta Casa de Leis não poderia esquivar-

se ao dever de cumprir com uma das suas principais atribuições e se dedicar ao exame da matéria, 

buscando a verdade dos fatos, por todos os meios legais admitidos, para indicar às autoridades 

competentes e principalmente à sociedade, todas as irregularidades praticadas durante a pandemia 

da COVID-19 no Município de Portel.  
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Com base nesse contexto que apresento o relatório final da “CPI da COVID”, emitindo, ao 

final, as conclusões, resultados e encaminhamentos necessários à eficácia dos trabalhos realizados 

por esta comissão.  

 

 

2 - DA INSTALAÇÃO, COMPOSIÇÃO E PRAZO DA CPI: 

 

Através do Ato da Presidência nº 01/2021 e Resolução nº 001/2021, ambas datadas de 13 

de maio de 2021, foi constituída a presente Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo prazo inicial 

de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 79 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Portel.  

 

No dia 25 de maio de 2021 os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito reuniram-

se para instalar e iniciar os trabalhos da comissão começando pela escolha dos cargos, sendo 

definido de comum acordo, e, observados os regramentos legais, para Presidente, Vereador Flávio 

Nunes Coelho; para Relator, Vereador Milton Nunes da Costa e para membro, Vereador José 

Cláudio Nunes Corrêa. 

 

Em 04 de agosto de 2021 foi apresentado antecipadamente requerimento de prorrogação 

do prazo original da CPI por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art. 79 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Portel, tendo o requerimento sido aprovado pelo Plenário da Câmara 

Municipal de Portel.  

 

 

3 – DA FINALIDADE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO: 

 

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, além de atender a fato determinado, 

legalmente previsto no requerimento específico aprovado pelos parlamentares, o qual permitiu a 

criação e instalação desta CPI, na forma regimental e da lei, teve elencada em seu plano de trabalho 

as seguintes linhas investigativas e objetivos: 

 

a) Identificar os gastos públicos realizados pelo Poder Executivo Municipal no combate e 

prevenção da pandemia do COVID-19, no ano de 2020; 

b) Identificar a regularidade destes gastos e a existência de processos licitatórios, 

dispensas e inexigibilidades para atender as despesas realizadas; 
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c) Avaliar se houve transparência dos gastos públicos objeto de apuração da CPI; 

d) Identificar eventuais irregularidades e os possíveis responsáveis, delimitando suas 

condutas;  

e) Auxiliar os órgãos competentes na responsabilização civil, criminal e administrativa dos 

responsáveis por possíveis irregularidades; 

f) Dar conhecimento à população portelense sobre o objeto de apuração da CPI;  

 

 

4 – DAS ATIVIDADES REALIZADAS, DOCUMENTAÇÕES, DILIGÊNCIAS E DEPOIMENTOS:  

 

Ressalta-se que os membros da CPI sempre exerceram suas atividades pautados nos 

princípios da legalidade e imparcialidade, com único intuito de exercer seus deveres funcionais na 

busca da verdade dos fatos, observado ainda a colegialidade de suas decisões. 

 

Durante os trabalhos da CPI foram solicitados documentos à Prefeitura Municipal de Portel 

e ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA.  

 

Ao TCM/PA foram solicitadas informações e documentos referentes à prestação de contas 

da Secretaria Municipal de Saúde de Portel e Prefeitura Municipal de Portel, do ano de 2020, 

referente aos gastos com a pandemia da COVID-19, tendo o Tribunal de Contas Encaminhado os 

documentos solicitados.  

  

Foi solicitada à Prefeitura Municipal de Portel e à Secretaria Municipal de Saúde de Portel 

relatórios informativos de repasses recebidos para o combate à COVID-19, bem como relatório dos 

empenhos realizados com a rubrica de verbas destinadas ao combate à COVID-19, cópia dos 

processos de pagamento das despesas realizadas no combate à COVID-19, bem como cópia 

integral dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades referentes as aquisições e 

prestações de serviço custeadas com verbas ao combate da COVID-19. 

 

Em resposta a Prefeitura Municipal encaminhou documentos contábeis referentes aos 

processos de pagamento das despesas realizadas no ano de 2020 para o combate à COVID-19, 

compreendendo notas fiscais, empenhos, recibos, comprovantes bancários e outros documentos 

contábeis, referentes exclusivamente aos procedimentos de pagamento das despesas, contudo, foi 

informado através do Ofício nº  265/2021 – GAB/PMP, que a atual gestão, ao assumir o Poder 

Executivo a partir de 01 de janeiro de 2021, constatou o desaparecimento de todos os 
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processos licitatórios provenientes da gestão anterior (2017/2020), incluindo os processos 

relativos às aquisições e prestações de serviço custeadas com verbas destinadas ao 

combate da COVID-19, no ano de 2020, fato este, que ensejou a protocolização de uma notícia-

crime, perante o Ministério Público Estadual e a consequente propositura de uma ação civil pública 

pelo representante do Ministério Público Estadual. 

 

Foram realizadas diligências nas cidades de Belém, Capanema, Gurupá e Breves, na 

coleta de documentos, verificação de regularidade de empresas e intimação de testemunhas.  

 

A CPI aprovou a convocação de 07 (sete) testemunhas, cujos depoimentos tomados foram 

gravados em áudio e vídeo e reduzidos a termo pelas respectivas atas das sessões de oitiva, sendo 

elas: 

 

a) MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS: Ex-Prefeito do Município de Portel 2017/2020. 

Depoimento não foi realizado tendo em vista que a testemunha não foi localizada; 

 

b) NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR: Ex-Secretário Municipal de Saúde de 

Portel durante o ano de 2020. Depoimento realizado em 22.09.2021; 

 

c) JÉSSICA DO AMARAL GOMES: Sócia e representante legal da empresa J. G. R. 

Comércio e Distribuição de Gás Eireli, CNPJ nº 23.644.377/0001-89, fornecedora de 

cilindros de oxigênio e recarga para a Secretaria Municipal de Saúde de Portel durante 

a pandemia. Depoimento não ocorreu, a testemunha foi substituída pelo depoimento 

de seu esposo RAFAEL DE SOUZA REBELO que se apresentou como representante  

de fato da empresa. Depoimento realizado em 28.09.2021; 

 
d) ANDRÉ LAMARI: Ex-Secretário Municipal de Saúde de Portel no início de 2021. 

Depoimento realizado em 28.09.2021; 

 
e) EDICLEUDO GOMES DA COSTA: Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Portel durante o ano de 2020. Depoimento inicialmente 

designado para 29.09.2021, entretanto, referida testemunha, mesmo previamente 

intimada, recusou-se a comparecer ao depoimento, sendo necessário o ajuizamento 

de pedido judicial de condução coercitiva, tendo sido a testemunha conduzida por 

Oficial de Justiça para prestar depoimento em 07.10.2021, em cumprimento à decisão 
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judicial proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, Processo nº 0800-

36.2021.8.14.0043; 

 
f) ANTÔNIO EGUIMAR GOMES DA SILVA: Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

do ano de 2020. Depoimento realizado em 29.09.2021;  

 
g) ABRÃO ALVES DA SILVA: Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portel no ano de 

2020. Depoimento não foi realizado tendo em vista que a testemunha não foi localizada.  

 

Portanto, resumidamente, foram estas as atividades realizadas e os documentos obtidos 

pela CPI, os quais embasaram as análises e conclusões evidenciadas no presente relatório.   

 

5 – DO RELATÓRIO:  

 

Na qualidade de relator, passo a analisar os fatos apurados na averiguação do objeto que 

deu origem à instauração da presente Comissão Parlamentar de Inquérito, qual seja: apurar os 

gastos públicos do Poder Executivo Municipal de Portel no combate e prevenção à pandemia da 

COVID-19 durante o ano de 2020. 

 

Não há como falar dos gastos públicos durante a pandemia sem quantificar o montante de 

recursos recebidos pelo Município de Portel, no ano de 2020, para o combate à pandemia, segundo 

informações e documentos contábeis localizados pela CPI, tem-se o seguinte cenário: 

 

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E EXECUÇÃO DE RECURSOS COVID-19: 

 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 

Recebimento fundo a fundo (SUS) 4.641.257,22 

Recebimento Lei Complementar n° 173/2020 900.154,43 

TOTAL DE REPASSES PARA COMBATE AO COVID-19 5.541.411,65 

(-) Despesas custeadas com recursos do COVID-19 3.919.467,02 

= Saldo Financeiro 1.621.944,63 

Saldo extrato bancário em 31/12/2020 na conta n° 22.666-1 1,12 
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Verifica-se da tabela acima que o Município de Portel e a Secretaria Municipal de Saúde 

receberam um total de R$ 5.541.411,65 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, 

quatrocentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) para o combate à COVID-19. 

 

Entretanto, segundo informações contábeis, somente teria sido empregado no combate à 

COVID-19 a importância de R$ 3.919.467,02 (três milhões, novecentos e dezenove mil, 

quatrocentos e sessenta e sete reais e dois centavos), o que equivale a 70,73% do valor recebido. 

 

Nesse cenário, 29,27% dos recursos recebidos para o enfrentamento do COVID-19 

deixaram de ser utilizados no combate à pandemia, demonstrando o total descaso dos gestores 

municipais da época com a população portelense. 

 

Não obstante, apesar do montante de R$ 1.621.944,63 (um milhão, seiscentos e vinte e 

um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) não ter sido utilizado no 

combate à pandemia, conforme depoimento prestado pelo Ex-Secretário Municipal de Saúde, 

Nizomar Monteiro da Costa Júnior, estes recursos foram empregados em outras finalidades, tendo 

em vista que, no entendimento do Ex-Secretário, esses recursos deveriam ser totalmente utilizados 

até o final de 2020. 

 

E foi justamente o que ocorreu, praticamente 1/3 (um terço) dos recursos recebidos para o 

combate à pandemia deixaram de ser utilizados nessa finalidade, tendo sido aplicados em 

finalidades diversas, considerando que o saldo das contas em questão no final do ano de 2020 foi 

de R$ 1,12 (um real e doze centavos), havendo quase que completamente o esvaziamento dos 

cofres públicos.  

 

Não obstante, apesar da utilização total dos recursos públicos, ante a ínfima quantia 

restante (R$ 1,12 – um real e doze centavos), segundo o depoimento prestado por André Lamari, 

Secretário Municipal de Saúde que assumiu em 01 de janeiro de 2021, não foram deixados em 

estoque insumos básicos para o combate à COVID-19, como é o caso de testes rápidos, que não 

tinham uma única unidade em estoque, como também a existência de débitos junto à 

concessionária de energia, o que poderia ocasionar a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica à Secretaria Municipal de Saúde, com grave prejuízo à manutenção das atividades, 

incluindo o tratamento dos pacientes acometidos por COVID-19. 
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Portanto, nesse ponto, a CPI conseguiu reunir informações e documentos 

necessários para concluir que o Ex- Prefeito do Município de Portel, Manoel Oliveira dos 

Santos e o Ex-Secretário Municipal de Saúde, Nizomar Monteiro da Costa Júnior, na 

qualidade de gestores durante a pandemia em 2020, agiram de forma negligente e 

subutilizaram os recursos públicos destinados ao combate à COVID-19, deixando a 

população portelense à mercê do vírus, situação que precisa ser esclarecida à população 

portelense e às autoridades competentes. 

 

Contudo, conforme será visto adiante, em que pese contabilmente restar demonstrada a 

utilização do valor de R$ 3.919.467,02 (três milhões, novecentos e dezenove mil, quatrocentos e 

sessenta e sete reais e dois centavos) no combate à pandemia, foram identificadas irregularidades 

nesses gastos de recursos públicos, bem como do saldo remanescente. 

 

5.1 - DA AUSÊNCIA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DAS 

DESPESAS REALIZADAS NO COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO 

ANO DE 2020 – DO EXTRAVIO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS: 

 

Conforme relatado no capítulo anterior, a Secretaria Municipal de Saúde de Portel, através 

de seu Fundo Municipal, recebeu o valor total de R$ 5.541.411,65 (cinco milhões, quinhentos e 

quarenta e um mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) para o combate à 

COVID-19. 

 

Desse valor, ao final do ano de 2020 restou somente R$ 1,12 (um real e doze centavos) 

de saldo em conta, tendo sido utilizado, praticamente, todo o valor recebido. 

 

Com o intuito de apurar a utilização destes recursos públicos a CPI solicitou à Prefeitura 

Municipal de Portel e ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA, documentos referentes à 

comprovação de regularidade deste vultoso gasto de recursos públicos.  

 

Para surpresa desta CPI, NÃO foi localizado no Poder Executivo Municipal 

absolutamente nenhum processo licitatório, dispensa ou inexigibilidade referentes aos 

gastos no combate à COVID-19, fato relatado através do Ofício nº 265/2021-GAB/PMP: 
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Ao analisar os documentos anexos ao Ofício nº 265/2021-GAB/PMP esta CPI identificou a 

existência do Processo nº 0800332-03.2021.8.14.0043 (Processo Judicial Eletrônico – PJE), em 

tramitação perante a Vara Única da Comarca de Portel/PA, processo este que se trata de ação de 

improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de diversos 

requeridos, em síntese, pela ausência de transição de governo da gestão 2017/2020 à gestão 

2021/2024. 

 

No bojo de referida ação, notadamente nas fls. 35 a 73, foram localizados diversos 

documentos de suma importância para a análise do mérito desta CPI, destacando-se os seguintes: 

 

a) Cópia da Notitia Criminis protocolada em 08.01.2021 pelo Município de Portel junto ao 

Ministério Público Estadual de Portel, requerendo o ajuizamento de ação penal em face 

de MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS, Ex-Prefeito do Município, EDICLEUDO 

GOMES DA COSTA, Assessor Especial  do Gabinete do Ex-Prefeito que presidia a 

Comissão Permanente de Licitação (CPL) e ABRÃO ALVES DA SILVA, Assessor 

Especial do Gabinete do Ex-Prefeito, que exercia a função de Pregoeiro do Município, 

pelo suposto cometimento do crime de extravio, sonegação ou inutilização de 

documento, tipificado no art. 314 do Código Penal;  

 

b) Termo de Recebimento de Chaves e Vistoria na Prefeitura Municipal de Portel, datado 

de 31.12.2020, no qual resta consignado que em visitação ao departamento da 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Portel, na presença do 

Presidente da CPL, EDICLEUDO GOMES DA COSTA, onde constatou-se a 

inexistência de processos de licitação e a existência de um único computador de mesa 

danificado com o HD corrompido, não sendo possível acessar o sistema operacional; 

 

c) Ficha Cadastral dos Servidores EDICLEUDO GOMES DA COSTA e ABRAO ALVES 

DA COSTA, demonstrando que os mesmos possuíam vínculos de caráter 

comissionado com a Prefeitura Municipal, respectivamente nos cargos de Assessor 

Especial I e Assessor Especial III, nomeados pelo então Prefeito Municipal MANOEL 

OLIVEIRA DOS SANTOS; 

 

d) A Existência do Decreto nº 397/GP/2019, de 01 de março de 2019, no qual o então 

Prefeito Municipal de Portel, MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS, nomeou 
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EDICLEUDO GOMES DA COSTA, para exercer a função de Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Portel pelo biênio 2019/2020; 

 

e) Boletim de Ocorrência Policial nº 00150/2021.000014-0, registrado em 06/01/2021 por 

Adilson dos Santos Tenório, Procurador do Munícipio de Portel, narrando a situação de 

extravio dos processos licitatórios; 

 

f) Termo de declarações prestado em 27.01.2021 por ABRAO ALVES DA SILVA ao 

Ministério Público Estadual, no qual o declarante confirmou que era Pregoeiro da 

Prefeitura Municipal de Portel durante o período de fevereiro de 2013 a 31 de dezembro 

de 2020, declarando ainda que era responsável pela sala e pela guarda de todos os 

documentos e processos licitatórios do Município de Portel;  

 
g) Termo de depoimento prestado em 14.01.2021 por EDICLEUDO GOMES DA COSTA 

ao Ministério Público Estadual, no qual o declarante afirmou que apesar de ser o 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações não detinha a chave da Comissão 

Permanente de Licitações, onde todos os documentos eram guardados; Que sua sala 

ficava na sala da assessoria de comunicação-ASCOM; Que a chave da sala da 

comissão de licitações ficava com o Pregoeiro ABRAO; Que ABRAO era Pregoeiro e 

contava com equipe própria, composta por mais dois funcionários; Que no dia 

30/12/2020, por volta das 18h, o Ex-Prefeito MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS, pediu 

ao declarante entregasse as chaves para o Coordenador da Comissão de Transição 

de Governo; Que ao entrarem na sala de licitações encontraram a sala vazia, sem 

nenhum processo/procedimento licitatório e contratos; Que o único computador da sala 

estava com o HD corrompido.  

 
h) Termo de depoimento prestado em 02/02/2021 por ROBSON JARDIM TEIXEIRA ao 

Ministério Público Estadual, onde declara que ao entrar na sala da comissão de 

licitação não encontraram os documentos de licitação;  

 
i) Termo de entrega e recebimento de processos licitatórios datado de 02/02/2021, onde 

não consta nenhum processo licitatório do ano de 2020;  

 
j) Relação de processos licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal de Portel no 

período de 2017 à 2020, onde consta a existência de diversos processos do ano de 

2020;  
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Dos documentos acima indicados, cumpre anexar a reprodução integral do termo de 

depoimento prestado por EDICLEUDO GOMES DA COSTA, Ex-Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura de Portel no ano de 2020, ao Ministério Público Estadual: 

 



 
 

 

13 

 

Conforme se infere dos depoimentos colhidos pela CPI, notadamente os depoimentos 

prestados pelo Ex-Secretário Municipal de Saúde, NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR, 

durante o combate à pandemia foram realizados procedimentos licitatórios. 

 

Entretanto, conforme demonstrado por provas documentais e inclusive pelo depoimento de 

EDICLEUDO GOMES DA COSTA, Ex-Presidente da Comissão Permanente de Licitações do ano 

de 2020, acima copiado, a sala de licitações foi deixada completamente vazia pela gestão anterior 

(2017/2020), com a subtração de todos os processos licitatórios, processos de dispensa de licitação, 

inexigibilidades, contratos ou qualquer outro documento referente aos procedimentos realizados 

para o combate à pandemia da COVID-19 no ano de 2020. 

 

Importa destacar que nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, todas as compras 

e serviços prestados a serem contratados pela Administração Pública devem ser precedidos de 

licitação, senão vejamos: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

 

... 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 

de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações.  

 

 

 Ademais, a legislação possibilita, em alguns casos, a contratação direta, como ocorre nas 

hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, entretanto, mesmo que a contratação ocorra 

de forma direta, faz-se necessário a observância de critérios legais, conforme se infere do art. 26 

da Lei 8.666/93: 
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Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, 

as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o 

retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser 

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 

imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.  

 

I -  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à 

segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso 

 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

 

III - justificativa do preço. 

 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.   

 

Ressalte-se que, ainda que a Lei Federal nº 13.979/2020, que disciplinou as medidas de 

enfrentamento ao COVID-19, tenha autorizado o emprego de dispensa de licitação, esta não eximiu 

os gestores e servidores públicos da formalização dos respectivos processos de dispensa de 

licitação, nos termos das regras vigentes, em especial da transparência pública, objeto de apuração 

no capítulo posterior.  

 

De toda sorte, conforme demonstrado por documentos e prova testemunhal, todos os 

processos licitatórios utilizados no combate à COVID-19 foram extraviados da Prefeitura 

Municipal de Portel, o que em tese, configura os crimes de extravio, sonegação ou inutilização de 

livro ou documento e também prevaricação, nos termos dos artigos 314 e 319 do Código Penal 

Brasileiro: 

 

Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do 

cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave. 

 

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 

disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:  

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

 

Quanto aos crimes acima descritos, com base nas provas encontradas, esta relatoria 

entende que são responsáveis, em tese, pelo cometimento destes ilícitos as seguintes pessoas: 
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• MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS: Ex-Prefeito do Município de Portel no ano de 

2020, autoridade responsável pela Prefeitura Municipal e autoridade nomeante do 

Pregoeiro e Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ocupantes de cargo 

comissionado vinculados ao Gabinete do Prefeito, tendo inclusive, segundo 

depoimento de EDICLEUDO, determinado que este procedesse à Comissão de 

Transição a entrega das chaves da sala da comissão de licitação, que encontrava-

se vazia, demonstrando assim, ter participação direta no extravio dos 

procedimentos licitatórios, bem como tendo deixado de praticar ato de ofício na 

guarda dos documentos públicos da Prefeitura Municipal de Portel; 

• NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR: Ex-Secretário Municipal de Saúde no 

ano de 2020, ordenador de despesa responsável pelos processos licitatórios de sua 

secretaria, o qual deveria em razão de seu cargo, manter a guarda dos 

procedimentos licitatórios de sua responsabilidade; 

•  EDICLEUDO GOMES DA COSTA: Ex-Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações do ano de 2020, responsável legal pela guarda da sala da comissão 

permanente de licitação e dos processos licitatórios que ali se encontravam; 

• ABRAO ALVES DA SILVA: Ex-Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portel, 

responsável de fato pela sala da comissão permanente de licitação e dos processos 

licitatórios que ali se encontravam;  

 

Ademais, destaca-se que o desaparecimento de todos os eventuais processos 

licitatórios, dispensas e inexigibilidades de licitação se traduz na absoluta ausência de 

comprovação de regularidade das despesas realizadas, impondo-se a irregularidade dos 

gastos efetivados sem cobertura legal, com o necessário ressarcimento ao erário desses 

valores.  

 

Por fim, ressalta-se que a Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério 

Público Estadual, Processo nº 0800332-03.2021.8.14.0043, em tramitação perante a Vara Única da 

Comarca de Portel/PA, diz respeito somente a eventual ato de improbidade administrativa por 

ausência de transição de governo, sendo imperioso que se apure e que sejam ajuizadas as 

respectivas ações penais, nos termos relatados do presente capítulo.  
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5.2 - DA FALTA DA TRANSPARÊNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS EMPREGADOS NO 

COMBATE À COVID-19 – VIOLAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA: 

 

Não bastasse o extravio de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades 

referentes aos gastos com o combate e prevenção da pandemia da COVID-19, a Prefeitura 

Municipal de Portel e a Secretaria Municipal de Saúde, durante o ano de 2020, quanto às despesas 

utilizadas na pandemia, não efetuaram a inserção das licitações no Mural de Licitações do TCM/PA, 

descumprindo assim a Resolução nº 11.535/2014, além de inviabilizar a transparência pública no 

acesso aos eventuais procedimentos licitatórios utilizados com recursos da COVID-19.  

 

Além desse fato, o Município de Portel e sua Secretaria de Saúde não deram a devida 

transparência dos recursos públicos utilizados no combate à COVID-19, deixando de alimentar 

corretamente seu portal da transparência, no que se refere à publicização das licitações e compras 

efetuadas com base na Lei nº 13.979/2020, tendo atingido o percentual pífio de 46% (quarenta e 

seis por cento) de transparência pública, classificado com o conceito de “RUIM”, conforme matriz 

única de análise feita com base nas Instruções Normativas nº 10/2020/TCMPA e nº 

12/2020/TCMPA, conforme faz prova a notícia extraída do site do TCM/PA, no link: 

https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-publica-ranking-sobre-transparencia-dos-gastos-

municipais-relacionados-a-covid-19/, cujo ranking segue abaixo:  

 

 

https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-publica-ranking-sobre-transparencia-dos-gastos-municipais-relacionados-a-covid-19/
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-publica-ranking-sobre-transparencia-dos-gastos-municipais-relacionados-a-covid-19/


 
 

 

17 

 

A ausência de alimentação do portal da transparência com informações referentes à 

COVID-19, em tese, atrai aos gestores públicos envolvidos no objeto de apuração da presente CPI, 

quais sejam: Ex-Prefeito MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS e o Ex-Secretário Municipal de 

Saúde, NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR, o suposto cometimento de ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 11, inciso IV, da Lei nº 8.429/1992, que assim dispõe: 

 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de 

imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:  

 

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a 

segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei; 

 

 

5.3 - DAS IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS – EMPRESA 

FORNECEDORA NÃO FUNCIONA NO LOCAL CADASTRADO JUNTO À RECEITA FEDERAL -

SUPERFATURAMENTO DO VALOR: 

 

Dentre as despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Portel encontra-se a aquisição 

de testes rápidos de COVID-19 junto à empresa EDU REPRESENTAÇÕES DE MERCADORIAS 

EM GERAL EIRELI, CNPJ nº 23.104.806/0001-25, sendo 400 (quatrocentas) unidades no valor 

unitário de R$ 200,00, totalizando o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme nota de 

empenho abaixo: 

 



 
 

 

18 

 

 

 

 

Consta no CNPJ da empresa o seu endereço como sendo Tv. Oriental do Mercado, nº 88, 

Bairro Centro, Capanema/PA: 
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Esta CPI diligenciou até a cidade de Capanema para verificar a existência de referida 

empresa, entretanto, a empresa não funciona no endereço cadastrado na Receita Federal, 

funcionando atualmente no local uma loja de variedades denominada “Ruth Variedades, conforme 

se verifica das imagens abaixo, ressaltando que segundo relatos de populares anteriormente 

funcionava no mesmo local uma loja de material de construção, não existindo, portanto, 

comprovação de que referida empresa de fato funcione: 
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No depoimento prestado à CPI, indagado acerca da situação o Ex-Secretário Municipal de 

Saúde, NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR, declarou que ele próprio tomou conhecimento 

da existência da empresa EDU REPRESENTAÇÕES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, 

CONPJ nº 23.104.806/0001-25, através de um grupo de Secretários do Estado.  

 

Ainda em seu depoimento, afirmou ainda que a contratação da empresa se deu através da 

Dispensa de licitação nº 004/2020.  

 

Em análise da situação, esta CPI verificou que existem indícios de que a empresa sequer 

exista, tendo em vista que não funciona no endereço cadastrado, entendimento corroborado pelo 

depoimento de NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA, que afirmou que soube da empresa através de 

um grupo de Secretários do Estado, ou seja, de forma totalmente informal.  
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Ademais, a dispensa de licitação nº 004/2020 foi extraviada, não havendo a comprovação 

da observância mínima das regras para a contratação de referida empresa, bem como a 

demonstração de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista desta.  

 

Mais do que isso, em uma simples busca no GOOGLE com o nome e CNPJ da empresa, 

constatou-se que durante o ano de 2020, durante o mesmo período, a mesma empresa firmou o 

Contrato nº 2020/003-CEL, referente a dispensa de licitação nº 003/2020, com a Prefeitura 

Municipal de Abaetetuba e Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba, para fornecer 1.000 (um 

mil) Kit’s de teste rápido para diagnóstico da COVID-19, pelo valor unitário de R$ 180,00 (cento e 

oitenta reais), cujos documentos foram obtidos no portal da transparência da Prefeitura Municipal 

de Abaetetuba no endereço eletrônico: https://www.abaetetuba.pa.gov.br/licitacaolista.php?id=144  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abaetetuba.pa.gov.br/licitacaolista.php?id=144
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Diante das provas acima evidenciadas, restou comprovado que a empresa EDU 

REPRESENTAÇÕES DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, CNPJ nº 23.104.806/0001-25, 

durante o auge da pandemia, praticou dois preços distintos pelo mesmo material, sendo o preço 

unitário de R$ 200,00 (duzentos reais) praticado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Portel e 

R$ 180,00 (cento e oitenta) reais praticados junto à Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba. 

 

Referida situação demonstra um superfaturamento de R$ 20,00 (vinte reais) em cada 

unidade teste rápido fornecido à Secretaria Municipal de Saúde de Portel, totalizando o valor 

superfaturado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) nas 400 (quatrocentas unidades). 

 

Este fato, aliado ao extravio do processo de Dispensa de Licitação nº 004/2020, onde 

supostamente teria sido formalizada a compra dos testes rápidos, conduz, em tese, para prática de 

ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, previsto no art. 10, V, da Lei 

8.429/1992:  

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação 

ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no 

art. 1º desta Lei, e notadamente:   

 

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior 

ao de mercado; 

 

Com efeito, esta relatoria entende que a improbidade, em tese, deve recair sobre o 

ordenador do despesas que efetuou a despesa, especialmente pelo fato da ausência do eventual 

processo licitatório, que se encontra extraviado, sendo assim, em tese, a responsabilidade pelo ato 

improbo recai no Ex-Secretário de Saúde, NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR.  

 

5.4 – DA IRREGULARIDADE NA AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E RECARGA: 

 

No combate à pandemia da COVID-19, durante o ano de 2020, a Secretaria Municipal de 

Portel adquiriu cilindros de oxigênio da empresa J. G. R. Comércio e Distribuição de Gás Eireli, 

CNPJ nº 23.644.377/0001-89. 

 

Ao consultar o cartão CNPJ da empresa, constatou-se que a mesma NÃO possui 

autorização para comercialização de cilindros de oxigênio, podendo tão somente praticar o 
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comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) e o comércio varejista de bebidas, conforme 

se infere do cartão CNPJ da empresa junto à receita federal: 

 

 

 

Em depoimento prestado perante a CPI em 28.09.2021 o representante da empresa, 

RAFAEL DE SOUZA REBELO, confirmou que a empresa em questão NÃO possuía habilitação 

para o fornecimento de cilindros de oxigênio e recarga. 

 

 Segundo a Lei de Licitações, Lei nº 8.666/93, resta claro que para fins de habilitação nas 

licitações faz-se necessário que os licitantes interessados comprovem, nos termos do art. 29, II, de 
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referida norma, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e ou municipal, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, senão vejamos: 

 

Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, 

consistirá em:  

 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

 

Entretanto, como visto, referida empresa jamais poderia ter sido habilitada ao 

fornecimento de cilindros de oxigênio e recargas, tendo em vista que a mesma não possui 

esta atividade em seu contrato social, fato, como dito, confirmado pelo representante da 

empresa em seu depoimento.  

 

5.5 - DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA: 

 

Dentro do objeto de apuração da Comissão Parlamentar de Inquérito, um dos pontos de 

análise diz respeito à prestação de contas dos recursos empregados pela Secretaria Municipal de 

Saúde no combate e prevenção à COVID-19 aos órgãos de controle, dentre eles o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA e ao Conselho Municipal de Saúde de Portel. 

 

Nesse sentido, as investigações indicaram que durante todo período da pandemia no ano 

de 2020 o Conselho Municipal de Saúde de Portel encontrava-se inativo, deixando de atuar e 

fiscalizar os atos da Secretaria Municipal de Saúde, embora tenha a importante incumbência legal 

de atuar na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde municipais. 

 

Durante as investigações constatou-se que a Secretaria Municipal de Saúde deixou de 

prestar contas ao Conselho de Saúde, situação confirmada no depoimento prestado em 22.09.2021 

pelo Ex-Secretário Municipal de Saúde de Portel, NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR, o 

qual indagado sobre as prestações de contas quadrimestrais do ano de 2020 ao Conselho Municipal 

de Saúde respondeu o seguinte:  

 

“O Conselho ficou inativo a partir de março de 2020, inclusive ele precisa ser 

formado, como vamos enviar essa documentação tão importante, que a prestação 

de contas dos quadrimestres.”  
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A inatividade do Conselho Municipal de Saúde no ano de 2020, durante o período da 

pandemia e a ausência de prestação de contas também foi confirmada no depoimento da 

testemunha ANTÔNIO EGUIMAR GOMES DA SILVA, Ex-Presidente do Conselho Municipal de 

Saúde de Portel, em depoimento prestado no dia 29.09.2021. 

 

Ocorre que, em que pese não ter havido a referida prestação de contas, fato este, 

comprovado através das provas testemunhais acima indicadas, durante as investigações, ao 

analisar a prestação do contas do Fundo Municipal de Portel, exercício 2020, junto ao TCM/PA, 

constatou-se a existência da declaração abaixo anexada, assinada digitalmente pelo Ex-Secretário 

Municipal de Saúde de Portel, NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR, atestando que o Fundo 

Municipal de Saúde realizou a prestação de contas do 3º quadrimestre ao Conselho Municipal de 

Saúde: 
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Entretanto, a informação é inverídica, tento em vista que não houve referida prestação de 

contas, fato, como dito, comprovado pelas provas testemunhais, inclusive pelo próprio Ex-

Secretário Municipal de Saúde, NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR, subscritor do 

documento.  

 

Portanto, em tese, o Ex-Secretário Municipal de Saúde de Portel, NIZOMAR MONTEIRO 

DA COSTA JÚNIOR, incorreu no crime de FALSIDADE IDEOLÓGICA, tipificado no art. 299 do 

Código Penal, tendo em vista que, em tese, inseriu declaração falsa com o intuito de alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante, objetivando conferir regularidade à prestação de contas 

de sua responsabilidade junto ao TCM/PA, senão vejamos: 

 

 
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, como fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:  

 

 

6 - DO RESUMO DOS INDICIAMENTOS: 

 

Diante de todas as provas produzidas por esta CPI e das conclusões enxergadas neste 

relatório, este Relator, conforme detalhado acima, entende pela existência de indícios da prática, 

em tese, de crimes, atos de improbidade administrativa e dano ao erário, INDICIANDO as seguintes 

pessoas:  

 

a) NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR: Ex-Secretário Municipal de Saúde de 

Portel durante o ano de 2020, durante o objeto de apuração desta CPI, indiciado, em 

tese, pela prática das seguintes condutas ilícitas: 

• Crime de Extravio, Sonegação ou inutilização de livro ou documento - art. 314 

do Código Penal; 

• Crime de Prevaricação - art. 319 do Código Penal; 

• Crime de Falsidade Ideológica – art. 299 do Código Penal; 

• Improbidade Administrativa – art. 11, inciso IV, da Lei nº 8.429/1992;  

• Improbidade Administrativa - art. 10, V, da Lei 8.429/1992 
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b) MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS: Ex-Prefeito do Município de Portel durante o ano 

de 2020, durante o período objeto de apuração desta CPI, indiciado, em tese, pela 

prática das seguintes condutas ilícitas: 

• Crime de Extravio, Sonegação ou inutilização de livro ou documento – art. 314 

do Código Penal; 

• Crime de Prevaricação – art. 319 do Código Penal; 

• Improbidade Administrativa – art. 11, inciso IV, da Lei nº 8.429/1992; 

 

c) ABRAO ALVES DA SILVA: Ex-Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portel no ano de 

2020, responsável de fato pela sala da comissão permanente de licitação e pelos 

procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades do ano de 2020 objeto de 

apuração da CPI, indiciado, em tese, pela prática das seguintes condutas ilícitas: 

• Crime de Extravio, Sonegação ou inutilização de livro ou documento – art. 314 

do Código Penal; 

• Crime de Prevaricação – art. 319 do Código Penal; 

 

d) EDICLEUDO GOMES DA COSTA: Ex-Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura de Portel no ano de 2020, responsável de direito pela sala da 

comissão permanente de licitação e pelos procedimentos licitatórios, dispensas e 

inexigibilidades do ano de 2020 objeto de apuração da CPI, indicado, em tese, pelas 

seguintes condutas ilícitas: 

• Crime de Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento – art. 314 

do Código Penal; 

• Crime de Prevaricação – art. 319 do Código Penal; 

 

 

7 - DOS ENCAMINHAMENTOS: 

 

Considerando o conjunto probatório que instruiu o presente relatório, os quais apontam, 

em tese, para o cometimento de crimes, atos de improbidade administrativa e dano ao erário, este 

Relator recomenda, após a deliberação dos demais membros da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, os seguintes encaminhamentos: 

 

a) A remessa do presente relatório para conhecimento do Presidente da Câmara 

Municipal de Portel; 
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b) Que o presente relatório seja disponibilizado em sua integralidade no sítio oficial da 

Câmara Municipal de Portel, para dar conhecimento de seu teor aos demais 

Vereadores deste Poder Legislativo e à população portelense em geral; 

 

c)  A remessa do presente relatório ao Ministério Público Estadual - MPE, através da 

Promotoria de Justiça da Comarca de Portel, para conhecimento das conclusões 

evidenciadas por esta CPI, e, após as devidas análises, se for o caso, promover a 

responsabilização penal, cível e administrativa dos envolvidos pelos supostos crimes e 

atos de improbidade administrativa;  

 
d) A remessa do presente relatório ao Ministério Público Federal - MPF, através da 

Procuradoria da República no Pará para conhecimento das conclusões evidenciadas 

por esta CPI, e, após as devidas análises, se for o caso, promover a responsabilização 

penal, cível e administrativa dos envolvidos pelos supostos crimes e atos de 

improbidade administrativa, referentes ao emprego irregular das verbas oriundas do 

Sistema Único de Saúde – SUS, de interesse da União; 

 
e) O encaminhamento do presente relatório ao Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará – TCM/PA, para as devidas apurações na sua esfera de competência 

e eventual responsabilização dos ordenadores envolvidos em suas prestações de 

contas pelas supostas irregularidades apontadas no presente relatório;  

 
f) Por fim, requerer aos Ministérios Públicos Estadual e Federal que avaliem, dentro de 

sua esfera de competência, o ajuizamento de ações de ressarcimento ao erário de 

todos os gastos realizados sem a comprovação de regularidade da despesa (ausência 

de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades), em face dos ordenadores de 

despesas responsáveis; 

 
 

Este é o relatório. 

 

Portel/PA, 09 de novembro de 2021. 

 

 

Milton Nunes da Costa 

Relator 

 


