
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ 
Unidade Executora Local – UEL/TCE-PI 

Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros 

PROMOEX 

 

 

 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

TCE – PI 

 

2011 – 2015 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 
Planejamento Estratégico 2011-2015 
Declarações Fundamentais 

     

Negócio 

Controle Externo 

     Missão 

Exercer o controle externo, mediante orientação, fiscalização e avaliação da gestão dos recursos públicos, visando 
à sua correta aplicação em benefício da sociedade 

     Visão 

Ser reconhecida como uma instituição célere e comprometida com a defesa do erário 

     Valores 

Compromisso: estar comprometido com a identidade organizacional (negócio, missão, visão e valores) 

Ética: agir de acordo com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência 

Celeridade: atuar com agilidade na execução dos atos de controle externo 

Transparência: agir com clareza e dar publicidade aos atos de controle externo 

Qualidade: garantir a eficiência e a eficácia do controle externo 

Modernidade: adotar métodos, técnicas e tecnologias modernos 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 
   Planejamento Estratégico 2011-2015 

Evidências de Valores 
   

  
   VALORES 

     

COMPROMISSO: estar comprometido com a identidade organizacional (negócio, missão, visão e valores) 

1 Valorização por iniciativa da instituição das análises técnicas realizadas pelos órgãos do TCE/PI 

2 Execução plena do convênio com a PGE para a execução de débitos fiscais 

3 Sistemática de acompanhamento de metas 

4 Integração com outros órgãos de fiscalização 

5 Estar focado nos objetivos institucionais 

  
   

  
   

ÉTICA: agir de acordo com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência 

1 
Agir de acordo com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência 

2 Implantação do Código de Ética 

  
   

  
   

CELERIDADE: atuar com agilidade na execução dos atos de controle externo 

1 Definição de política gerencial que garanta procedimentos padronizados e eficazes 

2 Análise concomitante da prestação de Contas 

3 Decisão monocrática nos processos de Registro de Aposentadoria 

4 Julgar as contas dentro do exercício seguinte 

5 Agir concomitantemente em relação aos processos licitatórios informados no sistema do TCE/PI 

  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



                                                                                                                                                                                                                         

 

 
 
 

 

TRANSPARÊNCIA: agir com clareza e dar publicidade aos atos de controle externo 

1 
Portal da transparência com a divulgação das informações referentes às contas públicas e aos atos de gestão do 
TCE/PI 

2 Plano de comunicação interna e externa 

3 Convênio com Assembléia Legislativa para divulgar ações do TCE/PI 

4 Divulgação das ações do TCE/PI via internet 

5 Transmissão ao vivo das sessões do TCE/PI 

  
   

  
   

QUALIDADE: garantir a eficiência e a eficácia do controle externo 

1 
Implementação de ações estratégicas voltadas à valorização do servidor para viabilizar a eficiência na prestação 
de serviços públicos 

2 Implementação da gratificação de produtividade com critérios objetivos (quantitativos e qualitativos) 

3 Implementação da Escola de Contas 

4 Implementação da política de qualidade de vida do servidor 

5 Promoção de encontros regionais do TCE/PI com  os jurisdicionados 

6 Implementação do plano de capacitação para servidores e jurisdicionados 

     

  
   

MODERNIDADE: adotar métodos, técnicas e tecnologias modernos 

1 Criação e incorporação de tecnologias que melhorem o desempenho das atribuições do TCE/PI 

2 Implantação de todos os processos eletrônicos 

3 Sistema de uniformização de jurisprudência 

4 Desenvolvimento e implementação do sistema de uniformização de jurisprudências do TCE/PI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí       

Planejamento Estratégico 2011-2015   
 

  

Definição de Objetivos e Indicadores 
     

Objetivos de 
Resultado e 

Viabilizadores 
Objetivos Construtores Indicador 

Descrição do 
Indicador 

Meta Estratégica 

OBJETIVOS DE RESULTADO 

1. Capacitar e 
orientar acerca da 

boa e regular  
aplicação dos 

recursos públicos 

        

  

Resultados da pesquisa de 
imagem do TCE - segmento 

jurisdicionados: opinião 
sobre o cumprimento da 

missão do TCE 

Índice de 
percepção de 

imagem 

Atingir 80% o índice de 
concordância sobre o 

cumprimento da missão 
do TCE  (indice atual 
67,81%-pesquisa de 

imagem 2010) 

Consultas e outras demandas 
Tempo entre a autuação do 
processo e a publicação do 

acórdão 

Índice de 
publicação 

80% das consultas 
respondidas no prazo de 

40 dias 

Capacitação 
Percentual do público 
capacitado em face do 

público-alvo 

Índice de 
capacitação 

80% do público-alvo 
capacitado 

2. Fiscalizar a 
aplicação dos 

recursos públicos 
        

2.1 Atos de 
pessoal 

Admissão 
Tempo médio entre a 

autuação do processo e a 
publicação do acórdão 

Índice de 
resolutividade 

dos processos de 
admissão 

90% dos processos de 
admissão concluidos em 

até 60 dias 

Benefícios 
Tempo médio entre a 

autuação do processo e a 
publicação do acórdão 

Índice de 
resolutividade 

dos processos de 
benefícios 

90% dos processos de 
benefícios concluidos em 

até 60 dias 

2.2 Contas 
públicas 

Órgãos/ Entidades públicas 
estaduais e municipais/outras 

entidades 

Tempo médio entre 
autuação do balanço 

geral/PCA e a publicação do 
parecer/acórdão 

(tempestivo) 

Índice de 
resolutividade 

dos processos de 
prestação de 

contas 

50% dos processos 
apreciados até o final do 

exercício subsequente 

  Zerar estoque  
Índice de estoque 

de processos 

100% do estoque 
apreciado ao final de 

cada exercício 

  

Quantidade de 
órgãos/entidades analisados 

em relação ao total 
(concomitante) 

Índice de análises 
técnicas 

efetuadas 

50% dos 
órgãos/entidades 

analisados até o final do 
exercício 

Atuar em cooperação com outros 
órgãos de controle 

Quantidades de ações 
implementadas decorrentes 
de parcerias firmadas, por 

exercício 

Índice de 
implementação 

de parcerias 

Atingir 90% de 
implementação 

2.3 Auditorias 
temáticas 

Obras 
Quantidade de auditorias 

realizadas no período 
Obras auditadas 

3 auditorias realizadas 
até o final do 5º ano 

Meio ambiente 
Quantidades de auditorias 

temáticas realizadas no 
período 

Auditorias 
ambientais 
realizadas 

2 auditorias realizadas 
até o final do 5º ano 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Auditoria operacional 
Quantidades de auditorias 
operacionais realizadas no 

período 

Auditorias 
operacionais 

realizadas 

20 auditorias realizadas 
até o final do 5º ano 

TI 
Quantidades de auditorias 

em TI realizadas no período 
Auditorias em TI 

realizadas 
10 auditorias realizadas 

até o final do 5º ano 

3.  Ampliar a 
transparência da 

aplicação dos 
recursos públicos 

  

Resultados da pesquisa de 
imagem do TCE - segmento 

sociedade: grau de 
conhecimento sobre TCE 

Índice de 
percepção de 

imagem 

Atingir 50% o índice de 
alto conhecimento sobre 

o TCE (indice atual 
7,75%-pesquisa de 

imagem 2010) 

  

Resultados da pesquisa de 
imagem do TCE - segmento 

jurisdicionados: grau de 
conhecimento sobre TCE 

Índice de 
percepção de 

imagem 

Atingir 70% o índice de 
alto conhecimento sobre 

o TCE (indice atual 
17,81%-pesquisa de 

imagem 2010) 

Comunicação direta 

Resultado da pesquisa de 
imagem do TCE - segmento 
sociedade: satisfação geral 

da sociedade sobre a atuação 
do TCE 

Índice de 
percepção de 

imagem 

Atingir 80% de satisfação 
geral da sociedade 
(índice a ser incluido na 
pesquisa de imagem a 
partir de 2011) 

Resultado da pesquisa de 
imagem do TCE - segmento 
jurisdicionados: satisfação 
geral dos jurisdicionados 
sobre a atuação do TCE 

Índice de 
percepção de 

imagem 

Atingir 80% de satisfação 
geral do 
jurisdicionados.(índice a 
ser incluido na pesquisa 
de imagem a partir de 
2011) 

OBJETIVOS VIABILIZADORES 

Pessoas -  
desenvolver 

equipe do TCE 
para executar a 

estratégia 

  
Resultados das pesquisas de 

satisfação dos servidores 

Índice de 
aderência à 
estratégia 

Atingir o índice de 90% 
revelado na pesquisa 

realizada em 2010 até o 
final do 5º ano (indice 
atual 86%-pesquisa de 

imagem 2010) 

Desenvolver competências 
gerenciais  
e técnicas 

Valor do investimento com 
treinamento e capacitação/ 

despesa total realizada 

Índice de 
investimento em 

treinamento 

4% do orçamento 
destinado para 

investimento em 
treinamento e 

capacitação 

Número de horas de 
treinamento e capacitação/ 
quantidade de servidores 

Índice de 
capacitação 

15 horas de treinamento 
e capacitação 

Reconhecer adequadamente a  
contribuição do servidor 

Valor pago na 
produtividade/valor dos 
vencimentos (efetivos) 

Índice de 
produtividade 

5% de pagamento 
referente a 

produtividade em 
relação ao valor dos 

vencimentos dos 
servidores efetivos 

  

Número de servidores com 
qualificação acima do 
requisito/número de 
servidores efetivos 

Índice de  
excelência 

69,36% acima dos 
requisitos necessários 

Promover a qualidade de vida do 
servidor 

Número de exames 
periódicos/número de 

servidores 

Índice de 
qualidade de vida 

Atingir 80% dos 
servidores com exame 

períodico realizado até o 
final do 5º ano 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Analisar a ausência média dos 
servidores 

Licença saúde concedia 
Licença saúde por 

servidor 

Licença saúde de no 
máximo 5 dias por 

servidor 

Desenvolver a prontidão interna 

Número de acordos de 
trabalhos cumpridos/  
número de acordos 

formalizados 

Índice de 
prontidão 

Atingir 90% até o final do 
5º ano 

Cultura 
organizacional - 
desenvolver o 

comprometimento 
orientado à 
resultados 

Comunicação e transparência 

Resultados da pesquisa de 
imagem do TCE - segmento 
servidores: satisfação geral 

dos servidores 

Índice de 
percepção de 

imagem 

Atingir o Índice de 90% 
revelado na pesquisa 

realizada em 2010 até o 
final do 5º ano (indice 
atual 86%-pesquisa de 

imagem 2010) 

Informação-  
incorporar e 

aperfeiçoar o uso 
de TI em todas as 
atividades do TCE 

Oferecer infraestrutura de TI  
com segurança e alta 

disponibilidade 

S.L.A. (acordos de nível de 
serviços) de  

disponibilidade e segurança 
 (% de equipamentos de TI 
com menos de 3  anos de 

uso) 

Atualização 
tecnológica 

Alcançar a renovação em 
2 anos 

Prover sistemas e aplicativos - 
transformar base de dados em 
 informações relevantes para o 

negócio 

Sistemas e relatórios 
providos/demandados 

Atendimento de 
sistemas 

80% até o final do 5º ano 

Finanças -  
assegurar a efetiva 

aplicação dos 
recursos públicos 

para o bom 
desempenho do 
controle externo 

Utilizar recursos financeiros 
(orçamentos, receitas próprias) 

do TCE, visando maximização dos 
resultados 

Total  do orçamento em 
investimentos (pessoas, 

processos, gestão)/total da 
despesa realizada menos 

investimentos) 

Índice de 
investimentos 

92% do orçamento 
investido em pessoas, 

processos, gestão 

Instalações -  
assegurar 
adequado 

ambiente de 
trabalho 

  

Resultados da pesquisa de 
imagem do TCE - segmento 
servidores: satisfação em 
relação aos equipamentos 

disponibilizados. 

Índice de 
percepção de 

imagem 

Atingir 90% de 
efetividade das respostas 

"sim" e "em parte". 
(indice atual 80%-

pesquisa de imagem 
2010) 

Instalações físicas 
Custo de manutenção/ Total 

orçamento 
Eficiência em 
manutenção 

2% do orçamento 
destinado em 
manutenção 

Serviços administrativos 
Custo de serviços/ Total 

orçamento 
Eficiência em 

serviços 
2% do orçamento 

destinado para serviços 

Controles Internos 
e 

Gestão dos Riscos 
Operacionais - ser 

referência em 
aplicação dos 

recursos públicos 

  
Análise de riscos dos 

processos/Total de processos 
Análise de risco 

Atingir 20% até o final do 
5º ano 

* Indicadores conectados a outros objetivos 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

         

 

Planejamento Estratégico 2011-2015 
      

 
Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Processos 

         

 

  
         

AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  

IDENTIFICAÇÃO Promover parcerias com os demais Tribunais de 
Contas e outros órgãos de controle   

   

        
  

  

OBJETIVO Buscar o compartilhamento de sistemas, práticas e 
informações 
Melhorar a qualidade e celeridade das análises de 
fiscalização do TCE/PI 
Dar maior efetividade a convênios firmados   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Ampliar a transparência da aplicação dos recursos 
públicos 
Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos   

   

        
  

  
IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

As parcerias do TCE contemplam: Orgãos da Rede de 
Controle e outros (MPE, CGEs, CGU, CGMs, Banco 
Oficiais, TCEs, TCMs, TCU, TRE, Junta Comercial, 
Secretaria da Fazenda, Finanças etc.)   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Recursos humanos 
Orçamentários 
Infraestrutura 
Soluções de TI   

   

        
  

  

MACRO ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Promover contatos entre órgãos visando ampliar o 
leque de conveniados 
Sistematizar e ampliar visitas técnicas 
Identificar potenciais parceiros 
Firmar convênios com outros órgãos de fiscalização 
 
PRAZO: 2011   

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Gabinete da Presidência 
Secretaria de Controle Externo 
Secretaria de Tecnologia da Informação   

                      

 

 

  
 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 
Planejamento Estratégico 2011-2015 

      

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Almira Alice 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

1 

Promover parcerias com 
os demais Tribunais de 

Contas e outros órgãos de 
controle 

Realizar o levantamento de 
necessidades a fim de 
firmar convênios 

Carol mar/11 abr/11 

Promover contatos entre 
órgãos visando ampliar o 
leque de conveniados 

Carol mar/11 dez/11 

Elaborar um plano de visitas 
técnicas para Identificar 
potenciais parceiros 

Carol mar/11 abr/11 

Firmar convênios com 
outros órgãos de 
fiscalização 

Carol abr/11 dez/11 

Implementar a sistemática 
de acompanhamento da 
execução dos acordos de 
cooperação celebrados  
pelo TCE 

Carol mai/11 dez/11 
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Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Resultados 

         

 

  
         AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  

IDENTIFICAÇÃO Realizar a apreciação tempestiva dos processos de 
prestação de contas   

   

        
  

  

OBJETIVO Dar maior celeridade e qualidade à análise e à 
apreciação dos processos de prestações de contas  no 
exercício seguinte ao seu encerramento   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos 
Capacitar e orientar acerca da boa e regular aplicação 
dos recursos públicos  
Ampliar a transparência da aplicação dos recursos 
públicos   

   

        
  

  
IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Processo eletrônico - automação do processo 
Avisos eletrônicos 
Banco de pareceres e jurisprudências 
Integração de sistemas de informação (vide Projeto de 
Redesenho dos Ritos Processuais) 

  
   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Soluções de TI 
Serviços de modelagem 
Recursos de pessoal 
Recursos orçamentários   

   

        
  

  

MACRO ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Estabelecer diretrizes de fiscalização, definir critérios e 
padrões de desempenho (celeridade) para diferentes 
perfis de órgãos e entidades fiscalizadas 
Adquirir e desenvolver os softwares do processo 
eletrônico integrado ao de workflow 
Capacitar os servidores do Tribunal para a implantação 
dos Redesenhos dos Processos Finalísticos e para 
realização de suas atividades 
Implantar o processo eletrônico 
Implantar a comunicação processual eletrônica 
Coletar os dados fornecidos pelos órgãos parceiros 
 
PRAZO: 2012   

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Gestores dos processos do TCE/PI 
Secretaria de Tecnologia da Informação 
Secretaria de Controle Externo 
Secretaria Administrativa 
Escola de Contas   
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Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Liana 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

2 
Realizar a apreciação 

tempestiva dos processos 
de prestação de contas 

Estabelecer diretrizes 
de fiscalização, definir 
critérios e padrões de 
desempenho 
(celeridade) para 
diferentes perfis de 
órgãos e entidades 
fiscalizadas   

Vilmar fev/11 mar/11 

Implantar o processo 
eletrônico (definir os 
parâmetros necessários 
para o processo) 

Liana jan/12 ago/12 

Implantar a 
comunicação 
processual eletrônica 

Ricardo jan/12 ago/12 
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Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Resultados 

 
AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  

IDENTIFICAÇÃO Elaborar e implementar plano de capacitação para os 
jurisdicionados   

   

        
  

  

OBJETIVO Atingir a excelência no controle externo, qualificando os 
gestores públicos para que eles possam aplicar os 
recursos e prestar contas de forma correta   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Capacitar e orientar acerca da boa e regular aplicação 
dos recursos públicos 
Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos   

   

        
  

  IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Plano de capacitação contempla público-alvo 
(Jurisdicionados) 
Conteúdo (normas de controle externo) 
Periodicidade (anual e sob demanda)   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Instrutores externos e internos 
Recursos orçamentários   

   

        
  

  

MACRO ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Sistematizar e ampliar a atividade de capacitação dos 
jurisdicionados, definindo um programa continuado de 
capacitação 
Identificar lacunas de conhecimento 
Elaborar programação contendo cronograma e conteúdo 
e realizar cursos, treinamentos, seminários, fóruns 
Elaborar proposta de multiplicadores de conhecimento 
Avaliar o impacto da capacitação 
 
PRAZO: 2011   

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Diretoria da Escola de Contas (Unidade Executora) 
Secretaria de administração - Gerência de Pessoas 
Fornecedores de treinamento 
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Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Andrea 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

3 
Elaborar e implementar 

plano de capacitação para 
os jurisdicionados 

Elaborar programação 
contendo cronograma e 
conteúdo conforme 
identificação de lacunas 
de conhecimento 

Geraldo Simeão abr/11 ago/11 

Realizar cursos, 
treinamentos, 
seminários e fóruns 

Paulo Machado set/11 dez/11 

Avaliar o impacto da 
capacitação 

Paulo Machado dez/11 dez/11 
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Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Processos 

         AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  

IDENTIFICAÇÃO Incorporar sistematicamente as melhores práticas de 
controle externo   

   

        
  

  

OBJETIVO Aumentar a produtividade e efetividade dos resultados 
das ações do TCE/PI atentando para a sua adequada 
divulgação   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos 
Capacitar e orientar acerca da boa e regular aplicação dos 
recursos públicos 
Ampliar a transparência da aplicação dos recursos 
públicos   

   

        
  

  IMPACTO Alto   
   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

As melhores práticas de controle externo devem ser 
implementadas nos processos finalísticos e de suporte 
considerando conhecimento, habilidades e atitudes 
Implantação do processo eletrônico – automação do 
processo 
Avisos eletrônicos 
Banco de pareceres e jurisprudências 
Qualificação da Assessoria dos Relatores 
Certidão eletrônica via web 
Acompanhamento do processo via web 
Área de atendimento ao cidadão  (vide Projeto de 
Redesenho dos Ritos Processuais)   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Equipe técnica 
Consultorias externas 
Entidades-fonte de práticas   

   

        
  

  

MACRO ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Estudo de cenários 
Serviços de inteligência no segmento do controle externo 
Identificar novas práticas de fiscalização no âmbito do 
controle externo 
Pesquisa sistemática de imagem institucional 
Melhor estruturação da atividade das auditorias temáticas 
(implantação das auditorias ambientais e de TI) 
Benchmarking 
Realizar pesquisas de imagens e cenários 
Sistematizar a atividade relacionadas às novas práticas 
 
PRAZOS: 2011   

   

        
  

  
UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Equipe Multifuncional 
  

                      

           



                                                                                                                                                                                                                         

 

           Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Socorro Freitas 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

4 

Incorporar 
sistematicamente as 
melhores práticas de 

controle externo 

Identificar novas 
práticas de fiscalização 
no âmbito do controle 
externo  

Andrea fev/11 mar/11 

Implementar as 
atividades referentes às 
auditorias temáticas 
ambiental e de TI e 
melhorar as atividades 
relacionadas às 
auditorias existentes 

Inaldo fev/11 ago/11 

Elalaborar e implantar as 
INs referentes às 
práticas de controle 
externo 

Socorro Freitas mar/11 set/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 
      

 
Planejamento Estratégico 2011-2015 

      

 
Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Processos 

         

 

  
         

AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  
IDENTIFICAÇÃO Uniformizar as decisões do TCE/PI 

  

   

        
  

  
OBJETIVO Evitar decisões diferentes para situações semelhantes   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Capacitar e orientar acerca da boa e regular aplicação dos 
recursos públicos 
Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos   

   

        
  

  IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Critérios objetivos para julgamento, classificando as 
irregularidades de acordo com as gravidades 
Emissão de voto escrito, padronizado e fundamentado por 
todos os Relatores 
Emissão dos pareceres prévios e acórdãos padronizados  
(vide Projeto de Redesenho dos Ritos Processuais)   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

TI 
Recursos humanos 
Recursos orçamentários 
Recursos metodológicos 

  

   

        
  

  

MACRO ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Elaborar  instrução normativa contendo os critérios 
objetivos do julgamento e classificação das falhas de 
acordo com a sua gravidade 
Implementar um sistema de TI de consultas de fácil acesso 
acerca do teor das decisões 
Criar banco de súmulas e de jurisprudências 
 
PRAZO: 2011 

  

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Secretaria de Plenário 
Gabinetes dos Relatores 
Plenário 
Secretaria de Tecnologia da Informação 

  

                      

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Liana 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

5 
Uniformização das decisões 

do TCE/PI 

Elaborar  instrução 
normativa contendo os 
critérios objetivos do 
julgamento e 
classificação das falhas 
de acordo com a sua 
gravidade 

Lucine mar/11 set/11 

Aprovar instrução 
normativa 

Auditor Jaylson out/11 dez/11 

Levantar dados para a 
criação dos bancos de 
súmula e jurisprudência 

Isabel fev/11 ago/11 

Desenvolver o sistema 
web para consultas de 
fácil acesso acerca do 
teor das decisões 

Ricardo ago/11 dez/11 

Criar banco de súmulas 
e de jurisprudências 

Ricardo ago/11 dez/11 

Criar banco de decisões 
divergentes sobre a 
mesma temática 

Ricardo ago/11 dez/11 

Implantar banco de 
decisões divergentes 
sobre a mesma temática 

Isabel jan/12 fev/12 

Implantar banco de 
decisões divergentes 
sobre a mesma temática 

Liana jan/12 fev/12 

Implantar banco de 
decisões divergentes 
sobre a mesma temática 

Isabel jan/12 fev/12 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

         

 

Planejamento Estratégico 2011-2015 
      

 

Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Resultados 
         

 

  
         

AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  
IDENTIFICAÇÃO Ampliar a atuação concomitante e preventiva do TCE/PI 

  

   

        
  

  

OBJETIVO Verificar os atos de gestão de forma simultânea a sua 
execução, reduzindo os riscos envolvidos, prevenindo e 
corrigindo os eventuais desvios de aplicação de recursos 

  

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos 
Capacitar e orientar acerca da boa e regular aplicação 
dos recursos públicos   

   

        
  

  
IMPACTO Alto 

  

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Ampliação da quantidade de análise concomitante à 
realização dos atos de gestão 
Qualificação dos técnicos com competência adequada 
Aplicação sempre que necessário medidas cautelares 
Processo eletrônico – automação do processo  (vide 
Projeto de Redesenho dos Ritos Processuais)   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Recursos humanos 
Recursos orçamentários   

   

        
  

  

MACRO ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Definir critérios para as ações consideradas 
concomitantes 
Implantar o processo eletrônico 
Aumentar o conhecimento técnico na área de 
fiscalização 
Desenvolver sistema de leitura de Diário Oficial para 
verificação do andamento de licitações, obras, etc. 
 
PRAZO: 2012   

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Secretaria de Controle Externo 
Ministério Público de Contas 
Gabinetes dos Relatores 
Plenário da Corte de Contas 

  

                      

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Vilmar 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

6 
Ampliar a atuação 

concomitante e preventiva 
do TCE/PI 

Definir critérios para as 
ações consideradas 
concomitantes  

Socorro Freitas fev/11 mar/11 

Implantar o processo 
eletrônico 

Ricardo ago/12 dez/12 

Aumentar o 
conhecimento técnico 
na área de fiscalização 

Raimunda ago/11 dez/11 

Desenvolver sistema de 
leitura de Diário Oficial 
para verificação de 
licitações, obras, etc 

Ricardo ago/11 dez/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

         

 

Planejamento Estratégico 2011-2015 
      

 

Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Resultados 
         

 

  
         AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  

IDENTIFICAÇÃO Implementar e automatizar os processos redesenhados 
relativos aos trâmites  de Atos de Pessoal (Benefícios e 
Admissão)   

   

      

 

 
  

  

OBJETIVO DA AÇÃO Sistematizar e automatizar os procedimentos de 
controle externo relativos aos atos concessórios de 
benefícios buscando a celeridade na tramitação 
processual   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos - Atos de 
pessoal 

  

   

        
  

  IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Regras e prazos definidos no Projeto de Redesenho para 
tramitação dos processos 
Criação de uma ferramenta de TI conforme 
especificações 
Possibilidade da decisão monocrática 
Acompanhamento do processo via web 
Viabilização de parcerias entre o TCE e órgãos de 
controle interno (vide Projeto de Redesenho dos Ritos 
Processuais)   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Soluções de TI 
Conhecimento técnico jurídico na área de concessão de 
benefícios 
Recursos financeiros 
Recursos de Pessoal 
Recursos de Infraestrutura   

   

        
  

  

MACRO ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Elaborar instruções normativas e resoluções 
Definir requisitos e funcionalidades do processo relativo 
a Atos de Pessoal 
 
PRAZO: 2011   

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

GAP 
Secretaria de Tecnologia da Informação 

  

                      

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Almira Alice 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

7 

Implementar e automatizar 
os processos redesenhados 

relativos aos trâmites de 
Atos de Pessoal (Benefícios 

e Admissão) 

Definir requisitos e 
funcinalidades de 
sistema relativo a Atos 
de Pessoal 

Alex fev/11 fev/11 

Elaborar e  aprovar  
resolução 

Alex ago/11 out/11 

Realizar treinamentos 
para divulgação do 
programa 

Alex jan/12 fev/12 

Desenvolver e implantar 
sistema interno relativo 
a atos de pessoal 

Ricardo mai/11 dez/11 

Elaborar manual do 
sistema 

Ricardo nov/11 nov/11 

Complementar o manual 
de sistema contendo as 
regras de negócio do 
processo 

Alex dez/11 jan/12 

Implantar o processo 
eletrônico relativo a 
Atos de Pessoal 

Alex ago/12 dez/12 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

         

 

Planejamento Estratégico 2011-2015 
       

 

Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Resultados 
         

 

  
         

AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  
IDENTIFICAÇÃO Zerar estoque de processos de prestação de contas   

   

        
  

  

OBJETIVO Apreciar todos os processos de prestação de contas não 
apreciados no exercício seguinte ao encerramento 

  

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos 
Capacitar e orientar acerca da boa e regular aplicação 
dos recursos públicos 
Ampliar a transparência da aplicação dos recursos 
públicos   

   

        
  

  
IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Processo eletrônico – automação do processo 
Avisos eletrônicos 
Banco de pareceres e jurisprudências 
Integração de sistemas de informação 
Qualificação da assessoria dos relatores  (vide Projeto de 
Redesenho dos Ritos Processuais) 
 

  

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Soluções de TI 
Serviços de modelagem de processos 
Recursos humanos 
Recursos orçamentários 

  

   

        
  

  

MACRO ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Definir padrões de desempenho (celeridade) para 
diferentes perfis de órgãos e entidades fiscalizadas 
A Corregedoria deve definir e monitorar prazos de 
liberação de processos para julgamento  
 
PRAZO: 2012 

  

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Gestores dos processos do TCE/PI 
Corregedoria 

  

                      

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Almira 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

8 
Zerar estoque de processos 

de prestação de contas 

Definir padrões de 
desempenho 
(celeridade) para 
diferentes perfis de 
órgãos e entidades 
fiscalizadas 

Andréa fev/11 mar/11 

Definir prazos de 
liberação de processos 
para julgamento 

Conselheiro 
Anfrísio 

fev/11 mar/11 

Monitorar prazos de 
liberação de processos 
para julgamento 

Cristina mar/11 dez/11 

Qualificar a assessoria 
dos relatores através de 
cursos e treinamentos 

Marcos Steiner fev/11 abr/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

         

 

Planejamento Estratégico 2011-2015 
       

 

Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Processos 
         

 

  
         

AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  IDENTIFICAÇÃO Desenvolver o plano de comunicação institucional do TCE   

   

        
  

  

OBJETIVO DA AÇÃO Ampliar o conhecimento da sociedade, dos 
jurisdicionados e do público interno sobre as atribuições, 
ações e resultados do TCE 
Estimular o cidadão a atuar como agente de controle 
social   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Ampliar a transparência da aplicação dos recursos 
públicos   

   

        
  

  IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Estabelecer o processo de comunicação institucional 
sistematizado (interno e externo)   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Pesquisas estatísticas 
Soluções de TI 
Recursos financeiros 
Recursos de pessoal 
Recursos de infraestrutura 

  

   

        
  

  

MACRO ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Criar e implantar instrumentos de avaliaçao da imagem do 
TCE 
Divulgar os projetos do TCE utilizando os adequados 
canais de comunicação externa 
Realizar ações de endomarketing (sistemática de 
comunicação interna) 
Promover e viabilizar visitas monitoradas de diversos 
segmentos da sociedade 
Fortalecer o  setor de Comunicação Social, designando 
profissionais especializados para exercer as atividades 
relacionadas à comunicação externa e interna 
 
PRAZO:2012   

   

        
  

  
UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Gabinete da Presidência 
  

                      

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Nadja Caroline  

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

9 
Desenvolver o plano de 

comunicação do TCE 

Elaborar proposta de 
plano de comunicação 
do TCE-PI para 
aprovação em sessão 
plenária 

Cláudia Brandão fev/11 mar/11 

Reposicionar o TCE-PI na 
mídia 

Cláudia Brandão fev/11 dez/11 

Preparar vídeo 
institucional sobre o 
TCE/PI 

Cláudia Brandão mar/11 abr/11 

Realizar boletim interno 
mensal para servidores 

Cláudia Brandão fev/11 fev/11 

Elaborar calendário 
anual de encontros com 
a mídia e parceiros do 
TCE/PI 

Cláudia Brandão fev/11 fev/11 

Publicar a revista técnica 
anual do TCE/PI 

Cláudia Brandão fev/11 ago/11 

Elaborar o plano de 
eventos comemorativos 
em datas especiais 

Anete fev/11 fev/11 

Realizar treinamento de 
mídia para conselheiros, 
auditores e procuradores 

Cláudia Brandão mar/11 mar/11 

Atualizar o portal de 
notícias no sítio do 
TCE/PI 

Cláudia Brandão abr/11 dez/11 

Pesquisa sistemática de 
imagem institucional 

Almira ago/12 dez/12 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

         

 

Planejamento Estratégico 2011-2015 
       

 

Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Resultados 
         

 

  
         AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  

IDENTIFICAÇÃO Implementar e automatizar o processo redesenhado de 
consultas e demais demandas (processo eletrônico) 

  

   

        
  

  

OBJETIVO Prevenir falhas e irregularidades nos atos sujeitos ao 
controle externo   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Capacitar e orientar acerca da boa e regular aplicação 
dos recursos públicos 
Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos 
Ampliar a transparência da aplicação dos recursos 
públicos   

   

        
  

  
IMPACTO Médio   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Processo de consultas redesenhado, automatizado e 
implementado atendendo as demandas dos legitimados 
Requerimento de consultas via web 
Elaboração de banco de dados de consultas  (vide 
Projeto de Redesenho dos Ritos Processuais) 

  

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Software 
Recursos financeiros, pessoal e de infraestrutura   

   

        
  

  

MACRO ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Implementar o processo eletrônico a partir do banco de 
dados de consultas já respondidas pelo TCE 
Implementar a interface para solicitação de consultas 
 
PRAZO: 2011 

  

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Relatores e Gabinete da Presidência 

  

                      

 

 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Cláudia 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

10 

Implementar e 
automatizar o processo 

redesenhado de consultas 
e demais demandas 

(processo eletrônico) 

Elaborar modelo de 
requerimento de 
consulta e 
disponibilização no site 
do TCE/PI, conforme 
informações constantes 
na proposta de 
redesenho 

Conceição Rosendo abr/11 abr/11 

Criar link Corregedoria 
no site do TCE/PI 

Conceição Rosendo abr/11 mai/11 

Disponibilizar Aviso no 
site do TCE/PI sobre a 
existência do modelo de 
requerimento de 
consulta a ser utilizado e 
a relação dos legitimados 
para formular consulta 
junto ao TCE/PI, 
conforme previsão no 
Regimento Interno 

Conceição Rosendo abr/11 mai/11 

Criar e instalar o banco 
de dados de consultas já 
respondidas pelo TCE/PI 
atualizado com o 
posicionamento do 
TCE/PI sobre o objeto da 
consulta. O banco de 
dados deverá ser 
alimentado 
continuadamente com 
os acórdãos e os 
pareceres sobre as 
consultas respondidas  

Conceição Rosendo ago/11 dez/11 
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Planejamento Estratégico 2011-2015 
       

 
Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Aprendizagem 

         

 

  
         

AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  

IDENTIFICAÇÃO Implementar o programa de gestão por 
competências   

   

        
  

  

OBJETIVO Aprimorar o desempenho profissional e gerencial 
Consolidar a gestão de desempenho com foco em 
competências   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Desenvolver a equipe do TCE para executar a 
estratégia 

  

   

        
  

  
IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Perfil técnico e gerencial do servidor 
Gestão por competência 
Plano de capacitação 
Avaliação por desempenho 
Sistema informatizado 
Banco de talentos 
Prontidão do servidor  (vide Projeto de Redesenho 
dos Ritos Processuais) 
 
PRAZO: 2011 

  

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Aplicativos para Programa de Avaliação de 
Desempenho e para Política de Desenvolvimento 
Institucional (PDI)   

   

        
  

  

ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Atualizar o diagnóstico das competências dos cargos 
do TCE/PI 
Implantar programa de avaliação de desempenho 
Implantar Política de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) 
Criar o Plano de Capacitação Individual (PCI) 
Elaborar Programa de Capacitação bienal dos 
servidores e dos gerentes   

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Gerências do TCE 
Secretaria de Administração - Gerência de Pessoas 
Escola de Contas (Unidade Executora)   

                      

 

                                                                                                    
 
 
 

       



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Jorge 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

11 
Implementar o Programa 

de Gestão por 
Competências 

Mapear as competências 
organizacionais 

Jorge jan/11 fev/11 

Mapear as competências 
pessoais 

Jorge fev/11 mar/11 

Identificar as lacunas de 
desempenho 

Jorge abr/11 jun/11 

Capacitar e desenvolver 
competências 
continuamente 

Jorge ago/11 dez/11 

Estruturar o sistema de 
orientação profissional e 
trilhas de aprendizagem 

Jorge ago/11 dez/11 

Estruturar o sistema de 
avaliação de 
desempenho por 
competências 

Jorge ago/11 dez/11 
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Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Aprendizagem 

         AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  

IDENTIFICAÇÃO Implementar o Programa de Saúde, Qualidade de 
Vida e Cidadania do Servidor   

   

        
  

  

OBJETIVO Prevenir doenças e promover a saúde e a segurança 
no trabalho 
Promover ou patrocinar atividades e eventos 
culturais para o servidor   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Desenvolver a equipe do TCE para executar a 
estratégia 

  

   

        
  

  
IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Implementação de sistema de saúde preventiva e 
cultura de qualidade de vida para os servidores do 
TCE/PI   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Projeto de lei 
Sistema aplicativo   

   

        
  

  

ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Elaborar minuta do projeto de lei 
Definir a equipe de trabalho 
Elaborar e implantar plano diretor 
 
PRAZO: 2012 

  

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Gabinete da Presidência 
Secretaria de Administração - Gerência de 
Pessoas/Núcleo de Saúde e Qualidade de Vida 
Secretaria de Tecnologia de Informação 
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Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Jorge 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

12 

Implementar o Programa 
de Saúde, Qualidade de 

Vida e Cidadania do 
Servidor  

Criar os cargos efetivos 
necessários para 
desenvolver o Programa 

Auditor Jaylson dez/10 jan/11 

Realizar concurso 
público 

Auditor Jaylson ago/11 dez/11 

Elaborar minuta do 
Plano Diretor do 
Programa de Saúde, 
Qualidade de Vida e 
Cidadania do servidor do 
TCE. Manualizar e 
instrumentalizar 

Raimunda Borges jan/11 mai/11 

Aprovar Plano Diretor do 
Programa de Saúde, 
Qualidade de Vida e 
Cidadania do servidor do 
TCE/PI 

Auditor Jaylson jun/11 jun/11 

Adequar estrutura 
organizacional e legal 
para contemplar a 
Gerência de Saúde 

Auditor Jaylson jan/11 jun/11 

Formalizar acordo de 
trabalho com a equipe 
da Gerência de Saúde 
para executar o Plano 
Diretor aprovado e 
regulamentado 

Presidente da Corte dez/11 dez/11 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

         

 

Planejamento Estratégico 2011-2015 
       

 
Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Infraestrutura 

         

 

  
         

AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  
IDENTIFICAÇÃO Melhorar a infraestrutura e segurança do TCE/PI 

  

   

        
  

  

OBJETIVO Manter a estrutura do TCE/PI adequada para dar o 
suporte necessário ao alcance da missão 
institucional   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Manter adequado ambiente físico de trabalho 

  

   

        
  

  
IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Redução significativa de tempo de espera de 
manutenção (regularização de serviços) 
Controle e acompanhamento cronológico e 
financeiro dos serviços   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Sistema Aplicativo de TI 
Recursos Financeiros 

  

   

        
  

  

ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Elaborar Instruções Normativas/Manual de 
Procedimentos 
Implantar plano de manutenção preventiva e 
corretiva das instalações físicas do TCE 
Implantar plano de segurança 
Criar catálogo de fornecedores 
 
PRAZO:2011   

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Secretaria de Administração - Gerência de 
Patrimônio e Serviços   

                      

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Matão   

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

13 
Melhorar a infraestrutura 
e a segurança do TCE/PI 

Elaborar minuta de 
instrução normativa e de 
manual de 
procedimentos 

Macedo abr/11 jun/11 

Aprovar IN e manual de 
procedimentos 

Auditor Jaylson ago/11 set/11 

Implantar Plano de 
Manutenção Preventiva 
e Corretiva das 
instalações do TCE 

Matão ago/11 dez/11 

Implantar Plano de 
Segurança do TCE/PI 

Matão/Raimunda 
Borges 

ago/11 dez/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

         

 

Planejamento Estratégico 2011-2015 
       

 
Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Infraestrutura 

         

 

  
         

AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  
IDENTIFICAÇÃO Implementar a gestão patrimonial 

  

   

        
  

  

OBJETIVO Melhorar os controles patrimoniais, permitindo 
gestão mais eficaz e otimização de investimentos 

  

   

        
  

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Efetividade da aplicação dos recursos para o bom 
desempenho do controle externo 

  

   

        
  

   

        
  

  
IMPACTO Alto 

  

   

        
  

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Implementação de controles financeiros e contábeis 
agregados ao controle físico  existente, mediante 
uso de ferramentas de captura (coletores), visando à 
qualificação patrimonial 
Acompanhamento do processo de solicitação de 
bens e serviços  (vide Projeto de Redesenho dos 
Ritos Processuais)   

   

        
  

   

        
  

  
RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Sistema Aplicativo de Controle Patrimonial 
  

   

        
  

   

        
  

  

ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Elaborar procedimentos relativos às atividades de 
controle patrimonial 
Desenvolver/Adquirir aplicativo de controle 
patrimonial 
Implantar o sistema de controle patrimonial 
Treinar equipe para os novos processos e sistemas 
 
PRAZO:2011   

   

        
  

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES: 

Secretaria de Administração - Gerência de 
Patrimônio e Serviços 
Secretaria de Tecnologia da Informação - Gerência 
de Desenvolvimento de Sistemas 
Bancos de Dados   

                      

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Matão   

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

14 
Implementar a Gestão 

Patrimonial 

Especificar funcionalmente as 
necessidades do usuário para 
o Processo de Patrimônio e 
Serviços 

Matão jan/11 fev/11 

Desenvolver ou adquirir 
sistema de controle do 
patrimônio do TCE/PI 

Ricardo mar/11 jun/11 

Implantar o sistema de 
controle patrimonial 
adquirido ou desenvolvido 

Matão jun/11 dez/11 

Regulamentar e manualizar 
os procedimentos relativos 
ao controle patrimonial 

Raimunda Borges jan/11 jun/11 

Treinar equipe para os novos 
processos e novo sistema 

Raimunda Borges jun/11 dez/11 

Criar catálogo de 
fornecedores 

Matão/Rosemary 
Capuchu 

jan/11 jun/11 
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Planejamento Estratégico 2011-2015 
       

 
Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Aprendizagem 

         

 

  
         

AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  
IDENTIFICAÇÃO Implementar a prática do controle interno no TCE/PI 

  

   

        
  

  

OBJETIVO Auxiliar o gestor na boa e regular aplicação dos 
recursos do TCE/PI. Apoiar o controle externo em 
sua missão institucional e constitucional   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Garantir que o TCE faça a regular aplicação dos 
recursos públicos 
Ampliar a transparência da aplicação dos recursos 
públicos   

   

        
  

  
IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Gerenciamento dos normativos do TCE/PI 
Rotinas e procedimentos manualizados 
Instituição da cultura de controles 
Instituir a auditoria interna  (vide Projeto de 
Redesenho dos Ritos Processuais)   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Sistema Aplicativo de Auditoria e Riscos 
Estrutura Física   

   

        
  

  

ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Aprovar a resolução de instituição do Controle 
Interno (2011) 
Elaborar programa de gestão de documentos (2011) 
Manualizar os procedimentos e rotinas do TCE 
(2012) 
Elaborar programa de auditoria interna (2012)   

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Controladoria 
Secretaria de Tecnologia da Informação - Gerência 
de Desenvolvimento de Sistemas 
Bancos de Dados 

  

                      

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Macedo 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

15 
Implementar a prática do 
controle interno no TCE-PI 

Planejar plano de ação; 
evento de sensibilização; 
priorizar os processos 
que serão 
documentados; definir 
as regras; tabelas de 
temporalidades 

Macedo fev/11 mar/11 

Divulgar e conclamar as 
secretarias e gerências 
do TCE/PI para 
implantação de 
controles internos 
realizados pelo 
controlador 

Controlador mar/11 mar/11 

Capacitar os servidores-
chave e orientar sobre 
formas de publicação e 
manutenção das INs 

Edileusa mar/11 mar/11 

Elaborar o programa de 
implantação dos 
controles internos 

Macedo abr/11 abr/11 

Adquirir ferramenta 
específica de gestão de 
documentos; implantar 
e treinar a equipe da 
controladoria 

Macedo mai/11 mai/11 

Elaborar plano de ação; 
cronograma de 
atividades; priorizar os 
processos a serem 
auditados; definir o 
programa de auditoria 
anual 

Macedo out/11 out/11 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

         

 

Planejamento Estratégico 2011-2015 
       

 
Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Aprendizagem 

         

 

  
         AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  
IDENTIFICAÇÃO Implantar o processo eletrônico 

  

   

        
  

  

OBJETIVO Prover sistema que disponibilize todos os processos 
do Tribunal em forma eletrônica, contemplando 
documentos, tramitações, workflow, assinatura 
digital e GED, buscando agilidade e modernidade   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Incorporar e aperfeiçoar o uso de TI em todas as 
atividades do TCE - prover sistemas e aplicativos 

  

   

        
  

  IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Automação do fluxo dos processos do Tribunal 
mediante uso de workflow em plataforma web com 
uso de certificação digital e GED 
Garantia de segurança em função do uso da 
certificação digital, documentos acessíveis a vários 
interessados simultaneamente,  controle preciso de 
prazos com o uso de fluxos de trabalho (workflow)  
(vide Projeto de Redesenho dos Ritos Processuais)   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Ferramentas de Workflow 
Soluções GED 
Recursos Financeiros e Humanos 

  

   

        
  

  

ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Desenvolver/Adquirir sistema de workflow 
Desenvolver/Adquirir sistema de controle de 
processos e tramitações 
Integrar os sistemas corporativos ao GED 
 
PRAZO:2011   

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Secretaria de Tecnologia da Informação - Gerência 
de Desenvolvimento de Sistemas 
Bancos de Dados 
Secretarias do TCE 

  

                      

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Nadja Caroline 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

16 
Impantação do Processo 

Eletrônico 

Avaliar sistema de workflow a 
ser adquirido 

Antonio Moreira 
da Silva Filho 

jan/11 fev/11 

Solicitar a solução tecnológica Ricardo fev/11 fev/11 

Adquirir sistema de workflow 
Rosemary 
Capuchu 

mar/11 abr/11 

Solicitar contratação de 
empresa para desenvolvimento 
de sistemas 

Ricardo jan/11 jan/11 

Contratar empresa para 
fornecimento de profissionais 
de desenvolvimento de 
sistemas  

Rosemary 
Capuchu 

fev/11 mar/11 

Análise de escopo e requisitos 
do sistema de processo 
eletrônico 

Ely Miranda jan/11 fev/11 

Avaliar/Executar migração dos 
dados do antigo sistema de 
protocolo 

Ivo Christian mar/11 abr/11 

Desenvolver sistema de 
processo eletrônico 

Antonio Moreira 
da Silva Filho 

abr/11 set/11 

Integrar sistemas legados ao 
GED 

Antonio Moreira 
da Silva Filho 

ago/11 set/11 

Implantação de processo piloto Ely Miranda set/11 out/11 

Implantação dos demais 
processos 

Ely Miranda jan/12 dez/12 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

         

 

Planejamento Estratégico 2011-2015 
       

 
Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Aprendizagem 

         

 

  
         AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  

IDENTIFICAÇÃO Implantar técnicas de BI (Business Intelligence) 
nos processos de análise de dados do tribunal 

  

   

        
  

  

OBJETIVO Implementar o uso intensivo dos recursos de BI 
(Business Intelligence) como recurso de análise 
e apreciação dos Processos de Prestação de 
Contas e demais processos.   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Incorporar e aperfeiçoar o uso de TI em todas as 
atividades do TCE -transformar base de dados 
em informações relevantes ao negócio   

   

        
  

  
IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Técnicas de mineração de dados com o intuíto 
de evidenciar padrões e auxiliar na descoberta 
de conhecimento, com recursos para consultas e 
relatórios dinâmicos de fácil configuração por 
parte dos usuários  (vide Projeto de Redesenho 
dos Ritos Processuais)   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Recursos financeiros 
Soluções de BI 

  

   

        
  

  

ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Desenvolver cubos de dados nas bases dos 
sistemas SAGRES, SIAFEM, SISC, SINAPCE e 
demais bancos referentes à prestação de contas 
Implantar consultas utilizando técnicas de 
mineração de dados 
 
PRAZO:2011   

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Secretaria de Tecnologia da Informação - 
Gerência de Desenvolvimento de Sistemas 
Bancos de Dados 
Secretarias do TCE/PI 

  

                      

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Nadja Caroline 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

17 

Implantação de técnicas de 
BI (Business Intelligence) nos 

Processos de Análise de 
Dados das Prestações de 

Contas 

Solicitar a atualização da 
solução tecnológica 

Ricardo jan/11 jan/11 

Adquirir atualização do 
sistema gerenciador de 
banco de dados para a 
versão que contemple 
mineração de dados 

Rosemary 
Capuchu 

jan/11 fev/11 

Atualizar sistema 
gerenciador de banco de 
dados para a versão que 
contemple mineração de 
dados 

Antônio Moreira 
da Silva Filho 

fev/11 mar/11 

Criar equipe intersetorial 
responsável pelo 
levantamento e 
avaliação dos cubos 
necessários 

Nadja Caroline jan/11 fev/11 

Modelar os cubos Lineu Lima fev/11 ago/11 

Implementar os 
Processos de Extração 
de Dados, 
Transformação e Carga 
(ETL) no Integration 
Services 

Lineu Lima ago/11 set/11 

Criar os cubos no 
Analysis Services 

Lineu Lima set/11 out/11 

Validar os cubos criados Nadja Caroline out/11 nov/11 

Treinar os usuários Lineu Lima nov/11 dez/11 

Implantar os cubos no 
ambiente de produção 

Lineu Lima dez/11 dez/11 

Projetar estruturas de 
mineração de dados 
para os cubos criados 

Antônio Moreira 
da Silva Filho 

out/11 nov/11 
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Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Aprendizagem 

         

 

  
         

AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 
  IDENTIFICAÇÃO Implantar uma rede privada virtual - VPN   
   

        
  

  

OBJETIVO Oferecer a infraestrutrura necessária para suportar 
os processos finalísticos e de suporte   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos 
Incorporar e aperfeiçoar o uso de TI em todas as 
atividades do TCE - oferecer infraestrutura de TI 
com segurança e alta disponibilidade   

   

        
  

  IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Assinatura Eletrônica 
Digitalização e Indexação de Documentos Físicos 
Ferramenta de Busca 
Base de Dados para a Rede de Controle 
Necessidade de integração com sistemas 
corporativos 
Diário Eletrônico 
Certidão Eletrônica 
Certificação Digital 
VPN   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Recursos Financeiros 
Hardware 
Soluções de TI 
Consultorias   

   

        
  

  

ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Análise de aderência dos requisitos dos novos 
processos versus as soluções existentes 
Para as novas soluções, deve-se analisar as 
referências no mercado 
Definir a estratégia de provimento 
Detalhamentos de requisitos para provimento 
(aquisição e implantação) 
 
PRAZO:2015 (início imediato)   

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Secretaria de Tecnologia da Informação - Gerência 
de Infraestrutura 
Secretarias do TCE   
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Detalhamento das Ações 

Processo:                                             Responsável pela Ação: Nadja Caroline 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

18 
Implantar uma Rede 
Privada Virtual - VPN 

Estudar e especificar a 
melhor alternativa para 
a implantação da VPN 

Weslley jan/11 fev/11 

Solicitar a ampliação do 
canal de internet para 34 
Mbits/s 

Ricardo jan/11 jan/11 

Ampliar o canal Internet 
para 34 MBits/s 

Rosemary 
Capuchu 

fev/11 mar/11 

Solicitar a aquisição de 
solução de VPN 

Ricardo fev/11 fev/11 

Adquirir solução de VPN 
com as características 
especificadas através de 
processo licitatório ou 
adesão a registro de 
preço 

Rosemary 
Capuchu 

fev/11 mar/11 

Solicitar a aquisição de 
certificados digitais 

Ricardo mar/11 mar/11 

Adquirir certificados 
digitais individuais para 
usuários da VPN 

Rosemary 
Capuchu 

abr/11 mai/11 

Implantar a solução 
adquirida 

Weslley mai/11 jun/11 

Realizar treinamento dos 
técnicos em informática 
do TCE/PI para 
manutenção e uso do 
sistema implantado 

Weslley mai/11 jun/11 

Realizar treinamento dos 
servidores do TCE-PI que 
utilizarão a VPN para 
acesso aos sistemas 
internos desta Corte de 
Contas 

Weslley ago/11 ago/11 
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AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  

IDENTIFICAÇÃO Implantar sistema para tratamento, análise e 
consolidação de dados das prestações de contas 

  

   

        
  

  

OBJETIVO Disponibilizar sistema que auxilie na geração de 
relatórios de auditoria nos processos de prestações 
de contas municipal,  estadual e de obras, processos 
de  admissão e inativação   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Incorporar e aperfeiçoar o uso de TI em todas as 
atividades do TCE - prover sistemas e aplicativos 

  

   

        
  

  IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Auxiliar na elaboração de relatórios de auditoria 
(padronizados e consistentes) para as áreas-fim do 
Tribunal 
Montagem de um grande banco de dados com as 
infrações cometidas pelos gestores 
Comparação entre os dados declarados pelos 
gestores e os efetivamente detectados nas 
atividades de fiscalização realizadas pelo Tribunal  
(Vide Projeto de Redesenho dos Ritos Processuais)   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Recursos Financeiros 
Hardware 
Soluções de TI 
Consultorias 

  

   

        
  

  

ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Desenvolver sistema gerador de relatório 
 
PRAZO:2011 

  

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Secretaria de Tecnologia da Informação - Gerência 
de Desenvolvimento de Sistemas e Bancos de Dados 
Secretaria de Controle Externo 
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19 

Implantar Sistema para 
Tratamento, Análise e 

Consolidação de Dados das 
Prestações de Contas 

Analisar escopo e 
requisitos do sistema de 
prestação de contas 
estaduais e municipais 

Fábio 
Cordeiro 

jan/11 jan/11 

Desenvolver ferramenta 
para possibilitar entrada 
de dados de prestação de 
contas estaduais e 
municipais 

Fábio 
Cordeiro 

jan/11 jan/11 

Desenvolver ferramenta 
para possibilitar 
importação de dados de 
outros sistemas de 
prestação de contas 

Fábio 
Cordeiro 

fev/11 fev/11 

Desenvolver solução para 
geração do relatório de 
prestação de contas da 
administração municipal 

Ivo Christian fev/11 fev/11 

Desenvolver solução para 
geração do relatório de 
prestação de contas da 
administração estadual 

Ivo Christian mar/11 mar/11 

Analisar escopo e 
requisitos do sistema de 
obras e de ativação e 
inativação de pessoal 

Fábio 
Cordeiro 

mai/11 mai/11 

Desenvolver ferramenta 
para possibilitar entrada 
de dados de obras e de 
ativação e inativação de 
pessoal 

Fábio 
Cordeiro 

jun/11 jun/11 

Desenvolver solução para 
geração do relatório de 
obras 

Fábio 
Cordeiro 

ago/11 ago/11 

Desenvolver solução para 
geração do relatório de 
ativação e inativação de 
pessoal 

Ivo Christian set/11 set/11 

Integrar com o sistema de 
processo eletrônico 

Fábio 
Cordeiro 

out/11 nov/11 
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AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  
IDENTIFICAÇÃO Implantar o Museu do TCE/PI   

   

        
  

  

OBJETIVO Preservar a memória 
institucional do TCE/PI   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Desenvolver o 
comprometimento orientado a 
resultados   

   

        
  

  
IMPACTO Baixo 

  

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

O Museu deve manter um 
acervo histórico contendo 
informações sobre conselheiros, 
dados institucionais e patrimônio 
do TCE/PI   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Espaço físico 
Infraestrutura 
Recursos financeiros 
Recursos humanos 

  

   

        
  

  

ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Elaborar um projeto de 
instalação, considerando 
recursos, prazos, fornecedores 
necessários para implantar o 
museu 
Realizar pesquisa histórica 
acerca do TCE/PI 
Coletar os objetos que retratem 
a história da instituição 
 
PRAZO:2011   

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Secretaria Administrativa 
Gabinete da Presidência 

  

                      
 

          

  

 
 

    

    
    



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Nadja Caroline 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

20 Implantar o Museu do TCE 

Criar cargo com as 
atribuições 
necessárias  

Auditor 
Jaylson 

dez/10 jan/11 

Elaborar projeto de 
instalação, 
considerando 
legislação, estrutura 
física e organizacional, 
recursos, prazos, 
fornecedores 
necessários 

Nadja Caroline out/11 out/11 

Realizar concurso 
público 

Auditor 
Jaylson 

ago/11 dez/11 

Realizar pesquisa 
histórica acerca do 
TCE/PI 

Nadja Caroline ago/12 dez/12 

Coletar objetos e 
documentos que 
retratem a história da 
Instituição 

Nadja Caroline jan/13 dez/13 

Escolher o nome Nadja Caroline ago/13 dez/13 

Inaugurar o museu Nadja Caroline out/13 dez/13 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

         

 

Planejamento Estratégico 2011-2015 
       

 
Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Aprendizagem 

         

 

  
         

AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  
IDENTIFICAÇÃO Ampliar e Modernizar a Biblioteca 

  

   

        
  

  

OBJETIVO Disponibilizar fonte de pesquisa para viabilizar a 
capacitação, a aquisição do conhecimento e a 
permanente atualização dos servidores, dos 
jurisdicionados e do público em geral   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Desenvolver equipe do TCE para executar a 
estratégia 

  

   

        
  

  IMPACTO Médio   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Acervo bibliográfico contendo temas tais como: 
Jurídico, Administrativo, Contábil   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Espaço Físico 
Infraestrutura 
Recursos financeiros 
Recursos humanos 

  

   

        
  

  

ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Adquir novos livros 
Adquirir infraestrutura necessária 
Classificar o acervo do TCE/PI 
Adquirir biblioteca virtual 
Digitalizar o acervo 
 
PRAZO:2011 

  

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Secretaria Administrativa 

  

                      

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Nadja Caroline 

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

21 
Ampliar e modernizar a 

Biblioteca 

Criar cargos com 
atribuições 

Auditor Jaylson dez/10 jan/11 

Definir infraestrutura 
necessária 

Matão ago/11 dez/11 

Realizar concurso 
público 

Auditor Jaylson ago/11 dez/11 

Classificar o acervo 
existente 

Matão ago/12 dez/13 

Adquirir biblioteca 
virtual 

Nadja Caroline ago/12 dez/13 

Digitalizar o acervo Matão ago/12 dez/13 

Desenvolver/Adquirir 
sistema de 
gerenciamento da 
biblioteca 

Matão ago/12 dez/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

         

 

Planejamento Estratégico 2011-2015 
       

 
Plano de Ação Estratégica - Perspectiva Aprendizagem 

         

 

  
         

AÇÃO / PROJETO ESTRATÉGICO 

                                 

  
IDENTIFICAÇÃO Implantar a Escola de Contas 

  

   

        
  

  

OBJETIVO Capacitar e orientar acerca da boa e regular 
aplicação dos recursos públicos 
Capacitar os servidores e jurisdicionados do TCE/PI 
(Pessoas)   

   

        
  

  

OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S) Desenvolver equipe do TCE/PI para executar a 
estratégia 

  

   

        
  

  
IMPACTO Alto   

   

        
  

  

ESCOPO OU  
PRINCIPAIS INOVAÇÕES  

Escola deve atender aos Servidores e 
Jurisdicionados 
Cursos presenciais e à distância 
Utilização de tecnologia para viabilizar as 
capacitações 
Programa de visitas monitoradas   

   

        
  

  

RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

Espaço físico 
Infraestrutura 
Recursos financeiros e humanos 

  

   

        
  

  

ATIVIDADES / PRAZO ESTIMADO Elaborar a resolução disciplinando o funcionamento 
da Escola de Contas 
Definir o Programa de Capacitação de Servidores e 
Jurisdicionados 
 
PRAZO:2011   

   

        
  

  

UNIDADES - RESPONSÁVEL  
E PARTICIPANTES 

Escola de Contas 
  

                      

 

     

    

     

      
 

    

     



                                                                                                                                                                                                                         

 

     Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Planejamento Estratégico 2011-2015       

Detalhamento das Ações         

Processo:                                             Responsável pela Ação: Conselheiro Olavo   

Nº Ação Atividades Responsável Início Fim 

22 Implementar a Escola de Contas 

Elaborar minuta do 
regimento interno. 

Paulo 
Machado 

fev/11 ago/11 

Criar personalidade 
jurídica 

Paulo 
Machado 

fev/11 ago/11 

Criar os cargos 
necessários 

Auditor 
Jaylson 

jan/11 jan/11 

Criar estrutura 
organizacional e física 

Conselheiro 
Olavo 

jan/11 jun/11 

Criar nome 
Conselheiro 

Olavo 
jan/11 jun/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSÃO
Exercer o controle externo, mediante orientação, fiscalização e avaliação da gestão dos recursos públicos, visando 

sua correta aplicação em benefício da sociedade

 

MAPA ESTRATÉGICO 2011/2015 

VISÃO
Ser reconhecida como uma instituição célere e comprometida com a defesa do erário

 

 

Capacitação

 

Consultas e

outras demandas

 

Comunicação de 

ações e resultados

 

Órgãos/Entidades 

públicos estaduais

 

Órgãos/Entidades 

públicos municipais

 

Capacitar e orientar acerca 

da boa e regular aplicação 

dos recursos públicos

 

Contas

públicas

 

Ampliar a transparência da 

aplicação dos recursos 

públicos

 

Atuação em 

cooperação com 

órgãos de controle

 

 Atos de

pessoal 

 

Admissão

 

Assegurar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, orientando os jurisdicionados, interagindo com a 

sociedade, conferindo transparência dos resultados obtidos

 

Benefícios

 

Outras

entidades

 

Fomento do 

controle social

 

Fiscalizar a aplicação dos 

recursos públicos

 

RESULTADOS

 

Auditorias 

temáticas

 

Obras

 

Meio

ambiente

 

Auditorias

operacionais

 

Tecnologia da 

informação (TI)

 

CLIENTES

 

Jurisdicionado

 

Sociedade

 

 

 

  

 

 

Excelência nos processos de trabalho

 

PROCESSOS DE SUPORTE

  

Qualidade:

consistência decorrente do conhecimento

 

PROCESSOS FINALÍSTICOS

 

- Planejamento e Execução Orçamentária

- Finanças

- Contabilidade

- Administração de Pessoas

- Aposentadoria do Servidor do TCE

- Compras, Licitações e Contratos

- Atendimento ao Servidor

- Treinamento

- Avaliação de Desempenho

- Patrimônio e Serviços

- Almoxarifado

- Transportes

- Serviços Médicos

- Controles Internos

- Sindicância

- Prestação de Contas Estaduais

- Prestação de Contas Municipais

- Auditoria de Obras

- Contas do Governador

- Tomada de Contas

- Cobrança de Multas

- Ofícios e Certidões

- Pedido de Vistas com Carga

- Recursos

- Fixação de Coeficientes de Participação

- Ouvidoria

- Consultas

- Vínculos Interinstitucionais

Celeridade: 

reduzir o tempo de apreciação dos

processos de controle externo

 

PROCESSOS DE TRANSPARÊNCIA

PROCESSOS INTERNOS

Inovação:

incorporar melhores práticas em controle externo

 

- Acompanhamento de Decisões

- Comunicação Institucional

- Capacitação dos Jurisdicionados

- Visitas Técnicas e Monitoradas

- Tomada de Contas Especial

- Benefícios (Inativação/Pensão)

- Pedido de Reexame

- Admissão

- Denúncias e Representações

 

 

  

  

CULTURA

Desenvolver o comprometimento

orientado a resultados

 

Reconhecer 

adequadamente

 a contribuição 

do servidor

 

Desenvolver 

competências 

gerenciais e 

técnicas

 

Conhecimento

incorporado 

ao processo de 

trabalho

 

Incentivo à

inovação

 

Comunicação 

e 

transparência

 

Promover a 

qualidade de 

vida do servidor

 

 

INFORMAÇÃO

Incorporar e assegurar o uso de TI

em todas as atividades

 

Transformar base 

de dados em 

informações 

relevantes para o 

negócio

 

Oferecer 

infraestrutura de 

TI com segurança 

e alta 

disponibilidade

 

Prover 

sistemas e 

aplicativos

 

 

FINANÇAS

Assegurar a efetiva aplicação dos 

recursos para o bom desempenho 

do controle externo

 

Utilizar recursos 

financeiros 

visando a 

maximizaçao dos 

resultados

 

 

INSTALAÇÕES

Assegurar adequado ambiente de 

trabalho

 

Serviços

 

Instalações

físicas

 

Desenvolver 

internamente 

a prontidão

 

APRENDIZAGEM

 

 

Garantir a 

regular 

aplicação dos 

recursos do TCE

 

PESSOAS

Desenvolver a equipe do TCE para executar a estratégia

 

CONTROLES INTERNOS E RISCOS 

OPERACIONAIS

Ser Referência em Aplicação de 

Recursos Públicos

 

INFRAESTRUTURA

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

    Tribunal de Contas do Estado do Piauí 
     Planejamento Estratégico 2011-2015 
     Matriz de Consistência – Objetivos / Projetos 

 

LEGENDA Fundamental Muito Importante Importante
           

                

PROJETOS/OBJETIVOS 

Objetivos de Resultado Pessoas Cultura Informação 

Controles 
Internos e 

Riscos 
Operacionais 

Finanças Instalações 

Capacitar e 
orientar acerca 

da correta e 
regular aplicação 

dos recursos 
públicos 

Fiscalizar 
a 

aplicação 
dos 

recursos 
públicos 

Ampliar a 
transparência 
da aplicação 
dos recursos 

públicos 

Desenvolver 
competências 
gerenciais e 

técnicas 

Reconhecer 
adequadamente 
a contribuição 

do servidor 

Promover 
a 

qualidade 
de vida 

do 
servidor 

Desenvolver 
internamente 
a prontidão 

Conhecimento 
incorporado 
ao processo 
de trabalho 

Comunicação 
e 

transparência 

Incentivo 
à 

inovação 

Transformar 
base de 

dados em 
informações 
relevantes 
ao negócio 

Prover 
sistemas e 
aplicativos 

Oferecer 
infraestrurura 

de TI com 
segurança e 

alta 
disponibilidade 

Garantir a 
regular 

aplicação 
dos recursos 

do TCE 

Utilizar 
recursos 

financeiros 
visando a 

maximização 
dos 

resultados 

Instalações 
físicas 

Serviços  

Promover parcerias 
com os demais 
Tribunais de Contas e 
outros órgãos de 
controle 

   

                            

Realizar a apreciação 
tempestiva dos 
processos de 
prestação de contas 

  

            

 

            

Elaborar e 
implementar plano de 
capacitação para os 
jurisdicionados 

  

                            

Incorporar 
sistematicamente as 
melhores práticas de 
controle externo 

  

            

 

            

Uniformização das 
decisões do TCE/PI 

 
              

 
            

Ampliar a atuação 
concomitante e 
preventiva do TCE/PI 

 

              

 

            

Implementar e 
automatizar os 
processos 
redesenhados 
relativos aos trâmites  
de Atos de Pessoal 
(Benefícios e 
Admissão) 

  

              

 

            
Zerar estoque de 
processos de 
prestação de contas 

  

            

 

            



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Desenvolver o plano 
de comunicação do 
TCE 

  
  



          



        



      
Implementar e 
automatizar o 
processo redesenhado 
de consultas e demais 
demandas (processo 
eletrônico) 

  

            

 

            
Implementar o 
Programa de Gestão 
por Competências 

  
    

 

  



    

 

            
Implementar o 
Programa de Saúde, 
Qualidade de Vida e 
Cidadania do Servidor  

  

      

 

                      
Melhorias na 
infraestrutura e na 
segurança do TCE-PI 

  
                            

 

Implantar Sistema 
para Tratamento, 
Análise e 
Consolidação de 
Dados das Prestações 
de Contas 

  

                



        

 

Implementar a Gestão 
Patrimonial 

  
                

 
      

     
Implementar a prática 
do Controle Interno 
no TCE-PI 

  
              

  

    



      
Implantação do 
Processo Eletrônico 

  
            


              

Implantação de 
Técnicas de BI 
(Business Intelligence) 
Nos Processos de 
Análise de Dados das 
Prestações de Contas 

  

              

 

            
Implantar uma Rede 
Privada Virtual - VPN 

  
              

 
  


        

Implantar Entregáveis 
de Sistema Aplicativos 
de TI para Suportar os 
Processos Finalísticos 
e de Suporte 
Redesenhados  

  

              



  



          
Implantar o Museu do 
TCE 

  
            


                  

Ampliar e modernizar 
a Biblioteca 


    


      


                  

Implantar e manter a 
Escola de Contas 


    


    

  
                



Planejamento Estratégico TCE/PI 2011-2015 
Gerenciamento do Plano estratégico 

 
 

 

 

SISTEMÁTICA DE GERENCIAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO 2011-2015 

Objetivos do Gerenciamento:  

1. Manter atualizado o Plano Estratégico estabelecido na Fase de Formulação, considerando os 

cenários internos e externos; 

2. Detalhar as Metas para Objetivos de Resultados e Objetivos Viabilizadores, obter e manter 

atualizadas diretrizes e prioridades, organizar e detalhar resultados esperados, metas e Projetos 

estratégicos; 

3. Fundamentar e prover recursos humanos, de conhecimento e financeiros adequados, sejam 

internos ou externos; 

4. Gerenciar a execução do plano e dos resultados e reportar. 

 

Modelo de Gerenciamento  

O modelo de gerenciamento define a forma de execução de atividades de gerenciamento do Plano 

Estratégico, visando sua maior eficácia, considerando 

o O Plano Estratégico aprovado; 

o Os resultados e metas de gestão, incluindo diretrizes e prioridades; 

o As ações estratégicas correlacionadas ao Plano Estratégico e Metas da Gestão.  

Responsabilidades e Atribuições 

O modelo de gerenciamento recomendado considera as seguintes responsabilidades e atribuições 

principais: 

 Presidência / Patrocinador do Planejamento (Estratégia e Metas da Gestão): 

o Definir diretrizes, metas institucionais e prioridades,  

o Prover recursos necessários para a implantação 

o Proveraprovações e formalizações; 



Planejamento Estratégico TCE/PI 2011-2015 
Gerenciamento do Plano estratégico 

 
 

 

 Conselheiros, Colegiados, Auditores, Procuradores / Co-Patrocinadores do Planejamento. 

 Alta Gestão (Diretores, Coordenadores, Assessores) / Responsáveis pelos Objetivos de 

Resultados e Metas 

o Participar do processo de Planejamento (Estratégia e Metas da Gestão); 

o Definir Metas institucionais e/ou funcionais e reportar resultados; 

o Designar colaboradores para ações/ projetos interfuncionais; 

o Liderar ações / projetos estratégicos e reportar. 

 

 Assessoria de Planejamento / Responsável pelo processo de Planejamento (formulação do 
Plano Estratégico e facilitação dos resultados de gestão): 

o Manter Planos (Estratégia e Metas da Gestão) atualizados e o plano de comunicação; 

o Definir recursos humanos, de conhecimento e financeiros necessários, e prover (em 
alçadas correspondentes); 

o Estabelecer e executar os ritos de gerenciamento (reuniões e práticas); 

o Aportar metodologias e práticas de excelência que desafiem as equipes internas; 

o Preparar material, orientar e conduzir equipes para as reuniões de gerenciamento 
(preparação das reuniões) e atividades complementares decorrentes; 

o Gerenciar Mudanças nos Planejamentos (Disciplinas PMI de RH, Comunicação, 
Integração, Riscos) 

o Resolver problemas e questões críticas na viabilização dos planejamentos 

o Coordenar o Comitê de Planejamento 

 Comitê de Planejamento / Responsável pelo processo de Planejamento das Metas e Resultados 
da Gestão / Presidência + Assessoria de Planejamento + Gestores Funcionais 

o Definir as Metas e Prioridades institucionais 

o Desdobrar as Metas para funções e organizar os Projetos prioritários correlacionados. 

o Garantir a execução do Planejamento (Estratégia e Metas da Gestão); 

o Resolver problemas e questões críticas na viabilização dos planejamentos 



Planejamento Estratégico TCE/PI 2011-2015 
Gerenciamento do Plano estratégico 

 
 

 

 

 Equipe Técnica de Planejamento / Responsável técnica do Planejamento (formulação e 
facilitação da execução): 

o Desenvolver tecnicamente os Planos (Estratégia, Metas da Gestão, Projetos 
estratégicos) e manter atualizados; 

o Absorver conhecimentos de abordagens metodológicas correlacionadas 

o Aportar conhecimento e práticas; 

 Equipe de Ação ou Projeto Estratégico / Responsável pela Ação / Projeto: 

o Desenvolver atividades do Projeto até implementação; 

o Garantir no Projeto sob sua responsabilidade as Disciplinas do PMI – Escopo, prazo, 
qualidade, custos; 

o Buscar apoio, junto à Assessoria e Comitê de Planejamentos, para adequado 
andamento do Projeto, inclusive de recursos necessários internos e/ou externos; 

o Responder pelo andamento e pelos resultados atingidos pelo Projeto sob sua 
responsabilidade e reportar andamento. 

 

Sistemática de Gerenciamento 

A sistemática de Gerenciamento do Planejamento estabelece algumas práticas e descreve as principais 

reuniões de gerenciamento da execução do Projeto.  

Ficam estabelecidas as seguintes reuniões formais de gerenciamento do Planejamento: 
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Gerenciamento do Plano estratégico 

 
 

 

REUNIÕES DE 

GERENCIAMENTO 
EQUIPE/PARTICIPANTES PERÍODO 

 

ESCOPO/FOCO 
SAÍDAS 

REVISÃO DO 

PLANO ESTRATÉGICO  

EQUIPES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Coordenador do trabalho: 

Coordenador da Assessoria de 

Planejamento 

 

Presidência + Equipe Técnica + 

Equipe do Planejamento Estratégico + 

Equipe Ampliada, conforme atribuições 

definidas e praticadas neste PE 2011-2015 

 

Consultoria Externa (desejável) 

 

Revisão a  

cada 2 anos 

 

Atualização do Planejamento 

Estratégico 2011-2015, contemplando 

todos os produtos constituintes do 

mesmo: Mapa Estratégico, Análise 

SWOT, Indicadores, Ações e Projetos, 

Sistemática de Gerenciamento da 

Execução, etc. 

Plano Estratégico 2011-

2015 atualizado 



Planejamento Estratégico TCE/PI 2011-2015 
Gerenciamento do Plano estratégico 

 
 

 

DEFINIÇÃO DE 

PRIORIDADES E METAS 

COMITÊ DE PLANEJAMENTO 

 

Coordenador do trabalho:  

Coordenador da Assessoria de 

Planejamento 

 

Presidência: participação parcial, definindo 

diretrizes e prioridades 

 

Gestores Funcionais, responsáveis por 

metas da gestão, designados para o Comitê 

de Planejamento 

 

Equipe Técnica do Planejamento 

 

Anual 

 

Preparação + 

1 dia 

 

Foco nas diretrizes, prioridades e 

metas da Presidência 

 

Foco no desdobramento de metas 

para o ano 

 

Foco na priorização de ações/projetos 

estratégicos para o ano 

Metas institucionais 

gerais e por função 

(desdobradas) 

 

Ações/projetos 

prioritários do ano e 

designação de 

responsáveis e áreas a 

serem envolvidas 

GERENCIAMENTO 

DAS METAS DA GESTÃO 

COMITÊ DE PLANEJAMENTO 

Coordenador dos trabalhos:  

Coordenador da Assessoria de 

Planejamento 

 

Presidência: participação desejável 

Mensalmente, 

utilizando 

praticas 

virtuais; a 

cada 

3 meses,  

reunião 

presencial. 

 

Metas da Gestão Planejadas x Metas 

Alcançadas 

 

Projetos prioritários diretamente 

correlacionados com metas críticas  

Publicação na Intranet 

– transparente 

 

Planejamento de metas 

atualizado 

 

Ações de correção 
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Gestores funcionais, responsáveis por metas 

da gestão, participantes do Comitê 

 

Convidados, sob demanda 

 

Preparação +  

1 turno 

 

Recomendações e 

adequação de recursos 

para projetos 

prioritários 

diretamente 

correlacionados 

 

A cada trimestre, 

medição de resultados 

para sistemas de 

reconhecimento 

 

GERENCIAMENTO DA 

EXECUÇÃO  

DAS AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

COMITÊ DE PLANEJAMENTO 

Coordenador do trabalho:  

Coordenador da Assessoria de 

Planejamento 

 

Gestores funcionais – sob demanda 

 

Equipe técnica do planejamento - 

obrigatória 

 

Responsáveis por Ações/Projetos 

A cada 

2 meses 

 

Preparação + 

1 dia 

Foco - Projetos priorizados, em 

andamento e/ou a iniciar em prazo 

próximo 

Análise de andamento 

dos Projetos. 

Pontos de atenção, 

ações de correção e 

recomendações 

específicas para cada 

Projeto. 

 

Relatório Executivo 

com reporte do 

andamento destes 

Projetos e aos Projetos 

a iniciar nos próximos 

períodos. 
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Estratégicos em andamento 

 

GERENCIAMENTO 

DE AÇÃO/PROJETO 
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INTRODUÇÃO 

O principal objetivo do Plano de Comunicação é desenvolver diretrizes de comunicação 

para o Plano Estratégico 2011-2015, de forma a propiciar informação das pessoas envolvidas e 

públicos impactados pelos resultados.  

 

OBJETIVOS DA COMUNICAÇÃO 

Principais objetivos da comunicação para públicos-alvos internos: 

 Informar os colaboradores a importância do Plano Estratégico para a Instituição e as 
proposições constantes do mesmo; 

 Motivar os colaboradores para atingimento dos Resultados Estratégicos estabelecidos; 

 Motivar os colaboradores para participação direta e pessoal nas Ações Estratégicas 
priorizadas; 

 Propiciar aos colaboradores diretamente envolvidos algum domínio na abordagem 
metodológica do Plano Estratégico; 

 Manter o Plano Estratégico atualizado e a integração dos diferentes Projetos constantes 
do mesmo. 

 

Principais objetivos da comunicação para públicos-alvos externos: 

 Informar sobre os esforços de melhoria de desempenho Institucional do TCE/PI e de suas 
práticas de gestão inovadas e atualizadas; 

 Praticar a transparência Institucional adequada. 
 

 

 

DIRETRIZES GERAIS DE COMUNICAÇÃO 

1. Diretriz de conteúdos da comunicação: 

Os conteúdos da comunicação serão preferencialmente: 

 A importância institucional do Plano Estratégico, o Mapa Estratégico (4 perspectivas),os 

Objetivos de Resultados e Metas Estabelecidas, as Ações e Projetos Estratégicos 

priorizados; 

 Para públicos-alvos internos, os demais Produtos constantes do Plano Estratégico 

(análises de ambientes, análises de correlação, detalhamento de ações, objetivos 

específicos de ações, etc.); 

 Repórter de andamento do Plano Estratégico – Objetivos de Resultados e Viabilizadores, 

Metas e Ações estratégicas priorizadas, próximos passos, agendas de trabalho, 

responsáveis e envolvidos etc. 

2. Diretriz de meio de comunicação x público-alvo: 
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Serão utilizados os meios (mídias) disponíveis para comunicação mais adequados em função 

da relevância do conteúdo x interesse do público–alvo específico. 

3. Diretriz de intensidade da comunicação: 

 A comunicação terá a intensidade adequada ao público-alvo, evitando sobrecarga ou 

falta; 

 A comunicação deverá dar mais atenção aos públicos diretamente envolvidos e 

impactados (exemplo: responsáveis e envolvidos com uma ação estratégica ou com uma 

meta estabelecida); 

 A emissão de comunicação para públicos-alvos externos deve ser conservadora (o 

necessário) e centrada no Mapa Estratégico e nos Objetivos de Resultados / Metas a 

atingir. 

 

4. Diretriz para definir emissores da comunicação: 

 É importante manter uma linha integrada de comunicação a ser praticada pelos diversos 

emissores; 

 É definido o emissor preferencial para cada público–alvo. 

 

Os emissores da comunicação preferenciais recomendados são: 

o Presidência e Assessoria de Comunicação (ASCOM) - visão estratégica e institucional do 

Plano como um todo; 

o Núcleo de Planejamento / Equipe Técnica do PE - foco visão técnica do Plano como um 

todo, nos Resultados / Metas a atingir, no andamento do Plano e dos Resultados, nas 

soluções técnicas de Ações Estratégicas específicas; 

o Gestor Funcional da Área - foco nas Metas e Resultados atingidos e nas Ações em 

andamento; 

o Equipe interfuncional de ação / Projeto Estratégico - foco nas soluções técnicas dos 

Projetos em desenvolvimento e nos resultados atingidos ou a atingir pelo projeto. 

 
 

5. Diretriz de forma de condução da comunicação:  

 Conduzir a comunicação de forma transparente; 

 Motivar a Instituição pela importância deste Plano Estratégico e dos projetos 

constituintes; 

 Motivar as equipes internas com a visão de futuro, aumentando predisposição para 

comprometimento e mudanças; 
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 Manter o foco nas questões mais relevantes (“20 que valem 80”) e impactantes nos 

resultados; 

 Enfatizar e compartilhar os resultados futuros esperados os resultados obtidos durante a 

execução do plano; 

 Compartilhar e celebrar a qualidade atingida no desenvolvimento do Plano e nos 

resultados atingidos na execução. 

PÚBLICOS-ALVOS DA COMUNICAÇÃO / EMISSOR 

Principais segmentos de públicos-alvos externos e emissor(es) recomendado(s): 

I. Jurisdicionados / Presidência + Assessoria de Comunicação; 

II. Sociedade / Presidência + Assessoria de Comunicação;  

III. Outros Órgãos de Controle Externo e de outras esferas de Governos (TCEs, PF, PC, SRF, 
BB, CGE, TCU, MPE, TJs etc.) / Presidência + ASCOM; 

IV. Formadores de opinião e meios de comunicação (TVs, jornais, rádios, mídias 
eletrônicas, Jornais de municípios, revistas de tribunais, revistas jurídicas, autoridades 
e lideranças, etc.) / Presidência + Assessoria de Comunicação e Núcleo de Planejamento 
sob demanda da Presidência; 

V. Fóruns de inovação, fontes de referências, visitas técnicas / Núcleo de Planejamento e 
Equipe Técnica. 

 

Principais segmentos de públicos-alvos internos e emissor(es) recomendado(s): 

I. TCE/PI – Instituição como um todo (comunicações gerais presenciais ou virtuais) / 

Presidência + ASCOM; 

II. TCE/PI – Conselheiros, Relatorias, Auditores, alta administração / Presidência;  

III. Áreas funcionais / Gestor Funcional da Área, Núcleo de Planejamento, Equipe Técnica, 

Equipes de Ação Estratégica. 

 

SEGMENTAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Principais meios de comunicação a serem utilizados: 

1. Apresentações e seminários em auditório; 

2. Apresentações de resultados ou andamento em sala de projeto; 

3. Espaço na agenda de reuniões de trabalho existentes - sessões colegiadas, reuniões de 

gestão, etc.;  
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4. Eventos formais e institucionais do TCE/PI; 

5. Intranet / Portal / Mural; 

6. Revista do Tribunal; 

7. Atividades da Escola de Contas; 

8. Visitas monitoradas; 

9. Visitas técnicas de melhores práticas (visitar/receber); 

10. Meios de comunicação externos - TVs, jornais, rádios, mídias eletrônicas, jornais de 

municípios, revistas de tribunais, revistas jurídicas. 

 


