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Estado do Piauí 
Tribunal de Contas 

1899 •  2006 - Teresina-PI

TRIBUNAL 
DE CONTAS 
DO ESTADO 

DO PIAUÍ

 
RESOLUÇÃO n.º 2.078/2008, de 04 de dezembro de 2008. 

 
Altera dispositivos da Resolução nº 1.604/07. 

 
 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando a disposição contida no art. 9º da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 

2005, que trata da fiscalização contábil, operacional e patrimonial dos consórcios públicos pelo 
Tribunal de Contas, 
 Considerando a Decisão nº 539/08, da sessão plenária nº 36, de 11 de setembro de 2008, que 
determina que seja incluído no rol de documentos exigidos ao gestor do FUNDEB o Parecer do 
Conselho Estadual de Educação, 
 Considerando a necessidade de ajustes para adequar a Resolução à realidade atual, visando 
incluir normas sobre as prestações de contas das organizações do terceiro setor,  

 
R E S O L V E : 

 
Art. 1º Os dispositivos da Resolução nº 1.604/07 abaixo enumerados passam a vigorar com 

as seguintes alterações: 
 
Art. 2º ........................................................................................................................................ 
§ 1º A Secretaria de Educação, além dos documentos indicados no caput deste artigo e seus 

incisos, deverá encaminhar: 
I – No mês de janeiro, a cópia do Plano Estadual de Educação e alterações, quando houver, 

com a respectiva aprovação do Conselho Estadual de Educação; 
II – Mensalmente, demonstrativo de repasse às escolas estaduais, eletronicamente em 

planilha Excel, consolidado por gerência regional, contendo as seguintes informações: nome da escola 
e CNPJ, supervisão a que se subordina, município e valor repassado. 

§ 2º............................................................................................................................................... 
§ 3º.............................................................................................................................................. 
I - ................................................................................................................................................ 
II - .............................................................................................................................................. 
a) ................................................................................................................................................. 
b) suprimido; 
c) ................................................................................................................................................. 
d) ................................................................................................................................................. 
e) ................................................................................................................................................. 
f) ................................................................................................................................................. 
III - .............................................................................................................................................. 
§ 4º .............................................................................................................................................. 
§ 5º .............................................................................................................................................. 
§ 6º .............................................................................................................................................. 
§ 7º .............................................................................................................................................. 
 
Art. 5º ......................................................................................................................................... 
I - ................................................................................................................................................ 
II - balanços gerais (art. 101 da Lei Federal nº 4.320/64, ou outra que vier a substituí-la); 
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III - ............................................................................................................................................. 
IV - ............................................................................................................................................ 
V - ............................................................................................................................................... 
VI - ............................................................................................................................................. 
VII - ............................................................................................................................................ 
VIII - ........................................................................................................................................... 
IX - ............................................................................................................................................. 

 
Art. 7º ......................................................................................................................................... 
I - ................................................................................................................................................ 
II - demonstrações financeiras (art. 176 da Lei Federal nº 6.404/76, ou outra que vier a 

substituí-la) acompanhadas de: 
a) .............................................................................................................................................. 
b) ............................................................................................................................................. 
III - ............................................................................................................................................ 
IV - ............................................................................................................................................ 
V - .............................................................................................................................................. 
VI - ............................................................................................................................................. 
VII - ............................................................................................................................................ 
VIII - ........................................................................................................................................... 
IX - ............................................................................................................................................. 
 
Art. 11 ......................................................................................................................................... 
I - ................................................................................................................................................ 
II - ............................................................................................................................................... 
III - .............................................................................................................................................. 
IV - ............................................................................................................................................. 
V - ............................................................................................................................................... 
VI - ............................................................................................................................................. 
VII - ............................................................................................................................................ 
VIII - .......................................................................................................................................... 
IX - ............................................................................................................................................. 
X - ............................................................................................................................................... 
XI - ............................................................................................................................................. 
XII - ............................................................................................................................................ 
XIII - cópia dos extratos das contas de aplicação financeira que demonstrem efetivamente o 

rendimento líquido auferido e saldo do mês; 
XIV - .......................................................................................................................................... 
XV - ............................................................................................................................................ 
XVI - ........................................................................................................................................... 
XVII - ......................................................................................................................................... 
XVIII - ........................................................................................................................................ 
XIX - ........................................................................................................................................... 
XX - ............................................................................................................................................ 
 
§ 1º Além dos documentos acima indicados, a unidade de saúde enviará, juntamente com a 

prestação de contas do mês de dezembro, a relação dos prestadores de serviços, com as respectivas 
funções e valores recebidos (anexo XXIV). 

§ 2º ............................................................................................................................................. 
I – relação dos prestadores de serviços, mirins, estagiários, bolsistas e outros, com as 

respectivas funções e valores recebidos; 
II – relação dos servidores que recebem produtividade, com as respectivas funções e valores 

recebidos; 
III - ............................................................................................................................................. 
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§ 3º As Unidades de Saúde localizadas no interior do Estado deverão manter cópia da 
documentação relativa aos processos licitatórios na sede da Secretaria da Saúde. 

 
Art. 14 ......................................................................................................................................... 
I - ................................................................................................................................................ 
II - ............................................................................................................................................... 
III - .............................................................................................................................................. 
IV - ............................................................................................................................................. 
V - .............................................................................................................................................. 
VI - cópia dos extratos das contas de aplicação financeira que demonstrem efetivamente o 

rendimento líquido auferido e saldo do mês; 
VII - ............................................................................................................................................ 
VIII - ........................................................................................................................................... 
IX - ............................................................................................................................................. 
X - .............................................................................................................................................. 
XI - parecer do Conselho Estadual do FUNDEB. 
 
Art. 16 ........................................................................................................................................ 
I - ................................................................................................................................................ 
II - balanços gerais do Estado (art. 101 da Lei Federal  nº 4.320/64, ou outra que vier a 

substituí-la), acompanhados da: 
a) .............................................................................................................................................. 
b) ............................................................................................................................................ 
III - ............................................................................................................................................. 
IV - ............................................................................................................................................. 
V - ............................................................................................................................................... 
VI - ............................................................................................................................................. 
 
Art. 28 O Estado do Piauí aplicará anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, 

não menos que 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências. 

Parágrafo único. .......................................................................................................................... 
 
Art. 29 Para efeito desta norma consideram-se como despesas de manutenção e 

desenvolvimento da educação básica pública aqueles recursos empregados na remuneração e 
aperfeiçoamento dos profissionais da educação, na aquisição de material didático e no transporte 
escolar, bem como os utilizados em ações relacionadas à aquisição, manutenção e ao funcionamento 
das instalações e dos equipamentos necessários ao ensino, ao uso e manutenção de bens e serviços, 
dentre outras despesas, conforme art. 70 da Lei 9.394/96. 

I – suprimido; 
II – suprimido; 
III – suprimido; 
IV – suprimido; 
V – suprimido; 
VI – suprimido; 
VII – suprimido; 
VIII – suprimido; 
IX – suprimido; 
X – suprimido; 
XI – suprimido; 
§ 1º suprimido 
§ 2º suprimido 
Parágrafo único. Não constituirão despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 

aquelas elencadas no art. 71 da Lei 9.394/96. 
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Art.30 Não poderá compor o percentual estabelecido no caput do art. 28, as despesas 

empenhadas e não pagas no exercício financeiro, exceto se comprovado saldo financeiro depositado 
em conta bancária vinculada ao Fundo. 

I – suprimido; 
II – suprimido; 
III – suprimido; 
IV – suprimido; 
V – suprimido; 
VI – suprimido; 
VII – suprimido; 
VIII – suprimido; 
IX – suprimido; 
§ 1º suprimido 
§ 2º suprimido 
Parágrafo Único. As despesas não acobertadas pelo caput deste artigo serão consideradas 

como aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino somente no exercício e no montante que 
forem efetivamente pagas. 

 
Art. 33 ....................................................................................................................................... 
a) ............................................................................................................................................... 
b) suprimida; 
c) ................................................................................................................................................ 
d) ................................................................................................................................................ 
e) ................................................................................................................................................. 
f) ................................................................................................................................................. 
g) ................................................................................................................................................. 
h) suprimida; 
§1º ............................................................................................................................................. 
I – para os impostos e transferências constantes nas alíneas “a”, “c”, “d”, e “e”: 
a) ............................................................................................................................................... 
b) ............................................................................................................................................... 
c) ............................................................................................................................................... 
II – No caso dos impostos e transferências constantes nas alíneas “f”, e “g”: 
a)  .............................................................................................................................................. 
b) ............................................................................................................................................... 
c)  .............................................................................................................................................. 
§ 2º............................................................................................................................................. 
§ 3º............................................................................................................................................. 
§ 4º.............................................................................................................................................. 
 
Art.46.......................................................................................................................................... 
§ 1º.............................................................................................................................................. 
§ 2º............................................................................................................................................... 
§ 3º.............................................................................................................................................. 
I - ................................................................................................................................................ 
II - ............................................................................................................................................... 
III - .............................................................................................................................................. 
IV – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas. 
§ 4º.............................................................................................................................................. 
§ 5º................................................................................................................... 
§ 6º O Poder Executivo deverá encaminhar juntamente com o relatório resumido da 

execução orçamentária referente ao último bimestre de cada exercício o demonstrativo de restos a 
pagar (anexo XXXI). 
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Art. 52 ......................................................................................................................................... 
§ 1º O órgão/entidade poderá optar por encaminhar relação nominal das peças componentes 

das prestações de contas mensais e anual que não foram preenchidas por ausência de movimentação, 
devidamente assinada pelo gestor.  

§ 2º Não estão dispensados do envio os extratos bancários referentes às contas sem 
movimentação financeira e respectivas conciliações bancárias. 

 
Art. 56 ......................................................................................................................................... 
 
Parágrafo único. As unidades de saúde de que trata o artigo 11, desta Resolução, deverão 

manter os documentos mencionados no caput deste artigo na sede da Secretaria de Saúde, exceto as da 
Capital. 

Art. 2º A Resolução TCE nº 1.604/07 passa a vigorar acrescida dos artigos 7º-A e 7º-B: 
 

Subseção III 
 

DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
 

Da Prestação de Contas Mensal 
 

Art. 7º-A Os consórcios públicos, de direito público ou privado, de que faça parte o Estado 
do Piauí com outros entes da Federação deverão prestar contas mensalmente ao Tribunal de Contas, 
até o último dia do mês subseqüente ao vencido, contendo: 

I – ofício de encaminhamento ao Presidente do Tribunal de Contas, assinado pela autoridade 
competente devidamente qualificada, contendo o índice dos documentos componentes da prestação de 
contas, para fins de verificação na ocasião do recebimento; 

II – balancete analítico mensal; 
III - cópia dos extratos das contas correntes, inclusive das não movimentadas; 
IV - cópia dos extratos das contas de aplicação financeira que demonstrem efetivamente o 

rendimento líquido auferido e saldo do mês; 
V - conciliação bancária de todas as contas-correntes e de aplicação (anexo II); 
VI – registro de movimentação bancária individualizada por conta corrente, para aqueles 

jurisdicionados que não efetuarem seus registros no SIAFEM (anexo II-A); 
VII - demonstrativo das receitas por fonte e origem e da execução orçamentária da despesa 

(anexos XXXII e XIV-A); 
VIII - demonstrativo dos convênios celebrados (anexos IV e IV-A); 
IX - demonstrativo dos recursos repassados aos Municípios, a instituições públicas e a 

organizações não-governamentais (anexo V); 
X - demonstrativo dos contratos realizados (anexos VI e VI-A); 
XI - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (anexo VII). 
XII - relação das resoluções, atas, pareceres, relatórios ou decisões de seus órgãos de 

fiscalização, deliberação e administração, contendo número, data e assunto. 
§ 1º - A entidade deverá informar, junto com a prestação de contas mensal, mudança de 

gestor e/ou ordenador de despesas ocorrida no mês de referência, com os respectivos endereços, CPF e 
telefone. 

§ 2º O gestor do consórcio público encaminhará ao Tribunal de Contas, até 60 (sessenta) dias 
após o início da instituição do consórcio público, os seguintes elementos informativos: 

I – protocolo de intenções e respectivo comprovante de sua publicação na imprensa oficial; 
II – contrato de consórcio público; 
III - cópia do ato de designação do gestor de aplicação dos recursos; 
IV – estatuto do consórcio público; 
V – contrato de rateio; e 
VI – contrato de programa. 
§ 3º Os consórcios públicos já existentes encaminharão os dados informativos elencados no 

parágrafo anterior até 30 dias após a publicação desta Resolução. 
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§ 4º A cada novo contrato de rateio, este deverá ser encaminhado juntamente com a 
prestação de contas do mês em referência. 

§ 5º A entidade deverá encaminhar, junto com a prestação de contas mensal de janeiro de 
cada ano, o orçamento aprovado para o exercício, com o respectivo comprovante de sua publicação. 

§ 6º A entidade deverá encaminhar, junto com a prestação de contas mensal de dezembro de 
cada ano, as demonstrações contábeis anuais consolidadas devidamente assinadas pelo gestor do 
consórcio e por profissional de contabilidade registrado no Conselho respectivo, indicando o número 
do registro. 

Subseção IV 
 

DAS ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS QUE RECEBAM RECURSOS 
PÚBLICOS 

 
Da Prestação de Contas Mensal 

 
Art. 7º-B Para fins de verificação pelo Tribunal de Contas, as organizações não-

governamentais que recebam recursos da administração estadual, através de contrato de gestão ou 
termo de parceria com fins de fomento às atividades sociais, deverão manter separadamente, em sua 
sede, processo administrativo contendo cópia da documentação relativa às despesas, assim como 
aquelas referentes às receitas, abrangendo ainda: 

I – cópia do contrato de gestão ou termo de parceira; 
II - cópia dos extratos das contas-correntes, inclusive das não movimentadas; 
III - cópia dos extratos das contas de aplicação financeira que demonstrem efetivamente o 

rendimento líquido auferido e o saldo do mês; 
IV - conciliação bancária de todas as contas-correntes e de aplicação (anexo II); 
V - demonstrativo financeiro das origens e aplicações dos recursos, assinada pelo 

representante legal e por profissional responsável pela contabilidade, com indicação do número do seu 
registro no CRC; 

Parágrafo Único Os livros Diário e Razão, bem como os originais de toda a documentação 
da entidade deverão ser disponibilizados para consulta oportuna na sede da instituição quando de 
inspeções ou auditorias deste Tribunal. 

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da 

prestação de contas do exercício de 2009, revogadas as disposições em contrário. 

             Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina (PI), 04 de 
dezembro de 2008. 

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva                                                Presidente, em exercício 

Cons. Sabino Paulo Alves Neto  

Cons. Luciano Nunes Santos 

Cons. Joaquim Kennedy Nogueira Barros 

Consª. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga 

Cons. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho 

Cons. Substituto Jaime Amorim Júnior 

Fui presente: Leandro Maciel do Nascimento – Procurador-Geral do MPC junto ao TCE/PI. 
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ANEXO XXXII 

 
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

 

Entidade: _____________________________________ 

Período de Referência: __________________ 
 

ORIGEM CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA PREVISTA 
E ATUALIZADA

ARRECADAÇÃO 
CÓDIGO TÍTULO NO MÊS ATÉ O MÊS 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 


