
 
 

 

NOTA AOS ASSOCIADOS: Matéria que trata da Resolução 14/2020 
(Regulamenta direito de servidores especiais ou que tem dependente 
especial) está pautada para ser discutida no Plenário, na quinta feira, 

17/02/2021    
 
 

Assunto: Resolução 14/2020 (Redução de carga horária para servidor especial 

ou que tem dependente especial) 

 

 

Quanto ao pedido que a Associação elaborou para retirada da matéria de 

pauta, tendo em vista que iria para o plenário, sem discurssão, na quinta feira 

passada, acatado pela presidência, amanhã, dia 17/02/, foi incluida na pauta 

para discurssão no Plenário.    

 
Informamos aos colegas auditores que, na semana passada falamos com Dr. 

Jailson Campelo, Conselheiro Aux. Da Presidência, explicamos o assunto: os 

avanços na proposta da Conselheira Presidente do TCE/PI, Lilian Veloso, ao 

acatar parcialmente nosso pedido, bem como  o ponto de conflito que foi  

mantido, in verbis abaixo.  

 

“§ 1.º Em caso das atividades escolares do dependente 

portador de deficiência coincidirem com o horário 

regular de trabalho do servidor – embora inviável a 

concessão do horário especial nos termos do art. 5º, 

alínea “g” – os servidores que preencham os demais 

requisitos previstos nessa Resolução é permitido se 

ausentarem para eventuais necessidades de 

acompanhamento escolar, sempre que necessário, 

independentemente de compensação de horário, 

devendo apresentar comprovação mediante 

atestado/declaração da unidade de ensino.” 



 

 

Na oportunidade, o Conselheiro Jailson orientou-nos a procurar os conselheiros 

que iriam participar da sessão a fim de adiantarmos o tema com as nossas 

ponderações. Assim, foi feito. Contudo, não os encontramos: Kleber Eulálio, 

Kennedy Barros, Waltânia Nogueira, Abelardo Vilanova, Olavo Rebelo, Luciano 

Nunes.   

Posteriormente, já nessa semana, falamos com os Conselheiros Substitutos 

Jackson Veras, Olavo Rebelo e Alisson Felipe, onde fizemos uma breve 

exposição da matéria com os nossos questionamentos. Quanto aos demais 

conselheiros, não conseguimos contato. 

Apelamos para sensibilidade e bom senso da Senhora Presidente da Casa, 

Conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, no sentido de que não 

coloque a matéria em discussão conforme foi apresentado pela presidência e 

aprovada pela Comissão de Regimento e Jurisprudência, mantendo o ponto de 

conflito, e, que suspenda o art. 5º (letra g) da Resolução nº 14/2020 (in verbis) 

em vista do risco de causar eventuais prejuízos a esses servidores e seus 

dependentes, a fim de que nos possibilite o exercício do amplo direito de 

defesa.  

 

Art. 5º O requerimento inicial do 

interessado/servidor deverá ser formulado por 

escrito e conter os seguintes dados: 

. 

.  

. 
 

g) No caso de dependente portador de 
deficiência e que esteja matriculado em 
instituição de ensino, o servidor deverá 
comprovar que o seu regular horário de trabalho 
não coincide com as atividades escolares do 
dependente;  

 



 

Com todo respeito, tal matéria, que envolve direito de pessoas especiais, 

precisa de um debate, sem açodamento, com os setores internos da Casa e, 

quica, externos, diretamente envolvidos na matéria e, com a devida expertise 

no assunto, por se tratar de interesses servidores que tem prioridade absoluta 

pela Constituição da República de 1988. (arts. 7º, XXXI e 203, II) 

 Outrossim, registramos que o advogado, Dr. Igor Miranda, irá representar a 

Associação a fim de defender a matéria no Plenário.   

 

  

                                Teresina (PI), 17 de fevereiro de 2021. 

 

José de Jesus Cardoso da Cunha  

Presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo do 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí – AUD-TCE/PI 

 


