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RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 1.603/07 , de 13 de dezembro de 2007. 
 
 
 
 

Dispõe sobre o informativo Obras Web - 
contratação e execução de obras e serviços de 
engenharia -, altera as Resoluções n.os 1.276 e 1.277 
de 16 de dezembro de 2004 e dá outras 
providências.   

                 
 
 
 
                                                          

DO INFORMATIVO SOBRE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 
 

Altera as Resoluções 1.276 e 1.277, de 16 de dezembro 
de 2004, e dá outras providências. 

 
 
 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 
atribuições constitucionais, legais e regulamentares, 
 
 

 
         Considerando que, nos termos do disposto no art. 31, §§ 1º, 2º e 3º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 32, §§ 1º e 2º, da Constituição 
Estadual, e arts. 1º, 2º, 28 e 29 da Lei nº 4.721, de 27/07/94, compete ao Tribunal 
de Contas exercer o Controle Externo sobre as contas  estaduais e municipais; 
 
         Considerando que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Estado e dos Municípios, bem como de seus órgãos e 
entidades, é exercida pela Assembléia Legislativa e Câmara de Vereadores, 
mediante Controle Externo, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do 
Piauí, e pelo sistema de Controle Interno de cada Poder, em conformidade com a 
Constituição Federal (arts. 70 e 71) e Constituição Estadual (arts. 85 e 86 inciso 
IV), abrange a legalidade, legitimidade e os aspectos da economicidade, 
eficiência, eficácia e efetividade; 
 
         Considerando a importância da qualidade nas informações remetidas pelos 
jurisdicionados municipais e estaduais a este Tribunal de Contas, substituindo 
sempre que possível os documentos originais por relatórios sintéticos, sem 
prejuízo da fidedignidade e confiabilidade das informações; 



 

Estado do Piauí 
Tribunal de Contas 

1899 • 2004 - Teresina-PI

TRIBU NAL 
DE CONTAS 
D O ESTA DO 

D O P IAUÍ

 
 

 2

 
         Considerando que somente através de crescente informatização poderá o 
Tribunal de Contas realizar um trabalho mais objetivo e atualizado de 
fiscalização, mediante a análise do grande volume de informações relativas às 
administrações municipal e estadual; 
 
         Considerando, finalmente, a disposição contida no art. 4º, combinado com o 
art. 7º, § 1º, da Lei nº 4.721, de 27-07-94, que confere poder regulamentar ao 
Tribunal de Contas, na esfera de sua competência e jurisdição, podendo, em 
conseqüência, expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas 
atribuições e sobre a organização, forma e prazo dos processos que lhe devam ser 
submetidos, obrigando o seu cumprimento, sob pena de responsabilidade; 

 
 
 

RESOLVE: 
 
 

 Art. 1º  A Administração direta, autárquica, fundacional, fundos especiais, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e toda e qualquer entidade 
controlada direta ou indiretamente pelo Estado e Municípios preencherão, 
obrigatoriamente, formulário eletrônico no sistema denominado OBRAS WEB, 
informando os dados do contrato, situação física e financeira das obras licitatadas 
contratadas, paralisadas e em andamento a cada mês até seu encerramento, de 
acordo seqüência e rotina especificada nesta resolução e nos formulários 
disponibilizados na página do Tribunal de Contas, conforme detalhamento  
abaixo. 

Parágrafo único: Deverão ser informados todos os itens obrigatórios 
constantes dos formulários eletrônicos. 
  
Art. 2º. O informativo sobre execução de obras e serviços de engenharia, a partir 
de março de 2008, só poderá ser feito, por meio eletrônico através do 
preenchimento e envio de formulário disponibilizado na página do TCE – PI 
(www.tce.pi.gov.br), denominado obras WEB. 
 
Art. 3º. O preenchimento eletrônico das informações sobre as obras e serviços de 
engenharia licitadas, contratadas,  em andamento e  paralisadas, a cada mês,  
deverá ocorrer: 

I. quando do início da obra, no respectivo mês de referência; 

II. nos meses subseqüentes ao mês em que foi informado sobre o início da 
obra, a partir do primeiro dia útil do  mês de referência e consolidadas 
mês a mês até a data do recebimento definitivo ou a declaração de seu 
encerramento; 

III. as informações relacionadas a cada mês deverão ser encerradas no 
sistema em até sessenta dias consecutivos a partir do último dia do 
respectivo mês; 
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IV. a partir da data especificada no item anterior, será  devido multa por dia 
de atraso, quando do fornecimento de informações fora do prazo 
estipulado neste artigo, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. o mesmo valor de multa diária será aplicado quando for detectado, em 
inspeções e auditorias, informações de execução de obras não 
cadastradas no sistema; 

§ 1º  Para efeito desta resolução, define-se mês de referência o período  
correspondente ao mês do ano em que ocorreram fatos e atos 
administrativos relacionados à execução de obras e serviços de 
engenharia,  cuja responsabilidade de pagamentos, fiscalização, 
orientação transferência, aplicação e gestão de recursos financeiros 
públicos estejam a cargo de órgão ou entidade sob a jurisdição 
deste Tribunal de Contas.  

§ 2º  Considerar-se-á o início da obra ou serviço de engenharia, a data da 
emissão da ordem de serviço ou documento equivalente, se esta 
não for emitida, qual seja: data do empenho, data do primeiro 
pagamento constante do recibo ou nota fiscal, data da  assinatura do 
contrato, da carta contrato ou outro documento, que deverá ser 
devidamente identificado;  

 
§3º   No caso de obras paralisadas, deverá constar, em campo específico, 

no mês de referência, a informação de que a mesma foi paralisada, 
e em campo de observações as circunstâncias que fundamentaram a 
paralisação; 

 
§4º  Até seu reinício, a informação de que a mesma se encontra 

paralisada, deverá ser repetida  a cada mês; 
 

Valor da obra e serviços de engenharia Valor da Multa 

Até R$ 80.000,00 10 UFR 

Acima  R$ 80.000,00 até R$ 800.000,00 20 UFR 

Acima de R$ 800.000,00 50 UFR 
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§5º    Responderá pelas multas previstas nos incisos IV, V   deste artigo o 
gestor do órgão ou entidade  responsável pela aplicação dos 
recursos; 

 
§6º  Ao servidor responsável pelo fornecimento das informações 

previstas nesta resolução, identificado na forma do inciso VI, será 
aplicado  a multa de 50%  do valor previsto no inciso IV, quando 
do não fornecimento das informações ou o seu fornecimento fora 
do prazo estipulado nesta resolução; 

 
§7º  É facultado ao ente da administração anexar no formulário eletrônico 

documento de medição, projetos, especificações, contratos, 
pareceres técnicos e  anexos, se houver, em arquivo único, para 
disponibilização ao público e a este tribunal; 

 
VI – O preenchimento das informações constante do sistema somente 

poderá ser realizado por servidor formalmente autorizado pelo 
gestor do órgão entidade. Para tanto, deverá ser encaminhado ao 
TCE, ofício solicitando cadastramento de senha de acesso e 
identificando o responsável pelo fornecimento das informações, 
com identificação de nome, CPF e e-mail; 

 
Art. 4º O Tribunal poderá solicitar dos jurisdicionados, quando da realização de 
inspeções e auditorias, qualquer documento para apresentação, no prazo de 15 
dias, sob pena de multa por dias de atraso na apresentação, podendo os mesmos 
ser solicitados diretamente pelo Auditor Fiscal de Controle Externo responsável 
pelo processo. 
 
Art. 5º. Ficam revogados, a partir primeiro de março de 2008, os incisos  XXI, 
XXII e XXIII do artigo 2º e alíneas m, n e  o do artigo 19 e anexos XI, XII e XIII  
da Resolução 1276, de 16 dezembro de 2004, e  os incisos XX do artigo 2º, 
incisos XIV do artigo 6º, incisos XVII do artigo 24 e anexos XIII, XIV e XV da 
Resolução nº 1276, de 16 de dezembro de 2004. 

 
Art. 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Sala das Sessões do Tribunal de  Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 13 
de dezembro de 2007. 

 



 

Estado do Piauí 
Tribunal de Contas 

1899 • 2004 - Teresina-PI

TRIBU NAL 
DE CONTAS 
D O ESTA DO 

D O P IAUÍ

 
 

 5

 
Cons. Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco – Presidente 
 
 
 
Cons. Sabino Paulo Alves Neto 
 
 
 
Cons. Luciano Nunes Santos 
 
 
 
Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva 
 
 
 
Consª . Waltânea Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga 
 
 
 
Cons em exercício Jaylson Fabianh Lopes Campelo 
 
 
 
 
Fui presente, José Araújo Pinheiro Júnior – Procurador Geral junto ao TCE/PI 
 

 
 
 

 
 


