
 

 

 

MENSAGEM AOS ASSOCIADOS: DIA NACIONAL DO AUDITOR DE 
CONTROLE EXTERNO -27 DE ABRIL/RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 

1º TRIMESTRE DE 2021 
 

 
A Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí - AUD-TCE/PI vem informar que busca o fiel cumprimento do 
estatuto, bem como assistir aos associados, judicial e extrajudicialmente, 
objetivando, promover a união, a harmonia, coesão e a solidariedade 
entre os associados e destes com a entidade, no sentido de manter a 
unidade e representatividade da classe, cabendo, dar o necessário amparo às 
juntas pretensões de seus afiliados (ativos e inativos), solidarizando-se nos 
movimentos tendentes a melhorar as suas condições de vida, além de 
propugnar por uma perfeita ética profissional no sentido de manter e elevar o 
conceito da classe. 

A carreira de auditor de controle externo concorre para a consolidação 
de um dos pilares do regime republicano, que é obrigação de prestar 
contas e, na forma da lei, dos recursos públicos administrados, via de 
consequência, visando, incansavelmente, a justiça social. 

Por definição, o Auditor de Controle Externo é o agente público 
ocupante de cargo efetivo, concursado original e especificamente para 
atividade exclusivamente de Estado, de natureza finalística de 
controle externo, de complexidade e responsabilidade de nível 
superior, relativas à titularidade das atividades indissociáveis e 
privativas do planejamento, coordenação e execução de auditorias, 
inspeções, instruções processuais e demais provenientes de 
fiscalização de competências dos Tribunais de Contas. 

Chama-se atenção aos colegas auditores de controle externo no sentido 

de que cada um faça uma reflexão sobre a importância Entidade representativa 

em todas as decisões que lhes são afetas e, mais ainda, sobre a efetividade 

do papel do auditor de controle externo, como um vetor de 

transformação social, capaz de influenciar as políticas públicas por 

meio de sua atuação firme, eficaz e eficiente, junto aos 

jurisdicionados, com potenciais reflexos diretos e indiretos na vida 

das pessoas, de uma comunidade, um bairro, uma cidade ou até 

mesmo de todo o nosso país, pois, trata-se do olho fiscalizador do 

próprio Poder Estatal.   



 

 

 

A Associação motiva-se, por dever de prerrogativa, na defesa 

coletiva ou individual de seus membros. Não representa um fim em si 

mesmo. Busca, incansavelmente, a defesa dos seus associados, cabendo a 

todos a sua parcela de cooperação, fato que, indiscutivelmente, 

potencializa as possibilidades de melhores resultados, esses, direta ou 

indiretamente, comungados por todos os associados, fato que torna a categoria 

mais coesa e identificada com seus objetivos. 

Nesse dia 27 de abril, gostaríamos de homenagear cada um dos 

colegas auditores do Brasil e, em especial, aos colegas auditores de 

controle externo do TCE/PI, pela passagem do dia, em vista da 

importância do papel tão relevante que desempenham para toda a 

sociedade.  

E, para finalizar, a AUD/TCE-PI reafirma os compromissos com todos os 

associados ativos e inativos no sentido de organizar, valorizar, unir e 

buscar todos os seus direitos, sempre procurando exercer com zelo os 

seus deveres por ser uma categoria extremamente importante para o 

controle, acompanhamento e avaliação da efetividade, eficácia e 

economicidade dos gastos na esfera pública Estadual e Municipal do 

Estado do Piauí 

Teresina, 27 de abril de 2021. 

https://www.instagram.com/audtcepi/ 

https://twitter.com/audtcepi 

https://www.facebook.com/Aud.TCEPI/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Cy5W-0UUoxk 

https://www.audtcepi.org.br/ 

audtce@gmail.com (endereço eletrônico) 
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Dia Nacional do Auditor de Controle Externo remete à data da carta de 
demissão de Serzedello Corrêa 
  

A data escolhida, dia 27 de abril, para “Dia Nacional do Auditor de 
Controle Externo”, remete ao ano 1893, momento memorável em que um 
membro do Poder Executivo, Serzedello Corrêa, então Ministro da Fazenda do 
governo do Presidente Floriano Peixoto, deu exemplo de espírito público na 
defesa de direitos humanos na gestão pública por meio de sua coragem de 
enfretamento à tentativa de detentor de poderes da República contra a atuação 
do Tribunal de Contas em prol da moralidade da administração. 

 

O então Presidente Floriano Peixoto, inconformado com decisão do Tribunal de 
Contas que considerou ilegal a nomeação feita por ele – de um parente do ex-
Presidente Deodoro da Fonseca – determinou que fossem redigidos decretos 
que retiravam do Tribunal de Contas a competência para impugnar despesas 
eivadas de ilegalidade. O Ministro da Fazenda Serzedello Correa, não 
concordando com a posição do Presidente, demitiu-se do cargo, expressando-
lhe sua posição em carta de 27 de abril de 1893, cujo trecho básico é o 
seguinte: 

  

  



 

 

 

“Esses decretos anulam o Tribunal, o reduzem a simples Ministério da Fazenda, 
tiram-lhe toda a independência e autonomia, deturpam os fins da instituição, e 
permitirão ao Governo a prática de todos os abusos e vós o sabeis – é preciso 
antes de tudo legislar para o futuro. Se a função do Tribunal no espírito da 
Constituição é apenas a de liquidar as contas e verificar a sua legalidade depois 
de feitas, o que eu contesto, eu vos declaro que esse Tribunal é mais um meio 
de aumentar o funcionalismo, de avolumar a despesa, sem vantagens para a 
moralidade da administração. 
Se, porém, ele é um Tribunal de exação como já o queria Alves Branco e como 
têm a Itália e a França, precisamos resignarmo-nos a não gastar senão o que 
for autorizado em lei e gastar sempre bem, pois para os casos urgentes a lei 
estabelece o recurso. 
Os governos nobilitam-se, Marechal, obedecendo a essa soberania suprema da 
lei e só dentro dela mantêm-se e são verdadeiramente independentes. 
Pelo que venho de expor, não posso, pois Marechal, concordar e menos 
referendar os decretos a que acima me refiro e por isso rogo vos digneis de 
conceder-me a exoneração do cargo de Ministro da Fazenda, indicando-me 
sucessor.” 

 

Tenente-Coronel Inocêncio Serzedello Corrêa 

O objetivo da comemoração é despertar e renovar nos Auditores de Controle 
Externo do Brasil o espírito público que marcou a postura exemplar de 
Serzedello Corrêa em defesa da moralidade da administração pública e da 
independência e autonomia do órgão constitucional de controle externo, bem 
como de promover o devido reconhecimento e valorização pela Nação pela 
relevância de sua atuação da auditoria de controle externo para a consolidação 
e aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito, para a defesa das 
Constituições Federal e Estaduais, para promoção da cidadania e para a defesa 
de direitos humanos na gestão do Estado brasileiro. 

Fonte: https://www.antcbrasil.org.br/ 

  



 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

1º TRIMESTRE DE 2021 

SEGUE ABAIXO UM BREVE RESUMO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 1º TRIMESTRE:  

 

1)  Acompanhamento da Ação Ordinária Número: 0826806-
34.2020.8.18.0140 com pedido de Concessão de Liminar, na 1ª Vara 
dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, com o mesmo 
objeto (Processo concluso para Decisão do Magistrado) – Ação Covid-
19; 

2) Ingresso e acompanhamento da Ação Ordinária Número: 0800418-
83.2021.8.18.0003, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, 
com pedido de Liminar, Tutela de Urgência, Objeto: horário especial de 
trabalho de servidor deficiente ou com dependente portador de 
deficiência, a qual se encontra regulamentada na Resolução TCE/PI nº 
14/2020, de 10 de dezembro de 2020, anexa (Resolução TCE/PI nº 
14/2020, alterada Resolução TCE/PI nº02/202; Processo transformado 
para o Nº: 0808439-25.2021.8.18.0140 CLASSE: 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) (Em andamento para 
comprovar legitimidade conforme   Decisão do Magistrado (Este 
é o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do 
Recurso Extraordinário 573.232, com repercussão geral 
reconhecida); 
 
 

3) Divulgação de NOTA AOS ASSOCIADOS: AÇÃO JUDICIAL PROTOCOLO 
Número: 0800418-83.2021.8.18.0003: Assunto: Resolução nº 14/2020, 
que tratou do horário especial para servidores portador de deficiência e 
ou que tenham dependentes especiais; 

4) Divulgação de NOTA AOS ASSOCIADOS : Associação vem informar que 

se reuniu no dia (14/01) com a Conselheira Lilian de Almeida Veloso 

Nunes Martins, Presidente do TCE, para desejar boa sorte para sua 

gestão e toda sua equipe, ao tempo em que tratou de antecipar a pauta 

de assuntos de interesses da categoria para o exercício de 2021, quais 

sejam: Revisão salarial, incentivo a aposentadoria, carreira de Estado, 

Teletrabalho...;   

5) Divulgação de NOTA AOS ASSOCIADOS: 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. 

6)  Encaminhamentos de ofícios à Presidência da Casa – TCE/PI 
 
 

 Ofício nº 001/2021; Assunto: RESOLUÇÃO Nº 14/2020, de 10 de 
dezembro de 2020, que dispõe sobre procedimentos para concessão de 
horário especial de trabalho a  servidor deficiente ou com dependente 
portador de deficiência e dá outras providências; 

 
 Ofício nº 04/2021, Solicitação de informações para fins de Instrução 

Processual Judicial; 
 

 Ofício nº 06/2021, Defesa pertinente à matéria Resolução nº 14/2020 na 

CRJ; 

 Ofício nº 07/2021, Moção de agradecimento pelo restabelecimento do 

sistema de rodízio entre os servidores e revoga-se o §1º do art. 2º da 

Portaria nº 506/2020; 

 Ofício nº 08/2021, Solicitação da gravação da sessão plenária ordinária 
realizada hoje, dia 18/02/2021, que tratou da matéria que trata da 
Resolução que regulamentou o direito do servidor especial; 

 
 Ofício nº 09/2021, Votos de congratulações pelo  Dia Internacional da 

Mulher; 

 Ofício nº10/2021, Solicitação de suspensão de rodizio presencial no 

âmbito das Unidades Técnicas e Administrativas do TCE/PI; 

 Ofício nº 13/2021, Encaminhamento de Sugestões de propostas de 

Políticas de Pessoal  para análise e implemento a partir do Exercício de 

2022; 

 Ofício nº14/2021, Solicitação de audiência para fins de tratar de matéria 

relacionada à Política Salarial; 

 

7) Encaminhamentos de ofícios a Bancada Federal do Piauí no 
Congresso Nacional 

 



 

 

 

 Ofício nº 011/2021; REQUERERIMENTO que a BANCADA D0 PIAUI 

NA CÂMARA FEDERAL, sem olvidar da responsabilidade fiscal e do 

equilíbrio das contas públicas, que devem ser perseguidos por todos 

aqueles que integram o aparato estatal, mas tendo em vista que a citada 

PEC 186/2019 propõe medidas de grande impacto no serviço público, 

com danosas repercussões para toda a sociedade, AVALIE a 

possibilidade de desmembramento da respectiva proposta, de forma que 

seja aprovada somente a autorização da retomada do benefício 

assistencial emergencial, sem vinculá-lo a alterações que impactam, de 

forma estrutural e contínua, no funcionamento da Administração Pública, 

visto que elas demandam amplo debate democrático que pondere as 

consequências das novas regras fiscais, as quais devem enfrentar os 

reais problemas, o que se mostra inviável no atual contexto de 

calamidade pública decorrente da crise pandêmica da Covid-19;  

8) Negociação de Plano de Saúde Unimed Odontológico; 

9) Realização virtual de 2 (duas) Assembleias Gerais para discutir e 

deliberar sobre assuntos da categoria (Ações Judiciais, assuntos de 

política salarial e outros assuntos da categoria); 

10) Ação Social com a doação de cestas básicas para os terceirizados 

do TCE/PI, como contribuição para que os colaboradores tivessem uma 

Páscoa mais feliz, além de outras doações financeiras de pequena 

monta a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social;  

11) Distribuição, mediante sorteio, de 11 (dez) cestas de café da 

manhã, aos associados, nas datas comemorativas de seus respectivos 

aniversários; 

12) Distribuição de um kit para cada associado, composto com um 1 

litro de vinho e chocolates como uma lembrança da Páscoa.  

 

Como forma de darmos a mais ampla visibilidade à sociedade, foram divulgados 

resultados alcançados na fiscalização dos auditores de controle externo no 

exercício de suas atividades finalísticas;  ações administrativas do TCE, da 

própria associação, bem como dezenas de processos iniciais de fiscalização, que 

envolvem as atividades inerentes ao exercício do controle externo, além de 

outras matérias de interesse público; 



 

 

 

 

  Produção e publicação por nossos colaboradores na página da 

associação (audtcepi.org.br) de  36 resumos de relatórios, pertinentes 

aos relatórios produzidos pelos auditores de controle externo (somente 

dos processos com trânsito em julgado) no desempenho de suas 

atividades finalísticas; 

 Divulgação de 40 (quarenta) postagens nas redes sociais, 24 (vinte e 

quatro) story e 5 (cinco) feed, correção de 36 resumos de relatórios 

produzidos pelos auditores de controle externo;  

 

 Nesse período, tivemos mais de 5.000 (cinco mil) acessos, apesar dos 

problemas de instabilidade do site, tanto para acesso interno como 

externo, ainda assim, tivemos um aumento substancial em relação aos 

anos de 2018 e 2019.  

 

Cumprimos todas as obrigações de gestão fiscal, trabalhista, bem como 

antecipação de depósitos de contribuições da previdência da na nossa 

secretária, dos colaboradores e prestadores de serviço: 

 Pagamento do Plano de Saúde UNIMED; 

 Prestadores de serviços: advogados, contadores e demais 

prestadores de serviços (secretaria, redação, produção e 

divulgação de matérias); 

 Pagamento a entidade associada ANTC; 

 Pagamento dos encargos da secretária junto ao Fundo de 

Garantida por Tempo de Serviço, INSS e PIS; 

 Pagamento de taxa de licenciamento ambiental anual; 

 Pagamento de Plano vivo. 

Em que pese às limitações financeiras, operacionais e circunstanciais, a 

associação vem procurando dar resolutividade as demandas dos associados, 

não medindo esforços no sentido de oferecer a maior publicidade na página 

oficial e demais redes associativas de todos os seus atos e das atividades 

desenvolvidas pelos auditores de controle externo, e, consequentemente do 

TCE, dando ênfase aos processos iniciais e finais de fiscalização, objetivando a 

valorização e fortalecimento da categoria, com reflexo na boa e regular 

aplicação dos recursos públicos.   



 

 

 

Diante disso, os nossos acessos de visualizações na página têm 

aumentado bastante nos últimos meses, reflexo de uma priorização 

nessas divulgações com matérias relevantes e de interesse do controle externo, 

bem como de utilidade pública, fato que tem levado os usuários a acessarem 

mais ainda a nossa página. 

José de Jesus Cardoso da Cunha 

Presidente da AUD/TCE-PI 

 

 


