
 

Estado do Piauí 

Tribunal de Contas 

 
 
 

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 14/2019, de 08 de Agosto de 2019. 

 
Altera a Resolução TCE/PI nº 07, 

de 07 de fevereiro de 2013. 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente as conferidas pelo artigo 96 da Constituição Federal, 
artigo 88, caput, da Constituição Estadual e artigo 4º da Lei nº 5.888, de 19 de 
agosto de 2009, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Acrescenta-se o §4º ao Art. 2º da Resolução TCE/PI nº 07/2013, nos 
seguintes termos: 

“§4º A realização de trabalho fora das dependências não dispensa o 
servidor da realização de inspeções e diligências in loco, quando 
necessárias para execução dos trabalhos que está incumbido.” 

Art. 2º O art. 4º Resolução TCE/PI nº 07/2013, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 

“Art. 4º O pedido para realizar trabalhos fora das dependências do 
Tribunal deve observar os seguintes requisitos: 

I – ser efetuado em acordo com as chefias imediatas mediante 
formulário de planejamento e acompanhamento constante do anexo I 
desta resolução, com informação objetiva das metas pactuadas, bem 
como das datas previstas de comparecimento e telefone atualizado 
para contato;  

II – ser autorizado pelo Presidente, mediante publicação de portaria;” 

Art. 3º Acrescenta-se o art. 4-Aº à Resolução TCE/PI nº 07/2013, nos seguintes 
termos: 

 

“Art. 4-A Somente o quantitativo de até 30% dos servidores de cada 
unidade poderá usufruir do benefício, simultaneamente, arredondando-
se as frações para o primeiro número inteiro imediatamente superior, 
ficando sob a responsabilidade da chefia imediata a elaboração da 
escala de revezamento dos interessados, observado o disposto no art. 
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6-A. 

§ 1º cada unidade deve manter a capacidade plena de funcionamento 
em seus setores responsáveis pelo atendimento ao público, externo e 
interno; 

§ 2º Para fins de cálculo do percentual estabelecido no inciso II deste 
artigo, devem ser considerados que: 

I – o efetivo da unidade básica contempla exclusivamente o quantitativo 
de servidores lotados na Diretoria (ou Unidade Administrativa 
Equivalente), com suas assessorias, envolvendo aqueles servidores 
lotados em tempo integral nos projetos diretamente patrocinados por 
ela; e 

II – o efetivo das demais unidades da Diretoria (ou Unidade 
Administrativa Equivalente) incorpora os quantitativos de servidores 
lotados nas próprias unidades e aqueles lotados em tempo integral nos 
projetos diretamente patrocinados por elas. 

§ 3º A verificação dos limites estabelecidos no inciso II do caput deste 
artigo cabe à unidade de lotação do servidor e deve ser apurada 
quando de cada autorização para realizar trabalho fora do Tribunal. 

§4º Terão prioridade para o trabalho fora das dependências os 
servidores: 

I – com deficiência; 

II – que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência; 

III – gestantes e lactantes; 

IV – que tenha filho ou outro dependente econômico com idade inferior 
a 7 (sete) anos; 

V – com jornada reduzida por motivo de saúde, nos termos constantes 
de processo específico; 

VI – residente em localidade mais distante da sede do Tribunal; 

VII – que irão acompanhar cônjuge ou companheiro (a) em união 
estável que foi deslocado (a) ou se deslocou temporariamente, por 
motivo justificado, para outro ponto do território nacional ou para o 
exterior; 

VIII- que apresentem ao longo dos períodos de avaliações maiores 
índices de produtividade. 

Art. 4º O art. 5-A da Resolução TCE/PI nº 07/2013, passa a vigorar com a 
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seguinte redação: 

 

“Art. 5-A As autorizações para realizar trabalhos fora das dependências 
do Tribunal serão concedidas com prazo máximo de 06 (seis) meses e 
expirarão automaticamente nos meses de janeiro e julho, podendo ser 
feitas novas autorizações conforme oportunidade e conveniência do 
serviço” 

Art. 5º O art. 6º da Resolução TCE/PI nº 07/2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 

“Art. 6º O prazo previsto para a realização de trabalhos fora do Tribunal 
deve ser inferior ao que ordinariamente seria, caso o desenvolvimento 
ocorresse em suas dependências, repercutindo num aumento de 
produtividade de, no mínimo, 30%.” 

 

Art. 6º O art. 13 da Resolução TCE/PI nº 07/2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 

“Art. 13. Ao final de cada semestre da vigência desta Resolução, a 
Corregedoria avaliará os resultados das autorizações concedidas no 
período, mediante relatório consolidado dos resultados obtidos em face 
das metas fixadas. 

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, os titulares das 
unidades com realização de trabalhos fora do Tribunal devem, em até 
10 dias após o final de cada período de autorização para trabalho fora 
das dependências, no prazo definido em conformidade com o art. 5-A 
desta Resolução, enviar à Corregedoria a apuração consolidada dos 
resultados obtidos em face das metas fixadas no formulário de 
planejamento e acompanhamento (anexo I). 

§ 2º As Diretorias devem repassar semestralmente à Corregedoria a 
consolidação das informações encaminhadas pelas suas unidades 
integrantes relativas aos quantitativos de servidores que adotaram o 
procedimento e à respectiva produtividade associada. 

Art. 7º Fica revogado o art. 14 da Resolução TCE/PI nº 07/2013. 

Art. 8º O art. 15 da Resolução TCE/PI nº 07/2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 

“Art. 15. Fica a Corregedoria autorizada a expedir os atos necessários à 
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regulamentação deste normativo e a dirimir os casos omissos” 

 
Art. 9º. Acresce o Art. 16, com a seguinte redação: 

 
“ Art 16 . Deverá manter disponibilizado pela DGP no site do TCE/PI a 
relação dos servidores autorizados ao exercício do trabalho fora das 
dependência do Tribunal, constando a informação do dia de 
comparecimento do servidor ao posto de trabalho.” 
 

Art. 10º.Acrescenta-se o Anexo I à Resolução TCE/PI nº 07/2013. 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 08 
de agosto de 2019. 
 
 
Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva – Presidente 
 
Cons. Luciano Nunes Santos  
 
Consª. Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins 
 
Cons. Kleber Dantas Eulálio 
 
Cons. Substituto Jaylson Fabianh Lopes Campelo 
 
Cons. Substituto Delano Carneiro da Cunha Câmara 
 
Cons. Substituto Jackson Nobre Veras 
 
Fui presente: José Araújo Pinheiro Júnior – Subprocurador-Geral do MPC 

 

 

 


