
 

Estado do Piauí 

Tribunal de Contas 
 

 
 

 1 

RESOLUÇÃO nº 18/11, de 11 de novembro de 2011. 

 

Dispõe sobre a instituição do Diário Oficial 
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do 
Piauí. 
 
 

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das competências 

que lhe conferem o art. 86 da Constituição do Estado do Piauí. 
 
 

Considerando o disposto no art. 114, da Lei n º 5.888, de 19 de agosto de 2009, 
que remete ao Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado a disposição sobre as 
formas de comunicação dos atos e a contagem dos prazos processuais; 

  
Considerando o disposto no art. 266 da Resolução nº 13/2011 – Regimento 

Interno do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que determina seja disciplinado, mediante 
ato normativo, o uso de meio eletrônico na tramitação de processos de atos e transmissão 
de peças processuais; 

 
Considerando a Lei Federal nº 11.419 de 19 de dezembro de 2006, que versa 

acerca da informatização do processo judicial; 
 
Considerando a necessidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí de 

dispor de meio oficial para a publicação dos atos processuais e administrativos, tornando-a 
mais ágil e econômica; 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Fica instituído o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, como 

órgão oficial e único veículo de publicação, divulgação e comunicação oficial dos atos 
processuais, administrativos e de comunicações em geral do Tribunal de Contas do Estado 
do Piauí. 

 
§1º O Diário Oficial Eletrônico substitui integralmente as versões impressas no 

Diário Oficial do Estado e Diário de Justiça, e passa a ser veiculado gratuitamente na rede 
mundial de computadores – Internet, no sítio www.tce.pi.gov.br, a partir de 04 de janeiro de 
2012. 

 
§2º Os atos processuais, administrativos e comunicações em geral do Tribunal 

de Contas do Estado serão publicados no Diário Oficial do Estado e no Diário de Justiça até 
o final do exercício de 2011. 

 
 

http://www.tce.pi.gov.br/


 

Estado do Piauí 

Tribunal de Contas 
 

 
 

 2 

Art. 2º A publicação atenderá os requisitos de autenticidade, integridade, 
validade jurídica e interoperabilidade da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – 
Brasil. 

 
Parágrafo único. A Presidência poderá designar servidores, titulares e 

substitutos, para assinatura digital do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal. 
 
 
Art. 3º O Diário Oficial Eletrônico será publicado diariamente, de segunda a 

sexta-feira, exceto nos feriados nacionais e locais, bem como nos dias em que, mediante 
divulgação, não houver expediente. 

 
Parágrafo único. Poderá ocorrer a veiculação de edição extraordinária, inclusive 

em finais de semana e feriados. 
 
 
Art. 4º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação no Diário Oficial Eletrônico. 
 
Parágrafo único. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que 

seguir ao considerado como data da publicação. 
 
 
Art. 5º Após a disponibilização do Diário Oficial Eletrônico, os documentos não 

poderão sofrer modificações ou supressões, devendo as eventuais retificações de 
documentos constar de nova publicação.  

 
 
Art. 6º A responsabilidade pelo conteúdo material remetido à publicação é da 

unidade que o produziu. 
 
Parágrafo único. Cabe à unidade produtora o encaminhamento das matérias 

para a Secretaria das Sessões para publicação no Diário Oficial Eletrônico. 
 
 
Art. 7º Cabe à Secretaria das Sessões a organização das matérias para 

publicação, divulgação e a edição do Diário Oficial Eletrônico. 
 
 
Art. 8º Compete à Diretoria de Tecnologia da Informação a manutenção e o 

pleno funcionamento dos sistemas informatizados, bem como a responsabilidade pelas 
cópias de segurança do Diário Oficial Eletrônico. 

 
§ 1º As edições do Diário Oficial Eletrônico serão permanentemente 

disponibilizadas no sítio do tribunal de Contas na Internet. 
 
§ 2º As publicações no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, para fins 

de arquivamento, serão de guarda permanente. 
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Art. 9º Ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí se reservam os direitos 
autorais e de publicação do Diário Oficial Eletrônico, ficando autorizada sua impressão, mas 
não a sua comercialização. 

 
 
Art. 10º Até a data prevista no § 1º do art. 1º, por meio de inserções no Diário 

Oficial do Estado, no Diário de Justiça e no Diário dos Municípios, o Tribunal de Contas do 
Estado dará ampla divulgação, especialmente às unidades jurisdicionadas, sobre a 
implantação do Diário Oficial Eletrônico e a data em que passará a ser disponibilizado 
exclusivamente por meio do seu sítio na Internet. 

 
 
Art. 11º Ato da Presidência disponibilizará os prazos para remessa das matérias 

para publicação, o horário de disponibilização das edições do Diário Oficial Eletrônico no sítio 
do Tribunal de Contas e outros eventuais aspectos operacionais. 

 
 
Art. 12º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal de 

Contas. 
 
 
Art. 13º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 11 de novembro 
de 2011. 
 
 
Cons. Joaquim Kennedy Nogueira Barros – Presidente 
 
 
Cons. Luciano Nunes Santos 
 
 
Cons. Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco 
 
 
Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva 
 
 
Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga 
 
 
Cons. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho 
 
 
Fui presente: Márcio André Madeira de Vasconcelos – Sub-Procurador-Geral do Ministério 
Público de Contas. 


