
CADASTRO WEB 

Cadastro de Prefeito, Ordenadores, Controladores, 
Presidentes da Câmara e da CPL  no  TCE/PI - 
Ferramentas Necessárias para a Gestão Pública 



RESOLUÇÃO n.º 908/2009, de 16 de 

dezembro de 2009. 



• Criação do cadastro eletrônico das unidades 
gestoras, bem como de seus respectivos 
gestores/ordenadores de despesas que estão 
sob a jurisdição do Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí.  

• Foi a devida necessidade desta Corte de 
Contas possuir um cadastro atualizado de seus 
jurisdicionados, e com o processo de 
informatização é inserido ao desenvolvimento 
da atividade de controle externo, bem como 
fator de fortalecimento da atividade de 
controle interno municipal e estadual. 



 

• Tem como OBJETIVO de garantir um 
procedimento de implantação eficiente, 
econômico e com segurança quanto ao envio 
dos dados em meio eletrônico, e ainda, a 
modernização por que passa o Tribunal de 
Contas do Estado Piau 

 



Consideram-se: 

• JURISDICIONADOS DO TCE/PI: todos 
que têm o dever de prestar contas a este 
Tribunal, sejam eles estaduais e municipais; 

• MEIO ELETRÔNICO: qualquer forma de 
armazenamento ou tráfego de documentos e 
arquivos digitais; 

• TRANSMISSÃO ELETRÔNICA: toda 
forma de comunicação a distância com a 
utilização de redes de comunicação, 
preferencialmente a rede mundial de 
computadores. 



UNIDADES GESTORAS 

• Unidade Gestora criada após a publicação 
desta Resolução, no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da publicação do ato que 
a instituiu, encaminhando o referido ato 
legal e informando os dados necessários 
para o cadastramento. 

 



DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTROS 

DA UNIDADES GESTORAS  

Documentos necessários para o 
cadastramento são:  

• Ofício dirigido ao Presidente do TCE 
solicitando a inclusão e nele deve 
conter as informações sobre 
endereço, telefone e e-mail; 

• Cópia da lei de criação da unidade 
gestora;  

• Cópia do cadastro na Receita Federal 
(CNPJ) ou comprovante de Inscrição. 

 



GESTORES/ORDENADORES DE DESPESAS 

• Os responsáveis pelas unidades sob a 
jurisdição desta Corte de Contas enviarão, 
por meio eletrônico, NO PRAZO DE 30 
DIAS A CONTAR DE SUA NOMEAÇÃO 
os dados exigidos no formulário eletrônico. 



Transmissão acontecerá por meio 

eletrônico: SISTEMA DE 

CADASTROWEB: 

Documentos comprobatórios: 
 

• Documento de Cadastro de Pessoa 
Física – CPF e RG; 

• Comprovante de residência;  

• Ato de sua nomeação. 



• MODIFICAÇÃO DO GESTOR DURANTE O 

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 

•  por qualquer motivo, tanto o responsável que 

se afastou, quanto o gestor que foi designado, 
ficarão obrigados de informar esta alteração no 
cadastro eletrônico, NO PRAZO DE 30 DIAS 
A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO ATO 
QUE DETERMINOU A MODIFICAÇÃO, 
sob pena do gestor afastado ser solidariamente 
responsável em relação à gestão do sucessor, 
como também do gestor empossado não ter sua 
prestação de contas recebidas por esta Corte. 



GESTORES DA NOVAS UNIDADES 

GESTORAS CRIADAS: 

 

• Os responsáveis pelos órgãos/entidades 
jurisdicionadas, ficarão seus Administradores 
obrigados à entrega dos dados e das 
informações do cadastro dos gestores no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da 
publicação do ato de suas nomeações. 



• Endereços deverão manter atualizados no 
cadastro de gestores. 

• Realizando alterações no sistema sempre 
que ocorrer modificação do endereço 
anteriormente informado a este Tribunal. 

• Corte de Contas não se responsabilizará em 
relação ao prejuízo advindo pela 
desatualização do cadastro eletrônico 
instituído por esta Resolução. 



NOTIFICAÇÕES,  CITAÇÕES  E  

CORRESPONDÊNCIAS:  

• serão enviadas para os endereços 
informados, não podendo o 
gestor/ordenador, assim, alegar a ausência 
de conhecimento sobre fatos que foram 
informados através de correspondências 
enviadas aos endereços constantes no 
cadastro. 



 NÃO CADASTRO NO SISTEMA: 

 
• implicará o não recebimento da 

prestação de contas do 
jurisdicionado, em razão do gestor não 
ser reconhecido como tal perante o sistema 
Corte de Contas. 

• Art. 64. Os gestores e os ordenadores de 
despesas deverão manter atualizadas as 
informações integrantes dos sistemas 
Cadastro Web, sob pena do não recebimento 
das prestações de contas e demais 
implicações legais - RESOLUÇÃO TCE/PI 
nº 27, de 03 de novembro de 2016. 



EX-GESTORES/ORDENADORES DE 

DESPESAS 

• Os ex-gestores ou ex-ordenadores deverão 
manter seus dados atualizados no sistema de 
cadastro de jurisdicionados nesta Corte de 
Contas, sob pena de não tomar 
conhecimento dos fatos advindos do 
processo de sua prestação de contas, uma 
vez que a citação e as notificações serão 
enviadas ao endereço constante no 
cadastro. 



• Gislaine Vieira  (86) 3215-3897 

• E-mail: gislaine.vieira@tce.pi.gov.br 
 


