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Tribunal de Contas do Estado do Piauí



Funções Básicas dos TCs

Fiscalizadora Consultiva Informativa

Judicante Sancionadora Corretiva

Normativa Ouvidoria Educativa



Constituição Federal de 1988

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da União e
das entidades da administração direta e indireta,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno de cada
Poder.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas da União (...).



Constituição do Estado do Piauí

Art. 85. A fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e
das entidades da Administração direta e indireta,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação de subvenções e renúncia de receita, será
exercida pela Assembleia Legislativa, mediante
controle externo e pelo sistema de controle interno
de cada Poder.



Constituição do Estado do Piauí
Art. 86. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa,
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado,
a ele competindo:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador
do Estado, mediante parecer prévio, elaborado em até
sessenta dias a contar de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
Administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público
Estadual, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao
erário público;



Constituição do Estado do Piauí

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos
atos de:

a) admissão de pessoal (...);

b) concessão de aposentadorias, reformas e pensões
(...);

IV – realizar (...) inspeções e auditorias de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial (...);



Constituição do Estado do Piauí

V - fiscalizar a aplicação de qualquer recurso
recebido ou repassado pelo Estado, sob a forma
de convênio, ajuste, acordo ou outros
instrumentos congêneres;

VI - prestar informações solicitadas pela
Assembleia Legislativa, ou por qualquer de suas
comissões(...);



Constituição do Estado do Piauí

VII - aplicar aos responsáveis, em caso de
ilegalidade de despesas ou irregularidades na
prestação de contas as sanções previstas em lei
(...);

VIII - fixar prazo para o órgão ou entidade
encontrada em irregularidade e adotar as
providências necessárias ao exato cumprimento
da lei;



Constituição do Estado do Piauí

IX - sustar, no caso de falta de atendimento, a
execução do ato impugnado, comunicando, de
imediato, a decisão à Assembleia Legislativa;

(...)

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será
adotado diretamente pela Assembleia Legislativa, que
solicitará, de imediato, ao Poder Executivo, as
providências cabíveis, sem prejuízo de representação
ao órgão competente para apurar a responsabilidade.
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Secretaria de Controle Externo
• SECEX: planejamento e a coordenação das

atividades do controle externo.
• Núcleo de Planejamento e Desenvolvimento do

Controle Externo: elaborar normas, manuais e
regulamentos; elaborar o PACEX.

• DAJUR (Divisão de Apoio ao Jurisdicionado):
atender as solicitações de autoridades e
jurisdicionados; emitir relatórios em processos de
consultas; monitorar as informações cadastradas
no sistema Licitações e Contratos Web e
documentos encaminhados via Documentação
Web; sugerir aos Relatores adoção de medidas
cautelares.



Secretaria de Controle Externo

• Núcleo de Gestão de Informações
Estratégicas para o Combate à Corrupção:
propor metodologia e normativos para a
gestão de informações estratégicas para as
ações de controle externo e para a formação
de redes internas e externas no âmbito do
Estado do Piauí; auxiliar na criação de
metodologia de análise de risco e elaborar as
matrizes necessárias.





Secretaria de Controle Externo

• DTI (Diretoria de Tecnologia da Informação):
gerenciamento das atividades ligadas à
tecnologia da informação;

• DFAE (Diretoria de Fiscalização da
Administração Estadual) e DFAM (Diretoria
de Fiscalização da Administração Municipal):
acompanhamento e controle contábil,
operacional, orçamentário, financeiro e
patrimonial dos Poderes, órgãos e entidades
do Estado e dos Municípios, respectivamente.



Secretaria de Controle Externo

• DFENG (Diretoria de Fiscalização de Obras e
Serviços de Engenharia): controle da aplicação
de recursos públicos em obras e serviços de
engenharia a cargo dos órgãos e entidades
jurisdicionados ao TCE/PI.

• DFESP (Diretoria de Fiscalizações Especializadas):
coordenação, gerenciamento e supervisão das
atividades de controle relacionadas às
fiscalizações temáticas desenvolvidas por cada
uma de suas divisões especializadas.
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Informações úteis

• www.tce.pi.gov.br
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