
 
 

 

NOTA AOS ASSOCIADOS  
 

 

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

especial ou que tem dependente especial) e outros assuntos de 

interesse da categoria 

 

Informamos que na quinta feira passada, dia 17/02/21, a matéria incluida na 

pauta para discurssão no Plenário, no ponto discordante com a Associação ( 

art. 15, §1º - in verbis), que apenas permite ao servidor que tem dependente 

especial a redução da carga horária, sem necessidade de compensar, somente 

se o assistido estudar no horário diferente do trabalho do servidor (inovando 

em relação ao Decreto Estatual nº 15.557/14, que apenas exige o laudo médico 

pericial), foi aprovada pelo Plenário em conformidade com as 

alterações sugeridas pela Conselheira Presidente do TCE/PI, Lilian 

Veloso, sem que fosse levado em consideração as ponderações do 

advogado, Dr. Igor Miranda, representante da Associação e, em 

desconformidade, no nosso entendimento,  com o Decreto Nº 

15.557/2014 em vigor.  

 

RESOLUÇÃO Nº 02/2021, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, que altera a Resolução nº14/2020. 

 

Art. 1º Altera-se o art. 2º, parágrafo único, da Resolução nº 14/2020, de 10 
de dezembro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“(...) 
 
Parágrafo único. Os requerimentos serão encaminhados para a SSIS – Seção de 
Serviços Integrados à Saúde do TCE/PI que, verificada a regularidade da 
documentação apresentada, encaminhará ao CIASPI na forma do art. 3º.” 
 
Art. 2º Revoga-se se art. 5º, alínea e, inciso VI, da Resolução nº 14/2020, de 
10 de dezembro de 2020. 

 

Art. 3º Inclui-se o parágrafo único ao art. 15 da Resolução nº 14/2020, de 10 de 
dezembro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Parágrafo único. 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 – aos 
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.” 

 

Publicação: DEO nº037/21, de 23/02/2021 

 

Assunto: Revisão salarial/Outros assuntos 

 

Hoje, dia 24/02/2021, a Conselheira Lilian, por meio de sua assessoria,  

informou que vai receber a Associação na próxima terça-feira, 02 de março de 

2021.   

 

Com todo respeito, no tocante a matéria que envolve direito de pessoas 

especiais aprovada pela Plenário, discordamos com a forma como o assunto foi 

tratado. No nosso entendimento, o assunto deveria ter passado por um debate, 

sem açodamento, com os setores internos da Casa e, até outros órgãos como a 

OAB e MPB, Conselhos, etc., caso não se chegasse a um entendimento com os 

setores da Casa, por se tratar de interesses servidores, que tem prioridade 

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

razão pela qual, essa Entidade irá dá os encaminhamentos devidos da matéria. 

No tocante ao Plano de Saúde Unimed Odonto, informamos que o prazo 

para o cadastramento de adesão é o dia 20 de março. 

  

Atenciosamente.  

  

                                Teresina (PI), 24 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 

 


