
 
 

 
 

NOTA AOS ASSOCIADOS 
 

Assunto: Pedido de inscrição de auditor de controle externo para vaga de 
indicação do Poder Legislativo no processo de escolha para conselheiro do 
TCE-PI e outros assuntos de interesse da categoria 

 
O Presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de 

Contas do Estado do Piauí – AUD/TCE-PI, com fundamento no art. 28, I, do Estatuto 

que rege a entidade, depois de tomadas as medidas sugeridas em Assembleia Geral 

em 20 de agosto e, posteriormente, deliberação da Diretoria em 25 de agosto de 2021,  

comunica a todos os associados que foi  efetuado o pedido de  inscrição do auditor de 

controle externo, José de Jesus Cardoso da Cunha, junto à Secretaria Geral da Mesa 

da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí para concorrer a 01 (uma) vaga ao 

cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí,.    

Outrossim, oportunamente, comunicamos que após audiência realizada com a 

Sra. Presidente do TCE-PI, Conselheira Lilian após a mesma ter conversado com o Sr. 

Governador, a fim de dá respostas aos diversos pedidos efetuados por essa 

Associação, pertinente à política salarial e outros de interesse da categoria, assim se 

manifestou:  

1) Regulamentação do auxílio-transporte; 

Resposta: Ponderou que em vista da matéria está sendo questionada judicialmente, 

pediu para nossa associação levantar dados sobre como é feito nos 

Tribunais de Contas do Nordeste e somente após, iria falar novamente 

com os conselheiros para rediscutir o assunto. 

2) Revisão salarial, incluso o auxilio-qualificação; 

Resposta: Disse que acha justo e não vai medir esforços para conceder no exercício 

de 2022, na medida das possibilidades orçamentárias, fiscal e financeira. 

3) Incorporação da GD na remuneração dos servidores; 

Resposta: Falou que é prioridade para o início do ano a fim de regularizar a situação 

fiscal do TCE, além de ser um fator de estimulo para as aposentadorias 

dos servidores. 

4) Pagamento das substituições; 

Resposta: Acatou o pedido motivado pela Associação, de forma parcial, na medida em 

que concordou com o pagamento das substituições partir de 10 dias.   

Atenciosamente.   



 
 

 

Teresina, 27 de agosto de 2021. 
 

JOSÉ DE JESUS CARDOSO DA CUNHA 
Auditor de Controle Externo 

                                     Presidente da AUD/TCE-PI 
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