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 Portaria nº 190/2020 – Constituiu Comissão TCE 

Covid-19 em 14.04.2020 (e Portaria nº 303, de 

17.07.2020); 

Primeiro desafio da Comissão TCE COVID-19 

 No início da pandemia no Piauí, um dos principais 

desafios enfrentados pelo TCE/PI, pela Rede de 

Controle e pela população foi reunir informações 

quanto às receitas auferidas e às despesas efetuadas 

pela Administração Pública local no enfrentamento 

à pandemia da COVID-19; 

 Como dar início aos trabalhos da Comissão TCE 

COVID-19? 



 

 

Painel Covid-19 



Painel Covid-19 

Fonte: Painel COVID-19 Piauí, informações extraídas em 15/09/2020 



Painel Covid-19 

Fonte: Painel COVID-19 Piauí, informações extraídas em 15/09/2020 



Relatórios de Fiscalização 

 A Comissão TCE/PI COVID-19 não integra o organograma do 

TCE/PI, de modo que os relatórios elaborados pela Comissão, ou 

mesmo com auxílio de seus integrantes, necessariamente são 

encaminhados a alguma das Divisões da SECEX ou ao MPC para 

que possa seguir o trâmite regular; 

 Até o dia 31/12/2020, foram elaborados 24 (vinte e quatro) 

relatórios de fiscalização referentes a ações das administrações 

estadual e municipais no enfrentamento da pandemia da COVID-

19, os quais totalizam um Volume de Recursos Fiscalizados de 

R$ 146.539.972,66. 



Atuação com a Rede de Controle 

https://www.tce.pi.gov.br/operacao-reagente-relatorios-do-tce-pi-embasaram-acao-da-policia-federal/ 

 Um dos objetos que chamou a atenção da 

Comissão Covid-19 foi a aquisição dos 

testes rápidos; 

 

 Ao avaliar as contratações, os técnicos do 

TCE/PI verificaram que a empresa Prodlab – 

Produtos Laboratoriais contratou com 29 

municípios piauienses, em valores que 

variavam de 10 mil reais até mais de 600 mil 

reais. 



Atuação com a Rede de Controle 

TCE-PI participa da Operação Reagente II da Polícia Federal - Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

 A Polícia Federal no Estado do Piauí, em 

parceria com o Tribunal de Contas do 

Estado – TCE/PI, deflagrou, nesta quinta-

feira (25/02), a Operação REAGENTE II 

visando reprimir o desvio de recursos 

públicos destinados ao combate do novo 

coronavírus nos municípios de Arraial/PI e 

Isaías Coelho/PI; 

 

 O prejuízo estimado ultrapassa mais de R$ 

1,3 milhão. 
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Processo nº 
TC/004583/2020 

Disponível em: <https://www.tce.pi.gov.br/wp-
content/uploads/2020/10/levantamento-portal-da-transparencia.pdf> 



O que o TCE encontrou? 



Inspeções in loco 

29 inspeções 

in loco 

realizadas 

para subsidiar 

atividades da 

Comissão, até 

31/12/2020. 



Inspeções in loco 

https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-vistoria-estrutura-do-novo-hospital-de-campanha-que-sera-aberto-em-teresina/ 

https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-comissao-covid-faz-visita-a-hospital-na-santa-maria-da-codipi/ 



Inspeções in loco 

https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-vistoria-hospital-de-campanha-para-vitimas-da-covid-19-em-parnaiba/ 

https://www.tce.pi.gov.br/comissao-covid-19-faz-segunda-visita-tecnica-ao-hospital-de-campanha-do-verdao/ 



Inspeções in loco 

https://www.tce.pi.gov.br/covid-19-tce-pi-e-ministerio-publico-vistoriam-estrutura-do-hospital-natan-portela/ 

https://www.tce.pi.gov.br/covid-19-tce-pi-faz-visitas-tecnicas-em-obras-em-tres-hospitais-de-campanha-
em-teresina/ 



Em resumo: 



• Dimensionamento inadequado dos itens comprados; 
 

• Falha na pesquisa de preços; 
 

• Ausência de distinção entre compras relacionadas à covid e compras 
usuais da unidade; 
 

• Ausência de transparência nas contratações. 

 

Principais falhas encontradas nos relatórios: 



Atuação coordenada com outros Órgãos: 

• Atuação conjunta com o Ministério Público Estadual; 

 

• Acompanhamento do Plano Estadual de Vacinação 

 

• Reuniões diversas com Conselhos; 

 

• Rede de Controle. 

 



Obrigada pela atenção! 

comissaocovid19@tce.pi.gov.br  
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