
 

 

 

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 a todos os 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  a Corte de Contas, sem desmerecer as demais categorias da 

Casa, para garantir a eficiência e a eficácia na fiscalização da aplicação do 

dinheiro público, a efetiva participação da Associação nas decisões que lhes 

são afetas ainda é modesta, conforme prescreve o art. 5º, XXI da Constituição 

Federal. Contudo, já se observa um cenário, na atual gestão, mais favorável. 

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 dá sua parcela de cooperação, o que, indiscutivelmente, 

fortalece a instituição, além de potencializar as possibilidades de melhores 

resultados nas ações demandadas junto à gestão, que, direta ou indiretamente, 

por todos alcançados.  

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


 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 4º 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 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, deixando, assim, os gestores com 

todos os instrumentos necessários para barrar qualquer que fosse a iniciativa 

para aumentar ou onerar despesas em nome do equilíbrio fiscal.  

Graças a Deus, em vista do avanço da vacinação em massa paralela às 

medidas sanitárias em vigor com o apoio da sociedade, já se vislumbra um 

cenário bem mais animador com o controle da pandemia e um despertar nos 

indicadores econômicos. 

1) Ofício nº 35/2021 - AUD-TCE/PI, de Teresina, 13 de outubro de 2021, 
encaminhado ao TCE-PI para fins de melhor explanar as alterações 
propostas a cerca do PLO nº 210/202 encaminhado a ALEPI, com 
PLO nº 210-2021, aprovado na Sessão Plenária Administrativa nº 03 
de 2021, de 19 de julho de 2021, alterando a Lei 5.673 de 01 de 
agosto de 2007, que dispõe do Plano de Cargos e Salários do 
Quadro Efetivo de Pessoal dessa Corte de Contas; 



 

 

 

2) Ofício nº 36/2021 - AUD-TCE/PI, de Teresina, 18 de outubro de 2021, 

encaminha o nome da Auditora de Controle Externo Erika Barros da 

Silva Nunes em substituição ao Sr. Hélcio Alexandre Matos Gomes, 

anteriormente informado, para compor a Comissão de Prevenção e 

Enfrentamento do Assédio Sexual e da Discriminação;  

3) Ofício nº 37/2021 - AUD-TCE/PI, de Teresina, 27 de outubro de 2021, 

Moção de Agradecimento, extensivo a todos os demais membros e 

servidores partícipes, em vista de vossas colaborações no sentido de 

atender as nossas reivindicações salariais;  

4) Ofício nº 38/2021 - AUD-TCE/PI, Teresina, 10 de dezembro de 2021,  

encaminhado ao TCE para que seja avaliado a possibilidade de 

concessão de verbas salariais, a título de bonificação, a ser 

implementada em folha de pagamento nesse final de exercício de 2021, 

a fim de compensar parcela das perdas salariais reais acumuladas do 

período 2019 a 2021, observado as possibilidades orçamentária, fiscal e 

financeira; 

5) Ofício nº 039/2021, Teresina (PI), 15 de dezembro de 2021, vem 
REQUERER que a BANCADA D0 PIAUI NA CÂMARA FEDERAL, 
VENHA apoiar a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Auditoria 
de Controle Externo, que é articulada pela Associação Nacional dos 
Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC); 

6) Ofício nº 40/2021 - AUD-TCE/PI, de Teresina, 15 de dezembro de 2021, 
encaminhado ao TCE, Sugere: 1) elaboração de um levantamento da 
demanda real para aquisição de novos notebooks a fim de contemplar 
todos os servidores que atuam, em especial, na área finalística, com 
respeito às demais áreas, com consequente elaboração de um plano de 
aquisição (caso a instituição não disponha); 2) elaboração de um plano 
de reposição-substituição das máquinas existentes que estão obsoletas, 
com a vida útil vencida ou a vencer (computadores e demais 
equipamentos) 3) manutenção dos serviços de ar-condicionado, 
ventilação, iluminação, instalação, adaptação, reforma e restauração de 
bens, que sejam efetuados fora do horário normal de expediente, a 
exceção daqueles que não atrapalham a rotina normal dos servidores e 
os que necessariamente não podem ser realizados fora do horário de 
trabalho, a fim de não dificultar a rotina e ou trazer transtorno para os 
servidores.     

7) Ofício nº 41/2021 - AUD-TCE/PI, de  28 de dezembro de 2021, Solicitação 

ao TCE a fim de dá ciência ao Fundo de Previdência Social do Estado 

do Piauí - FUNPREV da aprovação e sanção da Lei nº 7.710, de 27 de 

dezembro de 2021, que revisou o vencimento dos servidores efetivos e 

demais categorias; 

https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/reportagem/antc-estabelece-oito-metas-institucionais-para-tribunais-de-contas/


 

 

 

8) Ofício nº 42/2021 - AUD-TCE/PI, de 28 de dezembro de 2021, Assunto: 

Ciência ao Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí - FUNPREV 

da aprovação pela Alepi e sanção pelo governador do Estado da Lei nº 

7.710, de 27 de dezembro de 2021, que revisou o vencimento dos 

servidores efetivos e demais categoria. 

 

9) NOTA AOS ASSOCIADOS, ASSUNTO: Resposta da Gestão do TCE-
PI, objeto do Ofício nº38 de 10 de dezembro de 2021. 

 
 

10) Como forma de contribuirmos com a ampla visibilidade e 

publicidade à sociedade sobre os resultados no desempenho de 

nossas atividades funcionais, em especial, na área de fiscalização, 

além de divulgação de ações administrativa da Associação e do 

TCE, foram realizados: 

 

 41 Resenhas - Produção e publicação por nossos colaboradores na 

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

produzidos pelos auditores de controle externo (processos com 

trânsito em julgado e medidas cautelas) no desempenho das 

atividades finalísticas; 

 41 Correções semântica, gramatical e ortográfica de resenhas 

produzidas; 

 1 Nota de informativo elaborada; 

 83 postagens no site da AUDTCE-PI (audtcepi.org.br); 

 47 Divulgações (storys); 

 10 Publicações – FEED. 

  

11) Visando promover a união, harmonia, coesão e solidariedade entre 
os associados e com entidades beneficentes e pessoas em 
situação de vulnerabilidade, desenvolveram diversas ações:  

 
 

 21 Cestas distribuídas de café da manhã entre os aniversariantes do 

período; 

 Doação de cestas básicas. 

 

 



 

 

 

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

ferramenta de divulgação das ações de controle externo e 

administrativas, desenvolveram as seguintes ações, incluso as 

preventivas; 

 

 Obtivemos no trimestre: 4699 visualizações, 3036 visitantes e 107 

publicações, representando uma pequena queda em relação aos meses 

de setembro, novembro e dezembro do ano de 2020, ainda assim, com 

um número de 5341 a maior no número de acessos em relação ao ano 

passado. 

ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO DO SITE: 
  

 Foram realizadas atualizações de Plugins 

 Foi realizado o Backup Geral do Site do servidor Web, com todo seu 
conteúdo, para um dispositivo de armazenamento local. 

 Verificação dos backups de dados realizado todas semanas no servidor 
Web. 

 Organização e readequação dos tamanhos das mídias. 

 Verificação e analises de possíveis tentativas de invasões através de 
comentários aos posts e e-mails. 

 E feito acompanhamento diário das atividades desenvolvidas pelos 
colaboradores, tais como: inserção de novos posts, possíveis ajustes em 
imagens, controle de acesso de usuários. 

 Agendamento e suporte técnico em reuniões remotas.  
 

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, resultados de julgamentos, processos concomitantes, além da 

divulgação de todas as ações administrativas e políticas associativas da 

entidade e do TCE, bem como matérias de utilidade pública.   

 

13) Cumprimento de todas as 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: contador, demais prestadores de 

serviços (secretária, redação, produção e divulgação de matérias 

e administração do site); 

 Pagamento às entidades associados: ANTC e FENASTC; 

 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, 27 de dezembro de 2021 

 

José de Jesus Cardoso da Cunha 

Auditor de Controle Externo 

Presidente da AUDTCE-PI 
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