
 

 
    
 

NOTA AOS ASSOCIADOS 
 
 
ASSUNTO: Resultado da reunião com a presidente do TCE-PI, CONSELHEIRA 
LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS, objeto do Ofício nº18 de 26 de 
maio de 2021, ocorrida no dia 01 de junho. 
 
 

1. Propostas sugeridas a serem encaminhadas à ALEPI com o fito de alterar a 
Lei nº 5.673, de 1º de agosto de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos 
e Salários do Quadro Efetivo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

 
Resposta: A Conselheira informou que as propostas ainda não foram 
encaminhadas à Alepi,  que objetivo é compilar os vários normativos do TCE. 
Que iria levar a proposição de nossa Associação para os membros, no sentido 
de que “Somente os auditores de controle externo possam assumir as funções 
de confiança na Secretaria de Controle Externo do TCE-PI, assim 
aprimoraríamos o projeto iniciado pelo Dr. Paulo Ivan e, consequentemente, 
teríamos mais garantia de que não teríamos pessoas alheias à nossa categoria 
assumindo posições de destaque, via de consequência, fortaleceríamos, com 
isso, a área finalística do TCE.  
 
Quanto aos demais pontos:  
 
1. Jornada de Trabalho: Resposta:  trata-se somente de regulamentação, em 

especial aos profissionais da área de saúde, nada com relação a modificar 
o regime  nosso, atualmente em vigor: 30hs, com expediente corrido; 
   

2. Promoção automática – Nada a acrescentar em relação ao que o Dr. Paulo 
Ivan já tinha comentado. Apenas o TCE busca a regulamentação da 
promoção por merecimento com base em critérios: Cursos, meta e 
produtividade, a ser posteriormente regulamentado; 
 

3. Mudança na natureza da Gratificação de Desempenho: Resposta: A 
Presidente apenas ponderou que é prioridade número 1, regularizar o 
pagamento da mesma, com o real implemento na folha salarial, de forma 
que venha a impactar nos limites da LRF, não somente como está 
atualmente sendo feito, apenas remuneratório para efeito de Imposto de 
Renda e indenizatório, sem as devidas obrigações patronais. Contudo, 
prometeu que  todos os esforços da Gestão é no sentido de compensar os 
servidores nos valores líquidos que cada um vier a ser impactado, de 
forma, que nenhum servidor, tenha redução salarial. E acrescentou que 



isso não implica em excluir o pedido efetuado por nossa Associação, 
quanto às sugestões de melhorias salariais propostas.  Que alguns cálculos 
já foram efetuados pelos setores competentes e, logo que forem 
concluídos, com as devidas garantidas orçamentárias e fiscais, a 
Administração trabalha, dentro das possibilidades, para implementá-las. Na 
oportunidade pediu para nós acompanhássemos de perto com os setores 
competentes essas projeções.  
 

4. Disponibilização dos relatórios (acesso) com base na Resolução nº 249 do 
TCU. Resposta: Informou que levou a matéria ao Plenário porque é a 
presidente, mas não foi ela que motivou o ato, da mesma forma que tem 
levada as outras demandas. Pontuou que todos os membros votaram a 
favor. Contudo, a responsabilidade apenas recaiu sobre ela, porque é a 
presidente, mas tão logo o TCU alterar a sua regulamentação (Resolução 
TCU 249), a do TCE-PI será alterada. Finalizou pedindo compreensão de 
todos, apoio da Associação e que muitas coisas de sua Gestão, herdou de 
Administrações passadas.  
 

5. Em resumo, a Associação deixou explicito as nossas posições: Insatisfação 
quanto à ausência de participação na elaboração dessas proposições que 
trata de alterações no Plano de Cargos e Salários e dos pontos de 
discordância, bem como no prejuízo para carreira finalística de Controle 
Externo e na imagem do TCE-PI, no quesito Transparência dos atos nos 
processos em tramitação na Corte.  
 

6. Participaram da reunião os colegas auditores Marcos Vinícius – 1º Diretor 
de Desenvolvimento Profissional, Hélcio Matos – 1º Secretário, Érica – 
Representante do Conselho Fiscal e eu, José de Jesus C. da Cunha – 
Presidente. A todos, os meus agradecimentos.   
 

Aproveita a oportunidade para pedir aos colegas auditores de controle 
externo que participem e colaborem com as ações da Associação. Que 
façam uma reflexão sobre o papel de cada nessa empreitada.  
 
Peço a todos colaboração, compreensão, paciência e ponderação, pois 
estamos em um período excepcional, saindo de uma crise mundial, de 
dificuldades para todos: empresas, pessoas, Poder Público e sociedade de 
um modo geral.    
Analisem o que já conquistamos e o quanto foi difícil para cada um de nós 
chegar onde estamos e quão duro está sendo manter o que temos e os 
imensos desafios que teremos pela frente, o que, certamente, não será 
uma guerra de uma batalha só. Pelo contrário, é uma luta diária, a ser 
conquistada palmo a palmo.  

  



  
 

“UMA ASSOCIAÇÃO SOMENTE SE FAZ FORTE, COM A 

PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ASSOCIADOS 

NÃO HÁ VITÓRIA  SEM LUTA”   

 

 
Teresina, 03 de junho de 2021. 

 
JOSÉ DE JESUS CARDOSO DA CUNHA 

Auditor de Controle Externo 
                                     Presidente da AUD/TCE-PI 
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