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PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Dispõe sobre a Política de Comunicação Institucional do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA – TCE, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 71, da Constituição da República Federativa do 
Brasil; artigo 91, da Constituição do Estado da Bahia; artigo 2°, da Lei Complementar 
Estadual n.° 005/91, com alterações introduzidas pela Lei Complementar Estadual n.°. 
27/06; e artigo 100, inciso I, alínea b, do Regimento Interno do TCE, aprovado pelo 
artigo 1° da Resolução N° 18/92; e

CONSIDERANDO a necessidade, cada vez mais evidenciada, de direcionar esforços 
para  tornar o TCE/BA mais conhecido da sociedade, demonstrando a efetividade das 
ações de controle externo;

CONSIDERANDO que  o  TCE/BA  tem  um  papel  fundamental  como  agente  de 
estímulo do controle social sobre a aplicação dos recursos públicos; e

CONSIDERANDO o teor do Plano Estratégico deste Tribunal para o quadriênio 2010-
2013, aprovado por este Plenário através da Resolução n° 133, de 09 de dezembro de 
2009,  que  estabeleceu  como  diretriz  estratégica  a  elaboração  de  um  Plano  de 
Comunicação, com políticas, diretrizes e orientações para a área de comunicação,

RESOLVE:

Art. 1° Esta Resolução estabelece a Política de Comunicação Institucional do Tribunal 
de  Contas  do  Estado  da  Bahia  (TCE-BA),  com  o  objetivo  de  gerar  e  fornecer 
informação útil e qualificada para seus diversos públicos.

Art.  2º O TCE-BA produz e custodia informações  de interesse público,  sendo seu 
dever oferecer a todo cidadão ou entidade acesso a essas informações de maneira 
clara, objetiva, transparente e tempestiva.

§1º A regra é a divulgação de todas as informações produzidas ou custodiadas pelo 
Tribunal.

§2º As exceções, previstas no  art. XX da Resolução XX/2013, que dispõe sobre a 
aplicação da Lei nº 12.527/11 no âmbito do TCE-BA, são as informações:

I – protegidas por tratamento sigiloso previsto em lei;
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II – que comprometam ou possam comprometer a eficácia de fiscalizações previstas 
ou em andamento;

III – pessoais, assim consideradas as que dizem respeito à intimidade, à vida privada, 
à honra e à imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais, nos 
termos do art. 31 da Lei nº 12.527/11.

Art. 3º  Compete à Assessoria de Comunicação Social (ASCOM), ou de unidade que 
lhe suceda na estrutura organizacional do TCE-BA, divulgar, pelos meios disponíveis e 
de forma ativa, informações de interesse público resultantes de decisões colegiadas, 
ações de controle externo, de capacitação e treinamento, bem como de atividades 
administrativas desenvolvidas pelo Tribunal. 

§1º A seleção dos assuntos a serem divulgados – tanto ao público interno quanto ao 
externo – é atribuição da ASCOM e será feita a partir dos seguintes critérios: interesse 
público, relevância jornalística das informações, além do alinhamento ao Planejamento 
Estratégico do TCE-BA.

§2º O tratamento dado às informações, a adaptação da linguagem e a análise prévia 
dos impactos da sua divulgação perante a sociedade são atribuições da ASCOM, que 
tem  a  prerrogativa de  aconselhar  e  assessorar  a  Presidência  em  questões  de 
comunicação. 

§3º A divulgação de informações será permanente e rotineira, baseada em normas, 
diretrizes e processos  comunicacionais, norteados pelo caráter técnico, com vistas a 
manter sua independência e isenção em relação a interesses pessoais ou políticos de 
terceiros, sejam servidores, membros do corpo diretivo do TCE-BA ou jurisdicionados.

§4º A  adaptação  da  linguagem,  sempre  e  impreterivelmente,  deve  traduzir  a 
linguagem técnica das decisões do TCE-BA e dos relatórios auditoriais, de forma sóbria 
e exata, primando pela objetividade e clareza. 

§5º A redação das decisões do TCE-BA e dos relatórios auditoriais deve ser traduzida, 
sempre e impreterivelmente, em linguagem acessível ao leigo, de forma sóbria, exata, 
primando pela objetividade e clareza.

§6º Serão utilizados todos os meios de divulgação, hoje disponíveis ou que venham a 
ser criados, para informar o público, incluindo-se: 

I – distribuição de releases (textos institucionais de caráter noticioso), enviados por e-
mail às redações dos veículos de imprensa;

II – publicação regular de releases no portal mantido pelo TCE-BA na Internet;

III – publicação de informações nas páginas e perfis mantidos pelo TCE-BA nas redes 
sociais da Internet;
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IV – produção e distribuição de  boletins  específicos  voltados  aos públicos  interno 
(servidores  da  Casa)  e  externo  (jurisdicionados,  jornalistas,  cidadãos,  órgãos  de 
classe, instituições de ensino, organismos que atuam no controle social, entre outros).

V – todas as publicações, inclusive revista técnica digital com decisões relevantes do 
TCE-BA e discussão de temas relativos à melhoria da administração pública. 

§6º As publicações do TCE-BA terão características específicas e adequadas para cada 
público interlocutor do TCE-BA .

Art. 4º  Visando à padronização da mensagem,  todas as atividades de comunicação 
social do TCE-BA ficarão sob a responsabilidade da ASCOM, compreendendo:

I – o atendimento à imprensa;

II – a produção de conteúdos informativos e institucionais, em meios impressos,  na 
Internet e audiovisuais;

III – a transmissão das sessões plenárias de julgamento;

IV – as atividades de Relações Públicas;

Art. 5º  O atendimento tempestivo e eficaz das demandas de jornalistas, realizado 
pela ASCOM, depende dos servidores e das unidades técnicas da Casa, que devem, na 
medida de suas atribuições e competências, colaborar com a obtenção e transmissão 
para a Assessoria das informações necessárias. 

Art.  6º  Todo pedido de informação ou entrevista  feito  diretamente  a servidor  ou 
membro do TCE-BA por jornalista deverá ser repassado à ASCOM, com o objetivo de 
dar  à  informação  tratamento  institucional  adequado,  obtendo  internamente  as 
informações solicitadas e repassando ao solicitante.

Art. 7º Em conjunto com o Centro de Treinamento e Estudos Interdisciplinares para o 
Controle Externo (CEICE), a ASCOM promoverá programa permanente de formação, 
capacitação e aperfeiçoamento de “porta-vozes”, selecionados nas diferentes unidades 
e estruturas da Casa pelos critérios de conhecimento dos assuntos e disponibilidade, 
para,  mediante  intermediação  da  ASCOM,  atender  aos  jornalistas  que  buscam 
informações sobre o trabalho do TCE-BA e também sobre leis  e boas práticas que 
regem a administração pública.

§1º O Plano de Comunicação anual, previsto no artigo 9º, determinará as atividades 
de formação, capacitação e aperfeiçoamento de “porta-vozes” para cada exercício.
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§2º Os  “porta-vozes”  receberão  capacitação  oferecida  internamente  (orientações 
sobre o processo de concessão de entrevista, a importância da transparência e o nível 
de detalhamento das informações) e por profissionais externos, contratados, com a 
oferta de media training (treinamento e prática de entrevista).

 
Art. 8º Os materiais de divulgação jornalística do TCE-BA seguirão a identidade visual 
corporativa  adotada  pela  Casa,  o  que  possibilitará  identificação  e  reconhecimento 
imediato pelo público externo, devendo ser duradoura, atemporal, sem vínculos com 
gestão ou datas comemorativas do Tribunal.

Art. 9º Anualmente, a ASCOM produzirá o Plano de Comunicação do TCE-BA para o 
respectivo exercício,  o  qual  detalhará  ações  e  iniciativas  que  deverão  ser 
desenvolvidas na área, com metas a serem alcançadas, para que o Tribunal atinja os 
objetivos traçados pelo Planejamento Estratégico e por esta Política de Comunicação 
Institucional.

Parágrafo  único. O  Plano  Anual  de  Comunicação  deverá  ser  aprovado  pela 
Presidência do TCE-BA até o dia de 30 de novembro de cada ano. 

Art.  10.  O  cargo  de  Assessor  de  Comunicação  é  privativo  de  bacharel  em 
Comunicação Social.

Art.  11.  A  Presidência  do  TCE-BA,  para  o  cumprimento  do  estabelecido  nesta 
Resolução,  deverá  elaborar  plano  de  ação,  no  prazo  de  90  (noventa)  dias,  da 
necessária  estruturação  da  ASCOM,  contemplando  a  contratação  de  pessoal, 
implementação de estrutura física, aquisição de equipamentos e dotação orçamentária 
específica, que deverá ser implantado no prazo de 1 (um) ano. 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.
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