
•• '

+m «|«w

O IV^I 'Jl QUALIDADE EAGILIDADE DO CONTROLE EXTERNO
^j^P» —", 0BÍB ' Tribunais de Conta* como instrumentos indispensáveis à cidadaniaf • T" \

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA NO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

SALVADOR
Setembro/2013



SIGLAS E ABREVIATURAS

Atricon - Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil

IRB - Instituto Rui Barbosa

NAG - Normas de Auditoria Governamental

SIC - Serviço de Informação ao Cidadão

TCs - Tribunais de Contas

TCU - Tribunal de Contas da União

TI - Tecnologia da Informação

TCE/BA - Tribunal de Contas do Estado da Bahia

CEDASC - Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria

PGE - Procuradoria Geral do Estado



SUMARIO

INTRODUÇÃO 05

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 05

2. DA VISITA TÉCNICA 08

3. DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 09

4. DA AVALIAÇÃO 10

4.1 MARCO LEGAL 10

4.1.1 Composição em Consonância com a Constituição Federal 10

4.1.1.1 Conselheiros 10

4.1.1.2 Conselheiros Substitutos 10

4.1.1.3 Procuradores de Contas 10

4.1.2 Adoção do Código de Ética 11

4.2 DESEMPENHO 11

4.2.1 Agilidade do controle externo 11

4.3 ESTRATÉGIA E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 12

4.3.1 Adoção do Planejamento Estratégico como Ferramenta
Indispensável de Gestão 12

4.4 RECURSOS HUMANOS E LIDERANÇA 12

4.4.1 Política de Gestão de Pessoas 12

4.4.2 Escola de Contas 13

4.5 NORMAS E METODOLOGIA DE AUDITORIA 13

4.5.1 Normas de Auditoria Governamental - NAGs .. ..13



4.5.2 Auditoria operacional 13

4.5.3 Auditoria de receita 13

4.5.4 Controle externo concomitante 14

4.5.5 Informações estratégicas para o controle externo 14

4.5.6 Acompanhamento das decisões 14

4.5.7 Súmula e jurisprudência 14

4.5.8 Acordos de cooperação técnica 15

4.6 ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURA DE APOIO 15

4.6.1 Controle interno 15

4.6.2 Corregedoria 15

4.6.3 Unidade de Tecnologia da Informação 15

4.7 COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 16

4.7.1 Ouvidoria 16

4.7.2 Cumprimento das regras de transparência 16

4.7.3 Comunicação institucional 17

5 CONCLUSÃO 17

5.1 ITENS ATENDIDOS PLENAMENTE 17

5.2 ITENS ATENDIDOS PARCIALMENTE 18

5.3 ITENS NÃO ATENDIDOS 18

6 RECOMENDAÇÕES 18



QUALIDADE £ AGILIDADE DO CONTROLE EXTERNO
Tribunais de Contas como instrumento* indispensável* à cidadania

INTRODUÇÃO

O estabelecimento de um parâmetro nacional de avaliação do controle

externo no âmbito dos Tribunais de Contas é uma das mais importantes

contribuições que a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil -

Atricon oferece para a sociedade brasileira, destinatária maior do serviço público, e

também para o aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos.

O parâmetro permite que os Tribunais de Contas brasileiros, de forma

voluntária, submetam-se à checagem de itens e critérios de qualidade e agilidade,

definidos democraticamente e consubstanciados em regulamento aprovado pelo

Conselho Deliberativo da Atricon.

O mecanismo em questão fortalece o conceito de sistema nacional do

controle externo, essencial para que todos os Tribunais de Contas atuem de maneira

mais harmonizada, cumpram prazos nas auditorias e nos julgamentos, fiscalizem

com foco na relevância e ofereçam um serviço de excelência a partir de um padrão

de fácil verificação e confirmação.
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l CONTEXTUALIZAÇÃO

O Planejamento Estratégico da Atricon (2012/2017), cuidando dos

objetivos estratégicos de fortalecer a imagem da instituição Tribunal de Contas

como essencial ao controle dos recursos públicos e à cidadania (objetivo 01);

fortalecer a instituição Tribunal de Contas como instrumento indispensável à

cidadania (objeto 03); e estimular a transparência das informações, das

decisões e da gestão dos Tribunais de Contas (objetivo 04), estabelece a

iniciativa de elaboração de índices de Qualidade e Agilidade no âmbito dos Tribunais

de Contas.

Em reunião conjunta com as Diretorias da Atricon e do IRB e os

Presidentes dos TCs, nos dias 21 e 22.03.2013, em Brasília/DF, foi criado grupo de

trabalho, integrado por membros de Tribunais de Contas, Presidentes da Atricon e

do IRB e técnicos indicados por cada um deles, com vistas à definição dos índices

de Qualidade e de Agilidade do controle externo e respectivos critérios de avaliação.

Referido grupo, em reunião do dia 18.04.2013, no Rio de Janeiro/RJ,

elaborou proposta de regulamentação dos aludidos índices, a qual foi devidamente

aprovada em reunião do Conselho Deliberativo da Atricon, conjuntamente com as

Diretorias da Atricon e do IRB e Presidentes dos Tribunais de Contas, em reunião de

02.07.2013, em Brasília/DF, resultando no Regulamento Atricon n° 01/2013,

publicado no site da referida Associação.

Neste último encontro, 24 (vinte e quatro) Tribunais de Contas

formalizaram consentimento no sentido de serem submetidos a uma verificação in

loco objetivando à aferição dos itens e critérios aprovados, aos quais,

posteriormente, se somaram outros Tribunais. Na mesma ocasião, foi constituído o

Comitê Gestor para definir a sistemática e realizar as visitas técnicas indispensáveis

à citada aferição.

•"•——
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O Comitê reuniu-se em Salvador/Ba, nos dias 23 e 24 de julho, para

elaborar os papéis de trabalho e questionários a serem respondidos pelos Tribunais

de Contas e definir a sistemática e cronograma das visitas técnicas.

O presente relatório, portanto, é resultado do questionário respondido

pela Presidência do Tribunal e da verificação in loco, realizada na sede do Tribunal

de Contas do Estado da Bahia. Abrange os itens e critérios definidos pelo

Regulamento Atricon n° 01/2013, organizados segundo as dimensões do marco

legal, do desempenho, da estratégia e desenvolvimento organizacional, das normas

e metodologia de auditoria, da administração e estrutura de apoio, dos recursos

humanos e liderança e da comunicação e transparência. Para tanto, lançou-se mão

dos procedimentos, métodos práticos e técnicas de auditoria governamental aceitos,

na extensão e profundidade julgadas necessárias à consecução dos objetivos do

trabalho.
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2 DA VISITA TÉCNICA

A visita técnica foi realizada na sede do Tribunal de Contas do Estado da

Bahia, nos dias 2 e 3 de setembro de 2013, com observância às regras

estabelecidas no Regulamento Atricon n° 01/2013.

Dela participaram os seguintes Conselheiros e técnicos:

• Conselheiro Paulo Guri Neto - TCE/RO - Coordenador do Grupo 5

• Conselheiro Cláudio Couto Terrão - TCE/MG

Técnicos

• Luiz Genédio Mendes Jorge - TCDF

• Gislaine Fois Fernandes - TCE/MG

• Paulo Ribeiro de Lacerda - TCE/RO

8 Realização
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3 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia foi criado pela Lei n° 1.120, de

21 de agosto de 1915. Teve um orçamento Para ° exercício de 2012 de R$165,6

milhões, incluído o CEDASC, e possui 547 servidores, dos quais 479 são efetivos.

Realização
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4 DA AVALIAÇÃO

4.1 MARCO LEGAL

4.1.1 Composição em Consonância com a Constituição Federal

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia está composto pelos seguintes

membros:

4.1.1.1 Conselheiros

Justiniano Zilton Rocha (Presidente, escolhido pelo Poder Legislativo);

Inaldo da Paixão Santos de Araújo (Vice-Presidente, escolhido pelo Poder

Legislativo); Filemon Neto Matos (Corregedor, escolhido pelo Chefe do Poder

Executivo antes da Constituição Federal de 1988); Antônio Honorato de Castro

(Presidente da Primeira Câmara, escolhido pelo Chefe do Poder Executivo); Pedro

Henrique Lino de Souza (Presidente da Segunda Câmara, escolhido pelo Chefe do

Poder Executivo dentre os Conselheiros Substitutos); Gildásio Penedo Filho

(escolhido pelo Poder Legislativo); Carolina Matos Alves Costa (escolhida pelo

Chefe do Poder Excecutivo dentre os Procuradores de Contas).

4.1.1.2 Conselheiros Substitutos

Escolhidos livremente pelos Conselheiros dentre os Auditores: Almir

Pereira da Silva, Josué Lima de França, Lilian Damasceno Ferreira Santos, Pedro

Humberto Teixeira Barreto, Sérgio Spector e Vivaldo Evangelista Ribeiro.

4.1.1.3 Procuradores de Contas

Maurício Caleffi (Procurador-Geral), Danilo Ferreira Andrade e Mareei

Siqueira Santos.

Dos Conselheiros que compõem o Tribunal de Contas do Estado da

Bahia, 3 foram indicados pelo Poder Legislativo e 4 pelo Poder Executivo, dentre os

10 Realização
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quais 2 de livre nomeação, 1 dentre os Auditores e 1 dentre os Procuradores de

Contas.

O Ministério Púbico de Contas é integrado por 7 Procuradores investidos

por concurso público. Atualmente, o quadro está composto por 3.

Os Auditores são em número de 43 nomeados mediante concurso

público. Dentre os 43 auditores, apenas 6 são escolhidos anualmente pelos

Conselheiros para aturem como Conselheiros Substitutos, aos quais não são

distribuídos processos para relatoria em plenário e câmaras.

Constatou-se a atuação da PGE nos processos do TCE/BA, em

discrepância com o modelo constitucional.

Em razão do afirmado, o TCE/BA atende parcialmente aos parâmetros

definidos pela Atricon.

4.1.2 Adoção do Código de Ética

O TCE/BA não instituiu formalmente o Código de Ética nos termos

definidos pela Atricon. Logo, não está em conformidade com o parâmetro definido

para este item.

4.2 DESEMPENHO

4.2.1 Agilidade do controle externo

Há denúncias recebidas em 2012 e 2013 pelo TCE/BA não apreciadas no

prazo de 6 meses desde o seu recebimento, assim como consultas recebidas nos

mesmos exercícios não apreciadas no prazo de 4 meses desde o seu recebimento.

De igual forma, existem processos autuados há mais de 05 anos sem o julgamento.

Em razão do exposto, conclui-se que o TCE/BA não atende aos

parâmetros estabelecidos pela Atricon relativos a este item.

11 Realização
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4.3 ESTRATÉGIA E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

4.3.1 Adoção do Planejamento Estratégico como Ferramenta Indispensável
de Gestão

O TCE/BA adota o planejamento estratégico como ferramenta de gestão,

sem aferição periódica das metas. No entanto, é feito o monitoramento periódico das

ações do plano operacional anual. A abrangência do plano estratégico atual

compreende os exercícios de 2010/2013.

Não existe unidade de planejamento formal na estrutura organizacional.

No entanto, as atividades são desenvolvidas de forma descentralizada por diferentes

setores.

Desta forma, atende parcialmente aos critérios estabelecidos para o item.

4.4 RECURSOS HUMANOS E LIDERANÇA

4.4.1 Política de Gestão de Pessoas

O TCE/BA possui plano de cargos, carreiras e salários devidamente

instituído (Lei n° 7.879, de 29 de junho de 2001), contemplando mecanismos de

avaliação de desempenho.

Não há política formal de saúde e qualidade de vida no trabalho.

Entretanto, são desenvolvidas atividades voltadas a este fim, a exemplo de

campanhas educativas, de vacinação, de combate ao glaucoma e à obesidade,

controle de doenças, entre outros.

Em razão do exposto, constata-se que o TCE/BA atende parcialmente

aos critérios definidos para o item.

12 Realização
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4.4.2 Escola de Contas

O TCE/BA não possui Escola de Contas regularmente instituída,

integrante da estrutura organizacional, com atribuições definidas em instrumento

normativo e com estrutura própria: física e de pessoal.

O TCE/BA não possui planos de capacitação de servidores e de

jurisdicionados nem para a formação em controle social e para os seus membros.

Contudo, realiza capacitação por demanda, restrita a servidores e jurisdicionados.

Nesse caso, o TCE/BA atende parcialmente aos critérios definidos para o

item.

4.5 NORMAS E METODOLOGIA DE AUDITORIA

4.5.1 Normas de Auditoria Governamental

O TCE/BA adota e aplica as NAGs. As fiscalizações são realizadas

exclusivamente por servidores efetivos.

Nesse caso, o TCE/BA atende aos critérios definidos para o item.

4.5.2 Auditoria operacional

O TCE/BA possui 30 servidores capacitados em auditoria operacional. No

período 2012/2013, realizou 03 auditorias nessa modalidade. Pelo exposto,

constata-se que o TCE/BA está em conformidade com os critérios definidos pela

Atricon para o item.

4.5.3 Auditoria de receita

O TCE/BA não realiza auditoria de receita e não há servidor capacitado

para a atividade. Está, portanto, em desconformidade com os critérios estabelecidos

para o item.

13 Realização
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4.5.4 Controle externo concomitante

O TCE/BA realiza inspeções in loco dentro do exercício, porém não

exerce o controle externo concomitante de licitações, contratos, convênios, obras e

concursos públicos, porque não adota regularmente medidas cautelares.

Não atende, portanto, aos critérios estabelecidos para o item.

4.5.5 Informações estratégicas para o controle externo

O TCE/BA não possui unidade de informações estratégicas na sua

estrutura organizacional. Porém, as atividades são exercidas por núcleo específico

de trabalho com atribuições definidas em instrumento normativo (Ato n° 244/02).

Integra a Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle

Externo.

Portanto, atende parcialmente aos critérios estabelecidos para o item.

4.5.6 Acompanhamento das decisões

O TCE/BA não adota mecanismos de acompanhamento do cumprimento

das decisões do Tribunal das quais decorram multas, débitos, determinações e

recomendações. Não atendendo, portanto, ao critério estabelecido para o item.

4.5.7 Súmula e jurisprudência

O TCE/BA não sistematiza suas súmulas e jurisprudência. Há 16 súmulas

editadas e disponibilizadas para consulta no sítio do Tribunal. Atende parcialmente,

portanto, ao critério estabelecido para o item.

4.5.8 Acordos de cooperação técnica

O TCE/BA tem formalizados acordos de cooperação técnica com diversos

órgãos de controle, tais como CGU e ENCCLA. Entre os TC's, formalizou acordos de

cooperação técnica com o TCE/RN, TCM/SP e TCU.

14 Realização
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Atende, portanto, aos critérios estabelecidos para o item.

4.6 ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURA DE APOIO

4.6.1 Controle interno

O TCE/BA possui unidade de controle interno na estrutura organizacional,

contando com 3 servidores do quadro permanente, atendendo integralmente esse

quesito.

4.6.2 Corregedoria

O TCE/BA possui Corregedoria na sua estrutura organizacional, porém

sem quadro de pessoal próprio. As atribuições são desenvolvidas utilizando a

estrutura física e pessoal do Conselheiro Corregedor, dispondo de mecanismo de

controle de prazos processuais.

Realiza correições periódicas nas unidades do Tribunal, tendo sido

efetivadas 4 em 2013. Não tem espaço próprio na intranet para divulgação de

informações, orientações, recomendações e provimentos da Corregedoria.

Atende parcialmente aos critérios estabelecidos para o item.

4.6.3 Unidade de Tecnologia da Informação

O TCE/BA possui uma autarquia, denominada Centro de Estudos e

Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria - CEDASC, criada pela Lei n°

4.829/88 (reformulado pela Lei n° 7.879/01 e Lei Complementar n° 27/06), destinada

a realizar estudos e pesquisas de novas tecnologias para o controle externo a cargo

do Tribunal, prestando suporte técnico ao processo auditorial, articulando-se com

instituições públicas e privadas, com vistas ao aprimoramento da gestão pública.

15 Realização
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O CEDASC1 tem estrutura própria - física e de pessoal. Existe plano

estratégico de TI, mas inexiste Comitê de Tecnologia da Informação. Portanto,

atende parcialmente os critérios estabelecidos para o item.

4.7 COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

4.7.1 Ouvidoria

O TCE/BA possui ouvidoria na estrutura organizacional, com atribuições

definidas em instrumento normativo (Resolução n° 66/08) e com estrutura própria -

física e de pessoal. As demandas do cidadão são respondidas efetivamente, dentro

do prazo regularmente estabelecido. Atende, portanto, aos critérios estabelecidos

para o item.

4.7.2 Cumprimento das regras de transparência

O TCE/BA atende parcialmente a Lei de Acesso à Informação, pois não

divulga na internet os subsídios, salários e relatórios de auditoria, mas divulga as

diárias, pareceres e decisões. O Tribunal disponibiliza sistema eletrônico de busca

de informações por parte do cidadão e implantou o Serviço de Informação ao

Cidadão-SIC.

As sessões não são transmitidas ao vivo. No entanto, são editadas e,

posteriormente, veiculadas no site e na TV Assembléia.

Atende parcialmente, portanto, aos critérios estabelecidos para o item.

4.7.3 Comunicação institucional

O TCE/BA possui unidade de comunicação institucional na estrutura

organizacional, com atribuições definidas em instrumento normativo (Resolução n°

45/01, arts. 1° e 3°) com estrutura própria - física e de pessoal. Entretanto, a política

1 www.cedasc.ba.gov.br
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e o plano de comunicação ainda não foram formalmente aprovados pelo Tribunal.

Utiliza como principais instrumentos de comunicação a internet e a intranet.

Atende, portanto, parcialmente aos critérios estabelecidos para o item.

5 CONCLUSÃO

Considerando todo o exposto, conclui-se que o Tribunal de Contas do

Estado da Bahia.

5.1 ATENDE PLENAMENTE AOS SEGUINTES ITENS

5.1.1 Normas de Auditoria Governamental.

5.1.2 Auditoria operacional.

5.1.3 Acordos de cooperação técnica.

5.1.4 Controle Interno.

5.1.5 Ouvidoria.

5.2 ATENDE PARCIALMENTE AOS SEGUINTES ITENS

5.2.1 Composição em consonância com a Constituição Federal.

5.2.2 Adoção do planejamento estratégico como ferramenta indispensável de
gestão.

5.2.3 Política de Gestão de Pessoas.

5.2.4 Escola de Contas.

5.2.5 Informações estratégicas para o controle externo.

5.2.6 Súmulas e jurisprudência.

5.2.7 Corregedoria.

5.2.8 Tecnologia da Informação.

5.2.9 Cumprimento das regras de transparência.

5.2.10 Comunicação Institucional.
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5.3 NÃO ATENDE AOS SEGUINTES ITENS

5.3.1 Adoção do Código de Ética.

5.3.2 Agilidade do Controle Externo.

5.3.3 Auditoria de Receita.

5.3.4 Controle externo concomitante.

5.3.5 Acompanhamento das decisões.

6 RECOMENDAÇÕES

Para que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia atenda a todos os

itens e respectivos critérios definidos pela Resolução Atricon n° 001/2013,

recomendam-se as seguintes providências:

6.1 Promoção de medidas, no âmbito do Poder Legislativo, para que se aperfeiçoe
o modelo constitucional previsto para o cargo de Conselheiro Substituto.

6.2 Promoção de medidas para que se assegure a composição heterogênea dos
membros do Tribunal conforme o modelo constitucional.

6.3 Estabelecimento de metas para apreciação de denúncias (em até 6 meses da
apresentação) e consultas (em até 4 meses do recebimento), bem como para
liquidação do estoque de processos autuados há mais de 5 anos.

6.4 Capacitação de servidores em auditoria de receita e realização de auditorias
nessa modalidade.

6.5 Implantação de unidade de planejamento estratégico na estrutura
organizacional.

6.6 Implantação de unidade de informações estratégicas (atividade de inteligência)
na estrutura organizacional.

6.7 Formalização de política de saúde e de qualidade de vida no trabalho para os
servidores do Tribunal.

6.8 Implantação de escola de contas, plano de capacitação para os membros do
Tribunal e plano de formação de controladores sociais.

18 Realização O
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6.9 Adoção de medidas cautelares.

6.10 Adoção de mecanismos de acompanhamento do cumprimento das decisões.

6.11 Sistematização da jurisprudência do Tribunal.

6.12 Criação de comitê de tecnologia da informação.

6.13 Instituição de política e plano de comunicação.

6.14 Aperfeiçoamento da divulgação das informações exigidas pela Lei de
Transparência.

6.15 Cessação da intervenção da PGE nos processos de competência do TCE/BA,
quando em desacordo com o previsto na Constituição Federal.

Paulo Curi Neto - Conselheiro TCE/RO

Cláudio Couto Terrão - Conselheiro TCE/MG

âLuiz Genédio Mendee<dDfde^2 Técnico TCDF

Paulo Ribeiro dela

Gislaine-Ftá^erhandes - Técnico TCE/MG

nico TCE/RO
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