
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI SERÁ AUDITADA PELOS 

AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DO TCE 

 
Uma equipe de AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DO TCE DO PIAUÍ foi 
credenciada para realização de instrução de processo de Fiscalização/Auditoria, 
devendo a ação abarcar as unidades jurisdicionadas: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FLORIANO-PI, tendo por objeto de controle: Cumprir o PACEX – Plano Anual de 
Controle Externo para o biênio 2020/2021, cujos temas escolhidos, por dimensão, para 
Contas de Gestão de 2020 incluem as seguintes áreas temáticas: “Educação”, “Gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial”, “Governança”, “Saúde”, “Transporte e 
Trânsito” e “Urbanismo e habitação”.  
 
Fonte: Diário Oficial Eletrônico - TCE-PI-nº 083/2021 

Teresina - Piauí, Segunda-feira, 10 de maio de 2021.  

Obs: PACEX – Plano Anual de Controle Externo para o biênio 2020/2021 

O PACEX, regulamentado pela Resolução TCE-PI nº 08/2019, é uma peça institucional 

de planejamento em que são definidos as diretrizes e os temas para as ações de 

controle externo do Tribunal a serem realizadas em um período predeterminado, 

buscando uma prestação de serviços de excelência, bem como atender às expectativas 

quanto à entrega de resultados à sociedade com qualidade, eficiência e respeito aos 

princípios que norteiam a administração pública. Desse modo, este Plano visa 

promover a harmonização e integração entre as Diretorias que compõem a Secretaria 

de Controle Externo (SECEX), ao tempo em que torna possível a priorização de temas 

que receberão maior atenção durante o seu período de vigência (entre 1º de abril de 

2020 até 31 de março de 2021), permitindo, assim, uma melhor gestão dos recursos 

humanos e patrimoniais desta Corte de Contas. 

Obs2. Auditoria é o exame independente e objetivo de uma situação ou 

condição, em confronto com um critério ou padrão preestabelecido, para que 
se possa opinar ou comentar a respeito para um destinatário predeterminado. É um 
instrumento de fiscalização. Poderíamos dizer que fiscalização é um gênero do 
qual a auditoria é uma espécie, junto com outras quatro definidas, segundo o   
regimento interno do TCU: levantamento, inspeção, acompanhamento e 
monitoramento. (Art. 238 a 243, RI). 

 levantamento– utilizado para conhecer organizações e instituições 
governamentais, atividades, programas e ações do governo. Também 
usado para identificar viabilidade e objetos de fiscalizações; 

 auditoria– instrumento largamente presente nas ações de controle, é 
por meio de auditorias que os Tribunais avaliam se a gestão dos recursos 
públicos está de acordo com a lei e analisa o desempenho da 
administração pública; 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24D7BC0B4014D7E1FB1A622B4


 

 inspeções– feitas para completar lacunas de informações, esclarecer 
dúvidas ou apurar denúncias e representações contra a administração 
pública; 

 acompanhamento– utilizado para avaliar o desempenho de órgãos e 
entidades públicas e verificar se os atos de gestão estão de acordo 
com os princípios da legalidade e da legitimidade durante um período 
predeterminado; 

 monitoramento– instrumento usado em fiscalizações que verificam 
o cumprimento e resultados de decisão do TCs. 

 


