
 

 

 

MENSAGEM AOS ASSOCIADOS 
 

 
A Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas 

do Estado do Piauí - AUD-TCE/PI vem informar que busca o fiel cumprimento 
do estatuto, bem como assistir aos associados, judicial e extrajudicialmente, 
objetivando, promover a união, a harmonia, coesão e a solidariedade entre 
os associados e destes com a entidade, no sentido de manter a unidade e 
representatividade da classe, cabendo, dar o necessário amparo às juntas 
pretensões de seus afiliados (ativos e inativos), solidarizando-se nos 
movimentos tendentes a melhorar as suas condições de vida, além de 
propugnar por uma perfeita ética profissional no sentido de manter e elevar o 
conceito da classe. 

A carreira de auditor de controle externo concorre para a consolidação 
de um dos pilares do regime republicano, que é obrigação de prestar 
contas e, na forma da lei, dos recursos públicos administrados. 

Por definição, o Auditor de Controle Externo é o agente público 
ocupante de cargo efetivo, concursado original e especificamente para 
atividade exclusivamente de Estado, de natureza finalística de controle 
externo, de complexidade e responsabilidade de nível superior, relativas à 
titularidade das atividades indissociáveis e privativas do planejamento, 
coordenação e execução de auditorias, inspeções, instruções 
processuais e demais provenientes de fiscalização de competências dos 
Tribunais de Contas. 

Apesar do trabalho diário dos auditores de controle externo ser 

indispensável, sem desmerecer as demais categorias da Casa, para garantir a 

eficiência e a eficácia na aplicação do dinheiro público, a efetiva participação 

da Associação junto ao Poder Público nas decisões que lhes são afetas, 

conforme foi assentado no art. 5º, XXI da Constituição Federal, ainda é 

modesta, mas já se observa um cenário favorável, mas concatenado com 

realidade contemporânea.  

E para finalizar, faz-se necessário mencionar, no sentido de que cada 

associado reflita sobre a importância do seu papel junto a sua entidade 

representativa, como contribuição para consolidação do Estado de Direito.  

A Associação motiva-se por dever de prerrogativa e, não representa um 

fim em si mesmo. Busca, incansavelmente, a defesa dos seus associados, 

cabendo a todos sua parcela de cooperação, o que, indiscutivelmente, fortalece 

a instituição, além de potencializar as possibilidades de melhores resultados 

demandados, que são, direta ou indiretamente, por todos comungados.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 2º TRIMESTRE 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

CAROS COLEGAS AUDITORES, a nossa Associação vem, apesar de 

todas as dificuldades, cumprindo a sua missão: organizar, unir e buscar a 

valorização da classe haja vista ser uma categoria de servidores extremamente 

importante para o controle, acompanhamento e avaliação da efetividade, 

eficácia e economicidade dos gastos na esfera pública estadual e municipal do 

Piauí.  

A pandemia que acometeu o mundo inteiro gerou graves consequências 

nos cenários políticos, sociais e fiscal de todos os países, repercutindo em 

todos os Estados e Municípios Brasileiros, afetou de forma drástica os setores 

público e privado com as crises sanitárias e na saúde pública, ocasionando 

ainda mais a crise fiscal que o Brasil já estava envolvido.   

 Nesse cenário, o Governo Federal editou a LC nº 173/2020, no sentido 

de socorrer os Entes federativos do Brasil, possibilitando uma ajuda financeira, 

mas também trouxe a sua cota de sacrifício, ao já cambaleante servidor 

público, uma vez que praticamente congelou os salários em 2020-2021 e todo 

e qualquer ato que intencionasse aumentar o gasto público - exceto os das 

carreiras que estão na linha de frente do combate à pandemia. Contudo, com o 

avanço da vacinação em massa paralela aos medidas sanitárias em vigor, já se 

vislumbra um cenário mais animador com o controle da pandemia e um 

despertar dos indicadores econômicos.  

RESUMO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1) Assembleia Geral realizada em 19 de abril para fins de confirmação de 

legitimidade Pedido Judicial (Ação de Trabalho de servidor ou 

dependente especial,  Ação da Covid e Resolução nº 14-2020); 

2) Participação da programação virtual da semana do auditor de controle 

externo realizada de 27 a 30 de abril; 

3) Ofício encaminhado para DGP, para fins de implementação na folha de 

pagamento, de consignação de servidores Plano de Saúde Unimed 

Odonto Ltda.; 



 

 

 

4) Assembleia Geral para tratar de contratação de Plano de Saúde Unimed 

Odonto Ltda.; 

5) Assembleia Geral para tratar de alterações no Plano de Cargos e 

Salários sugerida pela Diretoria Administrativa do TCE;  

6) Assembleia Geral para tratar de publicidade dos relatórios elaborados 

pelo TCE; 

7) Participação 1º Seminário de Auditores de Controle Externo do 

Nordeste; 

8) Participação em live para lançamento pelo TCU e CGU do Programa de 

Combate a Corrupção no Piauí;  

9) Reunião com a Rede de Controle para tratar da publicidade dos 

relatórios realizados pelo TCE-PI;  

10) Contratação de Plano Unimed Saúde e Odonto Ltda; 

11) Ofício nº 14 2021, SOLICITAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA FINS DE 

TRATAR DE MATÉRIA RELACIONADA À POLITICA SALARIAL - AUD-

TCE/PI;  

12) Ofício S/N, SUGESTÕES DE PROPOSTAS DE POLÍTICAS DE 

PESSOAL PARA ANÁLISE E IMPLEMENTO A PARTIR DO 

EXERCÍCIO DE 2022;  

13) Ofício nº 15, SOLICITAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO I SEMINÁRIO DOS 

AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DO NORDESTE DO BRASIL 

E III SEMINÁRIO DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DO 

TCE-CE;  

14)  Oficio 016/2021, SOLICITAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO NA FOLHA DE 

DESCONTO DE ASSOCIADOS DO PLANO DE SAÚDE COM 

EMPRESA UNIMED ODONTO; 

15) Ofício nº 17/2021, PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO DE 

DISPONIBILIZAÇÃO DOS RELATÓRIOS; 

16) Ofício nº 18/2021 - AUD-TCE/PI, Propostas sugeridas a serem 

encaminhadas à Assembleia Legislativa com o fito 

de alterar a Lei nº 5.673, de 1º de agosto de 2007, que dispõe sobre o 

Plano de Cargos Salários do Quadro Efetivo de Pessoal do Tribunal de 

Contas do Estado do Piauí;  

17) Ofício nº 19/2021, Moção de agradecimento no tocante ao exercício 

das funções de confiança, no âmbito da Secretaria de Controle 

Externo, ser apenas conferido privativamente aos ocupantes dos 

cargos de auditores de controle externo do TCE-PI;   

18) Ofício 020/21 PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DA 

INSTRUÇÃO E DA SELEÇÃO DOS PROCESSOS 



 

 

 

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO 

TCE-PI; 

19) Ofício 21 SOLICITAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DAS 

MINUTAS DE RESOLUÇÃO REF. AOS PEDIDOS 

DE VERBAS INDENIZATÓRIAS 01 E 02 (PEÇA 

01) PARA APRECIAÇÃO PELA CORTE DE 

CONTAS REF. AO PROCESSO 006912/2021; 

20) Ofício 022/21 PROPOSTA DE ATO NORMATIVO - ALTERAÇÃO 

DA FORMA DE CÁLCULO E PAGAMENTO DE 

SUBSTITUIÇÕES NO ÂMBITO DO TCE/PI 

(ENVIADO EM 25/06/2021);  

21) EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 06/2021, REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

DIRETORIA COM OS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO NO 

TCE-PI; 

22) NOTA AOS ASSOCIADOS, ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA COM OS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO QUE 
OCUPAM FUNÇÃO DE CONFIANÇA NO TCE-PI OCORRIDA EM 15 
DE JUNHO DE 2021 (EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 05/2021); 

23) EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 05/2021, REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

DIRETORIA COM OS AUDITORES DE CONTROLE 

EXTERNO QUE OCUPAM FUNÇÃO DE CONFIANÇA NO TCE-PI; 

24) NOTA AOS ASSOCIADOS,  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;  

25) EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 04/2021, REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

DIRETORIA COM OS AUDITORES DE CONTROLE 

EXTERNO QUE OCUPAM FUNÇÃO DE CONFIANÇA; 

26) Participação Reunião Ordinária à distância, realizada no dia 31 de 

maio de 2021, EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 02/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA 

ANTC.  

 

27) Como forma de darmos a mais ampla visibilidade à sociedade sobre os 

nossos resultados na atividade de fiscalização, divulgação de ações 

administrativas do TCE bem como da própria associação, foram 

realizados: 

 



 

 

 

 39 Resenhas - Produção e publicação por nossos colaboradores na 

página da associação (audtcepi.org.br), pertinentes aos relatórios 

produzidos pelos auditores de controle externo (processos com 

trânsito em julgado e medidas cautelas) no desempenho de suas 

atividades finalísticas; 

 41 Correções semântica, gramatical e ortográfica de resenha; 

 2  Elaborações de informativos; 

 47 Divulgações storys; 

 97 Compartilhamentos de matérias no site; 

 12 Publicações – FEED. 

  

28) Visando promover a união, a harmonia, a coesão e a solidariedade entre 
os associados e destes com a entidade, no sentido de manter a unidade 
e a representatividade da classe, além de outras ações sociais em vista 
da pandemia; 

 
 11 Cestas de café da manhã distribuídas entre os aniversariantes de 

cada mês; 

 Distribuição de presente aos associados em comemoração a Páscoa; 

 Distribuição de cestas básicas para os colaboradores terceirizados do 

TCE da empresa SELETV; 

 Encaminhamento de coroas de flores em vista de falecimento de 

familiares de auditores de controle externo. 

Visando melhor aparelhar a nossa sala, adquiremos: 

 Uma TV de 32 polegadas para facilitar as reuniões virtuais; 

 Um frigobar para melhoria do conforto para os colaboradores e 

associados.   

  

29) No tocante ao nosso site https://www.audtcepi.org.br/,  a maior 

ferramenta de divulgação das ações de controle externo e 

administrativas; 

 

ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO  

 

 Obtivemos no trimestre, 5832 visualizações, 2391 visitantes e 125 

publicações, representando, respectivamente, um aumento de 

53,83%, 100% e 71,23% em relação ao mesmo período do ano 

passado; 



 

 

 

 Foram realizadas atualizações de Plugins; 

 Foi realizado o Backup geral do site do servidor Web com todo o 

seu conteúdo para um dispositivo de armazenamento local; 

 Verificação de Backup semanalmente no servidor; 

 Verificação e análises de possíveis tentativas de invasões através 

de comentários nos posts e e-mails; 

 Anti –span bloqueados: 580; 

 Ataques mal intencionados bloqueados: 83.737; 

 Verificação diária das atividades desenvolvidas pelos 

colaboradores, tais como inserção de novos posts, possíveis 

ajustes em imagens e controle de acesso de usuários; 

 Controle e otimização de imagens e arquivos estáticos.  

 

Nesse limiar, temos envidado todos os esforços no sentido de 

manter uma página sempre atualizada com conteúdos atrativos voltados 

para o controle externo e de interesse coletivo, dando ênfase aos 

processos iniciais de fiscalização e resultados de julgamentos e 

processos concomitantes, além da divulgação de todas as ações 

administrativas e políticas associativas.  

 

30) Cumprimento das obrigações de gestão fiscal, trabalhista e 

previdenciária da secretaria, passeiros e prestadores de serviço: 

 

 Plano de Saúde UNIMED; 

 Plano de Saúde Unimed Odonto;  

 Prestadores de serviços: advogados, contadores e demais 

prestadores de serviços (secretaria, redação, produção e 

divulgação de matérias e administração do site); 

 Pagamento às entidades associados: ANTC. 

 Pagamento dos encargos da secretária junto ao Fundo de 

Garantida por Tempo de Serviço, INSS e PIS.   

  



 

 

 

E, para finalizar, a AUD/TCE-PI reafirma os compromissos com todos os 

associados ativos e inativos no sentido de organizar, valorizar, unir e buscar 

todos os seus direitos, sempre procurando exercer com zelo os seus deveres 

por ser uma categoria extremamente importante para o controle, 

acompanhamento e avaliação da efetividade, eficácia e economicidade dos 

gastos na esfera pública Estadual e Municipal do Estado do Piaui.  

Teresina, 20 de julho de 2021. 

 

José de Jesus Cardoso da Cunha 

Auditor de Controle Externo 

Presidente da AUDTCE-PI 
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