
 
 
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A CESSÃO DE 
POLICIAIS MILITARES PARA OUTROS PODERES E ÓRGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
 

  

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2018, na Escola de 

Gestão e Controle Conselheiro Alcides Nunes (EGC), 3º andar, 

Salas 4 a 6, localizada na Avenida Pedro Freitas, 2100, Centro 

Administrativo, Teresina, Piauí, CEP 64018-900, com início às 9 

horas, comunicada e convocada por meio de Edital publicado no 

Diário Oficial Eletrônico – TCE-PI nº 216/2018, de 23 de novembro 

de 2018, foi realizada a presente Audiência Pública para se 

discutir a CESSÃO DE POLICIAIS MILITARES PARA OUTROS 

PODERES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Ao 

iniciar, a cerimonialista do evento, Emília Pereira da Silva Nunes, 

saudou as autoridades e demais pessoas presentes, anunciou o 

tema a ser abordado e passou a palavra ao Excelentíssimo 

Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, 

Conselheiro Olavo Rebelo de Carvalho Filho, para que este 

abrisse a Audiência em apreço. Após destacar a importância de 

debater o tema e os reflexos na sociedade, o Presidente declarou 

aberta a Audiência e convidou o Auditor Federal de Controle 

Externo do Tribunal de Contas da União, Renato Santos Chaves, 

para presidir e conduzir os trabalhos. Já presidindo os trabalhos, o 

citado Auditor após os cumprimentos de praxe, leu a 

representação realizada pela Rede de Controle da Gestão Pública 

do Estado do Piauí, autuada perante o TCE-PI sob o 

TC/001567/2018, na qual foi apresentada a problemática 



 
envolvendo a cessão de policiais militares para outros poderes e 

órgãos da administração pública e requerendo a realização de 

uma audiência pública para se debater o tema e a realização de 

uma auditoria por parte do TCE-PI sobre a folha de pagamento da 

Polícia Militar do Piauí. Após tal introdução foi passada a palavra 

ao Auditor de Controle Externo do TCE-PI, José Inaldo de Oliveira 

e Silva, para que fosse realizada uma apresentação técnica sobre 

a competência, o funcionamento e a distribuição do pessoal 

pertencente à Polícia Militar do Piauí, com o intuito de subsidiar os 

debates que iriam se seguir. Durante, aproximadamente, vinte 

minutos de exposição o referido Auditor de Controle Externo do 

TCE-PI destacou as leis que balizavam a atuação da Polícia 

Militar do Piauí, enfatizando o seu papel ostensivo, além abordar a 

composição do Batalhão de Guardas, unidade da Polícia Militar 

que abriga os policiais destinados a outros órgãos e poderes do 

estado, tendo setecentos e sessenta e cinco policiais. O 

Presidente da Audiência explicou as regras de participação do 

evento, contidas no Edital de Convocação, e passou a palavra ao 

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Piauí, Coronel 

Lindomar Castilho Melo, que durante, aproximadamente trinta 

minutos, expôs sobre a qualidade e importância do trabalho 

desenvolvido pela Polícia Militar do Piauí e as dificuldades 

encontradas na composição e organização de quadro de pessoal. 

O Comandante-Geral ponderou que, diante da situação hoje 

encontrada, a Polícia Militar, internamente, discutiu com os 

militares que chefiam os trabalhos realizados nos outros poderes 

e concluíram que é possível reduzir o número de policiais da ativa 



 
que se encontram lotados em órgãos e poderes de forma a 

devolver mais de quinhentos policiais para atividades correlatas 

ao policiamento ostensivo, citando como exemplo o caso do poder 

Judiciário do Piauí, que atualmente conta com cento e vinte três 

profissionais cedidos e poderia atuar com cinquenta e quatro. O 

Comandante-Geral ponderou que haveriam três medidas capazes 

de solucionar os problemas advindos da saída dos policiais destes 

órgão públicos, sendo a possibilidade de convocação de militares 

da reserva para recompor a diminuição do quantitativo do 

Batalhão de Guardas, com ônus para o órgão requisitante, a 

possibilidade de solicitação de militares em caráter excepcional 

durante eventos ou situações que exijam um contingente maior de 

policiais e a possibilidade “compra” de um dia de folga dos 

policiais para aumentar o número de militares em serviço. 

Destacou, ainda, que com o intuito de melhorar a prestação de 

serviço da Polícia Militar estudou a possibilidade de celebração de 

acordos com os municípios do interior do estado para que eles 

possam custear a “compra” de folgas de policiais que atuam em 

seu território. Por fim, informou que foi discutido e proposto ao 

Governador alterações legislativas capazes de assegurar a 

execução destas medidas, tendo inclusive o aceno inicialmente 

positivo do chefe do Poder Executivo do Piauí. Após o 

pronunciamento do Comandante-Geral da Polícia Militar foi aberto 

espaço para os demais presentes realizarem manifestações e 

emitirem opiniões sobre o tema. A representante do Ministério 

Público Estadual do Piauí, Dra. Debora Geane Aguiar Aragão, fez 

uso da palavra e informou que o Ministério Público, através do seu 



 
Procurador-Geral, também é sensível ao problema, já tendo 

inclusive discutido internamente a situação e realizado trabalhos 

com vistas a solucionar ou amenizar esse contexto. Na sequência 

fez uso da palavra o Auditor Federal de Controle Externo do 

tribunal de Contas da União, Helano Muller Guimarães, onde 

reforçou a importância do papel da Polícia Militar na segurança 

pública estadual ao passo que ressaltou decisão semelhante 

adotada pelo Tribunal de Contas da União em caso semelhante 

no Distrito Federal. Obedecendo ordem de inscrição prévia, foi 

aberto espaço aos diversos presentes interessados, fazendo uso 

da palavra em sequência o Deputado Eleito Francisco José Alves 

da Silva, que parabenizou a iniciativa das instituições presentes e 

abordou o problema, merecendo destaque a abordagem quanto 

às competências das Guardas Municipais; o representante do 

Governo do Estado do Piauí, Secretário de Segurança Pública 

Rubens da Silva Pereira, que se manifestou favorável a solução 

do problema e abordou aspectos relacionados ao Poder Executivo 

do Piauí, em especial o Plano Estadual de Segurança Pública; o 

Sr. Edgar, que se declarou cidadão do povo e enfatizou a 

importância das Guardas Municipais e o pouco investimento 

realizado nelas, as quais poderiam auxiliar a Polícia Militar na 

garantia da ordem; o Conselheiro do TCE-PI, Joaquim Kennedy 

Nogueira Barros, que se manifestou sobre o problema e abordou 

especialmente aspectos jurídicos e orçamentários, enfatizando a 

assunção das despesas com os militares cedidos pelos órgãos 

requisitantes; o Vereador Municipal Joaquim do Arroz, 

representando a Câmara de Vereadores de Teresina, que 



 
destacou que a Câmara de Vereadores de Teresina possui 

apenas uma militar trabalhando na casa e que a segurança 

patrimonial daquele poder é realizada por profissionais 

terceirizados e pagos pelo Poder Legislativo Municipal; a 

Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Lilian de 

Almeida Veloso Nunes Martins, que abordou a importância do 

debate que ali acontecia e realizou questionamentos adicionais ao 

Comandante-Geral da Polícia Militar sobre as medidas por ele 

propostas, sendo prontamente atendida pelo chefe da Polícia 

Militar do Piauí. Após as manifestações dos presentes, o Auditor 

de Controle Externo do Piauí José Inaldo de Oliveira e Silva 

apresentou novos esclarecimentos e sugeriu que as medidas, 

todas de cunho legislativo, de competências privativas do Chefe 

do Executivo, detalhadas numa minuta de (1) Decreto que “Aprova 

os Quadros de Organização (QO) do Batalhão de Guardas 

(BPGDA) da Polícia Militar do Piauí”, (2) minuta de Projeto de Lei 

“Dispondo sobre a convocação de militares da reserva 

remunerada para o serviço ativo da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Piauí”, (3) minuta de Projeto de 

Lei autorizando a celebração de convênio ou cooperação técnica 

entre a Polícia Militar do Piauí, o Corpo de Bombeiros Militar do 

Piauí e os órgãos públicos do estado do Piauí que especifica” e 

(4) minuta de Projeto de Lei Dispondo sobre autorização para 

assinatura de termo de convênio entre os municípios do Estado do 

Piauí, e o Estado do Piauí, através da Polícia Militar ou do Corpo 

de Bombeiros, visando à execução de serviços imprescindíveis à 

preservação da ordem e da segurança das pessoas e do 



 
patrimônio”; todas ali apresentada e discutidas, fossem 

encaminhadas ao Governador do Estado do Piauí para 

apreciação, em conjunto por todas as autoridades ali presentes, 

se possível, em um ato representativo, bem como solicitou o 

compromisso de todos com a fiscalização das medidas adotadas, 

através da formalização de um ato comum, uma Resolução 

Conjunta, para designação de equipe de acompanhamento das 

medidas propostas e do cumprimento das leis que forem 

aprovadas. A proposição foi prontamente aceita por todos os 

presentes. Não havendo mais interessados em se manifestar e 

considerando a proximidade do horário pré-estabelecido para o 

encerramento da Audiência, o Presidente declarou encerrada a 

mesma e determinou a lavratura da presente Ata para publicação 

e ciência de todos, especialmente da sociedade piauiense.  Assim 

é o que aqui se faz.    

 

 


