
 

 

“GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL” E 
“GOVERNANÇA” DA SDU SUDESTE 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: SDU SUDESTE, 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: 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. 

Obs1. A área temática corresponde a análise de divulgação de informações 
sobre a previsão e arrecadação de receita pública e execução orçamentária e 
financeira detalhada da SDU SUDESTE 
 

 Relatórios  
 Gestão Orçamentária e Financeira 
 Repasses ou Transferências de Recursos Financeiros 
 Lista de Veículos Oficiais 
 Desfazimento de Bens Móveis 
 Imóveis 

https://www.tre-rs.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/item-6-gestao-orcamentaria-financeira-e-patrimonial/gestao-orcamentaria-e-financeira
https://www.tre-rs.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/item-6-gestao-orcamentaria-financeira-e-patrimonial/repasses-ou-transferencias-de-recursos-financeiros/repasses-ou-transferencias-de-recursos-financeiros-nao-se-aplica
https://www.tre-rs.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/item-6-gestao-orcamentaria-financeira-e-patrimonial/veiculos-oficiais/relacao-de-veiculos-oficiais-da-frota-do-tre-rs
https://www.tre-rs.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/item-6-gestao-orcamentaria-financeira-e-patrimonial/desfazimento-de-bens-imoveis/ano-de-2018-1
https://www.tre-rs.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/item-6-gestao-orcamentaria-financeira-e-patrimonial/imoveis/relacao-de-imoveis


 

 

Obs2. Resumo: O termo governança passou a ser usado comumente tanto em 

discurso acadêmico quanto em discussões ordinárias sobre como o setor 

público e outras instituições gerenciam a si mesmos bem como suas relações 

com a sociedade mais ampla. A ênfase em governança reflete de muitas 

formas, as preocupações públicas com relação à capacidade de seus sistemas 

políticos de agirem de forma efetiva e decisiva no sentido de resolver 

problemas públicos. Neste breve trabalho, faço uma abordagem genérica sobre 

a natureza da governança. Ao invés de presumir que um ou outro conjunto 

específico de atores seja a fonte apropriada da governança, defenderei o 

conceito de governança que enfoca as funções básicas que devem ser 

desenvolvidas para se governar. Ademais, ao invés de forçar uma escolha entre 

um conjunto específico ou outro de atores, essa concepção mais geral de 

governança centra-se na possível mescla de atores que pode governar de 

forma mais efetiva. Palavras-chave: Governança. Setor público. Fonte: Brainard 

Guy Peters é Professor Adjunto na Graduate School of Public and International 
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