
 

Ofício nº10/2021 

Exma. Sra. Conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Nesta Capital        

Assunto: Solicitação de suspensão de rodizio presencial no âmbito das Unidades 

Técnicas e Administrativas do TCE/PI 

Senhora Presidente,  

Em que pese a Portaria nº 104/2021, que autorizou o rodízio e desobrigou 
do acréscimo da meta em no mínimo 30% a mais para os servidores do enquadrados 
no grupo de Risco, contudo, em razão do comparecimento presencial nas unidades 
técnicas e administrativas de efetivo de colaboradores, na forma de rodízio, incluso 
servidores que convivem com dependentes do grupo de risco e aqueles que testaram 
positivo para Covid-19, que supostamente teriam adquirido a imunidade, o que por si 
só já demanda a necessidade e a urgência de adoção de medidas efetivas com vistas a 
mitigar a propagação da doença, no âmbito do Tribunal de Contas do Piauí bem como 
observado as considerações abaixo relacionadas:  

1) Situação excepcional decorrente do aumento do número de casos de 
contaminação pelo Coronavírus (Covid-19) e a crescente ocupação de 
leitos de UTI no Estado do Piauí, conforme avaliação epidemiológica e 
as recomendações do comitê científico apresentadas ao COE/PI; 

2) Teresina atinge 100% de ocupação de UTI: 'não tem mais alternativa, 
agora é isolamento’, diz presidente da FMS. Para o presidente da 
Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Albuquerque, a demanda está 
maior que a condição da prefeitura de abrir mais leitos 
(https://g1.globo.com/pi/piaui/ 2021/03/09). “A fila de espera de 
vagas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) chegou a 17 
pacientes graves de Covid-19, até às 20h de segunda-feira (8). Além 
desses, 21 pessoas aguardavam vagas em leitos de enfermaria”;  

3) Segundo um estudo do COE: “Nós temos um estudo da UFPI com a Fiocruz 
em que mostra que 80% dos pacientes que são intubados e que vão para a 
ventilação mecânica, eles correm o risco de irem a óbito. Então, o perfil dos 
pacientes tem mudado nesses últimos dias. Eram pessoas acima de 70 anos, 
agora está entre jovens de 20 a 49 anos. São aqueles que estão saindo, se 
aglomerando e causando todo esse efeito devastador”, explicou a 
diretora da Vigilância Sanitária, Tatiana Chaves. Nesse sentido, registre-se que 
trata-se, justamente, de nosso maior segmento de colaboradores, no TCE/PI.   
Para O COE ainda, houve a divulgação ainda de que, após a virada do ano, 
tanto os casos de internações quanto de óbitos vêm aumentando em todo o 
país. Atualmente, 17 estados estão com taxa de ocupação de leitos de UTI 
acima de 80%. Ou seja, boa parte das unidades federativas estão 
necessitando dos mesmos insumos, como oxigênio e medicamentos, o que 
gera uma demanda maior nacional, podendo causar o desabastecimento das 
unidades hospitalares; 
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4) Até o momento, o vacinômetro, ferramenta para acompanhar a evolução da 
campanha de vacinação contra a Covid-19 no Piauí, aponta que apenas 
99.034 pessoas receberam a primeira dose de vacina no estado e 29.817 a 
segunda dose; 

5) Segundo Newton Nunes, vice-Presidente do Sistema de Saúde Particular 
Unimed no Piauí, Plano de Saúde de quase na integralidade dos servidores 
dessa Casa,  a estrutura de Saúde no Piauí, Publica e Privada, está próxima 
do colapso total, já no limite da capacidade, por falta de leitos, insumos e em 
especial, de equipes de saúde: médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas 
etc. (https://www.instagram.com/tv/CMPTvk4jIX6/?igshid=3wzhb8jgiuv2). 
 

A AUD/TCE-PI, representante da classe dos auditores de controle externo 
dessa Casa, vem solicitar a suspensão imediata do rodízio, na forma presencial, nas 
unidades técnicas e administrativas do TCE/PI dos seus servidores, incluso os que 
convivem com dependentes do grupo de risco e aqueles que testaram positivo para 
Covid-19, que supostamente teriam adquirido a imunidade.  Ademais, a medida 
corroboraria a necessidade para manter o absoluto isolamento neste momento do 
aumento no número de pessoas contaminadas em todos os estados da Federação, 
incluso o Piauí; do número de vidas perdidas e, do risco iminente do colapso total do 
Sistema de Saúde no Estado do Piauí, como medida preventiva, essencial e, 
imprescindível a fim proteger a saúde e minimizar os riscos de vida dos servidores, 
maior patrimônio de órgão, de valor imensurável.    

Nesse sentido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reforça 
junto a todos tal orientação para evitar a contaminação e lembra que o combate à 
Covid-19 é um compromisso com a saúde individual e coletiva.  

Outrossim,  essa Corte dispõe de todos os meios e equipamentos de 
Tecnologia da Informação, já plenamente utilizados por essa Casa, necessários para a 
realização de nossas atividades funcionais de forma não presencial, sem nenhum 
prejuízo para os jurisdicionados e para a Sociedade Piauiense.    

E a fim de corroborar as considerações epigrafadas, a título exemplificativo, 

pode-se citar que o Tribunal de Justiça do Piauí publicou a Portaria Nº 566/2021, que 

estabelecendo medidas a serem adotadas, no período de 08 a 15 de março de 2021, 

no âmbito do Poder Judiciário, observadas as ações necessárias para prevenção de 

contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19. Decidiu suspender a realização de 

audiências e sessões presenciais, mantidas as audiências e sessões virtuais/remotas e 

por videoconferência. Também fica temporariamente suspenso o atendimento 

presencial ao público externo, devendo ser realizado por meio eletrônico ou telefônico. 

AUDIÊNCIASVIRTUAIS: Fica suspensa a realização de audiências e sessões 

presenciais, mantidas as audiências e sessões virtuais/remotas e por videoconferência. 

também fica temporariamente suspenso o atendimento presencial ao público externo, 

devendo ser realizado por meio eletrônico ou telefônico. SUSPENSÃO DE PRAZOS 

Dispõe, ainda, que ficam suspensos os prazos processuais relativos aos processos 

judiciais e administrativos que tramitam por meio físico, no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado do Piauí, no período de 08 a 15 de março de 2021. 



 

Por fim, caso Vossa Excelência não acate tal pedido, que se digne de  

submetê-lo ao Plenário da Casa, com a urgência que o caso requer.   

Nestes Termos; Pede deferimento. 

Atenciosamente. 

 

                                            Teresina, 10 de Março de 2021 

 

                  José de Jesus Cardoso da Cunha 

                 Presidente da AUD-TCE/PI 
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