
 

 
 

“GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL”  e  
“GOVERNANÇA” DA CÂMARA MUNICPAL DE TERESINA/PI SERÃO 
AVALIADAS PELOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DO TCE/PI 
 
Uma equipe de AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DO TCE DO PIAUÍ foi 
credenciada para realização de instrução de processo de Contas de Gestão, devendo a 
ação abarcar a unidade jurisdicionada: CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA/PI, tendo 
por objeto de controle: Cumprir o PACEX – Plano Anual de Controle Externo para o 
biênio 2021/2022, cujos temas escolhidos, por dimensão, para Contas de Gestão de 
2020 incluem as seguintes áreas temáticas: “Gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial”, “Governança” 
 

Teresina - Piauí, Sexta-feira, 21 de maio de 2021. 

Diário Oficial Eletrônico - TCE-PI-nº 092/2021 

Obs. O PACEX é fruto de um grande esforço do Núcleo de Planejamento e Desenvolvimento do 
Controle Externo – NPDCEX, que juntamente com a colaboração dos auditores de controle 
externo – ACE’s das mais diversas unidades técnicas integrantes da SECEX, se dispuseram a 
refletir e, em ampla participação, selecionar os temas norteadores das ações para o período de 
1.º de abril de 2020 a 31 de março de 2021. Fonte: Trecho da mensagem de Bruno Camargo de 
Holanda Cavalcanti Secretário de Controle Externo Exercício, Teresina, 31 de outubro de 2019. 
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     Contas de GOVERNO Contas de GESTÃO 

Também denominadas de contas de desempenho 

ou contas de resultado. 

Também chamadas de contas de ordenação de 

despesas. 

Ao prestar estas contas, o administrador tem como 

objetivo demonstrar que cumpriu o orçamento dos 

planos e programas de governo. 
 

Esta prestação de contas tem como objetivo avaliar 

não os gastos globais do governante, mas sim cada 

um dos atos administrativos que compõem a gestão 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial do ente público. 

Tais contas são referentes à atuação do chefe do 

Poder Executivo como agente político. 

Tais contas são referentes à atuação do chefe do 

Poder Executivo como administrador público. 

A competência para julgar as contas de governo é 

da respectiva Casa Legislativa (Poder Legislativo), 

após parecer prévio do Tribunal de Contas. 

Ex: no caso dos Prefeitos, a competência para 

julgar as contas de governo seria da Câmara dos 

Vereadores, após parecer prévio do Tribunal de 

Contas. 

A competência para julgar em definitivo as contas 

de gestão seria do Tribunal de Contas, sem a 

participação da Casa Legislativa. 

Assim sendo, se o Prefeito age como ordenador de 

despesas, suas contas de gestão devem ser julgadas 

de modo definitivo pelo Tribunal de Contas sem a 

intervenção da Câmara Municipal. 

Nas contas de governo, o Tribunal de Contas dá 

um parecer, mas a decisão final é da Casa 

Legislativa. 

Nas contas de gestão, o Tribunal de Contas julga 

em definitivo a regularidade ou não. Não há 

participação da Casa Legislativa neste exame. 

Fundamento constitucional: 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso 

Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal 

Fundamento constitucional: 
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de Contas da União, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo 

Presidente da República, mediante parecer prévio 

que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar 

de seu recebimento; 
 

de Contas da União, ao qual compete: 

II - julgar as contas dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 

da administração direta e indireta, incluídas as 

fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 

Poder Público federal, e as contas daqueles que 

derem causa a perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte prejuízo ao erário 

público; 

 

 


