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"A capacidade e a independência são, de 

ordinário, qualidades conjugadas."  

Rui Barbosa 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas 

do Estado do Piauí [Aud-TCE/PI] vem apresentar aos seus associados Projeto de 

Aprimoramento da Instrução e seleção de Unidades Jurisdicionais [UJs] cujos 

responsáveis terão processos de prestação de Contas de Gestão autuado para fins 

de Instrução e Julgamento, que será apresentado ao Plenário da Corte, 

considerando os seguintes problemas identificados: 

 

 Ausência de documentos nos processos de prestação de Contas de 

Gestão que consideramos pressupostos de constituição; 

 Limitações no escopo das Auditorias de Contas de Gestão em 

termos de período e alcance de Órgãos, Entidades e responsáveis; 

 Inversão dos papéis entre o Controle Externo e o Controle Interno; 

 Quantidade de processos de prestação de Contas de Gestão impede 

uma maior alocação de Auditores em Fiscalizações de Políticas 

Públicas, como ações de sustentabilidade e Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável [ODS]; e 

 Quantidade de processos de prestação de Contas de Gestão impede 

uma maior alocação de Auditores nas Contas de Governo e, 

consequentemente, um melhor atingimento do exíguo prazo 

constitucional e legal de emissão do Parecer Prévio. 

 

No decorrer deste Projeto, analisamos o dever de prestação de Contas à 

sociedade e seu processo no TCE-PI, bem como as características e diferenças do 

entre o processo de Auditoria, usando sempre o paradigma constitucional e legal 

com o Tribunal de Contas da União [TCU]: 

 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 [CRFB/1988] 
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, 
composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem 
como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 
 
Lei Estadual n.º 5.888/2009 [Lei Orgânica do TCE-PI – LOTCE-PI/2009] 
Art. 171. Aplica-se ao Tribunal de Contas do Estado Piauí, no que couber, o disposto na Lei 
Federal 8.443, de 16 de julho de 1992, e alterações posteriores, ou em lei que a substitua, 
no que concerne a organização, estrutura, funcionamento, processos, procedimentos e 
sanções. 
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Ao final, apresentamos nossas conclusões e propostas de 

aperfeiçoamento de modo que possamos contribuir para a melhoria da atual forma 

de Instrução e seleção de UJs. Dentre as propostas, destacamos as seguintes: 

 

 A utilização da metodologia de seleção de UJs do TCU, que 

considera as Contas de Governo como a consolidação das Contas de 

Gestão de cada UJ e cuja seleção se dá pela significância em relação 

ao Balanço Geral da União [BGU]. A simulação desta metodologia no 

âmbito TCE-PI, considerando o ano base de 2020 e ajustes que 

entendemos necessários, resultou na seleção de 6 UJs estaduais 

[todas do Poder Executivo], 6 UJs de Teresina e 4 Câmaras, 

totalizando 16 processos de prestação de Contas de Gestão; 

 A inclusão nas normas relativas à prestação de Contas de Gestão 

dos documentos previstos na Lei Estadual n.º 5.888/2009 [Lei 

Orgânica do TCE-PI – LOTCE-PI/2009] e na Resolução TCE-PI n.º 

013/2011 [Regimento Interno do TCE-PI – RITCE-PI/2011], c/c a 

Lei Federal n.º 8.443/1992 [Lei Orgânica do TCU – LOTCU/1992] 

que, historicamente, não são exigidos das UJs, mas que entendemos 

serem pressupostos de constituição dos processos de Contas:  

a) 1. Relatório de Gestão; 

b) 2. Relatório e Certificado de Auditoria do Órgão de Controle 

Interno e Parecer do seu Dirigente máximo; 

c) 3. Rol de Responsáveis; e  

d) 4. Pronunciamento do Secretário ou autoridade equivalente 

sobre as Contas e o Parecer do Controle Interno; e 

 O arquivamento dos atuais processos de Prestação de Contas de 

Gestão que ainda não passaram pela fase de Instrução, sem 

resolução de mérito, nos termos da LOTCE-PI/2009, art. 170 c/c 

Código de Processo Civil de 2015 [CPC/2015], art. 485, IV, por 

ausência dos seus quatro pressupostos de constituição 

mencionados acima.  
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2 O DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS À SOCIEDADE E SEU 

PROCESSO NO ÂMBITO DO TCU E DO TCE-PI 

 

Conforme o TCU1, Prestação de Contas é a tradução mais adequada da 

palavra accountability, representando a obrigação que tem o governante de 

justificar o uso dos recursos que lhe foram entregues para utilizá-los em benefício 

da sociedade, assim como do uso do poder a ele delegado. Como consequência, o 

governante [agente] está sujeito à responsabilização de seus atos pela sociedade 

[principal] e por instituições de controle estatal. 

A missão da Prestação de Contas está em reduzir os riscos do exercício 

do poder, limitar a discricionariedade, prevenir e mitigar os abusos, mantendo-o 

dentro de padrões preestabelecidos. As contas devem ser acompanhadas de 

evidências que demonstrem as circunstâncias em que tais atos foram praticados. 

As Prestações de Contas se apresentam de duas formas: as Contas de 

Governo, prestadas anualmente pelos chefes do Poder Executivo e julgadas pelo 

Poder Legislativo após Instrução e apreciação do Tribunal de Contas por meio do 

Parecer Prévio [função Consultiva], e as Contas de Gestão, que, via de regra, são 

prestadas anualmente por todos os demais administradores e responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos e julgadas pelo próprio Tribunal de Contas após 

a Instrução [função Judicante]. 

  

                                                        
1 Curso "Prestação de Contas: Fundamento da Democracia e Exercício de Cidadania [2015]". 
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2.1 Prestação de Contas de Governo 

 

Para fins de Instrução e Apreciação do processo de Prestação de Contas 

de Governo, o TCU e o TCE-PI dispõem que as Contas apresentadas à Corte 

consistirão nos Balanços Gerais do Ente e no Relatório do Órgão Central do Sistema 

de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos, além de 

outras informações complementares, conforme o Quadro 01: 

 

QUADRO 01: Documentos exigidos pelo TCU e pelo TCE-PI para a Prestação das Contas de Governo. 

 

Documento Exigido pelo TCU Exigido pelo TCE-PI 

Balanço Geral do 
Ente. 

 Lei Federal n.º 8.443/1992 [Lei Orgânica do 
TCU – LOTCU/1992], art. 36, parágrafo 

único; 
 Resolução TCU n.º 155/2002 [Regimento 
Interno – RITCU/2002], art. 221, parágrafo 

único; e 
 Instrução Normativa [IN] TCU n.º 

079/2018, art. 4º, I.  

 Lei Estadual n.º 5.888/2009 [Lei Orgânica 
do TCE-PI – LOTCE-PI/2009], art. 62, caput; 

 Resolução TCE-PI n.º 013/2011 [Regimento 
Interno do TCE-PI – RITCE-PI/2011], art. 

152, caput; 
 IN TCE-PI n.º 007/2020, art. 2º, III; e 
 IN TCE-PI n.º 008/2020, art. 22, I. 

Relatório do Órgão 
Central do Sistema de 
Controle Interno do 
Poder Executivo 
sobre a execução dos 
orçamentos. 

 LOTCU/1992, art. 36, parágrafo único; 
 RITCU/2002, art. 221, parágrafo único; e 

 IN TCU n.º 079/2018, art. 4º, II. 

 LOTCE-PI/2009, art. 62, caput; 
 RITCE-PI/2011, art. 152, caput; e 
 IN TCE-PI n.º 007/2020, art. 22, III. 
 IN TCE-PI n.º 008/2020, art. 22, II. 

Cópia da mensagem 
apresentada à 
Assembleia 
Legislativa, na 
abertura do período 
legislativo, sobre a 
execução dos planos 
de governo. 

[Não integra]  IN TCE-PI n.º 008/2020, art. 22, III. 

Demonstrativo da 
dívida ativa. 

[Não integra] 
 IN TCE-PI n.º 007/2020, arts. 22, XXVI e 23, 

XVII. 
 IN TCE-PI n.º 008/2020, art. 22, IV. 

Demonstrativo das 
anistias, isenções e 
remissões 
concedidas. 

[Não integra]  IN TCE-PI n.º 008/2020, art. 22, V. 

Relatório com 
descrição das 
providências 
adotadas para 
atendimento das 
recomendações 
emitidas pelo 
Tribunal. 

 IN TCU n.º 079/2018, art. 4º, III.  [Não integra] 

Demonstrativo do 
Tesouro Nacional e 
das agências oficiais 
de fomento, 
especificando os 
empréstimos e 
financiamentos 
concedidos com 
recursos dos 
orçamentos fiscal e 
da seguridade social 
e, no caso de agências 

 IN TCU n.º 079/2018, art. 5º, I.  [Não integra] 



 

Associação dos Auditores de Controle Externo 

do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 

 

7 
 

Documento Exigido pelo TCU Exigido pelo TCE-PI 

financeiras, avaliação 
circunstanciada do 
impacto fiscal de suas 
atividades no 
exercício 

Relatório sobre o 
desempenho da 
arrecadação em 
relação à previsão. 

 IN TCU n.º 079/2018, art. 5º, II.  [Não integra] 

Relatório sobre o 
desempenho da 
economia brasileira e 
da política 
econômico-
financeira. 

 IN TCU n.º 079/2018, art. 6º, I.  [Não integra] 

Relatório sobre os 
resultados da 
atuação 
governamental, por 
programas temáticos 
e objetivos. 

 IN TCU n.º 079/2018, art. 6º, II.  [Não integra] 

Relatório sobre a 
gestão orçamentária 
e financeira da União. 

 IN TCU n.º 079/2018, art. 6º, III.  [Não integra] 

Demonstrativo dos 
benefícios 
tributários, 
financeiros e 
creditícios por 
região, tributo e setor 
beneficiário. 

 IN TCU n.º 079/2018, art. 6º, IV.  [Não integra] 

Análise dos 
principais aspectos 
da composição dos 
balanços. 

 IN TCU n.º 079/2018, art. 7º, I.  [Não integra] 

Demonstrativos e 
relatórios que 
evidenciem as 
memórias de cálculo 
e os principais 
critérios adotados 
para reavaliações e 
valorizações/desvalo
rizações dos ativos. 

 IN TCU n.º 079/2018, art. 7º, II.  [Não integra] 

Notas explicativas, 
em complementação 
às demonstrações 
contábeis. 

 IN TCU n.º 079/2018, art. 7º, III e parágrafo 
único.  

 IN TCE-PI n.º 007/2020, arts. 22, parágrafo 
único, 23,parágrafo único, e 25, parágrafo 

único. 
 IN TCE-PI n.º 008/2020, art. 22, I. 

Demonstrativo do 
montante bruto total 
dos benefícios 
financeiros e 
creditícios, 
decorrentes das 
operações de crédito 
do Tesouro Nacional 
com o Banco 
Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico e Social. 

 IN TCU n.º 079/2018, art. 7º, parágrafo 
único.  

[Não integra] 

Fonte: Elaboração própria com base nas referidas normas. 
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O TCU e o TCE-PI estabelecem que a Instrução2 do Processo de 

Prestação de Contas de Governo se dará, além das análises dos documentos nela 

contidos, a partir de Fiscalizações [Auditorias, Levantamentos, etc.] cujos objetos 

examinados possam refletir nessas Contas. A Resolução TCU n.º 291/20173 dispõe, 

inclusive, que, para a emissão do Parecer Prévio, serão considerados os resultados 

das Fiscalizações ainda que os processos encontrem-se pendentes de julgamento. 

Segundo o RITCU/2002 e o RITCE-PI/2011, o Parecer prévio resultante 

da Instrução concluirá se as contas de Governo representam adequadamente as 

posições financeira, orçamentária, contábil e patrimonial em 31 de dezembro, bem 

como se houve observância dos princípios que regem a administração pública, 

além de outras informações como o cumprimento de programas e o reflexo da 

administração no desenvolvimento socioeconômico. 

Quanto à obrigação de Prestação destas Contas à sociedade, no âmbito 

da União, a Portaria da Controladoria-Geral da União [CGU] n.º 3.266/20184 e a 

Norma de Execução da Secretaria Federal de Controle da CGU [SFC/CGU] n.º 

004/20205 preconizam que as Contas serão publicadas na página da CGU na 

mesma data de sua entrega ao Congresso Nacional, sem prejuízo da publicação em 

outros sítios oficiais do Governo Federal.  

No âmbito do Estado, percebemos que é dada publicidade diretamente 

à sociedade apenas ao BGE, sendo os demais documentos apresentados apenas no 

âmbito do processo de Prestação de Contas de Governo, tanto das UJs estaduais 

quanto municipais. 

  

                                                        
2 LOTCU/1992, art. 36, RITCU/2002, arts. 224 e 225, RITCE-PI/2011, arts.155 e 156. 
3 Estabelece normas e procedimentos relativos ao processo de apreciação das Contas do Presidente da República e à emissão 
de parecer prévio pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso I, da Constituição Federal. 
4 Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Prestação de Contas Anual do Presidente da República. 
5 Estabelece o conteúdo, o prazo, a forma de apresentação e os órgãos e entidades da administração pública federal 
responsáveis pelo encaminhamento dos relatórios e demonstrativos que compõem a Prestação de Contas do Presidente da 
República e peças complementares, relativas ao exercício de 2020, para subsídio à sua elaboração e posterior envio ao 
Congresso Nacional, com vistas a dar cumprimento ao disposto no inciso XXIV, do art. 84, da Constituição Federal. 



 

Associação dos Auditores de Controle Externo 

do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 

 

9 
 

2.2 Prestação de Contas de Gestão 

 

No que diz respeito à Prestação de Contas de Gestão, no âmbito do TCU, 

a IN TCU n.º 084/20206 aprimorou e o entendimento dessa obrigação no sentido 

de que o destinatário primário da prestação de contas da Unidade Prestadora de 

Contas [UPC] 7 é a própria sociedade, e não o TCU, sendo este agora apenas 

intermediador entre ambos. 

Ainda conforme a referida IN, a Prestação de Contas de Gestão é o 

instrumento de gestão pública mediante o qual os administradores e, quando 

apropriado, os responsáveis pela governança e pelos atos de gestão de órgãos, 

entidades ou fundos dos poderes da União apresentam e divulgam informações e 

análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária, 

financeira, operacional e patrimonial do exercício, com vistas ao controle social e 

ao controle institucional previsto nos artigos 70, 71 e 74 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1998 [CRFB/1988]. 

Já o Processo de Prestação de Contas de Gestão, ainda segundo a IN, 

é o processo de controle externo devidamente formalizado para fins de Instrução e 

Julgamento das Contas dos responsáveis das UPCs significativas do Balanço Geral 

da União [BGU], bem como das empresas estatais selecionadas conforme a 

correspondente materialidade da participação acionária da União apurada pelo 

método da equivalência patrimonial e registrada no BGU. 

Diferente das Contas de Governo, o TCU exige documentos para fins de 

Prestação de Contas de Gestão à sociedade [Princípio da Universalidade na 

Prestação8] e para fins de autuação, Instrução e Julgamento das Contas de 

Gestão das UPCs significativas do BGU [Princípio da Seletividade no 

Julgamento9], conforme o quadro e a definição de cada documento abaixo:  

                                                        
6 Estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública 
federal, para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 7º da Lei 8.443, de 1992, e revoga as 
Instruções Normativas TCU 63 e 72, de 1º de setembro de 2010 e de 15 de maio de 2013, respectivamente. 
7 O termo UPC passou a substituir o termo UJ que constava da IN TCU n.º 063/2010 e anteriores. 
8 Princípio da Universalidade da Prestação: O Princípio da universalidade na prestação de contas pode ser visto de acordo 
com o âmbito institucional ou material. De acordo com o âmbito institucional, o princípio da universalidade é visto da 
seguinte forma: "Todas as unidades da Administração Pública Federal (APF) devem prestar contas por intermédio da 
apresentação do relatório de gestão sob a forma individual, consolidada ou agregada". Já no âmbito material, podemos 
considerar o princípio da universalidade como sendo: "As contas prestadas anualmente devem abranger a totalidade dos 
recursos federais geridos pelos órgãos e entidades." [Curso Prestação de Contas Anual ao Tribunal de Contas da União, 
2015]. 
9 Princípio da Seletividade no Julgamento: Este princípio está intimamente ligado à natureza da atividade principal exercida 
pelo Tribunal de Contas da União, que é auditoria. Em razão dos custos do exercício dessa atividade, o órgão de auditoria 
age, quase que invariavelmente, sobre uma parte de um universo a ser analisado e avaliado e não sobre todo ele. No caso das 
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QUADRO 02: 
Documentos exigidos pelo TCU para Prestação de Contas à Sociedade e para Autuação, Instrução e 
Julgamento dos Processos Prestação de Contas de Gestão. 
 

Documento Prestação de Contas de Gestão à Sociedade 
Autuação, Instrução e Julgamento dos 
Processos de Prestação de Contas de 

Gestão 
Informações de 
desempenho, 
orçamentárias, de 
pessoal e ações de 
controle em geral 

 IN TCU n.º 084/2020, art. 8º, I e art. 9º, I. [Não integra] 

Demonstrações 
Contábeis 

 IN TCU n.º 084/2020, art. 8º, II e art. 9º, II. [Não integra] 

Relatório de Gestão  IN TCU n.º 084/2020, art. 8º, III e art. 9º, II. 
 Lei Federal n.º 8.443/1992 [Lei Orgânica do 

TCU – LOTCU/1992], art. 9º, I; e 
 IN TCU n.º 084/2020, art. 27, I. 

Relatório e 
Certificado de 
Auditoria do Controle 
Interno e Parecer do 
seu Dirigente 
máximo 

[Não integra] 

 LOTCU/1992, art. 9º, III; 
 Resolução TCU n.º 155/2002 [Regimento 

Interno do TCU – RITCU/2002], art. 195; e 
 IN TCU n.º 084/2020, art. 27, II. 

Pronunciamento do 
Ministro ou 
autoridade 
equivalente 

[Não integra] 
 LOTCU/1992, art. 9º, IV e 52; e 
 IN TCU n.º 084/2020, art. 27, III. 

Rol de Responsáveis [Não integra] 
 LOTCU/1992, art. 2º, caput; 
 RITCU/2002, art. 190; e 

 IN TCU n.º 084/2020, art. 27, IV. 

Fonte: Elaboração própria com base nas referidas normas. 

 

Informações de desempenho, orçamentárias, de pessoal e ações de 

controle em geral: informações sobre: a) os objetivos, as metas, os indicadores de 

desempenho; b) o valor público em termos de produtos e resultados gerados, 

preservados ou entregues; c) as principais ações de supervisão, controle e de 

correição adotadas; d) a estrutura organizacional, competências, legislação 

aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, 

horários de atendimento ao público; e) os programas, projetos, ações, obras e 

atividades; f) os repasses ou as transferências de recursos financeiros; g) a 

execução orçamentária e financeira detalhada; h) as licitações realizadas e em 

andamento; i) a remuneração e o subsídio; j) o contato da autoridade de 

monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei 12.527, de 2011, e telefone 

                                                                                                                                                                   
contas anuais, não é diferente. O universo dos órgãos e entidades da APF é muito vasto e a análise das contas de todos eles 
anualmente demandaria um esforço para o qual o TCU não teria estrutura para operacionalizar e os custos para obtê-la 
certamente suplantariam os benefícios. Fonte: [Curso Prestação de Contas Anual ao Tribunal de Contas da União, 2015]. 
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e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) [IN TCU n.º 

084/2020, art. 8º, I]; 

Demonstrações Contábeis: representação estruturada de informações 

financeiras históricas, incluindo divulgações, com a finalidade de informar os 

recursos econômicos ou as obrigações da entidade em determinada data ou as 

mutações de tais recursos ou obrigações durante um período em conformidade 

com a estrutura de relatório financeiro. O termo "demonstrações contábeis" refere-

se normalmente ao conjunto completo de demonstrações como determinado pela 

estrutura de relatório financeiro aplicável, mas também pode referir-se a quadros 

isolados das demonstrações contábeis [IN TCU n.º 084/2020, Anexo I]; 

Relatório de Gestão10: documento elaborado pelos responsáveis pela 

UPC, que tem como objetivo principal oferecer uma visão clara para a sociedade 

sobre como a estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas da UPC, no 

contexto de seu ambiente externo, levam à geração de valor público em curto, 

médio e longo prazos, além de demonstrar e justificar os resultados alcançados em 

face dos objetivos estabelecidos. O Relatório de Gestão deve atender às 

necessidades comuns de informação dos cidadãos, dos usuários de serviços 

públicos e dos provedores de recursos, e dos órgãos do Poder Legislativo e de 

controle, não tendo o propósito de atender a finalidades ou necessidades 

específicas de determinados grupos de usuários, devendo possuir os seguintes 

elementos de conteúdo: 1. Elementos pré-textuais, 2. Mensagem do dirigente 

máximo, 3. Visão geral organizacional e ambiente externo, 4. Riscos, oportunidades 

e perspectivas, 5. Governança, estratégia e desempenho, 6. Informações 

orçamentárias, financeiras e contábeis, e 6. Anexos, apêndices e links [IN TCU n.º 

084/2020, Anexo I; DN TCU n.º 187/2020, art. 8º, § 1º e Anexo II; e documento 

"Relatório de Gestão: guia para elaboração na forma de Relato Integrado: evolução 

da Prestação de Contas, 3ª ed., 2020"];  

                                                        
10 A partir da DN TCU n.º 170/2018, os Relatórios de Gestão passaram a ser estruturados sob o framework do Relato 
Integrado, que é uma abordagem para preparação de relatórios que tem por objetivo divulgar informações concisas, 
relevantes e estratégicas, para facilitar a gestão integrada, a comunicação interna e a prestação de contas. O relato integrado 
representa uma evolução nos processos de gestão organizacional e comunicação corporativa. Para tanto, a organização deve 
adotar o pensamento integrado, isto é, deve considerar o relacionamento existente entre suas diversas unidades 
operacionais e os recursos alocados para alcançar os objetivos institucionais. O Relatório Integrado deve integrar 
informação financeira e não financeira, a saber, informações sobre estratégia, governança, desempenho e perspectivas da 
organização. Logo, enquanto o relato integrado é uma abordagem para preparação do relatório corporativo por meio do 
pensamento integrado da organização, o relatório integrado é o documento resultante desse processo. [Relatório de Gestão: 
guia para elaboração na forma de Relato Integrado: evolução da Prestação de Contas, 3ª ed., 2020]. 
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Relatório e Certificados de Auditoria do Controle Interno e Parecer 

do seu Dirigente máximo [Auditoria e Certificação das Contas]11: A auditoria 

nas contas tem por finalidade assegurar que as prestações de contas, expressem, 

de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a 

legitimidade e a economicidade dos atos de gestão subjacentes, em todos os 

aspectos relevantes, de acordo com os critérios aplicáveis.  Ao realizar auditorias 

nas contas dos responsáveis sob seu controle, os órgãos integrantes do sistema de 

controle interno deverão emitir relatório de auditoria e certificados de auditoria, 

estes contendo os pareceres do dirigente do órgão de controle interno responsável 

técnico pela condução da auditoria, nos termos do inciso III do art. 9º e do inciso II 

do art. 50 da Lei 8.443, de 1992, observado o parágrafo único do art. 18 desta 

instrução normativa [IN TCU n.º 084/2020, art. 13, caput e § 2º]; 

Pronunciamento do Ministro ou autoridade equivalente: 

Pronunciamento expresso e indelegável da Autoridade supervisora [instância 

máxima no nível mais agregado da estrutura em que se insere a UPC que tenha a 

responsabilidade de supervisionar, orientar, coordenar e controlar sua atuação] 

sobre as contas e os pareceres do controle interno, no qual atestará haver tomado 

conhecimento das conclusões neles contidas [LOTCU/1992, arts. 9º, IV e 52; IN 

TCU n.º 084/2020, art. 27, III e Anexo I]; e 

Rol de Responsáveis12: responsáveis pela gestão [titulares e os 

respectivos substitutos] que, durante o exercício ou período a que se referirem as 

contas, tenham ocupado os seguintes cargos ou equivalentes: I – dirigente máximo 

da UPC; II – membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de 

hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso 

anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC; e III – responsável, 

por definição legal, regimental ou estatutária, por ato de gestão que possa afetar o 

alcance de objetivos ou causar impacto na legalidade, economicidade, eficiência ou 

eficácia da gestão da UPC [IN TCU n.º 084/2020, art. 7º]. 

                                                        
11 A IN TCU n.º 084/2020 e a DN TCU n.º 188/2020 preconizam que a certificação de contas que envolva a opinião de 
auditores independentes sobre as demonstrações contábeis em órgãos, entidades e fundos, elaborados por iniciativa 
institucional ou por demanda regulatória, poderão atender à certificação da confiabilidade das demonstrações contábeis, 
caso cumpram os requisitos estabelecidos na IN, sendo que a opinião sobre a conformidade das transações subjacentes e dos 
atos de gestão relevantes dos responsáveis pela UPC continuará cabendo ao órgão de controle interno, conforme escopo de 
auditoria definido em conjunto com a unidade técnica do Tribunal a que a UPC estiver vinculada. 
12 O Rol de Responsáveis não se confunde com a Relação de Ordenadores de Despesa [que, normalmente, é composta pela 
autoridade máxima da UJ e diretores financeiros], sendo mais abrangente , incluindo responsáveis que vão além do aspecto 
da execução orçamentária e financeira. 
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No âmbito do TCE-PI, as normas que versam sobre prestação de Contas 

de Gestão [que não diferenciam informações para fins da obrigação de Prestar 

Contas e para fins de autuação] exigem, de modo geral, informações bancárias, 

orçamentária e registros contábeis que equivalem, em certa medida, apenas ao 

disposto na IN TCU n.º 084/2020, arts. 8º, I e II, e 9º, I e II, conforme o Quadro 01. 

Entretanto, com exceção do Relatório de Gestão13, que deveria ser 

exigido, ainda que de forma subsidiária14,15, as demais informações exigidas pelo 

TCU sempre constaram também da LOTCE-PI/2009, do RITCE-PI/2011 e da IN 

TCE-PI n.º 005/201716, apesar de não serem mencionadas nas Resoluções e INs 

sobre Prestações de Contas de Gestão, conforme o quadro e dispositivos abaixo: 

 

QUADRO 04: 
Documentos não exigidos pelo TCE-PI para Prestação de Contas à Sociedade e para Autuação, 
Instrução e Julgamento dos Processos Prestação de Contas de Gestão. 
 

Documento Previsão no TCE-PI 

Relatório e Certificados de Auditoria do Controle Interno e 
Parecer do seu dirigente máximo. 

 LOTCE-PI/2009, art. 92. § 3º, II e art. 94; e 
 IN TCE-PI n.º 005/2017, art. 15. 

Rol de Responsáveis.  RITCE-PI/2011, art. 169. 

Pronunciamento do Secretário ou Autoridade Equivalente.  LOTCE-PI/2009, art. 94. 

Fonte: Elaboração própria com base nas referidas normas. 

 

CRFB/1988 
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, 
composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem 
como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 
 
LOTCU/1992 
Art. 2° Para o desempenho de sua competência o Tribunal receberá, em cada exercício, o 
rol de responsáveis e suas alterações, e outros documentos ou informações que considerar 
necessários, na forma estabelecida no Regimento Interno. 
[...] 
Art. 9° Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, 
dentre outros elementos estabelecidos no Regimento Interno, os seguintes: 
I – relatório de gestão; 
II – relatório do tomador de contas, quando couber; 
III – relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão de 
controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, 
indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas; 
IV – pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da área ou da autoridade de 
nível hierárquico equivalente, na forma do art. 52 desta Lei. 
[...] 
Art. 50. No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do sistema de controle interno 
deverão exercer, dentre outras, as seguintes atividades: 
I – (Vetado) 
II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo 
relatório, certificado de auditoria e parecer; 
[...] 
Art. 52. O Ministro de Estado supervisor da área ou a autoridade de nível hierárquico 
equivalente emitirá, sobre as contas e o parecer do controle interno, expresso e 

                                                        
13 Pendente de normatização específica, conforme as INs TCE-PI n.ºs 008/2019, 007/2020 e 008/2020. 
14 A Lei Estadual n.º 4.721/1994 [LOTCE-PI/1994], em seu artigo 10, reproduzia na íntegra a LOTCU/1992, art. 9º: 
Integrarão a prestação ou tomada de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos estabelecidos 
em lei e no Regimento Interno, os seguintes: I - relatório de gestão. 
15 CRFB/1988, art. 75, c/c LOTCU/1992, art. 9º, I, c/c LOTCE-PI/2009, art. 171. 
16 IN TCE-PI n.º 005/2017: Dispõe sobre as diretrizes para implantação do Sistema de Controle Interno no âmbito das 
unidades jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e dá outras providências. 
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indelegável pronunciamento, no qual atestará haver tomado conhecimento das 
conclusões nele contidas. 
[Grifo nosso] 
 
LOTCE-PI/2009 
Art. 92 [...]. 
[...] 
§ 3º No apoio ao controle externo, compete ao sistema de controle interno: 
[...] 
II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo 
relatório, certificado de auditoria e parecer técnico; 
[...] 
Art. 94. O Secretário de Estado ou de Município supervisor da área, ou a autoridade 
de nível hierárquico equivalente emitirá, sobre as contas e o parecer exarado pelo 
sistema controle interno, expresso e indelegável pronunciamento, no qual atestará 
haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas. 
[...] 
Art. 171. Aplica-se ao Tribunal de Contas do Estado Piauí, no que couber, o disposto 
na Lei Federal 8.443, de 16 de julho de 1992, e alterações posteriores, ou em lei que 
a substitua, no que concerne a organização, estrutura, funcionamento, processos, 
procedimentos e sanções. 
[Grifo nosso] 
 
RITCE-PI/2011 
Art. 169. O órgão de controle interno competente encaminhará ou colocará à disposição do 
Tribunal, em cada exercício, o rol de responsáveis e suas alterações, com a indicação da 
natureza da responsabilidade de cada um, além de outros documentos ou informações 
necessárias, na forma prescrita em ato normativo. 
[Grifo nosso] 
 
IN TCE-PI n.º 005/2017 
Art. 15. O controle subsequente deverá ser feito antes da prestação de contas dos órgãos e 
entidades com vistas garantir o cumprimento dos seguintes requisitos:  
I – Comprovação de os atos de contratação e execução de despesas atenderam aos 
requisitos mencionados nos art. 12 e 13, respectivamente;  
II – Indicação de possíveis falhas na contratação ou execução de despesas, com as 
respectivas comunicações das medidas saneadoras feitas aos responsáveis;  
III – Composição das prestações de contas com as peças exigidas pelo TCE-PI;  
IV – Manifestação de opinião do responsável pela unidade de controle interno 
quanto à regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidades das contas 
apresentadas. 
[Grifo nosso] 
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3 PROCESSO DE CONTAS DE GESTÃO E PROCESSO DE 

AUDITORIA: OBJETIVOS, SELEÇÃO, INSTRUÇÃO E DECISÃO. 

 

 

3.1 Processo de Auditoria 

 

Conforme a ISSAI 100 – Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor 

Público17, existem dois tipos de Trabalho de Asseguração Razoável os quais se 

relacionam com os três tipos de Auditoria: 

 

FIGURA 01: Trabalhos de Certificação x Trabalhos de Relatório Direto. 

 

 
Fonte: Manual de Auditoria Financeira do TCU aprovado pela Portaria SEGECEX/TCU n.º 023/2016, com adaptações. 

 

Os Trabalhos de Certificação são trabalhos em que a parte responsável 

[UJ] mensura o objeto [ex.: patrimônio da entidade] de acordo com os critérios [ex.: 

normas e princípios contábeis] e apresenta a informação do objeto [ex.: 

demonstrações financeiras] sobre a qual o Auditor obtém evidência para expressar 

uma opinião. Enquadram-se nessa classificação as Auditorias de Demonstrações 

Financeiras e demais documentos de informações não financeiras, como os 

Relatórios Integrados de Gestão.  

Já os Trabalhos de Relatório Direto são trabalhos em que é o Auditor 

quem mensura ou avalia o objeto [ex.: processos de trabalho, controles internos ou 

                                                        
17 As Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público [NBASP], níveis I, II e III, foram adotadas no âmbito do TCE-PI pela 
Resolução TCE-PI n.º 013/2020. 

Auditoria no Setor Público 

[ISSAI 100] 

Auditoria Financeira 

Auditoria de Conformidade 

Trabalho de Certificação 

Auditoria Operacional 

Trabalho de Relatório Direto 
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documentos] de acordo com os critérios [ex.: normas, jurisprudência vinculante ou 

boas práticas]. O Auditor seleciona o objeto e os critérios, levando em consideração 

risco e materialidade. O resultado da mensuração do objeto, de acordo com os 

critérios, é apresentado no relatório de auditoria na forma de achados, conclusões, 

recomendações ou de uma opinião. 

Ainda conforme a ISSAI 100, as Auditorias Financeiras são sempre 

trabalhos de certificação, uma vez que são baseadas em informações financeiras 

apresentadas pela parte responsável. As Auditorias Operacionais são, 

normalmente, trabalhos de relatório direto. As Auditorias de Conformidade podem 

ser trabalhos de certificação, de relatório direto ou ambos ao mesmo tempo.  

Os processos de Auditoria, assim, têm como objetivo o exame de objetos 

ou suas informações, preparadas pela parte responsável, para fornecer 

asseguração razoável aos usuários sobre se o mesmo se encontra ou não em 

aderência aos critérios aplicáveis, cuja seleção dos objetos e seu escopo, não 

possuem limitação quanto a períodos, órgãos e entidades ou agentes.  

Observando a Portaria SEGECEX/TCU n.º 014/201418, o TCU seleciona 

suas Auditorias e demais Fiscalizações por meio da metodologia do documento 

"Orientações para Seleção de Objetos e Ações de Controle [2016]", aprovado pela 

Portaria SEGECEX/TCU n.º 021/2016: 

 

FIGURA 02: Visão geral do método de seleção de objetos e ações de controle do TCU. 

 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

Conhecimento do universo 
de controle 

Seleção de situações 
problema 

Seleção de objetos de 
controle 

Seleção de linhas de ação e 
ações de controle 

    

 

    

 Organização do universo de 
controle 

 Identificação de situações 
problema 

 Identificação de objetos de 
controle 

 Definição de possíveis 
formas de atuação 

 Prospecção de dados sobre o 
universo de controle 

 Caracterização de situações 
problema 

 Avaliação e priorização dos 
objetos de controle 

 Proposição de linhas de ação 

 Análise dos dados do 
universo do controle 

 Análise das situações 
problema 

  Proposição de ações de 
controle e de apoio 

  Avaliação e priorização de 
situações-problema 

  

Fonte: Orientações para Seleção de Objetos e Ações de Controle do TCU [2016]. 

                                                        
18 Dispõe sobre o planejamento das ações de controle pelas unidades técnicas vinculadas à Secretaria-Geral de Controle 
Externo [SEGECEX] e define procedimentos para seleção, proposição, aprovação e cancelamento de ações de controle do tipo 
fiscalização. 
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Por meio da pesquisa Integrada do TCU, coletamos e analisamos o 

quantitativo de processos de Auditoria e demais Fiscalizações correlatas na Corte 

Federal de Contas de 2009 a 2020, conforme a Tabela e Gráfico seguinte: 

 

TABELA 01: Quantitativo de Processos de Fiscalização no TCU de 2009 a 2020. 

 

ANO Auditoria Inspeção Levantamento Acompanhamento Monitoramento 

2009 152 9 299 46 275 

2010 571 16 105 43 456 

2011 584 27 140 254 532 

2012 572 13 129 105 570 

2013 291 2 146 86 397 

2014 373 2 65 115 259 

2015 270 2 92 75 433 

2016 296 5 67 78 339 

2017 267 3 50 75 293 

2018 243 2 45 119 270 

2019 131 4 26 75 224 

2020 102 7 45 126 737 

Total 3.852 92 1.209 1.197 4.785 

Fonte: Elaboração própria com base na Pesquisa Integrada do TCU. 

 

GRÁFICO 01: Quantitativo de Processos de Fiscalização no TCU de 2009 a 2020. 

 

Fonte: Elaboração própria com base na Tabela 01. 
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Observamos que as Fiscalizações mais utilizadas pelo TCU são as 

Auditorias e os Monitoramentos, de forma que há uma diminuição das duas a 

partir de 2012 até chegar em um aumento de monitoramentos em 2020.  

No âmbito do TCE-PI, realizamos a mesma análise conforme a Tabela 02 

e Gráfico 02 abaixo: 

 

TABELA 02: Quantitativo de Processos de Fiscalização no TCE-PI de 2009 a 2020. 

 

ANO Auditoria Inspeção Levantamento Acompanhamento Monitoramento 

2009 0 1 0 0 0 

2010 4 0 0 0 0 

2011 5 1 0 0 0 

2012 5 7 0 0 0 

2013 5 6 0 0 0 

2014 3 14 0 0 0 

2015 5 6 0 0 0 

2016 8 13 0 0 0 

2017 50 120 0 0 1 

2018 107 86 0 0 1 

2019 128 5 0 0 7 

2020 91 1 13 1 101 

Total 411 260 13 1 110 

Fonte: Elaboração própria com base no Relatório Interno "eTCE/processos por ano exercício". 

 

GRÁFICO 02: Quantitativo de Processos de Fiscalização no TCE-PI de 2009 a 2020. 

 

Fonte: Elaboração própria com base na Tabela 02.. 
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SIM

M 

SIM

M 

NÃO 

NÃO 

A Tabela e o gráfico acima demonstram que a quantidade de processos 

de Fiscalização até 2016 ficava abaixo de 50. A partir de 2017, houve um 

expressivo aumento do número de Auditorias, Monitoramentos e Inspeções [esta 

última com diminuição em 2019], decorrentes do aumento do número de 

Auditores de Controle Externo e da ênfase nas ações concomitantes. 

Seguindo o trâmite do processo de Auditoria, uma vez selecionados os 

objetos, inicia-se o planejamento dos exames com base risco ou problemas. Como 

resultado dos exames, são evidenciados os "Achados de Auditoria", a partir de 

matriz própria, com, pelo menos, os seguintes atributos/eventos, dos quais podem 

configurar também irregularidade, conforme a Figura 03 e definições abaixo: 

 

FIGURA 03: Estrutura do Achado de Auditoria e seus desdobramentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base na Portaria TCU n.º 280/2010 [Aprova as Normas de Auditoria do TCU – NAT], IN TCU 
n.º 084/2020, NBASP, LOTCU/1992, RITCU/2002, LOTCE-PI/2009 e RITCE-PI/2011. 
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Relatório com Conclusões e 
Propostas quanto ao Julgamento das 
Contas dos Responsáveis, multas, 
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1. Situação 

Encontrada: 

Condição de não aderência do objeto de 

auditoria aos critérios; 

2.  Critérios: Parâmetro de mensuração ou avaliação do 

objeto de auditoria como legislação, 

precedentes vinculantes, boas práticas, etc.; 

3. Causas: Fatores que provocam Situação Encontrada; 

4. Efeitos: Consequências reais ou potenciais da Situação 

Encontrada nos objetivos do objeto de 

auditoria em termos de custo, prazo, 

qualidade, quantidade, reputação, missão, etc; 

5. Evidências: Comprovação documental da situação 

encontrada, das causas e dos efeitos reais; e 

6. Irregularidade19: Ato, comissivo ou omissivo, que caracterize 

ilegalidade, ilegitimidade, antieconomicidade 

ou qualquer infração a norma constitucional 

ou infraconstitucional de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional ou 

patrimonial, bem como aos princípios da 

Administração Pública. 

 

Conforme a Figura 03, no curso das Auditorias, se verificado 

procedimento de que possa resultar dano ou irregularidade grave, os Auditores 

devem propor a abertura de processo específico para fins responsabilizatórios. 

Por fim, as decisões nos processos de Auditoria20 são compostas de 

determinações e recomendações à UJ quanto à correções e aprimoramentos do 

objeto, com fixação de plano de ação para o seu cumprimento [quando for o caso]. 

Após isso, o processo é arquivamento ou apensamento aos processos de contas de 

gestão correspondentes, sem prejuízo do monitoramento da decisão e das sanções 

pelo seu descumprimento. 

  

                                                        
19 IN TCU n.º 084/2020, Anexo I. 
20 LOTCU/1992, art. 18, 43 e 93; RITCU/2002, arts. 157 e 250; LOTCE-PI/2009, arts. 2º, XVIII e § 3º e art. 74, caput; RITCE-
PI/2011, art. 1º, §3º e art. 185. 
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3.2 Processo de Prestação de Contas de Gestão no TCU 

 

Até o exercício de 2002, o TCU recebia, Instruía e Julgava a Prestação de 

Contas de Gestão de todas as suas UJs considerando, inclusive, as unidades 

administrativas hierarquicamente inferiores [coordenações, fundos, unidades, 

diretorias, secretarias, etc.]. 

A partir da IN TCU n.º 045/2002, o TCU passou a receber algumas 

Prestações de Contas de Gestão, antes individuais, agora de forma consolidada, 

considerando as relações hierárquicas entre as unidades administrativas e a 

unidade central, responsável pela definição das metas, objetivos e formas de 

atuação das primeiras, evitando, assim, a proliferação de processos de menor 

significância. Porém, as Prestações de Contas de Gestão ainda seguiam a lógica de 

organização apenas por Unidade Gestora [UG] do Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal [SIAFI].  

Para escapar dessa lógica, a partir da IN TCU n.º 047/2004, o TCU 

passou a receber determinadas Prestações de Contas de Gestão de forma 

agregada, organizando a prestação de forma a possibilitar o exame conjunto da 

gestão de UJs diferentes. Neste caso, diferente da consolidação, existem 

documentos distintos para a unidade agregadora e agregada, possibilitando o 

confronto ou comparação das gestões das UJs envolvidas.  

Entretanto, ainda que a quantidade de Prestação de Contas de Gestão 

tivesse sido racionalizada com a consolidação e a agregação de contas até então 

individuais, o TCU ainda autuava, Instruía e Julgava os processos de todas as UJs. 

Então, com a IN TCU n.º 057/2008, o TCU finalmente passou a separar 

as UJs em duas Decisões Normativas [DN] anuais [modelo seguido até os dias de 

hoje]: uma que disciplinaria quais prestariam contas no exercício seguinte [DN 1] e 

outra com as que seriam selecionadas e teriam processo autuado [DN 2]. Ao longo 

dos anos, o percentual de UJs selecionadas aprimorou-se até chegar, em 2020, a 

0,93% do universo total de 1.075, conforme a tabela e gráfico seguinte: 
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TABELA 03: Quantitativo de UPCs/UJs e processos de prestação de Contas de Gestão no TCU de 2009 a 2020. 

 

ANO 
Qtd. De 
UPCs – 

DN1  

Qtd.  De 
UPCs  

selecionad
as – DN2 

% 
DN1/DN2 

Norma 
Geral da 

Prestação 
de Contas 

DN1 DN2 

Portaria que 
orienta a 

elaboração da 
Prestação de 

Contas 

2009 1.479 571 38,61% 
IN TCU n.º 
057/2008 

DN TCU n.º 
100/2009 

DN TCU n.º 
102/2009 

Portaria TCU 
n.º 389/2009 

2010 1.513 597 39,46% 
IN TCU n.º 
063/2010 

DN TCU n.º 
107/2010 

DN TCU n.º 
110/2010 

Portaria TCU 
n.º 277/2010 

2011 1.087 538 49,49% 
IN TCU n.º 
063/2010 

DN TCU n.º 
108/2010 

DN TCU n.º 
117/2011 

Portaria TCU 
n.º 123/2011 

2012 1.099 480 43,68% 
IN TCU n.º 
063/2010 

DN TCU n.º 
119/2012 

DN TCU n.º 
124/2012 

Portaria TCU 
n.º 150/2012 

2013 1.142 459 40,19% 
IN TCU n.º 
063/2010 

DN TCU n.º 
127/2013 

DN TCU n.º 
132/2013 

Portaria TCU 
n.º 175/2013 

2014 1.036 350 33,78% 
IN TCU n.º 
063/2010 

DN TCU n.º 
134/2013 

DN TCU n.º 
140/2014 

Portaria TCU 
n.º 090/2014 

2015 1.370 337 24,60% 
IN TCU n.º 
063/2010 

DN TCU n.º 
146/2015 

DN TCU n.º 
147/2015 

Portaria TCU 
n.º 321/2015 

2016 1.300 274 21,08% 
IN TCU n.º 
063/2010 

DN TCU n.º 
154/2016 

DN TCU n.º 
156/2016 

Portaria TCU 
n.º 059/2017 

2017 1.296 269 20,76% 
IN TCU n.º 
063/2010 

DN TCU n.º 
161/2017 

DN TCU n.º 
163/2017 

Portaria TCU 
n.º 065/2018 

2018 1.118 135 12,08% 
IN TCU n.º 
063/2010 

DN TCU n.º 
170/2018 

DN TCU n.º 
172/2018 

Portaria TCU 
n.º 369/2018 

2019 1.084 77 7,10% 
IN TCU n.º 
063/2010 

DN TCU n.º 
178/2019 

DN TCU n.º 
180/2019 

Portaria TCU 
n.º 378/2019 

2020 1.075 10 0,93% 
IN TCU n.º 
084/2020 

DN TCU n.º 
187/2020 

DN TCU n.º 
188/2020 

[Não há]21 

Fonte: Elaboração própria com base nas referidas normas. 

 

GRÁFICO 03: Quantitativo de UPCs/UJs e processos de prestação de Contas de Gestão no TCU de 2009 a 2020. 

 

Fonte: Elaboração própria com base na Tabela 03. 

 

                                                        
21 As orientações constam agora da própria Norma Geral da Prestação de Contas. 
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A IN TCU n.º 057/2008 definia que as UJs que teriam processos de 

Prestação de Contas de Gestão autuados seriam selecionadas segundo critérios de 

relevância, materialidade e risco [assim como as demais ações de Controle 

Externo].  A Portaria SEGECEX/TCU n.º 007/2010, assim, definiu diretrizes para a 

seleção de UJs pelos critérios de relevância, materialidade e risco com pesos 

alteráveis de 35%, 30% e 35%, respectivamente, mediante as etapas abaixo: 

 

FIGURA 04: Etapas do processo de seleção de UJs segundo a Portaria SEGECEX/TCU n.º 007/2010. 

 

 
Fonte: Portaria SEGECEX/TCU n.º 007/2010. 

 

Conforme a referida Portaria, cada UJ teria uma matriz de risco 

evidenciando a pontuação atribuída a cada fator de risco: o índice de risco 

alcançado por cada critério de seleção [IRCS] e o índice de risco total da UJ [IRUJ]. 

Com base nas matrizes de risco para cada UJ, o Órgão de Instrução 

ordenaria sua clientela pelos IRUJ e, em seguida, agruparia as UJs em três classes 

de forma que a cada ciclo de quatro anos todas as UJs teriam suas contas Instruídas 

e julgadas [modelo semelhante seguido pela SECEX/TCE-PI]: 

 

 Classe A: 20% da clientela com os maiores IRUJ [contas julgadas 

todos os anos]; 

 Classe B: 30% seguintes [contas julgadas em anos alternados]; e 

 Classe C: 50% restantes [contas julgadas pelo menos 1 vez no ciclo]. 

 

TABELA 04: Hierarquização do agrupamento das UJs por classe segundo a Portaria SEGECEX/TCU n.º 007/2010. 

 

ORDEM UJ IRUJ CLASSE 

1º A 2,0000 

A 
[20%] 

2º B 1,9875 

3º C 1,8725 

4º D 1,7875 

5º E 1,6820 

B 
[30%] 

6º F 1,3950 

7º G 1,3875 

8º H 1,3500 

9º I 1,1850 

Levantamento 
das informações 
requeridas 

Elaboração das 
escalas de 
pontuação dos 
fatores de risco 

Elaboração 
das matrizes 
de risco 

Elaboração da 
tabela de 
hierarquização 

Seleção e 
justificativa 
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ORDEM UJ IRUJ CLASSE 

10º J 1,1225 

11º K 1,1175 

C 
[50%] 

12º L 1,1100 

13º M 1,0775 

14º N 0,9900 

15º O 0,9300 

16º P 0,9300 

17º Q 0,8950 

18º R 0,8825 

19º S 0,8600 

20º T 0,8300 

Fonte: Portaria SEGECEX/TCU n.º 007/2010. 

 

Ainda segundo a Portaria, para manter a expectativa de controle, a 

SEGECEX/TCU poderia realizar sorteio entre as UJs das classes B e C para 

selecionar outras que teriam processo de Prestação de Contas de Gestão ordinário 

constituído em cada exercício. 

Assim, a seleção das UJs consistia em determinar quais teriam contas 

julgadas no ano seguinte e indicar as dos anos subsequentes do ciclo de quatro 

anos tendo por base a tabela de hierarquização e outros julgamentos que o Órgão 

de Instrução entendia pertinente a partir do conhecimento sobre a clientela: 

 

TABELA 05: 
Seleção de UJs que terão processo de prestação de contas de gestão num ciclo de 4 anos segundo a 
Portaria SEGECEX/TCU n.º 007/2010. 

 

ANO 1 ANO 2 

ORDEM UJ CLASSE ORDEM UJ CLASSE 

1º A 

A 

1º A 

A 
2º B 2º B 

3º C 3º C 

4º D 4º D 

5º E 

B 

8º H 

B 6º F 9º I 

7º G 10º J 

11º K 

C 

14º N 

C 12º L 15º O 

13º M 16º P 

ANO 3 ANO 4 

ORDEM UJ CLASSE ORDEM UJ CLASSE 

1º A 

A 

1º A 

A 
2º B 2º B 

3º C 3º C 

4º D 4º D 
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5º E 

B 

8º H 

B 6º F 9º I 

7º G 10º J 

17º Q 
C 

19º S 
C 

18º R 20º T 

Fonte: Portaria SEGECEX/TCU n.º 007/2010. 

 

Tal metodologia de seleção, que vigorou até 2019, entretanto, não 

considerava as Contas de Gestão das UJs no contexto das Contas de Governo, ou 

seja, como subsídio ao Parecer Prévio, mas sim cada uma de forma individualizada 

com sua matriz de risco [semelhante à seleção de objetos de Auditoria], o que 

poderia acarretar em situações incoerentes como Pareceres Prévios pela 

aprovação ou aprovação com ressalva enquanto várias contas de gestão de UJs 

relevantes tivessem sido julgadas irregulares. 

Nesse sentido, a partir do Acórdão TCU n.º 3608/2014 – Plenário22, 

[Levantamento sobre fortalecimento da Auditoria Financeira], o TCU passou a 

incluir no escopo das Auditorias Anuais das Contas de Gestão, de responsabilidade 

do Controle Interno, a Auditoria das Demonstrações Financeiras e considera-las 

como subsídio para a Instrução e Julgamento das Contas de Governo, pois estas 

nada mais são do que a consolidação das transações financeiras e demais atos que 

compõem as Contas de Gestão de cada UJ. 

Dessa forma, considerando o fortalecimento da Auditoria Financeira e a 

certificação do BGU, a IN TCU n.º 084/2020 superou a metodologia de seleção da 

Portaria SEGECEX/TCU n.º 007/2010. Agora, a seleção das UJs [agora chamadas de 

Unidades Prestadoras de Contas – UPC] se dá pela sua respectiva significância em 

relação ao BGU e, no caso das estatais, de acordo com a materialidade da 

participação acionária da União apurada pelo método da equivalência patrimonial. 

Conforme o Acórdão TCU n.º 2618/2020 – Plenário, o qual aprovou a 

DN TCU n.º 188/2020 [vide Tabela 04], o Órgão de Instrução do TCU, em conjunto 

                                                        
22 Segundo o Acórdão, em uma Auditoria, as demonstrações financeiras representam o ponto de partida para que o Auditor 
possa refazer o percurso que o gestor fez na alocação e utilização de recursos orçamentários e financeiros e de ativos e 
passivos patrimoniais. Assim, a auditoria financeira é o que há de mais básico e tradicional nas Entidades de Fiscalização 
Superiores [EFS] de países desenvolvidos. É o ponto de partida da fiscalização governamental. A partir dela, os demais 
instrumentos de fiscalização funcionam de forma mais eficaz. Não é possível avaliar conformidade com as leis orçamentárias 
e administrativas sem utilizar informações financeiras, orçamentárias e patrimoniais subjacentes, assim como não é viável 
avaliar eficiência, sem mensurar e comparar os custos com os benefícios. 
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com a CGU, determinaram a relevância financeira das UPCs cujo orçamento 

previsto ou ativo total superassem 5% do BGU. 

Tal critério, conforme o referido Acórdão, possibilitou a seleção de 10 

UPCs [0,93% num universo de 1.075, conforme a Tabela 04], todas do Poder 

Executivo, com uma cobertura considerada razoável que atingiu 71,08% do ativo 

total da União e 84,22% da despesa orçamentária fixada na LOA à época do 

planejamento do TCU e da CGU, em março de 2020. A inclusão do Ministério da 

Cidadania se deu pelos créditos extraordinários que recebeu para o combate aos 

efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus: 

 

QUADRO 06: UPCs que terão processo de prestação de contas de gestão do exercício de 2020 autuado no TCU. 

 

UPC UNIDADE SUPERVISORA 

Ministério da Economia Ministério da Economia 

Ministério da Cidadania Ministério da Cidadania 

Ministério da Saúde Ministério da Saúde 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) Ministério da Economia 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação [FNDE] Ministério da Educação 

Banco Nacional de Des. Econômico e Social [BNDES] Ministério da Economia 

Petróleo Brasileiro S.A. Ministério de Minas e Energia 

Caixa Econômica Federal Ministério da Economia 

Banco do Brasil S.A. Ministério da Economia 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Ministério de Minas e Energia 

Fonte: DN TCU n.º 188/2020, Anexo Único. 

 

Assim, uma vez selecionadas as UPCs cujos responsáveis terão processo 

de Prestação de Contas de Gestão autuado, sob a ótica da significância em relação 

ao BGU, a Instrução é realizada com base nas informações preparadas e declaradas 

por ela e seu Órgão de Controle Interno: 

 

1. Relatório de Gestão; 

2. Relatório e Certificados de Auditoria do Órgão de Controle Interno e 

Parecer do seu dirigente máximo; 

3. Demonstrações Contábeis; 

4. Pronunciamento do Ministro ou autoridade equivalente; e 

5. Rol de Responsáveis. 
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Os Auditores do TCU analisam a conformidade das peças e a gestão dos 

agentes que compõem o Rol de Responsáveis. Para isso, se valem do Relatório de 

Gestão e do Pronunciamento do Ministro, juntamente com os achados e conclusões 

do Relatório de Auditoria do Órgão de Controle Interno [cujo escopo pode ser 

acordado com a correspondente Unidade da SECEX a qual a UPC faz parte de sua 

clientela] junto com o Parecer do seu dirigente máximo, concluindo pela 

regularidade ou não das contas e propondo os encaminhamentos necessários. 

Por fim, importante mencionar que, a análise que os Auditores do TCU 

realizam por meio do Relatório de Gestão não se caracteriza como Trabalho de 

Certificação. Atualmente, não há norma no TCU que disponha sobre certificação do 

Relatório de Gestão das UPCs pelos seus Auditores. 

Além disso, o movimento de certificação de relatórios não financeiros 

ainda é recente: em março de 202123, o IFAC/IAASB24 emitiu orientação não 

mandatória sobre a aplicação da ISAE 3000 revisada [no Brasil, NBCTO 3000 

revisada25] para trabalhos de asseguração de relatórios de informação não 

financeira utilizando, dentre eles, o Relato Integrado. 

No setor privado brasileiro, a Comissão de Valores Mobiliários [CVM] 

emitiu em dezembro de 2020 a Resolução CVM n.º 014/2020, que torna 

obrigatória para as companhias abertas que decidirem pela elaboração e 

divulgação do Relato Integrado a "Orientação CPC 09 – Relato Integrado, emitida 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC", e dispõe que o Relato 

Integrado deverá ser objeto de asseguração limitada por auditor independente 

registrado na CVM. 

  

                                                        
23 https://www.iaasb.org/news-events/2021-03/assurance-standards-keeping-pace-non-financial-reporting 
24 International Federation of Accountants/ International Auditing and Assurance Standards Board. 
25 Dispõe sobre trabalhos de asseguração diferente de auditoria e revisão. 



 

Associação dos Auditores de Controle Externo 

do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 

 

28 
 

3.3 Processo de Prestação de Contas de Gestão do TCE-PI 

 

No âmbito do TCE-PI, a Resolução TCE-PI n.º 008/2019, que dispõe 

sobre o Plano Anual de Controle Externo [PACEX] e o Plano de Anual de Trabalho 

[PAT], apresenta o seguinte conceito de Contas de Gestão: 

 

Resolução TCE-PI n.º 008/2019 
Art. 10. O PACEX contemplará as seguintes dimensões:  
[...] 
II – Contas de Gestão;  
[...] 
Art. 12. Contas de Gestão: contas dos administradores e responsáveis por recursos ou por 
contrair obrigações públicas, marcadas pela generalização da figura do prestador ou 
ordenador, aquele que movimenta os recursos financeiros da entidade ou do órgão, 
emitindo ordem de serviço, atestando a prestação de serviços e o fornecimento de 
mercadorias, assinando notas fiscais e recibos.  

 

Tal conceito é adotado pela Resolução ATRICON n.º 001/201426 e em 

outros documentos como o MMD-QATC27. A parte central provém, originalmente, 

do artigo28 "Controle pelos Tribunais de Contas: irregularidades insanadas, 

competência para julgamento de atos de gestão e inelegibilidade por rejeição de 

contas", de Alexandre Massarana da Costa [2011]: 

 

Alexandre Massarana da Costa [2011] 
No segundo caso, das contas de gestão, deparamo-nos com aquelas contas dos demais 
administradores e responsáveis por recursos ou contrair obrigações públicas, 
marcadas pela generalização da figura do prestador, que tanto pode ser o Chefe do 
Poder Executivo, enquanto atuando particularmente na ordenação de despesas, quanto 
qualquer outro agente público que atue nessa condição, estendendo-se, pois, abertamente 
o rol.  
[Grifo nosso] 
 
Resolução ATRICON n.º 001/2014 
Contas de gestão: contas dos administradores e responsáveis por recursos ou por 
contrair obrigações públicas, marcadas pela generalização da figura do prestador ou 
ordenador, aquele que movimenta os recursos financeiros da entidade ou do órgão, 
emitindo ordem de serviço, atestando a prestação de serviços e o fornecimento de 
mercadorias, assinando notas fiscais e recibos. Sujeitam-se a julgamento pelos Tribunais de 
Contas.  
[Grifo nosso] 

 

Até o exercício de 2018, o TCE-PI autuava todos os anos processos de 

Prestação de Contas de Gestão de todas as UJs, o que, naturalmente contrastava 

com a baixa autuação de Auditorias e demais Fiscalizações, conforme a Tabela 02 e 

                                                        
26 Resolução ATRICON 01/2014 Diretrizes de Controle Externo 3201/2014/ATRICON: Agilidade no julgamento de processos 
e gerenciamento dos prazos pelos Tribunais de Contas do Brasil. Disponível em: http://www.atricon.org.br/wp-
content/uploads/2014/08/ANEXOUNICO_RESOLUCAOATRICON_-01-2014.pdf 
27 Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas - Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil. 
Disponível em: https://www.tce.mg.gov.br/mmd/MMD-TC-DocumentoBase-2017-vers%C3%A3o-publicada.docx.pdf 
28 COSTA, Alexandre Massarana da. Controle pelos Tribunais de Contas: irregularidades insanadas, competência para 
julgamento de atos de gestão e inelegibilidade por rejeição de contas. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 
17, n. 3361, 13 set. 2012. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/22611. Acesso em: 25 mar. 2021 

https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/9/13
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/9/13
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/9
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
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Gráfico 02, tendo em vista a reduzida quantidade de Auditores de Controle Externo 

lotados na SECEX para a Instrução de tantos processos de forma tempestiva. 

Em 2015, as Diretorias de Fiscalização da Administração Estadual e 

Municipal [DFAE e DFAM], passaram a realizar análise simplificada de processos 

de prestação de Contas de Gestão dos exercícios de 2013 e 2014 de determinadas 

UJs, sugerindo o posterior arquivamento do processo. A DFAM, ainda, planejou a 

não autuação de algumas UJs, especialmente fundos, como tentativa de equacionar 

a quantidade de processos aos critérios de risco e materialidade e à quantidade de 

Auditores de Controle Externo. 

Desde então, embora a quantidade destes processos não tivesse 

diminuído, os processos de Fiscalização [especialmente, Auditorias, Inspeções e 

Monitoramentos] passaram a ser mais utilizados, conforme Tabela 02 e Gráfico 02. 

A partir de 2019, a seleção de objetos de fiscalizações e processos de 

contas de gestão foi sistematizada, por meio do PACEX, com base em 

materialidade, risco e relevância, chegando, em 2019, a uma autuação de 59,15% 

do total de UJs [número ainda alto comparado ao percentual de 7,10% do TCU no 

mesmo ano, conforme Tabela 03 e Gráfico 03]: 

 

TABELA 06: Quantitativo de UJs e processos de prestação de Contas de Gestão no TCE-PI de 2011 a 2019. 

 

Ano Quantidade de UJs [A] 
Quantidade de Processos 

por ano exercício [B] 
% A/B 

2011 583 555 95,20 

2012 579 591 102,07 

2013 583 577 98,97 

2014 591 591 100,00 

2015 605 548 90,58 

2016 604 404 66,89 

2017 612 321 52,45 

2018 612 216 35,29 

2019 612 362 59,15 

Fonte: Elaboração própria com base no Relatório Interno "eTCE/processos por ano exercício", considerando os processos 
autuados como "CONTAS DE GESTÃO", "PRESTAÇÃO DE CONTAS", "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO" e "PRESTAÇÃO 
DE CONTAS – PROVISÓRIO" e o ano do exercício do processo, bem como nas Portarias TCE-PI que dispõem sobre a 
Gratificação de Implemento de Produtividade [GIP] e a Gratificação de Desempenho [GD] [146/2012, 316/2013, 202/2014, 
136/2015, 463/2015, 147/2016, 335/2017, 201/2018, 616/2018, 857/2018, 221/2019 e 718/2019]. 
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GRÁFICO 04: Quantitativo de UJs e processos de prestação de Contas de Gestão no TCE-PI de 2011 a 2019. 

 

Fonte: Elaboração própria com base no Tabela 06. 
Obs. 1: Até o momento da análise dos dados [07/06/2021], ainda não havia processos de Prestação de Contas do Exercício 
de 2020 autuados. 
Obs. 2: Até o exercício de 2016, a prestação de contas de Gestão das Prefeituras, Câmaras e Contas de Governo municipais 
[exceto Teresina] eram autuadas em um único processo. Por isso, nesse período [até 2016], para fins de podermos 
representar a quantidade de processos de Contas de Gestão das Câmaras, a quantidade de processos foi expandida em duas 
vezes a quantidade de processos de Contas de Gestão das Prefeituras. 

 

No âmbito do TCE-PI, os Relatórios de Instrução dos processos de 

Prestação de Contas de Gestão apresentam informações e análises dos 

instrumentos de planejamento e achados/irregularidades, papéis esses que 

deveriam ser cada UJ e seu Órgão de Controle Interno.  

Ainda, devido às limitações de natureza, escopo e de responsáveis 

inerentes aos processos de prestação de Contas de Gestão, os achados, 

normalmente, não possuem atributos de causa e efeito, necessários para a 

construção de propostas de encaminhamentos consistentes29. 

No âmbito do TCE-PI, considerando o paradigma do TCU, as Decisões 

dos processos Contas [Prestadas ou Tomadas] se dão da seguinte forma:   

                                                        
29 Conforme a Resolução TCU n.º 315/2020, proposições de mero cumprimento de critérios como leis e atos administrativos 
devem ser evitadas. 
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FIGURA 05: Resultado do Julgamento dos processos de Contas conforme a LOTCU/1992 e a LOTCE-PI/2009. 

 

 
 Possibilidade consta somente da LOTCU/1992; 
 Possibilidade consta somente da LOTCE-PI/2009; e 
 Possibilidade consta de ambas as Leis. 

Fonte: Elaboração própria com base nas referidas normas. 

 

Por fim, além do Julgamento quanto à regularidade das Contas, podem 

ser impostos aos responsáveis, conforme as conclusões da Instrução, e de forma 

cumulativa, multas, sanções restritivas, recolhimento de débito atualizado, 

quitação plena e recomendação ou determinação para que sejam adotadas 

medidas necessárias à correção de eventuais impropriedades ou faltas formais. 
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Descumprimento de Determinação de que o 

responsável tenha tido ciência 
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3.4 Aplicação da metodologia de seleção de UPCs do TCU ao TCE-PI 

 

Utilizando o critério de seleção de UPCs do TCU para as UJs estaduais 

[relevância financeira das UPCs cujo orçamento previsto ou ativo total 

superassem 5% do BGU], com a substituição da dotação inicial pela dotação 

atualizada, visto a grande variação de dotação ao longo do exercício em algumas 

UJs do Poder Executivo Estadual, e o BGE de 2020, obtivemos a seleção de 6  UJs 

[5,26% num universo de 114, conforme a Portaria TCE-PI n.º 207/2021], 

alcançando cobertura razoável de 53,44% da dotação atualizada e de 64,09% do 

ativo total do BGE, conforme o quadro abaixo: 

 

TABELA 07: UJs estaduais selecionadas segundo a significância em relação ao BGE. 

 
Critério de Seleção do 

BGE 
Total do Critério [R$] UJs 

Significância das UJs 
pelo Critério [R$] 

Percentual da 
Significância [%] 

Dotação Atualizada 
Total 

14.459.704.918,00 

FUNDO DE PREV.30 2.533.025.111,00 17,52% 

SEED31 2.208.533.281,00 15,27% 

SESAPI32 1.555.957.107,00 10,76% 

EGE 1.430.508.651,00 9,89% 

TOTAL 7.633.321.886,00 53,44% 

Ativo Total 15.502.403.659,70 

SET. FINANCEIRA 3.610.488.265,32 23,29% 

SEED 2.478.664.599,55 15,99% 

FUNDO DE PREV. 1.604.793.705,13 10,35% 

EGE 1.155.340.429,23 7,45% 

DER 1.086.755.007,79 7,01% 

TOTAL 9.843.175.984,11 64,09% 

Fonte: Elaboração própria a partir do CUBO de Dotação do SIAFE-PI e de informações fornecidas pela DTIF. 
 

Utilizando o mesmo critério para o Município de Teresina, cuja 

prestação de contas de Gestão das UJs é semelhante ao Estado, obtivemos a seleção 

de 6  UJs [19,35% num universo de 31, conforme a Portaria TCE-PI n.º 207/2021], 

alcançando cobertura razoável de 54,89% da dotação atualizada e de 68,23% do 

ativo total do Balanço Geral do Município [BGM], conforme o quadro abaixo: 

 

 

 

                                                        
30 Fundo de Previdência do Estado do Piauí - UGs: 210203, 210207 e 210208 [incluindo: Fundo Integrado de Bens, Direitos e 
Ativos da Previdência Social do Estado do Piauí]. 
31 Secretaria de Estado da Educação – SEED [incluindo: Manutenção da educação básica]. 
32 Secretaria da Saúde [incluindo: FUNSAÚDE Fundo Estadual de Saúde]. 
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TABELA 08: UJs municipais de Teresina selecionadas segundo a significância em relação ao BGM de Teresina. 

 
Critério de Seleção do 

BGM de Teresina 
Total do Critério [R$] UJs 

Significância das UJs 
pelo Critério [R$] 

Percentual da 
Significância [%] 

Dotação Atualizada 
Total 

4.601.318.540,12 

FMS 761.111.127,98 16,54% 

FUNDO M. DE SAÚDE 734.751.970,84 15,97% 

FUNDO DE PREV. 392.462.030,26 8,53% 

FUNDEB 363.376.217,14 7,90% 

SEMEC 273.921.344,17 5,95% 

TOTAL 2.525.622.690,39 54,89% 

Ativo Total 5.729.397.634,91 

SEMF 2.349.411.178,78 41,01% 

FUNDO DE PREV. 658.416.015,02 11,49% 

FMS 542.438.025,59 9,47% 

SEMEC 358.775.942,00 6,26% 

TOTAL 3.909.041.161,39 68,23% 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAGRES-Contábil e de informações fornecidas pela DTIF. 

 

Quanto aos demais Municípios, considerando que as Prefeituras [Poder 

Executivo] prestam uma única Conta de Gestão na qual consolidam todos os seus 

órgãos e entidades, entendemos ser desnecessária a autuação de seus processos de 

prestação de Contas de Gestão, pois todas possuem dotação atualizada em mais 

85% do respectivo BGM, e 213 possuem mais de 90%. Como as Contas de 

Governo são a consolidação de todas as Contas de Gestão das UJs do Ente, as 

Prefeituras acabam por representar, sozinhas, o equivalente às Contas de 

Governo de cada Município. 

Dessa forma, apesar dos processos de prestação de Contas de Gestão 

serem importantes para subsidiar a Instrução e Apreciação dos processos de 

Contas de Governo, consideramos a abertura de processos de Contas de 

Gestão das Prefeituras desarrazoada e redundante, devido à magnitude da 

significância dessas Contas, fazendo com que seu escopo seja, praticamente, o 

mesmo das Contas de Governo: 

 

TABELA 09: Significância das Prefeituras em relação ao respectivo BGM pelo critério da Dotação Atualizada. 

 

Tipo de Conta Percentual da Significância do Respectivo BGM [%] 

Contas de Governo 100% 

Contas de Gestão da Prefeitura > 85% 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAGRES-Contábil e de informações fornecidas pela DTIF. 
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No âmbito das Câmaras, obtivemos a seleção de 4  UJs [1,79% num 

universo de 224, conforme a Portaria TCE-PI n.º 207/2021] que atendem a pelo 

menos 1 dos critérios, conforme a Tabela 10: 

 

TABELA 10: Câmaras municipais selecionadas segundo a significância em relação ao respectivo BGM. 

 
Critério de Seleção do 

Respectivo BGM 
Total do Critério [R$] Câmara 

Significância das UJs 
pelo Critério [R$] 

Percentual da 
Significância [%] 

Dotação Atualizada 
Total 

38.716.800,00 Parnaguá 2.497.200,00 6,45% 

23.266.192,59 Bocaina 1.307.275,00 5,62% 

Ativo Total 
22.066.810,28 Cocal dos Alves 4.684.586,44 21,23% 

3.587.839,54 Curimatá 217.135,02 6,05% 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAGRES-Contábil e de informações fornecidas pela DTIF. 

 

Sobre os Consórcios intermunicipais, nenhum deles se enquadra no 

percentual de 5% do ativo total ou da dotação atualizada do respectivo BGM dos 

municípios que os compõem. 

Por fim, quanto aos RPPS, apesar de, atualmente, apenas os Municípios 

de Belém do Piauí, São Julião e São Brás do Piauí não se enquadram no critério de 

seleção de 5% do ativo total ou da dotação atualizada do respectivo BGM, 

entendemos que este critério deve ser aplicado apenas subsidiariamente a estas 

UJs, devendo a seleção se dar por meio de análise de risco específica da Unidade 

Técnica competentes desta Corte, visto que os exames nos RPPS envolvem 

aspectos não apenas orçamentários e patrimoniais, mas também da evolução dos 

equilíbrios atuarial e financeiro. 
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3 CONCLUSÕES 

 

Por toda a análise exposta nesse Projeto, a Aud-TCE/PI conclui o 

seguinte: 

 

1. A Prestação de Contas de Gestão das UJs estaduais e municipais, 

atualmente, não é feita diretamente à sociedade, que é o usuário 

primário e principal interessado; 

2. Os atuais documentos exigidos nas normas do TCE-PI relativas à 

Prestação de Contas de Gestão são insuficientes para o 

cumprimento da obrigação de prestação de contas à sociedade e 

não expressam a manifestação da UJ quanto à aplicação dos 

recursos a ele confiados; 

3. Os atuais documentos exigidos nas normas do TCE-PI não fornecem 

subsídio para a Instrução e Julgamento dos processos de Prestação 

de Contas de Gestão; 

4. Atualmente há uma inversão das responsabilidades da UJ e do 

Tribunal de Contas, na medida em o relato de informações sobre a 

Gestão [execução orçamentária, desempenho, etc.] e a Auditoria e 

Certificação nas contas deveriam ser realizados pelos responsáveis 

pela gestão e pelo respectivo Órgão de Controle Interno; 

5. Apesar dos processos de Prestação de Contas de Gestão envolverem 

informações preparadas pela parte responsável como o Relatório 

de Gestão e as Demonstrações Contábeis, sua Instrução no âmbito 

do Controle Externo não se configura em Trabalho de Certificação, 

pois não visa fornecer asseguração razoável aos usuários de que 

tais informações estejam livres de distorção relevante ou desvio de 

conformidade, mas sim analisar a regularidade da gestão à partir de 

tais informações e emitir conclusões a respeito. A Instrução dos 

processos de Prestação de Contas de Governo, essa sim, se 

configuram como Trabalho de Certificação; 

6. Os Processos de Prestação de Contas de Gestão no âmbito da 

Administração Púbica Estadual e Municipal podem ser autuados, 
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para fins de Instrução e Julgamento, considerando a metodologia 

mais atual utilizada na IN TCU n.º 084/2020, pela significância da 

UJ em relação ao Balanço Geral do Ente, visto que as Contas de 

Governo representam a consolidação das Contas de Gestão de cada 

UJ; 

7. O Relatório e o Certificado de Auditoria do Órgão de Controle 

Interno junto com o parecer do Dirigente máximo devem ser 

exigidos apenas para as UJs cujos responsáveis terão processo de 

Prestação de Contas de Gestão autuado; 

8. A seleção de UJs para autuação de processo de prestação de contas 

de gestão deve se dar na medida da capacidade de pessoal e 

estrutural do Controle Interno de realizar a Auditoria anual de 

Contas de Gestão a ele atribuída legalmente e normativamente, 

como requisito de constituição do processo de prestação de Contas 

de Gestão, ainda que isso não impeça a SECEX/TCE de realizar 

outras ações Controle Externo a serem apensadas posteriormente 

ao processo; 

9. Diferente do processo de Prestação de Contas de Gestão no âmbito 

do Tribunal, cujo fim é essencialmente responsabilizatório 

[Julgamento da regularidade das contas e imposição de sanções e 

ressarcimentos aos responsáveis], o dever de Prestação de Contas à 

sociedade, em si, tem a capacidade de induzir o aprimoramento e a 

maturidade institucional da UJ a partir dos documentos exigidos;  

10. O dever de Prestação de Contas deve se modernizar de modo a 

tornar-se importante instrumento em ação de controle efetiva que, 

aliás, o credencia como promotor das demais ações de Controle 

Externo, como a Auditoria; e 

11. Diferente do processo de Auditoria, cujo caráter é de asseguração 

sobre objetos específicos, os processos de prestação de Contas de 

Gestão possuem caráter responsabilizatório sobre os responsáveis 

por bens, dinheiros e valores públicos, como parte do dever de 

accountability, por meio da análise de informações por eles 

preparadas e do respectivo julgamento quanto à regularidade.  
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4 PROPOSTAS DE APERFEIÇOAMENTO 

 

Considerando as análises e conclusões expostas nesse Relatório e 

demais considerações a seguir: 

 

 o dever de Prestação de Contas [CRFB/1988, art. 70, parágrafo 

único]; 

 a competência dos Tribunais de Contas para Instrução e Julgamento 

dos processos de Prestação de Contas de Gestão [CRFB/1988, art. 

71, II]; 

 a simetria constitucional a ser observada pelos Tribunais de Contas 

Estaduais e Municipais, no que couber,  à organização, composição 

e fiscalização exercida pelo TCU [CRFB/1988, art. 75]; 

 a aplicação ao TCE-PI, no que couber, da LOTCU/1992 no que 

concerne a organização, estrutura, funcionamento, processos, 

procedimentos e sanções [LOTCE-PI/2009, art. 171]; 

 a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil [CPC] aos 

processos no âmbito do TCE-PI [LOTCE-PI/2009, art. 170]; 

 o entendimento sumulado do TCE-PI de que a previsão de controle 

interno possui assento constitucional, não havendo sequer a 

possibilidade de transacionar quanto a sua necessidade e o cargo 

de controlador interno de um órgão é privativo de servidor efetivo 

do referido ente [Súmula TCE-PI 14]; 

 o entendimento vinculante do TCE-PI de que a sua atuação, no 

tocante a manifestação técnica das Unidades de Controle Interno 

[auditoria interna] das demais UJs nos processos de contratação e 

fiscalização de contratos, como medida de proteção ao Ordenador 

de Despesas, está relacionada ao grau de maturidade e de 

efetividade da implantação dos controles internos nas UJs, de modo 

que as atribuições previstas na IN TCE-PI n.º 005/2017, sejam, de 

algum modo, realizadas dentro do Sistema de Controle Interno, seja 

pelas unidades de controle interno [auditoria interna], seja pelos 
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controles internos administrativos [Acórdão TCE-PI n.º 1.890/18 

do TC/009859/2020 (CONSULTA)]; 

 os Tribunais de Contas devem promover a instituição e o efetivo 

funcionamento dos Sistemas de Controle Interno das entidades 

fiscalizadas assim como estabelecer normas específicas, manuais ou 

guias, para orientar as tarefas de auditoria ou outras atividades 

assemelhadas a [NBASP 12, recepcionada pela Resolução TCE-PI n.º 

013/2020, Princípios 2 e 11]; 

 os resultados do Levantamento acerca da estruturação e 

funcionamento dos sistemas e atividades do Controle Interno dos 

Municípios [TC/008017/2020]; e 

 o princípio/diretriz do Governo Digital e da eficiência pública 

segundo o qual é dever do gestor público de prestar contas 

diretamente à população sobre a gestão dos recursos públicos [Lei 

Federal n.º 14.129/2021, art. 3.º, VI]. 

 

Propomos: 

 

1. O aprimoramento das normas relativas à Prestação de Contas de 

modo a incorporar os documentos previstos na LOTCE-PI/2009, 

RITCE-PI/2011 e IN TCE-PI n.º 005/2017 [Relatório e Certificado 

de Auditoria do Órgão de Controle Interno e Parecer do seu 

Dirigente máximo, Rol de Responsáveis e Pronunciamento do 

Secretário ou autoridade equivalente sobre as Contas e o Parecer 

do Controle Interno], para fins da obrigação de Prestação de Contas 

Gestão e da autuação, Instrução e Julgamento do processo, 

prevendo os elementos de conteúdo do Relatório de Gestão, na 

forma de Relato Integrado ou outro framework, e fazendo constar, 

como boa prática, a aplicação subsidiária das normas de Prestação 

de Contas do TCU, no que couber;  

2. A substituição da metodologia de seleção de UJs do TCE-PI pela 

metodologia do TCU, segundo critérios de significância do BGU e 
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por considerar as Contas de Governo a consolidação de todas as 

Contas de Gestão do Ente; 

3. A formulação, de forma a apoiar os Órgãos Controle Interno, de 

modelo de norma relativa à Auditoria e Certificação Anual de 

Contas, de responsabilidade dos Órgãos de Controle Interno das UJs 

cujos responsáveis tiverem processo de Prestação de Contas de 

Gestão autuado, fazendo constar, como boa prática, a aplicação 

subsidiária do Manual de Auditoria Anual de Contas da CGU 

[disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/44983] e 

do Modelo de Certificado de Contas [disponível em: 

https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/42747]; 

4. O Estabelecimento de tratativas necessárias junto à Secretaria de 

Métodos e Controle do TCU [SEMEC/TCU] visando auxiliar no 

atingimento das propostas anteriores; e 

5. O arquivamento dos atuais processos de Prestação de Contas de 

Gestão que ainda não passaram pela fase de Instrução, sem 

resolução de mérito, nos termos da LOTCE-PI/2009, art. 170 c/c 

CPC/2015, art. 485, IV, por ausência dos seus pressupostos de 

constituição: 1. Relatório de Gestão, 2. Relatório e Certificado de 

Auditoria do Órgão de Controle Interno e Parecer do seu Dirigente 

máximo, 3. Rol de Responsáveis e 4. Pronunciamento do Secretário 

ou autoridade equivalente sobre as Contas e o Parecer do Controle 

Interno. 

 

 

Teresina [PI], 01 de junho de 2021. 

 

Marcos Vinícius Luz 

Diretor de Desenvolvimento Profissional da Aud-TCE/PI 

 

José de Jesus Cardoso da Cunha 

Presidente da Aud-TCE/PI 
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5 REFERENCIAL DO PROJETO 

 

Acórdão TCE-PI n.º 1.890/2018 – Plenário [Consulta formulada pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Piauí quanto às atribuições das Unidades de Controle 

Interno diante dos comandos normativos contidos na Instrução Normativa nº 

05/2017 – TCE/PI e nas Resoluções nº 308 e 309/2020 do Conselho Nacional de 

Justiça]; 

 

Acórdão TCU n.º 3608/2014 – Plenário [Levantamento sobre estratégia de 

fortalecimento da Auditoria Financeira no TCU]; 

 

Acórdão TCU n.º 2618/2020 – Plenário [Aprovação da Decisão Normativa TCU 

n.º 188/2020 que definiu as UPCs que teriam processo de Prestação Contas de 

Gestão de 2020]; 

 

Controle pelos Tribunais de Contas: irregularidades insanadas, competência 

para julgamento de atos de gestão e inelegibilidade por rejeição de contas 

[Alexandre Massarana da Costa, 2011]; 

 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1998; 

 

Curso TCU "Prestação de Contas: Fundamento da Democracia e Exercício de 

Cidadania, 2015"; 

 

Curso TCU "Prestação de Contas Anual ao Tribunal de Contas da União", 

2015; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 100/2009 [Define as unidades jurisdicionadas cujos 

responsáveis devem apresentar relatório de gestão referente ao exercício de 2009, 

especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação, nos termos do 

artigo 3º da Instrução Normativa TCU 57, de 27 de agosto de 2008]; 
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Decisão Normativa TCU n.º 102/2009 [Define as unidades jurisdicionadas cujos 

responsáveis terão as contas de 2009 julgadas pelo Tribunal, especificando a 

forma, os prazos e os conteúdos dos demonstrativos que as comporão, nos termos 

dos artigos 4º, 6º, 9º e 13 da Instrução Normativa TCU nº 57, de 27 de agosto de 

2008]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 107/2010 [Dispõe acerca das unidades 

jurisdicionadas cujos responsáveis devem apresentar relatório de gestão referente 

ao exercício de 2010, especificando a organização, a forma, os conteúdos e os 

prazos de apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 63, 

de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 108/2010 [Dispõe acerca das unidades 

jurisdicionadas cujos responsáveis devem apresentar relatório de gestão referente 

ao exercício de 2011, especificando a organização, a forma, os conteúdos e os 

prazos de apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 63, 

de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 110/2010 [Dispõe acerca das unidades 

jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas de 2010 julgadas pelo Tribunal, 

especificando a forma, os prazos e os conteúdos das peças complementares que as 

comporão, nos termos dos arts. 4º, 5º, 9º e 13 da Instrução Normativa TCU nº 63, 

de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 117/2011 [Dispõe acerca das unidades 

jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas de 2011 julgadas pelo Tribunal, 

especificando a forma, os prazos e os conteúdos das peças complementares que as 

comporão, nos termos dos arts. 4º, 5º, 9º e 13 da Instrução Normativa TCU nº 63, 

de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 119/2012 [Dispõe acerca das unidades 

jurisdicionadas cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão 

referente ao exercício de 2012, especificando a organização, a forma, os conteúdos 
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e os prazos de apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução 

Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 124/2012 [Dispõe acerca das unidades 

jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas de 2012 julgadas pelo Tribunal, 

especificando a forma, os prazos de entrega e os conteúdos das peças 

complementares que as comporão, nos termos do art. 4º da Instrução 

Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 127/2013 [Dispõe acerca das unidades 

jurisdicionadas cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão 

referente ao exercício de 2013, especificando a organização, a forma, os conteúdos 

e os prazos de apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução 

Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 132/2013 [Dispõe acerca das unidades 

jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas de 2013 julgadas pelo Tribunal, 

especificando a forma, os prazos de entrega e os conteúdos das peças 

complementares que comporão os processos de contas desse exercício, nos termos 

do art. 4º da Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 134/2013 [Dispõe acerca das unidades 

jurisdicionadas cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão 

referente ao exercício de 2014, especificando a organização, a forma, os conteúdos 

e os prazos de apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução 

Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 140/2014 [Dispõe acerca das unidades 

jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas de 2014 julgadas pelo Tribunal, 

especificando a forma, os prazos de entrega e os conteúdos das peças 

complementares que comporão os processos de contas desse exercício, nos termos 

do art. 4º da Instrução Normativa TCU 63, de 1º de setembro de 2010]; 
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Decisão Normativa TCU n.º 146/2015 [Dispõe acerca das unidades cujos 

dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão referente ao exercício de 

2015, especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação, nos termos 

do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 147/2015 [Dispõe sobre a relação das unidades 

prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2015 julgadas pelo 

Tribunal e especifica a forma, os prazos e os conteúdos para a elaboração das peças 

de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias supervisoras 

que comporão os processos de contas, nos termos do art. 4º da Instrução 

Normativa TCU 63, de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 154/2016 [Dispõe acerca das unidades cujos 

dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão e informações 

suplementares referentes à prestação de contas do exercício de 2016, 

especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação, nos termos do 

art. 3º da Instrução Normativa TCU 63, de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 156/2016 [Dispõe sobre a relação das unidades 

prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2016 julgadas pelo 

Tribunal e especifica a forma, os prazos e os conteúdos para a elaboração das peças 

de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias supervisoras 

que comporão os processos de contas, nos termos do art. 4º da Instrução 

Normativa - TCU 63/2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 161/2017 [Dispõe acerca das unidades cujos 

dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão e demais informações 

referentes à prestação de contas do exercício de 2017, especificando a forma, os 

conteúdos e os prazos de apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução 

Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 163/2017 [Dispõe sobre a relação das unidades 

prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2017 julgadas pelo 
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Tribunal e especifica a forma, os prazos e os conteúdos para a elaboração das peças 

de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias supervisoras 

que comporão os processos de contas, nos termos do art. 4º da Instrução 

Normativa TCU 63, de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 170/2018 [Dispõe acerca das unidades cujos 

dirigentes máximos devem prestar contas de suas gestões ocorridas no exercício 

de 2018, especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação, nos 

termos do art. 3º da Instrução Normativa TCU 63, de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 172/2018 [Dispõe sobre a relação das unidades 

prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2018 julgadas pelo 

Tribunal e especifica a forma, os prazos e os conteúdos para a elaboração das peças 

de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias supervisoras 

que comporão os processos de contas, nos termos do art. 4º da Instrução 

Normativa TCU 63, de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 178/2019 [Dispõe acerca das prestações de contas 

anuais da Administração Pública Federal referentes ao exercício de 2019, que 

devem ser apresentadas em 2020, especificando a forma, os elementos de 

conteúdo, as unidades que devem prestar contas e os prazos de apresentação, nos 

termos do art. 3º da Instrução Normativa-TCU 63, de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 180/2019 [Dispõe sobre a relação das unidades 

prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2019 julgadas pelo 

Tribunal e especifica a forma, os prazos e os conteúdos para a elaboração das peças 

de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias supervisoras 

que comporão os processos de contas, nos termos do art. 4º da Instrução 

Normativa - TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 187/2020 [Divulga a relação das unidades 

prestadoras de contas (UPC), na forma do disposto no art. 9º, §§ 1º e 2º, da 

Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020, estabelece os elementos de 
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conteúdo do relatório de gestão e define os prazos de atualização das informações 

que integram a prestação de contas da administração pública federal, nos termos 

do art. 5º, § 1º e art. 6º; art. 8º, inciso III e § 3º; e art. 9°, § 3º da Instrução 

Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020]; 

 

Decisão Normativa TCU n.º 188/2020 [Define as unidades prestadoras de contas 

que terão processo de prestação de contas do exercício de 2020 formalizado para 

julgamento das contas dos responsáveis, nos termos do art. 2º, inciso I, da 

Instrução Normativa - TCU nº 84, de 22 de abril de 2020, e estabelece regras 

complementares acerca da forma, dos prazos e dos conteúdos para a elaboração 

das peças de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias 

supervisoras que comporão os processos de prestação de contas]; 

 

Instrução Normativa TCE-PI n.º 005/2017 [Dispõe sobre as diretrizes para 

implantação do Sistema de Controle Interno no âmbito das unidades 

jurisdicionadas do TCE-PI e dá outras providências]; 

 

Instrução Normativa TCE-PI n.º 007/2020 [Dispõe sobre a forma e o prazo para 

o envio da prestação de contas da administração pública municipal direta e 

indireta ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI, e dá outras 

providências]; 

 

Instrução Normativa TCE-PI n.º 008/2020 [Dispõe sobre a forma e prazo de 

prestação de contas ao Tribunal de Contas pelos órgãos e entidades dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública do 

Estado do Piauí e dá outras providências]; 

 

Instrução Normativa TCU n.º 047/2004 [Estabelece normas de organização e 

apresentação de processos de Tomada e Prestação de Contas no âmbito do TCU]; 

 

Instrução Normativa TCU n.º 057/2008 [Estabelece normas de organização e 

apresentação dos Relatórios de Gestão e dos processos de Contas da administração 

pública federal]; 
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Instrução Normativa TCU n.º 063/2010 [Estabelece normas de organização e de 

apresentação dos relatórios de gestão e das peças complementares que 

constituirão os processos de contas da administração pública federal, para 

julgamento do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.443, 

de 1992]; 

 

Instrução Normativa TCU n.º 079/2018 [Estabelece normas de organização e 

apresentação da Prestação de Contas do Presidente da República e das peças 

complementares que constituirão o processo de Contas do Presidente da 

República, para apreciação do Tribunal de Contas da União, mediante parecer 

prévio, nos termos do art. 71, inciso I, da Constituição Federal]; 

 

Instrução Normativa TCU n.º 084/2020 [Estabelece normas para a tomada e 

prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública 

federal, para fins de Julgamento pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do 

art. 7º da Lei 8.443, de 1992, e revoga as Instruções Normativas TCU 63 e 72, de 1º 

de setembro de 2010 e de 15 de maio de 2013, respectivamente]; 

 

Lei Estadual n.º 5.888/2009 [Dispõe sobre a Lei Orgânica do TCE-PI]; 

 

Lei Federal n.º 8.443/1992 [Dispõe sobre a Lei Orgânica do TCU]; 

 

Lei Federal n.º 13.105/2015 [Código de Processo Civil]; 

 

Lei Federal n.º 14.129/2021 [Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos 

para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública]; 

 

Norma de Execução SFC/CGU n.º 004/2020 [Preconiza que as Contas serão 

publicadas na página da CGU na mesma data de sua entrega ao Congresso Nacional, 

sem prejuízo da publicação em outros sítios oficiais do Governo Federal]; 

 

Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público [NBASP]; 
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Portaria CGU n.º 3.266/2018 [Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 

Prestação de Contas Anual do Presidente da República]; 

 

Portaria SEGECEX/TCU n.º 007/2010 [Aprova diretrizes para seleção de 

unidades jurisdicionadas que terão processo de contas ordinárias constituído para 

fins de julgamento em cada exercício]; 

 

Portaria SEGECEX/TCU n.º 014/2014 [Dispõe sobre o planejamento das ações 

de controle pelas unidades técnicas vinculadas à Secretaria-Geral de Controle 

Externo e define procedimentos para seleção, proposição, aprovação e 

cancelamento de ações de controle do tipo fiscalização]; 

 

Portaria SEGECEX/TCU n.º 021/2016 [Aprova o documento "Orientações para 

Seleção de Objetos e Ações de Controle"]; 

 

Portaria SEGECEX/TCU nº 023/2016 [Aprova o Manual de Auditoria Financeira 

do TCU]; 

 

Portaria TCE-PI n.º146/2012 [Normatiza a apuração da Gratificação Incremento 

de Produtividade (GIP) dos servidores integrantes das carreiras de controle 

externo e de atividade auxiliar de controle externo do TCE/PI]; 

 

Portaria TCE-PI n.º 316/2013 [Normatiza a apuração da Gratificação Incremento 

de Produtividade (GIP) dos servidores integrantes das carreiras de controle 

externo e de atividade auxiliar de controle externo do TCE/PI]; 

 

Portaria TCE-PI n.º 202/2014 [Normatiza a apuração da Gratificação Incremento 

de Produtividade (GIP) dos servidores integrantes das carreiras de controle 

externo e de atividade auxiliar de controle externo do TCE/PI]; 

 

Portaria TCE-PI n.º 136/2015 [Normatiza a apuração da Gratificação Incremento 

de Produtividade (GIP) dos servidores integrantes das carreiras de controle 

externo e de atividade auxiliar de controle externo do TCE/PI]; 
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Portaria TCE-PI n.º 463/2015 [Normatiza a apuração da Gratificação Incremento 

de Produtividade (GIP) dos servidores integrantes das carreiras de controle 

externo e de atividade auxiliar de controle externo do TCE/PI]; 

 

Portaria TCE-PI n.º 147/2016 [Normatiza a apuração da Gratificação de 

Desempenho (GD) aos servidores efetivos integrantes do quadro de pessoal do 

TCE/PI]; 

 

Portaria TCE-PI n.º 335/2017 [Normatiza a apuração da Gratificação de 

Desempenho (GD) aos servidores efetivos integrantes do quadro de pessoal do 

TCE/PI]; 

 

Portaria TCE-PI n.º 201/2018 [Normatiza a apuração da Gratificação de 

Desempenho (GD) aos servidores efetivos integrantes do quadro de pessoal do 

TCE/PI]; 

 

Portaria TCE-PI n.º 616/2018 [Normatiza a apuração da Gratificação de 

Desempenho (GD) aos servidores efetivos integrantes do quadro de pessoal do 

TCE/PI]; 

 

Portaria TCE-PI n.º 857/2018 [Normatiza a apuração da Gratificação de 

Desempenho (GD) aos servidores efetivos integrantes do quadro de pessoal do 

TCE/PI]; 

 

Portaria TCE-PI n.º 221/2019 [Normatiza a apuração da Gratificação de 

Desempenho (GD) aos servidores efetivos integrantes do quadro de pessoal do 

TCE/PI]; 

 

Portaria TCE-PI n.º 718/2019 [Normatiza a apuração da Gratificação de 

Desempenho (GD) aos servidores efetivos integrantes do quadro de pessoal do 

TCE/PI]; 

  



 

Associação dos Auditores de Controle Externo 

do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 

 

49 
 

Portaria TCE-PI n.º 207/2021 [Normatiza a apuração da Gratificação de 

Desempenho (GD) aos servidores efetivos integrantes do quadro de pessoal do 

TCE/PI]; 

 

Portaria TCU n.º 280/2010 [Aprova as Normas de Auditoria do TCU – NAT]; 

 

Relatório de Gestão: guia para elaboração na forma de Relato Integrado: 

evolução da Prestação de Contas, 3ª ed., 2020; 

 

Resolução CVM n.º 014/2020 [Torna obrigatória para as companhias abertas que 

decidirem pela elaboração e divulgação do Relato Integrado a "Orientação CPC 09 – 

Relato Integrado, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC", e 

dispõe que o Relato Integrado deverá ser objeto de asseguração limitada por 

auditor independente registrado na CVM]; 

 

Resolução TCE-PI n.º 013/2011 [Dispõe sobre o Regimento Interno do TCE-PI]; 

 

Resolução TCU n.º 155/2002 [Dispõe sobre a elaboração do Regimento Interno 

do Tribunal de Contas da União]; 

 

Resolução ATRICON n.º 001/2014 [Diretrizes de Controle Externo 

3201/2014/ATRICON: Agilidade no julgamento de processos e gerenciamento dos 

prazos pelos Tribunais de Contas do Brasil]; 

 

Resolução TCU n.º 291/2017 [Estabelece normas e procedimentos relativos ao 

processo de apreciação das Contas do Presidente da República e à emissão de 

parecer prévio pelo TCU, nos termos do art. 71, inciso I, da Constituição Federal]; 

 

Resolução TCU n.º 315/2020 [Dispõe sobre a elaboração de deliberações que 

contemplem medidas a serem tomadas pelas unidades jurisdicionadas no âmbito 

do TCU]; 

 

Súmula TCE-PI n.º 014 [Precedentes consolidados sobre Controle Interno].  
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