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“O TCE SÓ SERÁ EFETIVO 
quando se prestar eficiente 

PARA A SOCIEDADE”
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Ao cumprir o período de quatro anos à frente da 
Presidência do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia (TCE/BA), estou cada vez mais convicto de 
que somente o exemplo pode nos unir em torno 
do objetivo de tomar as decisões certas. Sem dú-
vida, vivemos um quadriênio inesquecível, atípico, 
que ficará gravado para sempre na nossa memó-
ria. Dois desses quatro anos foram marcados pelo 
impacto da pandemia mundial, responsável pela 
morte de mais de 5 milhões de pessoas em todo o 
planeta, até o momento em que escrevo esta men-
sagem. O cenário sombrio, entretanto, não nos fez 
perder o controle. Ao contrário, seguimos com fir-
meza. Com muita fé e perseverança, os servidores 
desta Casa de Contas e Controle cumpriram todos 
os protocolos sanitários para garantir a segurança 
nos estágios mais agressivos da Covid-19. 

O mais importante é que, juntos, com a fé divina, 
estamos conseguindo vencer. Redefinimos as for-
mas de trabalho, mantivemos as sessões plenárias 
nos meios remoto e semipresencial. E nesse quesi-
to, faz-se mister reconhecer o empenho de nossos 
bravos servidores, que se uniram para garantir 
que o TCE/BA cumprisse a sua missão precípua 
de exercer eficiente controle externo, sempre em 
benefício da sociedade. Este Relatório de Gestão é, 
antes de tudo, o testemunho da coesão de todos 
aqueles que, nos momentos de adversidade, con-
tinuaram inabaláveis, fazendo valer o trabalho de 
fiscalização dos recursos públicos. Trata-se de um 
documento que reflete a grande união de esforços 

nas áreas de Gestão, Controle, Tecnologia e Educa-
ção Corporativa, e nas ações de Sustentabilidade e 
Acessibilidade. Por meio da contribuição de cada 
uma dessas áreas, o TCE/BA pôde desempenhar 
com afinco a sua atividade-fim, que é a de julgar 
as contas dos gestores públicos estaduais com 
base nos relatórios auditoriais da Casa de Contas 
e Controle.

Este relatório expressa o que há de essencial no tra-
balho deste Tribunal nesses últimos quatro anos, 
durante os quais, com o apoio irrestrito da mesa 
diretora e dos demais conselheiros, tive o prazer 
de compartilhar conhecimentos com técnicos do 
mais alto gabarito. Confesso que muito aprendi 
com todos esses profissionais. E este conhecimen-
to, com toda certeza, será de grande valia para a 
nossa função como julgadores. Agradeço aos servi-
dores do TCE/BA, que certamente seguirão firmes 
no propósito de servir à sociedade. Concluo esta 
mensagem reprisando o trecho do meu discurso 
de posse, proferido há cerca de quatro anos, após 
ter sido eleito presidente desta Casa: “O TCE só 
será efetivo quando se prestar eficiente para a so-
ciedade, quando o cidadão se sentir parte desse 
processo”. E, para que esse desejo se concretize, 
cada um de nós deve ser o bom exemplo.

Conselheiro Gildásio Penedo Filho
Presidente do Tribunal de Contas  
do Estado da Bahia 
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O TCE/BA obteve um grande avanço na gestão a partir do seu Projeto de Gestão 
de Pessoas, que tem contribuído sobremaneira para o aperfeiçoamento das habi-
lidades e competências dos gestores. Investir na capacitação dos servidores com 
funções de liderança foi um dos grandes resultados da Corte de Contas neste último 
quadriênio. Dentro de uma perspectiva de integração entre suas áreas administra-
tivas, o Tribunal vivencia um momento marcado pelo compartilhamento de ideias 
e experiências, o que muito tem facilitado a revisão de estratégias em seu modelo 
de gestão. Um dos pontos altos desse aperfeiçoamento foi a promoção do Curso 
de Desenvolvimento de Lideranças do TCE/BA, no qual gestores de áreas diversas 
do Tribunal tiveram a oportunidade de, além de assimilar conhecimentos, debater 
sobre os aspectos da administração. 

INTEGRAÇÃO ENTRE ÁREAS  
faz gestão do tribunal avançar
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Estoque de Processos - 2018 a 2021

PROCESSOS

Em janeiro de 2018, o TCE/BA possuía um estoque 
de 4.491 processos. De acordo com os dados do 
Proinfo, houve redução de 46% do estoque em 
quatro anos, conforme demonstrado acima.

Exercício Quantidade %

2018 4.491 

2019 2.992 33

2020 2.850 37

2021* 2.407 46

Redução do estoque em relação a 2018 46
 
Fonte: Proinfo - Relatório de Estoque de Protocolo extraído em 25/11/2021.
*Informações relativas ao exercício de 2021 consolidadas até 25 de novem-
bro de 2021.

Processos autuados

Em quatro anos, o TCE/BA autuou 6.916 proces-
sos de naturezas distintas. De acordo com o Re-
latório Sintético de Protocolos autuados, extraí-
do no Sistema ProInfo, foram autuados 1.649 em 
2018. Em 2019, foi registrado o maior quantitativo 
de processos autuados (2.131), seguido por 2020 
(1.786). Em 2021, foi registrado um decréscimo de 
37% nas autuações, em relação a 2019, conforme 
demonstrado.

Exercício Quantidade

2018 1.649 

2019 2.131 

2020 1.786 

2021* 1.350 

Total 6.916 
 
Proinfo - Relatório Sintético de Protocolados no Período extraído em 
25/11/2021.
*Informações relativas ao exercício de 2021 consolidadas até 25 de novem-
bro de 2021.
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Proinfo - Relatório Sintético de Protocolados no Período, extraído em 25/11/2021.
*Informações relativas ao exercício de 2021 consolidadas até 25 de novembro de 2021.

Processos Reconstituídos

Em cumprimento ao comando estabelecido no art. 6º, XXXVII do Regimento 
Interno, o TCE/BA promoveu a reconstituição de 1.597 processos entre 2018 e 
2021, conforme demonstrado a seguir:

Período Quantidade %

maio/2016 - abril/2018 204 13%

abril/2018 - dezembro/2019 526 33%

janeiro/2020 - dezembro/2020 692 43%

janeiro/2021 - novembro/2021* 175 11%

Total 1.597 100%
Fonte: Comissão Permanente de Restauração.
*Informações relativas ao exercício de 2021 consolidadas até 25 de novembro de 2021.

Processos autuados
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Fonte: Comissão Permanente de Restauração
*Informações relativas ao exercício de 2021 consolidadas até 25 de novembro de 2021.

Vale salientar que esses processos encontravam- 
se em diligência externa nos respectivos órgãos 
de origem há mais de 400 dias, fato que levou o 
TCE/BA a promover, em diversas oportunidades, 
envio de ofícios e comunicações aos jurisdicio-
nados, objetivando a devolução dos autos dili-
genciados. Essas ações se mostraram infrutífe-
ras, demandando por fim a necessidade de uma 
atuação mais efetiva por parte desta Corte, atra-

vés de reuniões regulares e adoção de medidas 
que resultaram na reconstituição dos processos 
supracitados.

Nesse aspecto, coube à Comissão Permanente de 
Restauração (criada pelo Ato nº 088/2016) a mis-
são de resgatar as informações e documentos no 
âmbito do TCE/BA, necessários à operacionaliza-
ção das aludidas reconstituições.

Processos Reconstituídos
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Processos em diligência externa 

No quadriênio de 2018-2021, o TCE/BA reduziu 
em 68% o estoque de processos em diligência ex-
terna, conforme demonstrado a seguir:

Período Quantidade %

2018 3.372 –

2019 2.233 34

2020 1.949 42

2021* 1.066 68

Fonte: Secretaria Geral.
*Informações relativas ao exercício de 2021 consolidadas até 25 de novembro de 2021.

Fonte: Proinfo - Relatório Sintético de Estoque de Protocolos extraído em 
25/11/2021.

Processos em diligência externa
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Conforme o gráfico, dos 3.372 processos que se 
encontravam em diligência no exercício de 2018, 
houve redução para 42% em 2020, 34% em 2019, 
alcançando o menor fluxo de processos em diligên-
cia em 2021 (68%). Considerando que o fluxo de 

processos encaminhado em diligência externa não 
é estático, o resultado ora apresentado demons-
tra o árduo esforço dos servidores do TCE/BA em 
desempenhar com zelo e presteza as suas atribui-
ções, resultando no êxito das ações empreendidas.

Processos julgados (Plenário e Câmaras)

Dando continuidade aos avanços de produtivi-
dade da gestão anterior, marcados pelo intenso 
trabalho dos conselheiros, procuradores, audito-
res, assessores e demais servidores desta Casa, 

o TCE/BA julgou 2.628 processos pelo Plenário e 
Câmaras, além da emissão de 6.176 decisões mo-
nocráticas no período, conforme demonstrado a 
seguir:

Período Quantidade %

2018 751 9

2019 739 8

2020 529 6

2021* 609 7

Subtotal 2.628 30

Decisões monocráticas 6.176 70

Total 8.804 100
Fonte: Secretaria Geral.
*Informações relativas ao exercício de 2021 consolidadas até 25 de novembro de 2021.
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Fonte: Secretaria Geral.
*Informações relativas ao exercício de 2021 consolidadas até 25 de novembro de 2021.

Fonte: Secretaria Geral.
*Informações relativas ao exercício de 2021 consolidadas até 25 de novembro de 2021.

Processos julgados (Plenário / 1ª e 2ª Câmaras)

Julgamento de Processos (Plenário / 1ª e 2ª Câmaras)
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Tempo Médio de julgamento

O tempo de julgamento do processo é registra-
do em dias, sendo computado desde o momento 
de sua autuação até o seu julgamento. Nesse as-
pecto, o tempo médio é calculado levando-se em 
consideração todo o estoque processual em an-
damento, dividido pelo quantitativo de processos 
julgados no exercício. 

De acordo com o ProInfo, no quadriênio de 2018-
2021, o TCE/BA registrou um tempo médio de jul-
gamento de 1.575 dias em 2018, caindo para 1.113 
dias em 2019 e registrando o menor tempo médio 
de julgamento de processos por exercício em 
2020 (594 dias), voltando a crescer em 2021 (1.380 
dias). Esse crescimento é fruto do julgamento de 

Período Tempo de Julgamento

2018 1.575

2019 1.113 

2020 594 

2021* 1.380 
Fonte: Proinfo - Relatório de Acompanhamento do Tempo de Julgamento 
extraído em 25/11/2021.
*Informações relativas ao exercício de 2021 consolidadas até 25 de novem-
bro de 2021.

Fonte: Proinfo - Relatório de Acompanhamento do Tempo de Julgamento extraído em 25/11/2021.
*Informações relativas ao exercício de 2021 consolidadas até 25 de novembro de 2021.

processos reconstituídos e que estavam em anda-
mento há mais de 10 anos, elevando sobremanei-
ra o tempo de julgamento, conforme demonstra-
do a seguir:

Tempo Médio de julgamento (em dias)



Nos últimos quatro anos, o TCE/BA julgou 8.804 processos nas sessões plenárias e da 1ª e 2ª Câmaras
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Decisões Monocráticas

Capítulo recente na história do TCE/BA, o juízo sin-
gular é mais um exemplo de êxito nas ações em-
preendidas pela Corte ao longo da sua existência 
centenária. Estabelecido por meio da Resolução nº 
043 e efetivado a partir de março de 2018, o Juízo 
Singular permite ao Relator, além de outras com-
petências, apreciar – para fins de registro – a lega-
lidade das concessões de aposentadoria, transfe-
rência para a reserva, reforma e pensão, excluídas 
as melhorias posteriores que não alterem o fun-
damento legal do ato concessório no âmbito do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA).

Vale salientar que, em razão da nova estruturação 
dos processos de pessoal, decorrente do trabalho 

conjunto entre o TCE/BA e a SAEB/SUPREV, a com-
posição de um único processo pode conter atos 
de aposentadorias de vários servidores, acarre-
tando, assim, a prolatação de várias decisões mo-
nocráticas, imprimindo celeridade nos trâmites 
processuais no âmbito desta Corte. 

As informações apresentadas representam, em 
síntese, o êxito do trabalho em equipe entre os 
servidores estaduais, convergindo para o aper-
feiçoamento constante e permanente do TCE/BA, 
tendo como foco a missão precípua do Tribunal, 
com a excelência dos serviços prestados para a 
sociedade, principal responsável pela nossa exis-
tência como Casa de Contas e de Controle. 
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Núcleo de Compliance do TCE/BA 

Visando criar um ambiente corporativo que esteja 
alinhado a regras de conduta, o TCE/BA criou, em 
4 de fevereiro de 2020, por meio do Ato nº 22, o 
Núcleo de Compliance. O Núcleo é presidido pela 
auditora de contas públicas Morgana Bellazzi de 
Oliveira Carvalho e é integrado por servidores de 
diversos departamentos do TCE/BA: Bernardo 
Kruschewsky Barreto Coutinho Santos, Daniela 
Couto Silva Gomes, Gabriel Barbosa Moreira, Ga-
briel Peregrino Martins, Jorge Felizola, José Rai-
mundo Aguiar, Marileide Raimunda Cerqueira da 
Silva, Roberto Sampaio, Rosa Verena Batista Grisi, 
Valter Luz Almeida e Wendel Régis Ramos.

PRODUTOS DO NÚCLEO DE COMPLIANCE

1. Cartilha – Manual de Ética dos Servidores.

2. Canal de Denúncias com o tema Compliance 

Gestão de Conhecimento visa manutenção do capital intelectual

Estruturar o conhecimento adquirido e compar-
tilhá-lo com os servidores da Casa de Contas e 
Controle da Bahia com o intuito de reduzir os 
impactos decorrentes de ausências e afasta-
mentos prolongados. Com esse objetivo, o TCE/
BA, por intermédio da Escola de Contas José 
Borba Pedreira Lapa (ECPL), e em parceria com 
a Coordenação de Recursos Humanos (CRH), 
apresentou o projeto-piloto do Programa de 
Retenção de Conhecimento. O programa visa 
identificar e estruturar o conhecimento estra-
tégico, mantendo o capital intelectual da insti-
tuição por meio do repasse de conhecimentos. 

Com a intenção de sistematizar a implantação 
de um espaço online onde é possível compar-
tilhar conteúdos, interagir com os demais ser-
vidores e gerir os processos de trabalho, foi 
apresentada a ferramenta Sharepoint, que faz 
parte do pacote Office 365, já utilizado pelos 
servidores para acessar o e-mail e o OneDrive. 
Direcionado aos servidores do TCE/BA, a apre-
sentação integra o Projeto de Aprimoramento 
da Gestão do Conhecimento, cujo objetivo é es-
tabelecer novas ações para o aprimoramento 
das habilidades e competências, que faz parte 
do Plano de Ação da Gestão biênio 2020-2021.

(pode ser acessado no site, no canal da Ouvidoria. 
Permite fazer denúncias anônimas, e o denuncian-
te consegue acompanhar o desfecho do processo).

3. Plano de Integridade do TCE/BA.

4. Acompanhamento da adequação normativa do 
TCE/BA aos dispositivos LGPD, nos termos do Ato 
nº 11, de 28/01/2021.

POSIÇÃO DOS TRABALHOS – LGPD

1. Criação da aba LGPD no Portal do TCE/BA com 
texto informativo sobre a nova lei e com a divulga-
ção do contato da encarregada de dados.

2. Criação da política de privacidade (site do TCE/BA).

3. Inserção de cookies de navegação no Portal.
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AÇÕES DA SECRETARIA GERAL

1) Melhoria da efetividade na cobrança extrajudicial dos títulos executivos

A partir do final do exercício de 2018, o TCE/BA 
passou a proceder ao Protesto direto dos títulos 
executivos gerados pelas suas decisões condena-
tórias transitadas em julgado que resultaram em 
imputação de débito e/ou multa do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia, antecedendo à ação 

de cobrança judicial. É cediço que o Protesto, 
como meio de cobrança administrativa, consegue 
melhorar os índices de recebimento, haja vista 
que, por meio dele, é possível negativar o deve-
dor, inserindo seu nome nos serviços de proteção 
ao crédito.

No último quadriênio, o TCE/BA autuou 6.916 processos de naturezas distintas. Em 2018, foram autuados 1.649 processos.  
Em 2019, foi registrado o maior quantitativo de processos autuados (2.131), seguido por 2020 (1.786). Em 2021, foi registra-
do um decréscimo de 37% nas autuações em relação a 2019.
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Desse modo, após celebração do Acordo de Coo-
peração Técnica nº 07/2018 com o Instituto de Es-
tudos de Protestos de Títulos do Brasil (IEPTB), em 
6/09/2018, alinhamento com a Procuradoria Geral 
de Estado (PGE), e, principalmente, visando obter 
maior efetividade na cobrança dos seus Títulos 
Executivos, o TCE/BA passou a ampliar a sua for-
ma de cobrança administrativa, com a aprovação 
da Resolução Normativa nº 125, de 23/10/2018, 
que regulamenta o procedimento de cobrança 
extrajudicial, via Protesto, das Certidões (Títulos) 
decorrentes de suas decisões condenatórias. Re-
gistre-se que não há nenhum custo adicional para 
o Tribunal de Contas, pois o pagamento das taxas 
e emolumentos cartoriais são custeados pelos 
próprios devedores.

Desde a edição da Resolução nº 125/2018, até o úl-
timo dia 30/11/2021, transitaram em julgado 551 
decisões condenatórias com imputação de débito 
e/ou multa. Destes títulos (551), o total de 250 fo-
ram pagos e/ou parcelados, perfazendo um índice 
de recuperação de 45% das sanções impostas. Re-
gistre-se que se for feita uma análise isolada das 
cobranças das multas, o índice de recuperação 
se torna ainda maior. Do total de 299 títulos, 222 
foram quitados ou estão sendo em parcelamento, 
representando 74% do total.

Inequivocamente, a utilização pelo TCE/BA do 
Protesto como uma nova via de cobrança admi-
nistrativa dos seus títulos executivos está contri-

buindo diretamente para a ampliação dos índices 
de recuperação de danos e prejuízos ao Erário es-
tadual, bem como das sanções pecuniárias apli-
cadas pelo Tribunal. Assim, confirmou-se o bene-
fício esperado por esse novo procedimento, que 
está servindo para o aprimoramento da cobrança 
extrajudicial das decisões condenatórias transi-
tadas em julgado, com uma maior coercibilidade 
por meio da negativação em cadastros públicos 
de inadimplência.

Importante também destacar que o Protesto rea-
lizado pelo TCE/BA é a última medida a ser adota-
da no curso do processo. Antes de sua utilização, 
são exauridas todas as tentativas administrativas 
de recolhimento voluntário. Nesse ponto, me-
rece registro que, com o advento da Resolução 
nº 125/2018 (que regulamentou o Protesto no 
TCE/BA), as comunicações postais (notificações/
cientificações) encaminhadas aos gestores pas-
saram a dar destaque à possibilidade de Protesto 
do título em cartório. O efeito prático da utiliza-
ção dessa técnica conhecida como “nudge”, que 
é um conceito de economia comportamental po-
pularizado no livro de mesmo nome, escrito pelo 
ganhador do prêmio Nobel de Economia, Richard 
Thaler, é que os devedores, receosos de terem 
seus nomes inscritos nos órgãos de proteção ao 
crédito, tendem a pagar suas dívidas. Essa lição 
está muito evidenciada pela ampliação dos paga-
mentos voluntários, durante o prazo administrati-
vo fixado em 30 dias.
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2) Disponibilização de serviço de 
emissão de boletos pela internet

Objetivando dar mais flexibilidade aos ju-
risdicionados e aprimorar a efetividade das 
suas decisões, o Tribunal de Contas do Es-
tado da Bahia (TCE/BA) passou a disponi-
bilizar, a partir de maio de 2019, um novo 
serviço de consulta e emissão dos boletos 
bancários para pagamentos das sanções de 
multas aplicadas. O serviço está disponível 
tanto na internet, a partir do site do TCE/BA, 
como no aplicativo TCE Cidadão.

Desenvolvido pela área de tecnologia da 
informação do Tribunal (Cedasc), o novo 
serviço requer apenas informações do nú-
mero do processo e do CPF do responsável 
para acessar e gerar os boletos, bem como 
a situação de pagamento, se quitado ou 
em aberto. O serviço facilita a interação 
do gestor com o TCE/BA para obtenção do 
documento de pagamento das multas, ga-
rantindo maior celeridade e transparência 
no cumprimento das decisões. Conside-
rando a extensa área territorial do estado 
da Bahia, o serviço visou facilitar a vida dos 
jurisdicionados, que não precisarão des-
locar-se à sede do Tribunal para obter os 
documentos de pagamento, dispensando 
também as solicitações de tais documentos 
por e-mail ou telefone.

3) Utilização pioneira  
de WhatsApp na comunicação  
de atos processuais

Com o objetivo de agilizar a comunicação 
processual e diminuir o tempo médio de 
julgamentos dos processos, o Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) apro-
vou a Resolução Normativa n.º 072/2018, 
que normatiza a utilização do aplicativo de 
mensagens WhatsApp na comunicação dos 
atos processuais às partes ou seus procura-
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4) Implantação da política de dados 
abertos no novo Portal 

Entre as inovações colocadas à disposição da so-
ciedade por meio do novo Portal na internet do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), 
disponibilizados no final do exercício de 2018, 
destinadas a ampliar a transparência e a acessibi-
lidade eletrônica, esteve a introdução do conceito 
de arquivos com dados abertos, que podem ser 
usados e até redistribuídos livremente por qual-
quer pessoa, à qual caberá apenas a obrigação 
de creditar a autoria e compartilhar pela mesma 
licença. O TCE/BA foi o primeiro dos órgãos  dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da 
Bahia a abrir esta funcionalidade ao público, o 
que reforça o nível de transparência da Corte de 
Contas no seu relacionamento com a sociedade e 
estimulando o controle social por parte de todos 
os cidadãos. 

5) Atualização e disponibilização 
mensal da Lista de Gestores com 
Contas Desaprovadas, com destaque 
no Portal

Nessa seara, o TCE/BA já vinha desenvolvendo 
um interessante trabalho, por meio da Gerência 
de Controle Processual (GECON), principalmente 
depois da implantação do Sistema Informatizado 
SISConta Eleitoral, oriundo de um acordo com o 
TRE/BA e o Ministério Público Eleitoral (MPF), a 
partir das eleições de 2016. Tal ferramenta exige 
um acompanhamento diário das decisões de Ple-
nário e Câmaras, inserções frequentes no Sistema 
e envios de informações mensais da relação dos 
Gestores, ensejando uma melhor e mais célere in-
terface com o MPF e Justiça Eleitoral. Dessa forma, 
foi possível ter uma alimentação de informações 
de forma constante (mensalmente) e não apenas 
nos períodos eleitorais, mantendo-se atualizado 
o cadastro dos gestores com contas desaprovadas 
(Lista “on time”).

A partir do exercício de 2018, houve uma amplia-
ção da transparência dessa nobre função. Por 
meio do Ato do Presidente n.º 168, de 13/08/2018, 
foi determinado que essa Relação, além de dispo-
nibilizada mensalmente ao MPF e TRE, também 
fosse publicada no Portal do TCE/BA, dando-se o 
devido destaque e com acesso facilitado.

dores, no âmbito do Tribunal. Presente em 93% 
dos smartphones do país, segundo o IBGE, o apli-
cativo permite o envio de cientificações e notifica-
ções, aumentando a velocidade da comunicação 
processual. Além disso, facilita a comunicação 
com jurisdicionados, responsáveis, servidores e 
outros interessados nos processos que residem 
em áreas de difícil acesso e/ou sem atuação dos 
Correios, diminuindo os custos e a morosidade do 
andamento processual.
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Em setembro de 2015, respaldado em normas fe-
derais e estaduais, o TCE/BA deu início à impor-
tante implantação do Programa Processo Eletrô-
nico para a instrução e julgamento de matérias 
de sua competência constitucional. A Resolução 
Normativa n.º 124, de 17/09/2015, disciplinou a 
implantação e funcionamento do processo ele-
trônico, o acesso aos sistemas e as comunicações 
dos atos processuais eletrônicos no âmbito do 
TCE/BA. A partir dessa data, os processos somen-
te passaram a ser recebidos no Tribunal no seu 
formato digital. 

Em 2018, dando mais um passo relevante nessa 
seara, o TCE/BA decidiu pela conversão de todos 
os processos físicos em eletrônicos, assumindo 
um arrojado caminho rumo à digitalização total 
do seu estoque de processos. Com o Ato do Pre-
sidente n.º 81, de 11/04/2018, foi estabelecido um 
cronograma e procedimentos para conversão dos 
autos físicos em andamento em autos digitais, no 
âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
(TCE/BA). Cumprindo as metas estabelecidas, a Se-
cretaria Geral, por meio da Gerência de Arquivo e 
Microfilmagem (GEARQ), concluiu, no último mês 
de dezembro de 2021, a digitalização de todos os 
processos físicos em trâmite no Tribunal, incluin-
do aqueles com uma quantidade igual ou superior 
a 2.500 (duas mil e quinhentas) laudas, que foram 
convertidos em eletrônicos por referência.

Registre-se que a conversão plena dos proces-
sos em eletrônicos permite ganhos de produtivi-
dade, aprimora a transparência, acessibilidade 
e a segurança das informações, além de ensejar 
uma maior celeridade no fluxo processual. Como 
exemplo, pode-se citar a plena possibilidade, com 
o processo eletrônico, de concessão de pedidos 
de vista de maneira concomitante por mais de um 
Conselheiro, evitando a deferência de prazos su-
cessivos para cada um dos julgadores solicitantes. 
E assim tem sido feito desde o exercício de 2018.

6) Digitalização dos processos físicos e conversão em eletrônicos 

A conversão dos processos físicos para o meio eletrônico 
traz economia e celeridade para o TCE/BA
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7) Apresentação da Carta de Serviços ao Cidadão 

O TCE/BA passou a disponibilizar, no exercício de 
2019, no seu Portal a Carta de Serviços ao Cidadão, 
cuja divulgação obrigatória nos Portais foi estabe-
lecida pela Lei Federal n.º 13.460, de 26/06/2017, 
mais conhecida como Código de Defesa dos Usu-
ários dos Serviços Públicos, que entrou em vigên-
cia em junho de 2018.

Esta Carta tem como objetivo orientar os cidadãos 
sobre os serviços de comunicação disponibilizados 
pelo TCE/BA, apresentando informações básicas 
sobre os canais de atendimento existentes neste 

órgão de controle externo da gestão pública esta-
dual. Trata-se de um documento que visa esclare-
cer, de maneira objetiva, sobre os serviços do TCE/
BA, informando ao cidadão as formas de acesso, os 
prazos, os horários de atendimento e proporcionar 
um melhor conhecimento das atividades desenvol-
vidas em prol da sociedade. A busca pelo relaciona-
mento com os cidadãos, pelo estímulo ao controle 
social e à transparência pública, fazem com que o 
Tribunal de Contas aperfeiçoe, consequentemen-
te, o exercício do controle externo, visando a uma 
maior efetividade.
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8) Viabilização das sessões telepresenciais e transmissão 
via Canal do Youtube

Com a pandemia da Covid-19, o TCE/BA, atualizando seus dispositivos 
regimentais, começou a realizar sessões virtuais no plenário e nas câma-
ras, oportunizando, de maneira célere, a manutenção da produtividade 
das sessões presenciais. Com o uso de recursos de tecnologia, as sessões 
passaram a ser gravadas e disponibilizadas na rede mundial de compu-
tadores para serem acompanhadas em tempo real.

Por meio do Ato da Presidência n.º 134, de 11/11/2021, e considerando 
a necessidade contínua de ampliar a publicidade e a transparência das 
ações deste Tribunal, foi formalizada a permanência da gravação e trans-
missão das sessões virtuais do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
podendo se estender aos eventos cujo registro, ampliação de participan-
tes e da publicidade se façam necessários e convenientes. 
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Por meio de um atalho, disponibilizado em des-
taque no Portal do TCE/BA, foi criado um espaço 
onde se pode encontrar as principais informações 
e obter acessos de maiores frequência e interes-
ses dos gestores, jurisdicionados e seus advoga-
dos. Neste único local, o Tribunal concentrou to-
dos os serviços mais utilizados pelos gestores das 
secretarias e ógãos do estado da Bahia. A ideia foi 
facilitar a busca pelos administradores públicos e 
seus representantes dos menus mais acessados, 
como a consulta de atas, pautas, emissão de cer-
tidão, acesso a sistemas, entre outros. O site da 

Casa de Controle e Contas da Bahia disponibiliza 
múltiplos serviços e diversas informações de in-
teresse de vários públicos. E a ampliação desse 
conteúdo informacional é crescente e inevitável. 
Por conta disso, temos ciência de que muitas ve-
zes, nós mesmos, servidores do TCE e usuários 
frequentes do nosso Portal, encontramos dificul-
dade em identificar o serviço ou informação dese-
jada. Assim, entendemos que a disponibilização 
de um espaço específico no Portal para os gesto-
res públicos, com a concentração dos menus mais 
usados, facilita a vida desses usuários externos.

9) Disponibilização de espaço específico no Portal para os jurisdicionados
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Sala destinada a advogados  
e jurisdicionados 

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) 
inaugurou a sala 203C, destinada ao acolhimen-
to e ao trabalho de advogados e jurisdicionados 
vinculados aos processos da instituição. O espaço, 
localizado no 2º andar do edifício-sede do Tribunal, 
é dotado de sala de reuniões e de duas estações de 
trabalho com computadores para que advogados 
e gestores desempenhem atividades que estejam 
atreladas aos processos do Tribunal de Contas. A 
criação da sala específica, que oferece conforto e 
comodidade aos visitantes, decorreu da percep-
ção de uma participação cada vez mais massiva de 
advogados nos processos do TCE/BA. Observou-se 
que cerca de 60% dos processos têm a participação 
desses profissionais do Direito na sustentação oral.

Manual de Procedimentos  
para Controle Patrimonial

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) 
elaborou o Manual de Procedimentos para Con-
trole Patrimonial, cujo objetivo principal é con-
vocar as chefias de todos os setores da Corte de 
Contas baiana a monitorar e identificar os per-
tences de suas respectivas áreas, sejam estes de 
produção, manutenção, equipamentos e escri-
tório. O Manual de Procedimentos para Controle 
Patrimonial foi instituído pelo Ato nº 209, de 22 de 
novembro de 2018, e dispõe sobre a responsabi-
lidade, o gerenciamento, a movimentação e o in-
ventário anual de bens patrimoniais do âmbito do 
TCE/BA. Faz parte deste trabalho a catalogação e 
o tombamento dos móveis e equipamentos.

Implantação do Calendário Legal

Com a criação do Calendário Legal, os servidores 
do TCE/BA passaram a contar com uma impor-
tante ferramenta de planejamento estratégico, 
que facilita a programação de suas atividades e 
do acompanhamento das obrigações legais pre-
vistas, como atos, resoluções e leis. O Calendário 
Anual de Obrigações Legais possibilita ainda a vi-
sualização das iniciativas estabelecidas no Plano 
Operacional Anual (POA), estimulando, sobretu-
do, a transparência e a interação entre as unida-
des do TCE/BA. O acesso ao Calendário Legal se 
dá de duas formas: 1ª) Através do ícone localizado 
no canto superior esquerdo do site, próximo ao 
ícone de autenticação / 2ª) Através do menu Le-
gislação / Calendário Legal de Obrigações Legais. 

Espaço destinado ao trabalho dos advogados e jurisdiciona-
dos está totalmente equipado e proporciona mais conforto 
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 ■ Substituição e modernização do sistema de 
mangueiras dos hidrantes

 ■ Modernização dos equipamentos dos sistemas 
de detecção e alarme de incêndio e módulos de 
iluminação de emergência do sistema elétrico

 ■ Implantação de módulos para guarda de equi-
pamentos de emergência e segurança nos 
andares

 ■ Aquisição de cadeiras de rodas e macas de 
emergência

 ■ Aquisição de equipamentos desfibriladores 
externos automáticos e demais itens que irão 
compor os módulos de guarda de equipamen-
tos de emergência e segurança

 ■ Instalação de divisórias antichamas (2º andar)

Equipamentos de combate a incêndio estão disponíveis para brigadistas e socorristas treinados para situações de emergência 

Visando dar continuidade às ações preventivas 
voltadas à segurança contra incêndio e pânico 
no edifício Conselheiro Joaquim Batista Neves, o 
TCE/BA assinou, juntamente com o TCM/BA, ofí-
cio encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar 
da Bahia, no qual solicita atualização do relatório 
técnico que versa sobre as condições das medidas 
de segurança adotadas no edifício-sede, tendo 
em vista as novas ações implementadas por estas 
Cortes de Contas. Na oportunidade, foi solicitada 
ainda a atualização no curso ministrado pelo Cor-
po de Bombeiros para formação de brigadistas e 
socorristas no âmbito do TCE e do TCM.

PRINCIPAIS AÇÕES IMPLEMENTADAS 
 ■ Projeto com planta cadastral dos equipamen-

tos dos sistemas de detecção e alarme de in-
cêndio, circuitos de iluminação e força, circui-
tos de ar-condicionado, quadros de energia e 
sistema de iluminação de emergência’

Prevenção contra incêndios no edifício-sede
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Considerada como o coração da Casa de Contas e Controle da Bahia, a área de Au-
ditoria fornece os elementos básicos para o julgamento das contas públicas pelos 
conselheiros do TCE/BA. O trabalho auditorial deu grandes saltos de qualidade nes-
te último quadriênio, empreendendo ações que, além de colaborar na fiscalização, 
orientam os gestores estaduais em relação a procedimentos que garantam a correta 
aplicação dos recursos públicos com economia, eficácia e eficiência. Entre as inicia-
tivas da Superintendência Técnica, destacam-se a publicação de página no Portal 
do TCE/BA para o acompanhamento das despesas com a Covid-19, a elaboração dos 
Sumários Executivos, o desenvolvimento de ações de inteligência para a auditoria 
e a elaboração da matriz de controle das metas e estratégias do Plano Estadual de 
Educação (PEE) no âmbito do Projeto Educação é da Nossa Conta.

Cumpre-se destacar a realização de auditorias de grande relevância, a exemplo da 
realizada no sistema Ferryboat e lanchas que fazem a travessia Salvador/Itaparica, e 
a que identificou deficiências na execução da Política Estadual de Recursos Hídricos.

APRIMORAMENTO DA AUDITORIA 
traz qualidade aos trabalhos 
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RENÚNCIA DE RECEITA
DO ESTADO DA BAHIA

AUDITORIA OPERACIONAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

CONFIRA AS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES  
DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA 

Sumários Executivos

O TCE/BA adota a prática de produção de sumá-
rios dos relatórios das auditorias que considera 
de maior relevância, para distribuição junto à so-
ciedade, com o propósito de divulgação dos resul-
tados e promoção do controle social.

No quadriênio foram produzidos oito sumários 
executivos: Auditorias Coordenadas do Sistema 
Prisional; Acessibilidade, lançado em 2018, no 
2º Seminário de Acessibilidade, promovido pelo 
TCE/BA, reafirmando a autonomia e a capacidade 
desses cidadãos para o exercício de atos da vida 
civil em condições de igualdade com as demais 
pessoas; Renúncia de Receita do Estado da Bahia; 
Avaliação das Ações Governamentais voltadas à 
implementação dos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS); Plano Plurianual 2020-2023; 
Compensação Tarifária do Sistema Metroviário de 
Salvador e Lauro de Freitas (SMSL); Procedimento 
de Fiscalização das Barragens do Estado da Bahia; 
e Estrutura de Governança para Gestão Integral de 
Passivos Ambientais de Mineração (PAM).

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
VOLTADAS À IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)
NO ESTADO DA BAHIA

AUDITORIA OPERACIONAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

Avenida 4, nº 495, Plataforma 5, Ed. Conselheiro Joaquim Batista Neves, 
Centro Administrativo da Bahia (CAB), Salvador/BA – CEP: 41.745-002

Ouvidoria: 0800 284-3115 / www.tce.ba.gov.br

 Este manual foi confeccionado em papel 100% reciclável.

PROJETO DE LEI DO PPA
2020-2023

AUDITORIA OPERACIONAL

SUMÁRIO EXECUTIVO
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Site de acompanhamento das despesas com a Covid-19

Em 2020 o TCE/BA disponibilizou uma página no 
seu portal com conteúdo para auxiliar o controle 
externo e o controle social no acompanhamento e 
verificação das ações e despesas relacionadas ao 
enfrentamento da Covid-19. O trabalho de compi-
lação das informações foi realizado por servidores 
da SUTEC, do CEDASC e do NIE. O conteúdo reúne 
endereços eletrônicos úteis para consultas sobre 
a Covid-19 e as legislações federal e estadual rela-
cionadas à pandemia. Apresenta também os pa-
receres técnicos sobre o controle a ser exercido no 
acompanhamento das ações estatais para o seu 
enfrentamento, elaborados por comissões cons-
tituídas pelo Conselho Nacional dos Presidentes 
dos Tribunais de Contas (CNPTC).

Está disponível no site ainda um painel com pre-
ços de equipamentos, medicamentos, insumos e 
EPIs adquiridos pelo Estado da Bahia e por outros 
entes governamentais, com o propósito de servir 
de base referencial para que os auditores e o pú-
blico em geral se informem sobre essas compras. 
Apresenta também os pareceres técnicos sobre o 
controle a ser exercido no acompanhamento das 
ações estatais para o seu enfrentamento, elabo-
rados por comissões constituídas pelo Conselho 
Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas 
(CNPTC). Os dados foram reunidos a partir de in-
formações divulgadas pela transparência dessas 
instituições públicas.



41

Sistemática de Monitoramento  
das Deliberações

Foi elaborada a Resolução nº 175/2019, que dis-
põe sobre o monitoramento do cumprimento das 
decisões pelo Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, e implantada a Sistemática de Monitora-
mento das Decisões, com funcionalidades dispo-
nibilizadas no Sistema ProInfo, as quais possibili-
tam o efetivo monitoramento das determinações 
e recomendações provenientes das deliberações 
do TCE/BA.

Resoluções

Ao longo do quadriênio foram elaboradas e apro-
vadas as seguintes resoluções: a que dispõe so-
bre Termo de Fomento, Termo de Colaboração e 
Acordo de Cooperação, celebrados entre o Estado 
e organizações da sociedade civil (OSC) e a que 
modificou a Resolução que dispõe sobre normas 
e procedimentos para o controle externo dos con-
vênios, acordos, ajustes e instrumentos congêne-
res. Além dessas, destacam-se a que dispõe sobre 
a estrutura, competências e funcionamento dos 
órgãos técnicos e administrativos e atribuições 
de cargos do TCE/BA; a que regulamenta o pro-
cedimento de cobrança extrajudicial dos Títulos 

Executivos decorrentes de decisões condenató-
rias proferidas pelo TCE/BA; a que dispõe sobre a 
instituição do procedimento de comunicação dos 
atos processuais por meio do aplicativo WhatsApp 
às partes ou seus procuradores, no âmbito do 
TCE/BA; e a que dispõe sobre o monitoramento 
do cumprimento das decisões pelo TCE/BA. Bem 
como a Resolução que alterou excepcionalmente 
os prazos previstos na Resolução nº 149/2019, que 
dispõe sobre as normas para prestação de contas, 
em decorrência dos efeitos da Medida Provisória 
no 931/2020, que alterou o prazo de realização 
das assembleias das sociedades anônimas, assim 
como por conta de adaptações necessárias para 
que as unidades jurisdicionadas pudessem me-
lhor atender aos requisitos do afastamento social 
decorrente da pandemia da Covid-19 em 2020.

Além disso, foram feitas alterações na Resolução 
do Plano Tático, na sessão relativa ao Exercício do 
Controle Externo; na Resolução que dispõe sobre 
normas para prestação de contas pelos respon-
sáveis por Unidades Jurisdicionadas da Adminis-
tração Direta e Indireta Estadual; e na Resolução 
106/2018, que estabelece as áreas de atuação das 
Coordenadorias de Controle Externo, devido à ne-
cessidade de manter o equilíbrio entre a capaci-
dade operacional das Coordenadorias de Contro-
le Externo e suas demandas de trabalho.

Implantação do Termo  
de Ajustamento de Gestão (TAG)

Foram elaboradas as resoluções para regulamen-
tar a atuação do TCE/BA, com destaque para a que 
institui o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) e 
do Plano de Ação (PA).
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Projeto Educação é da Nossa Conta

Durante o quadriênio teve continuidade o Pro-
jeto Educação é da Nossa Conta, com destaque 
para a elaboração da matriz de controle das me-
tas e estratégias do Plano Estadual de Educação 
(PEE). A matriz objetiva a classificação das metas 
do PEE, de forma a possibilitar a seleção das que 
serão auditadas pelo TCE/BA, de acordo com os 
critérios propostos, que envolvem os fatores de 
materialidade, risco/impacto e relevância. Além 
disso, foi feita análise da compatibilidade entre 
o PEE, LDO e a LOA, cujo conteúdo compôs o Ca-
pítulo do Relatório das Contas do Chefe do Poder 

Executivo, em conjunto com o produto da análise 
de desempenho das ações orçamentárias priori-
tárias do Programa Educar para Transformar; e 
desenvolvimento da trilha de auditoria voltada 
ao acompanhamento do Piso Salarial Nacional do 
Magistério.

No âmbito da Secretaria da Educação foram re-
alizadas ações de fiscalização visando acompa-
nhar a meta 18 do Plano Estadual de Educação 
(PEE) voltada à valorização dos profissionais de 
educação e também auditorias nas temáticas do 
Transporte, da Alimentação Escolar e na opera-
cionalidade da atuação dos Núcleos Territoriais 
de Educação (NTE).

Diante do contexto de Pandemia da Covid-19, o 
Comitê Técnico da Educação (CTE-IRB) e o Inter-
disciplinaridade e Evidências no Debate Educa-
cional (Iede) estabeleceram uma parceria para a 
realização do projeto “Permanência Escolar na 
Pandemia”, visando apoiar a gestão e o planeja-
mento nesse período, trazendo subsídios para 
a atuação administrativa, especificamente por 
meio de dados coletados via questionário online 
e entrevista referentes à evasão escolar e outros 
que apoiem os gestores públicos na busca ativa 
escolar e a minimizarem os prejuízos à educação 
pública decorrentes das medidas de distancia-
mento social. O projeto conta com a participação 
de 23 Tribunais de Contas.

No âmbito do Projeto Educação é da Nossa Conta, evento 
destaca  elaboração da matriz de controle das metas e es-
tratégias do Plano Estadual de Educação.
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Objetivando aprimorar a qualidade e o resul-
tado das auditorias, e de acordo com o que 
preconizam as Normas Brasileiras de Audito-
ria do Setor Público (NBASP) e as diretrizes da 
Atricon, em 2019 a SUTEC elaborou projeto 
para a implantação do Sistema de Controle 
de Qualidade (SCQ), que resultou na apro-
vação, em abril de 2019, da Resolução no 
46/2019, que trata da Sistemática de Contro-
le e de Garantia da Qualidade das Auditorias. 
Em 2020 foram dadas orientações técnicas no 

Ordem Cronológica  
de Pagamentos no TCE/BA

Foi elaborado e publicado o Ato nº 163, de 
06/08/2018, que dispõe sobre a observância da 
ordem cronológica de pagamento das obrigações 
relativas ao fornecimento de bens, locações, reali-
zação de obras e prestação de serviços, no âmbito 
do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/
BA). Além de tornar mais transparente a ordem 
de pagamentos do TCE/BA, o ato norteia os pro-
gramas de auditoria do Tribunal, devendo servir 
de parâmetro para as ações de outros poderes e 
órgãos da administração pública.

sentido de subsidiar o CEDASC de informa-
ções para alterações no Sistema SGA, capazes 
de registrar o controle e garantia da qualida-
de de todas as auditorias, com registros dos 
procedimentos previstos no Manual do Sis-
tema de Controle e Garantia da Qualidade a 
partir de 2021. O comitê designado pelo Ato 
nº 079/2019 entregou em 2021 as avaliações 
da garantia da qualidade de sete auditorias 
do TCE/BA, a partir das informações contidas 
no Sistema de Gestão de Auditoria (SGA).

Sistema de Controle de Qualidade da Auditoria
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No quadriênio, o Núcleo de Informações Estraté-
gicas e Inteligência para a Auditoria (NIE) desen-
volveu diversos projetos utilizando a Tecnologia 
da Informação e Comunicação para auxiliar no 
aperfeiçoamento e otimização das técnicas de au-
ditorias aplicadas ao controle externo.

Um dos focos de atuação do NIE foi a concepção e 
o desenvolvimento de novas trilhas de auditoria, 
que são cruzamentos de dados decorrentes dos 
sistemas corporativos com o intuito de identificar 
situações que podem indicar irregularidades e as-
sim orientar o trabalho auditorial. Entre as trilhas 
que foram disponibilizadas no Sistema Mirante 
estão: Contratos com Fornecedores Impedidos de 
Licitar e Contratar com o Estado, Fracionamento 
de Licitação; Acúmulo de Cargos Públicos; Con-
correntes com Sócio em Comum na Mesma Licita-
ção; Matriz de Risco de Credores.

Um destaque importante nesse trabalho é a Ma-
triz de Risco de Credores, desenvolvida no âmbi-
to da rede Infocontas, que calcula o fator de risco 
das empresas que comercializam com o Estado 
com base em um conjunto de tipologias de risco 
previamente definidas. O resultado dessa matriz 
foi disponibilizado no Sistema Mirante, ofertando 
ao auditor uma poderosa ferramenta de planeja-
mento e priorização de ações.

Os relatórios de inteligência passaram a fazer 
parte da estratégia do NIE para se aproximar da 
realidade do controle externo e promover maior 

eficiência dos trabalhos realizados. Por meio do 
relatório, comunica-se ao corpo técnico os indícios 
encontrados nas trilhas de auditoria, decorrentes 
de outras fontes, após validação das informações.

Além disso, o NIE participou de diversos trabalhos 
com o TCU, como o grupo de estudos do projeto 
ÁGATA - Aplicação Geradora de Análise Textual 
com Aprendizado, no desenvolvimento de uma 
ferramenta de pesquisas textuais inteligentes 
com uso de Inteligência Artificial.

Durante o período da pandemia da Covid-19, o 
TCE/BA desenvolveu um painel, disponibilizado 
em seu site, com informações de compras rela-
cionadas ao combate da pandemia do Estado e 
de outros entes federativos, com o objetivo de 
permitir um comparativo entre os preços prati-
cados. Esse painel serviu de suporte à auditoria, 
fornecendo informações concomitantes sobre as 
contratações e pagamentos realizados para o en-
frentamento da atual pandemia.

Em 2021 o NIE iniciou um trabalhou em parceria 
com uma empresa privada especialista em análi-
se de dados e machine learning para o desenvolvi-
mento de modelos preditivos. O primeiro produto 
gerado foi um modelo multivariado para predizer 
a probabilidade de um convênio firmado pelo 
Estado da Bahia vir a ter problemas ao longo de 
sua execução, a fim de evitar eventual prejuízo ao 
erário. O modelo preditivo desenvolvido será uti-
lizado na Matriz de Convênios para o ano de 2022.

Desenvolvimento de ações de inteligência para auditoria
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Desenvolvimento e aprimoramento de 
matrizes para a atividade do Controle 
Externo

Foram desenvolvidas as Matrizes de Auditorias 
tempestivas, com resultado indicativo das uni-
dades jurisdicionadas objetos de auditorias con-
comitantes. Entre os critérios de elaboração das 
matrizes incluem-se materialidade, relevância e 
risco. A matriz representa apenas um indicativo 
de quais unidades jurisdicionadas devem ser ob-
jeto de auditoria. Entretanto, a definição dessas 
unidades é uma atribuição de cada Coordenador 
de Controle Externo. Foram elaboradas também 
matrizes simplificadas contendo os instrumentos 
de transferências voluntárias vigentes para as uni-
dades jurisdicionadas sob competência da 6ª CCE, 
com o intuito de dar celeridade aos trabalhos pro-
gramados para esta Coordenadoria no exercício vi-
gente, além das Matrizes de Risco de Convênios e 
Termos de Parcerias. Neste ano as matrizes conta-
ram com um novo recurso de inteligência artificial 
que utiliza um modelo preditivo baseado em re-
gressão linear para compor os critérios de seleção 
das prestações de contas dos recursos voluntários 
celebrados pelo Estado da Bahia, que serão objeto 
de instrução e julgamento neste TCE/BA.

Observatório da Despesa Pública para 
os Tribunais de Contas (ODP.TC)

O Núcleo de Informações Estratégicas (NIE) par-
ticipou até 2019, quando foi descontinuado, do 
projeto de Observatório da Despesa Pública para 
os Tribunais de Contas (ODP.TC) coordenado pela 
CGU. Ao longo do período, desenvolveu, analisou 
e entregou 11 trilhas de auditoria na área de com-
pras públicas definidas no escopo do primeiro 
estudo para o projeto de expansão da rede Obser-
vatório da Despesa Pública para os Tribunais de 
Contas, que foram incorporadas ao conjunto de 
trilhas disponibilizadas no Sistema Mirante.

 
Exame de prestação de contas  
de partidos políticos

Em 2018 o TCE/BA realizou o exame das presta-
ções de contas nacionais do exercício de 2014 de 
três partidos políticos. O trabalho foi executado 
com base no convênio TSE nº 1/2017, firmado 
em 08/08/2017 entre o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e a Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atricon), considerando a ex-
pertise e a qualificação dos técnicos dos Tribunais 
de Contas em trabalhos de auditoria, com a ade-
são de 23 Tribunais, incluindo o Tribunal de Con-
tas da União (TCU).

Plano de Desenvolvimento 
Organizacional (PDO)

Foi concluído em 2018 o Plano de Desenvolvi-
mento Organizacional, tendo sido desenvolvidas 
as seguintes atividades: revisão final de produtos, 
entregues pela consultoria de Gestão de Pessoas; 
reuniões para apresentação dos produtos desen-
volvidos à Presidência, aos Conselheiros e aos 

servidores; palestras aos gestores do Tribunal so-
bre o modelo de avaliação de desempenho e de 
produtividade desenvolvido pela consultoria de 
Gestão de Pessoas; elaboração do plano de ação 
e do cronograma de implantação da nova Política 
de Gestão de Pessoas do TCE/BA.
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A Rede de Controle da Gestão Pública na Bahia 
constitui-se de um colegiado composto por enti-
dades públicas, tendo por objetivo aprimorar o 
controle da gestão pública. Durante o quadriênio 
foram aprovadas a Orientação Técnica nº 06, que 
versa sobre a orientação aos Chefes dos Poderes 
Executivo e Legislativo para conferirem absoluta 
prioridade na consignação e execução orçamentá-
ria de recursos suficientes para o cumprimento do 
art. 208, incisos I e IV, da Constituição Federal; e a 
Orientação Técnica nº 07, que trata do modelo de 
contratação do transporte escolar pelos municí-
pios. Também se destacaram a realização do Curso 
de Capacitação e Treinamento para o Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, o Evento Na-
cional da Rede de Controle, a implantação do sítio 
da Rede de Controle da Bahia, e apresentação do 
Programa Nacional de Prevenção à Corrupção.

Ocorreu em Jequié/BA o 1º Encontro de Controle 
Social do Estado da Bahia e o 1º Encontro de Ob-
servatórios Sociais do Brasil do Estado da Bahia. 

No âmbito das ações de enfrentamento da pande-
mia da Covid-19, ocorreu apresentação sobre os 
trabalhos de acompanhamento das aquisições de 
bens/serviços, seguida de avaliação quanto a pos-
síveis formas de cooperação na realização desses 
trabalhos; análise da possibilidade de atuações 
conjuntas acerca das contratações emergenciais 
para assessorias nos municípios; discussão de 
possível forma de atuação articulada sobre a fis-
calização das contratações da Covid-19 na identi-
ficação das irregularidades mais recorrentes.

Entre elas o direcionamento indevido de contra-
tação, sobrepreço e superfaturamento por tipo 
mais recorrente de contratação; formas possíveis 
de avaliação do grau de transparência na disponi-
bilização de informações nos portais das prefeitu-
ras; e explanação do presidente do Observatório 
Social do Brasil (OSB), com apresentação de pro-
posta conjunta de trabalho entre a OSB e a Rede 
de Controle, com vistas a atender a esses objetivos 
de maior transparência e avaliação dos portais.

Fortalecimento da Rede de Controle do Estado da Bahia

Representantes do TCE/BA participam do 5º Encontro Nacional da Rede de Controle da Gestão Pública
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Sistema de Gerenciamento  
de Auditoria (SGA)

O SGA possui por objetivo básico melhorar o con-
trole, o acompanhamento e a execução das audi-
torias realizadas pelo TCE/BA, por meio da auto-
matização, da padronização e da racionalização 
dos procedimentos auditoriais.

Em 2018 foi implantada a primeira versão do SGA 
Web para todas as Coordenadorias de Controle 
Externo. O SGA Web permite aos técnicos o acesso 
às auditorias por meio da rede mundial de com-
putadores, eliminando a necessidade de realiza-
ção das operações de download e upload das or-
dens de serviço.

Durante o quadriênio, foram criados no SGA 60 
novos programas padrão de auditoria e vinte e 
oito passaram por revisão, além de ajustes em 14 
modelos de documentos  utilizados pelo corpo 
técnico e a criação de um novo checklist, no intui-
to de aprimorar a execução das auditorias realiza-
das pelo TCE/BA.

Estão em andamento, em parceria com o CEDASC, 
estudos para aperfeiçoamento do Sistema SGA, 
visando adequá-lo às NBASP e possibilitar melhor 
operacionalização e gestão dos trabalhos de au-
ditoria. O principal objetivo é otimizar o trabalho 
auditorial, facilitando a atuação dos gestores e 
dando mais transparência à sociedade.

Projeto UPB – Capacita

O TCE/BA participou em 2018 do projeto UPB – 
Capacita, promovido pela União dos Municípios 
da Bahia, que tem como objetivo oferecer orienta-
ções para o aprimoramento da gestão municipal. 
O Tribunal participou de sete eventos nos municí-
pios de Vitória da Conquista, Itaparica, Barreiras, 
Guanambi, Paulo Afonso, Itaberaba e Itabuna, 
com palestras sobre temas voltados à boa utiliza-
ção dos recursos públicos.

Assistência Técnica ao TCM/BA  
e ao TCM/PA

No exercício de 2019 representantes da SUTEC 
prestaram apoio ao TCM/BA na realização de audi-
torias de projetos parcialmente financiados pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
e Banco Internacional para a Reconstrução e o De-
senvolvimento (BIRD). Os mencionados projetos 
são fruto de contratos de empréstimo firmados 
pelos organismos multilaterais de financiamento 
com a Prefeitura Municipal de Salvador. O TCE/BA 
também prestou assistência técnica ao TCM/PA 
com o objetivo de apoiá-lo na realização de au-
ditoria em projeto cofinanciado com recursos do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).



48

Durante o exercício de 2018 o TCE/BA celebrou 
um Termo de Cooperação Técnica com o Conse-
lho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
(CREA-BA), que tem como objeto a  troca de infor-
mações sobre as obras e serviços públicos exe-
cutados no Estado da Bahia, a fim de permitir a 
identificação da regularidade na elaboração dos 
projetos, orçamentos, execuções de obras, fisca-
lização ou prestações de serviços que envolvam 
as áreas de Engenharia, Agronomia e atividades 
afins e correlatas. Durante o exercício de 2019 o 
TCE/BA celebrou Termo de Cooperação Técnica 
com a Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª 
Região (PRT5), tendo como objeto a integração do 
processo de troca de informações entre as partes, 
através do intercâmbio de dados em meio eletrô-
nico, e do acesso a sistemas informacionais. Cele-
brou convênio também com a Agência Brasileira 
de Inteligência (ABIN), tendo como objeto a mútua 
colaboração entre os órgãos signatários na ativi-
dade de Inteligência – à luz das diretrizes da Polí-
tica Nacional de Inteligência, da Lei nº 9.883/1999, 
da Lei Complementar Estadual nº 005/1991, e dos 
princípios e valores da Constituição da República 
Federativa do Brasil – por meio de intercâmbio de 
dados e informações de interesse comum, capaci-
tação técnica, acesso a banco de dados e a siste-
mas informacionais.

Ocorreu ainda a celebração de convênio entre o 
TCE/BA e a Caixa Econômica Federal (CEF), que 
tem como objeto o acesso às referências técnicas 
de engenharia de custos, criadas e mantidas pela 
CEF no Sistema SINAPI.

Foi assinado o Temo de Cooperação Técnica nº 
06/2018 entre o TCE/BA e o TCM/BA, com o ob-
jetivo a interação articulada e em conjunto das 
atividades relacionadas às respectivas missões 
institucionais de controle externo. Como primeiro 
trabalho realizado de forma cooperada, auditores 
dos Tribunais identificaram 1.548 servidores que 
acumulam ilegalmente cargos públicos e estão si-
multaneamente nas folhas de pagamentos do Es-
tado, de prefeituras e de câmaras de vereadores 
em 332 municípios, com despesas que chegam a 
R$ 19,4 milhões por ano. O levantamento foi fei-
to a partir do cruzamento das bases de dados dos 
dois órgãos, que encontrou evidências de irregu-
laridades não apenas na área de pessoal como 
também de contratos administrativos celebrados 
por prefeituras e outros órgãos públicos. As situa-
ções identificadas representam inicialmente indí-
cios de irregularidades, que precisarão de confir-
mação mediante a realização de auditorias pelo 
TCE/BA e pelo TCM/BA.

Convênios com o CREA/BA, Procuradoria do Trabalho e ABIN
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Assinatura de convênios com o Crea/BA, Abin e Caixa Econômica Federal visam à troca de experiências e ao fortalecimento 
do controle externo
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O TCE/BA integra um grupo de trabalho da Associa-
ção dos Membros dos Tribunais de Contas do Bra-
sil – Atricon, responsável pela implantação do Pro-
jeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas 
(QATC), desenvolvido com base em metodologia 
da INTOSAI (SAI-PMF, Supreme Audit Institutions 
Performance Measurement Framework), que com-
preende o Marco de Medição de Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC). O MMD-TC objetiva 
verificar o desempenho dos TCs em comparação 
com as boas práticas internacionais e com as di-
retrizes da Atricon para o aprimoramento dos TCs 
do Brasil, com vistas a identificar pontos fortes e 

necessidades de melhorias. O TCE/BA foi avaliado 
por comissão constituída pelo Ato da Presidência 
no 58/2019, que finalizou os trabalhos de avalia-
ção dos diversos indicadores e dimensões do QATC 
do TCE/BA, com o recebimento da Declaração da 
Garantia da Qualidade, emitida pela comissão 
instituída pela Atricon. Entre as boas práticas des-
tacam-se a elaboração e publicação de Sumários 
Executivos de Auditorias Operacionais, o Protesto 
de Títulos Executivos, o Programa de Sustentabili-
dade dos Tribunais de Contas da Bahia, o Sistema 
de Avaliação de Desempenho Anual do TCE/BA e o 
Você Gestor - O Jogo da Cidadania.

Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC)

Comissão do Projeto Qualidade e Agilidade nos Tribunais de Contas avalia diversas áreas do TCE/BA 
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Rede Nacional de Informações  
Estratégicas (Rede InfoContas) 

A Rede InfoContas, criada por Acordo de Coope-
ração Técnica, celebrado em 2/07/2013, com o 
objetivo de proporcionar o aumento da eficiência 
das ações de controle externo, é integrada pelas 
Unidades de Informações Estratégicas dos tribu-
nais de contas brasileiros signatários do referido 
instrumento. A participação do TCE/BA no InfoCon-
tas permitiu a troca de informações e experiências 
com os demais tribunais nacionais.

No quadriênio, a SUTEC coordenou o grupo de 
trabalho encarregado da gestão, manutenção e 
evolução da Matriz de Risco de Credores. Entre os 
avanços obtidos estão a reconstrução dos códigos 
para  identificação das tipologias; a definição do 
procedimento padrão de operação e funcionamen-
to da matriz; e a conclusão do manual operacional 
com o roteiro para envio das informações de cada 
TC sobre credores que deverão ser analisados. A 
versão mais recente da matriz foi disponibilizada 
para a InfoContas em novembro de 2021.

Em 2020 a Rede InfoContas fez o levantamento dos 
preços praticados pelos diversos entes da Federa-
ção para aquisição de produtos relacionados ao 
combate à pandemia da Covid-19, com o intuito 
de compartilhar as informações entre os diversos 
integrantes da Rede, bem como dos resultados 
dos cruzamentos de dados realizados de forma 
centralizada.

Levantamento de obras paralisadas 

O TCE/BA participou do levantamento nacional so-
bre obras paralisadas, capitaneado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) e pela Associação dos Mem-
bros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), 
com vistas à identificação da situação de obras 
inacabadas na Bahia. Foi constatado que no Estado 
da Bahia existem 34 obras que estão com seu an-
damento suspenso ou paralisado, cujos contratos, 
somados, atingem um total de R$ 307,5 milhões. 
Os principais motivos de paralisação ou suspensão 
da execução dos serviços foram questões técnicas 
que vieram a ser conhecidas somente após a lici-
tação, descumprimento de especificações técnicas 
ou prazos e problemas relacionados à contratada, 
a exemplo de recuperação judicial ou dissolução 
societária. O levantamento abrangeu obras inicia-
das a partir de 2009, paralisadas há mais de 90 dias 
e com montante superior a R$ 1,5 milhão.

Técnicos do TCE/BA discutem sobre as obras inacabadas 
no estado durante evento realizado em Brasília
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O TCE/BA também é representado no Comitê de 
Normas de Auditoria do Instituto Rui Barbosa – 
IRB, tendo contado com a participação de um 
membro e um servidor do TCE/BA, os quais parti-
ciparam dos trabalhos de desenvolvimento do Ní-
vel 3 das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor 
Público (NBASP), bem assim como palestrantes 
em cursos e nas diversas edições do Fórum Na-
cional de Auditoria para servidores de tribunais 
de contas brasileiros. O Nível 3 das Normas Brasi-
leiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) teve 
seu lançamento oficial no I Congresso Internacio-
nal dos Tribunais de Contas, em Foz do Iguaçu, no 
mês de novembro de 2019.

Em 2020 ocorreram algumas reuniões telepre-
senciais do Comitê de Auditoria do Instituto Rui 
Barbosa, com a participação de representantes 
do TCE/BA, para tratar do conteúdo das normas 
NBASP que foram elaboradas a partir da nova es-
trutura de pronunciamentos profissionais da In-
tosai – Organização das Entidades Fiscalizadoras 
Superiores. A NBASP que abrangeu os princípios 
e requisitos da Issai P-50, que trata dos Princípios 
das Atividades Jurisdicionais das Entidades Fisca-
lizadoras Superiores, de fundamental importân-
cia para os países cujas EFS têm atividade juris-
dicional, como é o caso do Brasil; e a NBASP, que 
tratou do conteúdo da GUID 9020 da Intosai, rela-

tiva à avaliação de políticas públicas. Após a au-
diência pública promovida pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, foi aprovada a norma de audi-
toria governamental que promoveu alteração da 
Resolução CFC nº 1.328/2011, que dispõe sobre a 
Estrutura das Normas Brasileiras de Contabilida-
de. Depois disso, restou ajustada a nomenclatura 
das normas de Auditoria de Informação Contábil 
Histórica Aplicável ao Setor Público (NBC TASP), 
que também passou a abranger as normas de au-
ditoria do setor privado. Ao final desse processo, 
o Conselho deverá editar uma norma que recep-
cionará as Normas de Auditoria Independente 
de Informação Contábil Histórica (International 
Standards on Auditing – ISAs) como Normas de 
Auditoria do Setor Público.

As ISAs são normas emitidas pelo International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), 
da International Federation of Accountants (IFAC), e 
foram adotadas pela Organização Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), enti-
dade responsável pelo desenvolvimento das ISSAI.

Após cumprido o processo normativo do CFC, o 
texto tem a vigência prevista para se iniciar a par-
tir de 1º de janeiro de 2024, permitida a adoção 
antecipada já a partir de 1º de janeiro de 2021, de 
forma escalonada ou total. Após aprovadas, essas 

Comitê de Normas de Auditoria do 
Instituto Rui Barbosa – IRB
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normas de auditoria financeira também deverão 
serão adotadas pelo IRB para serem utilizadas pe-
los auditores dos Tribunais de Contas.

Ao longo do ano de 2021 ocorreram reuniões virtu-
ais semanais do Comitê de Auditoria do Instituto 
Rui Barbosa, com a participação de representan-
tes do TCE/BA, para dar continuidade à aprecia-
ção da tradução e comentários da IFPP – P50 da 
INTOSAI, que trata dos Princípios Fundamentais 
da Atividade Jurisdicional dos Tribunais de Con-
tas. Além dessa Norma, o Comitê finalizou o texto 
das NBASP – grupo 3 – 9020 Orientações para Ava-
liação de Políticas Públicas e encaminhou o texto 
para edição e diagramação.

Na reunião que ocorreu no dia 21 de janeiro de 
2021, foi anunciado o cronograma do curso sobre 
auditoria financeira / auditoria independente de 
informação contábil, que está sendo organizado 
juntamente com o CFC, além da apresentação e 
aprovação da nova logomarca das Normas Bra-
sileiras de Auditoria que foram criadas pelo Nú-
cleo de Comunicação do TCU. No dia 22/04 foram 
aprovadas na Assembleia Geral do IRB a NBASP 
9020 e a NBASP 50.

Os Tribunais de Contas adotam o referencial da 
Organização Internacional das Entidades Fisca-

lizadoras Superiores (INTOSAI). Esse referencial 
está organizado na Estrutura de Pronunciamen-
tos Profissionais da Intosai (IFPP). Em contribui-
ção para garantir a alta qualidade dos trabalhos 
dos Tribunais de Contas do Brasil, o Instituto Rui 
Barbosa (IRB) apresenta as Normas Brasileiras 
de Auditoria do Setor Público (NBASP), que estão 
alinhadas ao padrão internacional recomendado 
pela Intosai.

Na reunião virtual do dia 10/06 foi apresentada 
nova aba em fase de construção no site do IRB, re-
ferente às Normas NBASP. Representante da SU-
TEC fez a revisão das Normas NBASP 10 e 12, que 
serão disponibilizadas no site, além de confrontá-
-las com as Normas INTOSAI-P 10 e 12, traduzidas 
pelo TCU.

O Instituto Rui Barbosa (IRB), de acordo com a sua 
portaria nº 16/2019,  que estabelece o processo 
de recepção dos pronunciamentos profissionais 
da Organização Internacional de Entidades Fisca-
lizadores Superiores (INTOSAI) na estrutura das 
Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público 
(NBASP), abriu consulta pública para incorporar 
as normas NBASP 3910 – Conceitos Centrais para 
Auditoria Operacional e 3920 – O Processo de Au-
ditoria Operacional, que trazem orientações para 
as auditorias operacionais.
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Projeto Integrar / Rede Integrar

A Rede Integrar surgiu a partir do encerramento do 
Projeto Integrar, em novembro de 2020, com a en-
trega dos produtos definidos no acordo de coope-
ração técnica firmados entre o Tribunal de Contas 
da União e a Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Entre os pro-
dutos entregues pelo projeto estão o Referencial 
para Avaliação de Governança Multinível de Políti-
cas Descentralizadas e a Metodologia de Seleção e 
Fiscalização de Políticas Públicas Descentralizadas.

A Rede Integrar foi criada por meio de acordo de 
cooperação técnica entre o Tribunal de Contas da 
União (TCU), a Associação dos Membros dos Tri-
bunais de Contas do Brasil (Atricon), o Instituto Rui 

Barbosa (IRB) e os diversos tribunais estaduais e 
municipais, voltada à fiscalização de políticas pú-
blicas descentralizadas. O objetivo da Rede é for-
talecer a atuação coordenada do controle externo 
brasileiro e contribuir para o aperfeiçoamento do 
ciclo de implementação de políticas descentrali-
zadas no País.

O TCE/BA possui representantes nos dois grupos 
de trabalhos em atuação pela Rede: o primeiro 
para discutir e desenvolver o modelo de organi-
zação da própria Rede; e o segundo, Grupo Temá-
tico da Educação, para aplicar a metodologia de 
definição de objetos de auditoria de políticas pú-
blicas multinível a partir de indicadores.

Presidente Gildásio Penedo Filho, Maria Aparecida de Menezes, José Luís Bonfim, Thaiz Braga e conselheira Carolina Costa 
em evento do Projeto e da Rede Integrar 
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GT3 – SIAFIC

Com o advento do Acordo de Cooperação Técni-
ca - ACT nº 01/2018 – firmado entre a União, por 
intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional do 
Ministério da Economia, os Tribunais de Contas, 
representados pela Atricon e pelo IRB – cujo ob-
jeto é fomentar a transparência da gestão fiscal, 
apoiar o exercício do controle social, racionalizar 
os custos de controle e regulação, reduzir as di-
vergências e duplicidades de dados e informa-
ções, promover a transferência de conhecimentos 
e harmonizar conceitos e procedimentos entre os 
entes governamentais na aplicação de normas 
atinentes à execução orçamentária, financeira e 
patrimonial, à contabilidade pública e à gestão 
fiscal, foram criados e aprovados oito subgrupos. 
Dentre eles, a SUTEC integrou o grupo para tratar 
especificamente dos requisitos mínimos de qua-
lidade dos Sistemas Integrados de Administração 
Financeira e Controle (SIAFIC).

Como resultado do trabalho do grupo, o Decreto 
de Requisitos Mínimos nº 10.540/2020, dispondo 
sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema 
único e integrado de execução orçamentária, ad-
ministração financeira e controle, foi publicado 
em 2020. Em seguida, o GT3 realizou uma pes-
quisa consolidada em um relatório com o resul-
tado dos questionários aplicados por todos os 
tribunais de contas para identificar o grau de ade-

quação dos sistemas atualmente utilizados pelos 
entes nacionais ao novo decreto. A partir desse 
relatório, o grupo está estudando estratégias para 
realizar a fiscalização dos entes na adequação dos 
seus sistemas a partir de 2022.

Participação no Parecer Técnico 
04/2020 do CNPTC

O Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribu-
nais de Contas criou Comissões Especiais, presi-
didas por Conselheiros e compostas por auditores 
de diversos tribunais de contas e com a participa-
ção de integrantes das entidades representativas 
das classes que compõem o sistema: ABRACOM, 
ATRICON, CNPTC, IRB e ANTC.

O propósito foi o de oferecer estudos sobre os prin-
cipais temas de interesse para subsidiar a atuação 
do controle externo no período da pandemia da Co-
vid-19, oferecendo soluções compatíveis para a ati-
picidade do momento. O Superintendente Técnico, 
José Raimundo Bastos de Aguiar, o Coordenador 
de Controle Externo Yuri Alves e o Conselheiro Cor-
regedor, Inaldo Araújo, participaram da elaboração 
do Parecer Técnico nº 04/2020, que trata da Unifor-
mização da contabilização e prestação de contas 
dos recursos destinados ao combate da pandemia, 
nos moldes da Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME, 
da Secretaria do Tesouro Nacional.
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O TCE/BA realizou, junto com a Controladoria Ge-
ral da União (CGU), um trabalho com o intuito de 
verificar se os servidores e pensionistas do Estado 
da Bahia estavam incluídos irregularmente como 
beneficiários do auxílio emergencial disponibili-
zado pela União. Foram identificados 7.152 servi-
dores (ativos e inativos) inscritos e o montante de-
sembolsado de R$ 4.676.400,00, correspondentes 
apenas a uma cota do auxílio mensal.

De acordo com a Lei, o beneficiário do auxílio não 
deveria possuir emprego formal ativo. De acordo 
com o decreto de regulamentação, os agentes pú-
blicos, incluindo os ocupantes de cargo temporá-
rio, função de confiança, cargo em comissão e os 
titulares de mandato eletivo não possuíam direito 
ao benefício.

No trabalho auditorial foram cruzadas as bases de 
dados dos servidores do Estado da Bahia, com a 
base de dados do pagamento do auxílio emergen-
cial (Lei nº 13.982, de 02/04/2020). A base de ser-
vidores incluiu os servidores do próprio Tribunal, 
entretanto não foram identificados servidores ca-
dastrados no referido programa.

Importante ressaltar que, pela forma de operacio-
nalização do auxílio, é possível que os servidores 
tenham sido inscritos no programa de maneira 

automática, por estarem previamente cadastra-
dos em algum programa social do governo, ou 
que tenham sido inscritos como solicitantes do 
auxílio de forma indevida. Por conta disso, os 
números resultantes do trabalho de fiscalização 
foram tratados como indícios, já que os benefici-
ários podem ter recebido os valores sem que te-
nham agido com culpa ou dolo.

A expectativa dos órgãos de controle foi a notifi-
cação desses beneficiários por parte do Governo 
do Estado para confirmar a irregularidade. Na no-
tificação, os agentes públicos envolvidos foram 
informados sobre a existência de um canal dis-
ponibilizado pelo Ministério da Cidadania para a 
devolução de valores eventualmente pagos/rece-
bidos de forma indevida (http://devolucaoauxilio-
emergencial.cidadania.gov.br).

Posteriormente ocorreu um novo cruzamento de 
dados, que deu origem a uma segunda Nota Téc-
nica assinada pelo TCE/BA e pela CGU, que tam-
bém incluiu dados das folhas de pagamentos do 
Poder Judiciário. 

Identificação de servidores estaduais que receberam indevidamente auxílio 
emergencial
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Com a implementação do sistema de processo 
eletrônico no Executivo por meio do Sistema SEI, 
as auditorias passaram a analisar os processos 
de compras e contratações por meio de acesso 
eletrônico. Essa tecnologia tem permitido a rea-
lização de auditorias de forma remota, muito im-
portante nesse período de necessidade de distan-
ciamento social.

A SAEB contratou a PRODEB para desenvolver 
uma solução com o objetivo de melhorar o aces-
so do corpo técnico aos processos eletrônicos ca-
dastrados no Sistema SEI, resolvendo questões 
de natureza técnica. A SUTEC acompanhou todo 
o processo de desenvolvimento da aplicação, que 
já foi homologada.

A solução contratada pela SAEB permite a libe-
ração automática de acesso a outros processos 
associados ao processo originalmente solicitado; 
corrigir processo de geração de arquivo PDF, de 
planilhas e documentos de texto; disponibilizar 
acesso a processos liberados independentemente 
do e-mail enviado; e criar controle de acesso com 
login e senha para todos os auditores.

Algumas melhorias solicitadas pela equipe do Tri-
bunal, como a integração do controle de acesso 
e da tramitação de processos entre o Sistema de 
Protocolo do Governo do Estado (SEI) e o Sistema 
de Protocolo do TCE/BA (ProInfo), e permissão de 
acesso direto a processos SEI ficaram para avaliação 
e implementação em versões futuras da solução.

Melhoria de acesso aos processos eletrônicos no SEI
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O Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia (TCE/BA) e o Tribunal de Con-
tas dos Municípios do Estado da 
Bahia (TCM/BA), em cumprimento à 
sua missão de zelar pela qualidade 
do gasto público, têm empregado 
esforços no sentido de aprimorar o 
controle realizado no âmbito da fis-
calização do cumprimento do Plano 
Nacional de Educação (PNE), com o 
intuito de potencializar a execução 
de suas estratégias e o alcance das 
metas traçadas.

É nesse contexto que se pretende 
lançar em breve a Coletânea de Do-
cumentos do Projeto Educação é da 
Nossa Conta, instituída por meio da 
Resolução Normativa TCE/BA nº 086, 
de 15/12/2020, que consiste em uma 
publicação com temática direcionada 
à Educação e que será composta por 

textos relacionados à história, ao esco-
po e às dimensões do referido Projeto.

A partir dessas premissas, a primeira 
edição da publicação será destinada 
especialmente à apresentação dos 
produtos e das temáticas que compu-
seram o I Seminário “Educação é da 
Nossa Conta”, realizado no dia 21 de 
agosto de 2017. A Coletânea também 
contemplará seções voltadas para 
divulgar as decisões do TCE/BA e de 
órgãos parceiros, bem como alguns 
normativos e resumos dos Sumários 
de Auditoria editados no âmbito do 
TCE/BA e de outras instituições.

Integrantes da SUTEC elaboraram a 
minuta de sumários de decisões de 
processos do Tribunal relacionados à 
temática citada, a serem incluídos na 
seção “Decisões e Normativos”.

1ª Edição da Coletânea de Documentos  
do Projeto Educação é da Nossa Conta
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Em qualquer instituição, seja da iniciativa pública ou privada, o conhecimento é a 
pedra de toque para a qualificação dos servidores. Neste sentido, a educação corpo-
rativa tem se destacado como a grande responsável pelo aperfeiçoamento da força 
de trabalho no TCE/BA. Em sua missão de disseminar saberes e compartilhar conte-
údos entre os servidores da Casa de Contas e dos órgãos e secretarias da adminis-
tração pública estadual, a Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa 
(ECPL) manteve, neste último quadriênio, vários projetos de qualificação e aperfei-
çoamento, a exemplo do TCE em Campo, Jornadas Técnicas, TCE em Debate, Coo-
per Ação – Planejamento e Controle, Políticas Públicas – A Arte do Encontro, Plano e 
Capacitação e Ciclo de Palestras, entre outros.

Os eventos foram transmitidos de forma remota por meio de plataformas de vide-
oconferência em razão do isolamento social imposto pela pandemia. As lives pro-
porcionaram um rico ambiente de conhecimento, que contou com a colaboração 
de palestrantes da Casa de Contas e Controle, bem como de vários especialistas em 
administração pública.

TROCA DE CONHECIMENTOS
fortalece o controle  
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 ■ Os Conceitos Estratégicos da ECPL (Missão, Ne-
gócio e Serviços).

 ■ O Plano de Capacitação.

 ■ O texto da Resolução nº 53, de 2 de setembro 
de 2021, que dispõe sobre o Sistema de Capa-
citação e Desenvolvimento de Pessoas.

PRINCIPAIS AÇÕES DA ECPL

No quadriênio 2018-2021, tendo por diretor o conselheiro Antonio Honorato de Castro Neto e por diretora- 
adjunta Denilze Alencar Sacramento, e por meio da sua equipe, a ECPL implementou diversas ações de 
aprimoramento da gestão, dando continuidade e inovando projetos e programas educacionais, a saber:

 ■ O Projeto de Gestão do Conhecimento: Dis-
seminação do Conhecimento; Projeto-piloto 
de Retenção do Conhecimento (2019) e Pro-
jeto-Piloto da Sistematização da Retenção do 
Conhecimento.

 ■ As avaliações de reação e de impacto das ações 
de capacitação.

 ■ O Manual do Estagiário.

GESTÃO

 ■ Projeto Político-Pedagógico (PPP).

Servidores aderem ao Projeto Político-Pedagógico do TCE/BA
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 ■ Modernização na elaboração e edição dos Anu-
ários da ECPL, com as edições eletrônicas dis-
ponibilizadas no portal do TCE/BA.

 ■ Incremento da parceria interna com o CEDASC 
e ASCOM para a divulgação e realização de 
ações de capacitação.

 ■ Incremento em ações educacionais realizadas 
por instrutoria interna ou por servidores de 
instituições parceiras, com redução do ônus fi-
nanceiro para o Tribunal (2020 e 2021).

 ■ Divulgação de ações educacionais na moda-
lidade online/a distância, gratuitas no portal 
do TCE/BA (2020), promovidas por instituições 
parceiras ou não, públicas e/ou privadas, na-
cionais e/ou estrangeiras.

 ■ Criação do Grupo de WhatsApp intitulado 
“ECPL Eventos” para a divulgação das ações de 
capacitação gratuitas, promovidas pela ECPL 
ou outras instituições.

 ■ Redesenho do site da ECPL.

 ■ Implantação da sala de capacitação para as 
ações educacionais na área de sistemas.

 ■ Maior diálogo entre a ECPL e as áreas técnicas 
e meio do TCE/BA, para a elaboração e defini-
ção das ações educacionais do Plano de Capa-
citação Anual.

 ■ Incremento de ações educacionais realizadas 
em conjunto com órgãos parceiros, inclusive 
reduzindo custos com a instrutoria interna.

 ■ Ampliação da oferta das capacitações promo-
vidas pela ECPL para servidores do TCE/BA, 
jurisdicionados e sociedade civil, nas moda-
lidades presencial e online, sendo a segunda 
iniciada no período da pandemia.

As ações promovidas pela ECPL permitiram 
um aumento no escore da avaliação do 
MMD QATC/ATRICON de 1 para avaliação 3 
(A escala varia de 1 a 4).
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Criação, implementação e inovação:

 ■ Projetos Casa Aberta Especial e Casa Aberta Iti-
nerante, no âmbito do Programa Casa Aberta.

PROJETOS E PROGRAMAS

 ■ TCE em Campo.

 ■ Ciclo de Palestras.

 ■ Conhecendo o TCE/BA.

 ■ Elaboração e início da implementação do Cur-
so de Especialização em Auditoria e Avaliação 
da Gestão Pública, em parceria com a Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA).

 ■ Incremento das ações educacionais voltadas 
ao Projeto Educação é da Nossa Conta, em 
conjunto com o Gabinete da Conselheira Caro-
lina Costa.

 ■ Programa de Apoio à Participação em Eventos 
Externos (disseminação do conhecimento).

 ■ Programa de Incentivo à Educação Superior 
(PIES).

 ■ Programa de Formação para Novos Auditores 
do TCE/BA (Módulo Ambientação).

 ■ TCE em Debate.

 ■ Jornadas Técnicas.

Jovens participantes do Casa Aberta Especial visitam a 
sala da Presidência do TCE/BA 

 2ª edição do Seminário Educação é da Nossa Conta refor-
ça a necessidade de controle mais rígido com os recursos 
destinados à educação pública
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 ■ Cabe destaque o incremento das parcerias, 
tendo sido assinados Termos de Cooperação 
Técnica com a Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) e a SEPLAN/BA e renovada a parceria 
com a PGE/BA.

 ■ A renovação da parceria com a Rede de Educa-
ção Corporativa do Tribunais de Contas possi-
bilitou a participação de membros e servidores 
do TCE/BA como instrutores de ações de capa-
citação de diversos Tribunais e de Conselheiros 
e servidores de diversos Tribunais, como ins-
trutores de ações de capacitação do TCE/BA.

 ■ Houve ainda a renovação da parceria com o 
Comitê de Aperfeiçoamento do IRB, o que per-
mitiu a realização do VI Fórum Nacional do IRB: 
Auditoria de Conformidade e o Uso da Tecno-
logia e do VI Congresso Internacional de Con-
trole e Políticas Públicas, na modalidade onli-
ne pelo TCE/BA, este último com a participação 
de conferencistas nacionais e internacionais.

ACORDOS DE COOPERAÇÃO E PARCERIAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Conselheiro Sebastião Helvécio e representantes do con-
trole da Grécia e de Portugal participam do 6º Fórum Na-
cional do IRB e do 6º Congresso Internacional de Controle 
e Políticas Públicas TCE/BA assina Termo de Cooperação Técnica com a Ufba
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 ■ Promoção do Encontro Técnico sobre o Mar-
co Regulatório das Organizações da Socieda-
de Civil (MROSC), no âmbito da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, em parceria 
com diversos órgãos da administração pública 
estadual: Secretaria de Administração do Esta-
do da Bahia (SAEB/BA), Secretaria de Relações 
Institucionais do Estado da Bahia (SERIN/BA), 
PGE/BA e Auditoria Geral do Estado da Bahia 
(AGE)/Secretaria da Fazenda do Estado da 
Bahia (SEFAZ/BA). 

 ■ Elaboração e implementação do Programa Po-
líticas Públicas: A Arte do Encontro e o Webiná-
rio de Gestão de Pessoas: Gestão de Pessoas, 
Carreira e Propósito na Administração Pública, 
com a PGE/BA.

 ■ Elaboração e implementação do Projeto 
CooperAção e Planejamento, com a UCS/
SEPLAN-BA.

 ■ Promoção do Fórum O Papel dos Tribunais 
de Contas na Promoção dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS), em parce-
ria com o Tribunal de Contas dos Municípios 
(TCM/BA), PGE/BA e Associação Cultural Brasil- 
Estados Unidos (ACBEU).

Superintendente técnico do TCE/BA, José Raimundo Bas-
tos Aguiar, profere palestra no Encontro Técnico sobre o 
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil

Representantes do TCE/BA, TCM/BA, PGE e Acbeu partici-
pam do Fórum O Papel dos Tribunais de Contas na Promo-
ção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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Como parte das ações da Educação Corporativa, 
o TCE/BA reinaugurou a sua biblioteca no mês de 
agosto de 2021. A partir de uma enquete realizada 
entre os servidores da instituição para a escolha 
do nome desse espaço de conhecimento, a maio-
ria de votos foi pelo nome do saudoso Conselhei-
ro Adhemar Martins Bento Gomes. Completamen-
te equipada e remodelada, dotada de instalações 
modernas e confortáveis, a nova biblioteca abriu 
suas portas para todos os servidores do estado e 

Reinauguração da Biblioteca do TCE/BA 

também para qualquer cidadão que deseje estu-
dar, pesquisar ou consultar o acervo de 13.630 vo-
lumes, entre livros físicos, digitais e digitalizados. 

A iniciativa faz parte do projeto Livro Aberto, cria-
do pelo TCE/BA com o objetivo de disseminar, 
para toda a sociedade, o conhecimento da Casa 
de Contas e Controle nas áreas do direito, admi-
nistração pública, controle externo, contabilida-
de, economia, finanças públicas, entre outros. 

Em solenidade especial, o presidente Gildásio Penedo Filho inaugura a Biblioteca Conselheiro Adhemar Martins Bento Go-
mes juntamente com os conselheiros Antonio Honorato, Inaldo Araújo e Marcus Presídio, e a gerente da Biblioteca, Neuza 
Adorno Farias
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Novo espaço do conhecimento abre as portas para os cidadãos, oferecendo conforto e um rico acervo físico e digital
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Alinhado a uma filosofia voltada para ações de sustentabilidade, fundamental para o 
uso racional dos recursos e da preservação do planeta, o TCE/BA colocou em prática, 
em 2019, o Programa de Sustentabilidade dos Tribunais de Contas da Bahia, mais 
conhecido como TCEco. Desenvolvido em parceria com o Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), o programa impactou de forma positiva nas 
Cortes de Contas, trazendo a redução de gastos com energia elétrica, água, telefone e 
materiais de consumo. A iniciativa reafirma a necessidade de utilizar de forma racio-
nal todos esses recursos, evitando desperdícios e fortalecendo as ações de economia 
na gestão pública, como forma de promover a indução de boas práticas.

A campanha de implementação do TCEco contou com a criação do mascote Teco, 
personagem do vídeo institucional criado pela Corte de Contas para disseminar a 
necessidade do uso racional dos recursos no ambiente de trabalho. Somente no 
período da pandemia do coronavírus, o TCE/BA registrou uma economia de R$ 2,9 
milhões. O Tribunal teve ainda redução de custos com passagens aéreas, diárias e 
com a mudança no formato de cursos de qualificação e aperfeiçoamento, do mode-
lo presencial para a versão online, por meio de plataformas digitais.   

UM MUNDO SUSTENTÁVEL  
depende de todos nós



Campanha de sustentabilidade contou com a distribuição de canecas e adoção de hábitos visando à 
economia de água, energia elétrica e materiais de trabalho
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Criação da Comissão 
Mista Permanente de 
Desenvolvimento e 
Sustentabilidade.

Redução no consumo de

AGO/2019
COPOS DESCARTÁVEIS 
PARA ÁGUA
Redução de 72% no 
consumo comparado ao 
mesmo período de 2018.

AGO/2019
COPOS DESCARTÁVEIS 
PARA CAFÉ
Redução de 23% no 
consumo comparado ao 
mesmo período de 2018.

no consumo de PAPEL A4
comparado ao mesmo 

período de 2018.

-28%

-72%

-23%

10 ANOSno mês de agosto de 2019

ENERGIAelétrica  se comparada 
à média histórica

desse período; 

-25% MENOR 
CONSUMO 
DOS ÚLTIMOS 
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Mudança no formato dos 
cursos de qualificação e 
aperfeiçoamento, do formato 
presencial para as versões 
online. 

Distribuição de canecas 
ecológicas visando à redução do 
consumo de copos descartáveis

Redução da demanda contratada 
junto à COELBA (readequação do 
contrato);

Substituição de 2.810 lâmpadas 
existentes por modelo LED, 
provenientes de recursos 
oriundos do Programa de 
Eficiência Energética da COELBA 
(Termo de Participação no 
Projeto Eficientização em 
Prédios Públicos com a COELBA);

 

Substituição de postes dos 
estacionamentos, com utilização 
de lâmpadas LED (obra custeada 
pela Prefeitura Municipal de 
Salvador);

Utilização de papel reciclado em 
publicações e documentos que 
necessitem de impressão; 

Revisão hidráulica do edifício-
sede do TCE/TCM;

Reforma hidráulica de sanitários, 
objetivando a utilização de água 
da chuva;

Redimensionamento de 
interruptores de iluminação por 
ambientes.

AÇÕES DO PROGRAMA DE

 sustentabilidade



Criação da Comissão 
Mista Permanente de 
Desenvolvimento e 
Sustentabilidade.
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desse período; 

-25% MENOR 
CONSUMO 
DOS ÚLTIMOS 
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RESULTADOS DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS
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TCE/BA adere à Rede Nacional de  
Sustentabilidade no Legislativo  

O TCE/BA firmou termo de adesão à Rede Nacio-
nal de Sustentabilidade do Legislativo em âmbito 
nacional, conforme Acordo de Cooperação Téc-
nica celebrado entre o TCU, o Senado Federal e 
a Câmara dos Deputados em 6 de novembro de 
2018 e publicado no Diário Oficial da União em 8 
de novembro de 2018. 

O Tribunal de Contas da União (TCU), represen-
tando a Rede Nacional de Sustentabilidade no Le-
gislativo (RLS), realizou, no dia 18.11.2021, evento 
virtual de assinatura de Termo de Adesão à RLS 
por parte de Tribunais de Contas estaduais e mu-
nicipais. Participaram do evento a presidente do 
TCU, ministra Ana Arraes, dirigentes e represen-
tantes do Senado Federal, Câmara dos Deputados 
e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janei-
ro (TCE/RJ). A teleconferência contou ainda com 
a participação dos representantes do TCEDF, dos 
TCs dos estados do Acre, Bahia, Goiás, Pará, Para-
íba, Piauí, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande 
do Sul e dos Tribunais de Contas dos municípios 
da Bahia e do Rio de Janeiro.

Certificação da Agenda Ambiental A3P

O Programa de Sustentabilidade dos Tribunais de 
Contas - TCEco foi selecionado pela Comissão Ex-
terna do MMD/QATC como uma das boas práticas 
apresentadas pelo TCE/BA no ano de 2019, quando 
foi sugerido à ATRICON seu registro e divulgação. 
Os resultados apresentados também garantiram ao 
Tribunal de Contas a adesão ao Programa Agenda 
Ambiental na Administração Pública (A3P), desen-
volvido em todo o país pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), sendo seu extrato publicado no 
Diário Oficial da União em 18 de outubro de 2019. O 
certificado representa o reconhecimento das ações 
desenvolvidas pelo TCEco em busca de soluções 
práticas que resultem na redução do desperdício 
e na adoção de medidas que possibilitem o desen-
volvimento sustentável.

Como desdobramento das ações internas pratica-
das, primando sempre pelo exemplo e na certeza 
de que o gestor público tem o dever e a obrigação 
de zelar pela responsabilidade socioambiental, o 
TCE/BA iniciou, em 2019, o planejamento de Au-
ditoria Operacional, no qual se fez o levantamen-
to das ações de economia e sustentabilidade que 
vêm sendo adotadas por 47 órgãos do estado. 
Este trabalho foi conduzido pela 7ª Coordenado-
ria de Controle Externo.
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TCE/BA recebe selo que reconhece  
boa gestão ambiental

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) 
recebeu, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
o selo A3P por ter implementado a Agenda Am-
biental na Administração Pública no ano de 2020. 
O selo é concedido anualmente aos órgãos e enti-
dades que enviam, no prazo, os dados ao sistema 
de monitoramento de gestão socioambiental da 
A3P (Ressoa), por meio do qual é possível fazer a 
compilação de dados e o envio do relatório de mo-
nitoramento anual.

Esta foi a primeira vez que o TCE/BA recebeu o 
selo A3P depois de ter aderido à Agenda Am-
biental na Administração Pública, em outubro de 
2019, quando recebeu o Certificado de Adesão ao 
Programa, cuja proposta é criar uma cultura de 
responsabilidade socioambiental na administra-
ção pública, estruturado em seis eixos temáticos 
prioritários fundamentados pela política dos 5 
R’s: repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recu-
sar o consumo de produtos que gerem impactos 
socioambientais significativos.

SAIBA MAIS SOBRE O PROGRAMA

O A3P é um programa do Ministério do Meio 
Ambiente que estimula os órgãos públicos 
do país a implementar práticas de susten-
tabilidade. A adoção da agenda ambiental 
demonstra a preocupação do órgão em ob-
ter eficiência na atividade pública, enquanto 
promove a preservação do meio ambiente. 
Ao seguir as diretrizes estabelecidas pela 
Agenda, o órgão público protege a natureza 
e, em consequência, consegue reduzir seus 
gastos.

O processo de coleta de dados é coordenado 
pela Comissão Mista Permanente de Desen-
volvimento e Sustentabilidade, constituída 
através do Ato Conjunto 001, de 4 de feve-
reiro de 2019, com a missão de adotar pro-
vidências no sentido de implementar ações 
para o desenvolvimento sustentável, com 
ênfase na otimização da eficiência da ativi-
dade pública, na promoção e na preservação 
do meio ambiente.

Os eixos temáticos são: uso racional dos re-
cursos naturais e bens públicos; gestão de 
resíduos; contratações sustentáveis; qua-
lidade de vida no ambiente de trabalho; 
construções sustentáveis e sensibilização/
capacitação.
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Fiel ao propósito de que o seu edifício-sede seja um exemplo de acessibilidade a ser 
seguido pelos órgãos e secretarias da administração estadual, o TCE/BA se empe-
nhou em desenvolver ações que facilitem o acesso do cidadão, principalmente da-
queles com deficiência e mobilidade reduzida. Para tanto, foram realizadas diversas 
obras de adequação no edifício-sede Conselheiro Joaquim Batista Neves. Todo esse 
trabalho teve como ponto de partida a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com 
Deficiência (LBI – Lei 13.146/15), cumprida com rigor pela Casa de Contas e Controle 
da Bahia. 

Para reforçar a necessidade de adequação aos ditames dessa Lei, o TCE/BA promo-
veu, em setembro de 2018, o 2º Seminário de Acessibilidade, no qual foi reforçada a 
importância da conscientização, entre os gestores dos órgãos públicos, no sentido 
de adequarem os prédios, as instalações e os ambientes de trabalho, eliminando 
quaisquer obstáculos que dificultem o acesso de pessoas com deficiência e mobili-
dade reduzida.

No prédio do TCE/BA, foram realizadas diversas intervenções visando facilitar a in-
clusão de pessoas, a exemplo da instalação de rampas de acesso para cadeirantes, 
pistas táteis e placas em braile para deficientes visuais, e o atendimento, na portaria 
do TCE/BA, na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

TODOS NA LUTA POR UM 
Tribunal mais acessível
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AÇÕES DO PROGRAMA  
DE ACESSIBILIDADE

 ■ Construção de rampas de acesso ao TCE/BA 
para cadeirantes e pessoas com mobilidade 
reduzida.

 ■ Implantação de mapa e pista táteis para defi-
cientes visuais.

 ■ Instalação de placas em braile para pessoas 
com deficiência visual.

 ■ Atendimento em Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras) para pessoas com deficiência auditiva.

Intervenções no edifício-sede do TCE/BA incluíram a insta-
lação de corrimãos e pistas táteis, além de atendimento na 
Língua Brasileira de Sinais (Libras)
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 ■ Lançamento da campanha “Na Moral, 
respeite as vagas especiais”, que visa  
conscientizar servidores a deixarem 
as vagas livres para pessoas idosas ou 
com deficiência.

 ■ Obras de ordenamento na área do 
estacionamento.

Fazem também parte das ações de acessibilidade o reordenamento e sinalização do estacionamento, com a instalação de 
placas de vagas especiais para gestantes e pessoas com deficiência, além de mapa tátil para deficientes visuais
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As calçadas foram repavimentadas, e uma rampa especial de acesso foi construída, ligando a via principal da 4ª Avenida do 
CAB à área externa de estacionamento do TCE/BA 
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Em um mundo de relações laborais cada vez mais interconectadas, a área tecnoló-
gica se destaca como grande aliada dos órgãos de controle. No TCE/BA, essa reali-
dade tem se intensificado, principalmente pelo desenvolvimento de sistemas que 
auxiliam o trabalho auditorial. Nesse contexto, merece destaque o Sistema de Ob-
servação das Contas Públicas (Mirante), que tem por objetivo disponibilizar infor-
mações úteis para a tomada de decisões no planejamento e execução dos trabalhos 
auditoriais.

Idealizado pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria 
(Cedasc), o sistema tem sido crucial para a racionalização dos trabalhos, priorização 
de atuação, identificação de indícios de irregularidades e atenção em áreas vulnerá-
veis. Durante a pandemia de Covid-19, a área de tecnologia da Corte de Contas baia-
na exerceu um importante papel para o avanço dos trabalhos, mormente no que diz 
respeito à transmissão das sessões plenárias virtuais e semipresenciais, oferecendo 
todo o suporte necessário para as transmissões online por meio dos aplicativos de 
videoconferências. 

ÁREA TECNOLÓGICA GARANTE 
avanço dos trabalhos

DURANTE A PANDEMIA
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Implantação do Módulo de Participação 
em Eventos do e-SOL

O Módulo de Solicitação de Participação em Even-
tos Externos do Sistema de Solicitações Adminis-
trativas Eletrônicas (e-SOL) automatiza todo o pro-
cesso de solicitação, englobando as aprovações 
dos chefes, a revisão da ECPL e a autorização da 
Presidência, além do protocolo do processo no sis-
tema PROInfo mediante integração com o aludido 
Sistema, eliminando a necessidade de tramitação 
de documentos em papel.

Implantação do Sistema 
de Manifestação para Ouvidoria

Desenvolvimento e implantação de um novo Sis-
tema para permitir ao cidadão registrar manifesta-
ções identificadas ou anônimas sobre os diversos 
temas de interesse da sociedade. O novo Sistema 
possui as mesmas regras de negócio do aplicati-
vo móvel TCE Cidadão e está integrado ao Siste-
ma de Gerenciamento de Processo e Documento 
(PROInfo), ou seja, ao registrar uma manifestação 
identificada no Portal, é criado automaticamente 
um processo administrativo de manifestação. 

Disponibilização da Versão Social  
do Sistema Mirante (Mirante Social)

O TCE/BA desenvolveu uma versão do Sistema de 
Observação das Contas, de fácil acesso ao cidadão 
(Mirante Social) e passou a divulgar, de forma pro-
ativa, informações de interesse público dos entes 
do Estado da Bahia, visando contribuir para am-
pliação do exercício do controle social. Estão dis-
ponibilizadas informações que permitem análises 
variadas sobre as despesas do Estado da Bahia 
registradas no FIPLAN (Sistema Integrado de Pla-
nejamento e Finanças).
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Adaptação do Aplicativo  
“Na Ponta do Lápis”

Por meio de termo de cooperação técnica, o 
TCE/BA adaptou o Aplicativo “Na Ponta do Lápis”, 
desenvolvido pelo TCE/MG no âmbito do Projeto 
Educação é da Nossa Conta.

 
Hotsite do Projeto Educação  
é da nossa Conta

Desenvolvimento do hotsite com o objetivo de 
disponibilizar informações sobre o Projeto Edu-
cação é da Nossa Conta, destacando-se as infor-
mações relacionadas ao acompanhamento e mo-
nitoramento da execução dos Planos Nacional e 
Estadual de Educação.

Desenvolvimento de  
novas trilhas de auditoriais

Visando aprimorar as atividades do controle ex-
terno com o uso da tecnologia da informação, 
foram desenvolvidas novas trilhas de auditoria, 
a exemplo de “Análise de inconsistências em des-
pesas com Educação”, “Análises de Despesas com 
MDE”, além do desenvolvimento de módulo espe-
cífico no Sistema Mirante na área do Projeto Edu-
cação é da Nossa Conta com o objetivo de com-
parar as informações de despesas com a Função 
Educação lançadas no SIOPE com aquelas advin-
das da Base do Fiplan e sinalizar para a auditoria 
despesas que estejam sendo classificadas como 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino sem 
que atendam aos critérios definidos em Lei.

 
Desenvolvimento de novas 
funcionalidades no Sistema PROInfo 
para monitoramento das decisões

Foram desenvolvidos no Sistema de Gerencia-
mento de Processos e Documentos (PROInfo) 
novos recursos para melhor monitoramento e 
acompanhamento da implementação das deci-
sões proferidas pelos órgão colegiados do TCE/BA 
a partir de especificações da Superintendência 
Técnica e da Secretaria Geral.



89

Implantação da 3ª Geração 
do Sistema Mirante 

Integração do Sistema de Observação das Con-
tas Públicas (Mirante) com Solução de Analytics e  
banco de dados orientado a grafos.

 
Novos Módulos no Sistema de  
Solicitações Administrativas 
Eletrônicas (e-SOL) 

No exercício, foram implantados os Módulos de 
Solicitação de Materiais e Serviços e de Compras 
de Materiais e o Módulo de Solicitação de Veícu-
los, objetivando automatizar todo o fluxo do pro-
cesso de requerimento de veículos pelos diversos 
setores do Tribunal.

Início da atualização tecnológica 
do Sistema de Gerenciamento de 
Processos e Documentos (PROinfo)

O Cedasc iniciou a atualização tecnológica do 
PROInfo a fim de aperfeiçoar a gestão para imple-
mentação de versões do sistema e permitir uma 
melhor customização da solução de acordo com 
os perfis de usuários e com o conjunto de recursos 
funcionais para cada setor do TCE/BA, já tendo 
sido concluído o desenvolvido o Módulo de Ações 
Comuns do Sistema, bem como as telas de deta-
lhes e composição de processos.

 
Sistema SisATOS – Aposentadoria

Com o advento do novo sistema de gestão de pes-
soas do Poder Executivo estadual (RH Bahia), o 
TCE/BA precisou readequar o seu Sistema de Atos 
de Pessoal (SisATOS Aposentadoria) com o objeti-
vo de assegurar a continuidade da automatização 
do processo de trabalho de instrução dos atos de 
aposentação, transferência para a reserva e refor-
ma, tendo em vista as mudanças no conteúdo e 
nos conceitos das informações sobre a concessão 
de tais atos para o Tribunal. 
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Implantação da solução  
de Hiperconvergência

A área de tecnologia do TCE/BA implementou uma 
nova solução de infraestrutura de tecnologia da in-
formação e comunicação baseada em infraestrutu-
ra hiperconvergente, estrutura de TI que combina 
armazenamento (storage), computação (processa-
mento), rede e virtualização em um único sistema. 
O principal objetivo dessa união é reduzir a com-
plexidade do Data Center e aumentar a escalabili-
dade do ambiente tecnológico e assim assegurar a 
expansão dos serviços de TIC pelos próximos anos.

Implantação do Ambiente de 
Colaboração TCE Conecta 2.0

Conclusão do processo de migração da solu-
ção do ambiente de colaboração em nuvem do 
TCE/BA, que inclui o serviço de e-mail corporati-
vo e adoção da plataforma de colaboração Office 
365, uma das mais usadas do mundo e também 
pelo governo da Bahia. Além do correio eletrôni-
co, a nova solução de colaboração possui diver-
sas ferramentas para trabalho colaborativo, como 
Office Online (editor de textos, planilhas e apre-
sentações), Yammer (Rede Social Corporativa), 
Teams (videoconferência e mensagens instantâ-
neas), OneDrive (armazenamento de arquivos em 
nuvem) e SharePoint (plataforma de compartilha-
mento de arquivos).

Lançamento de livro sobre o Mirante

O TCE/BA promoveu o lançamento oficial do se-
gundo volume da coleção Memória Viva, intitu-
lado “Uma Breve História do Sistema de Obser-
vação das Contas Públicas (Mirante)”. A obra, de 
autoria do servidor Augusto Gonçalves de Sousa, 
vinculado ao Cedasc, traz um relato sobre a his-
tória do sistema de inteligência utilizado em três 
décadas pelo TCE/BA, discorrendo de forma de-
talhada sobre seu planejamento assertivo até a 
execução de auditorias informatizadas na Corte 
de Contas baiana.

Versão Web do Sistema de 
Gerenciamento de Auditoria 

O Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA 
Web) passou por uma renovação tecnológica. Refor-
matado em ambiente web, garante a sua integração 
com a suíte de escritório LibreOffice, permitindo 
a disponibilização das informações das auditorias 
sem restrições geográficas e em tempo real para 
os auditores através da internet. Essa nova plata-
forma, além de facilitar o gerenciamento e a flexi-
bilização dos trabalhos de campo, favorece a im-
plementação de demandas evolutivas do sistema 
e reduz os custos de manutenção. Permite também 
uma melhor navegabilidade, com interface gráfica 
web e integração com o Sistema de Monitoramento 
de Ações Estratégicas e Operacionais (MAESTRO). 
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O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) encerra o quadriênio 2018/2021  
obtendo o reconhecimento por um trabalho coletivo, que envolveu diversos setores 
da Casa de Contas e Controle. O Instituto dos Auditores Fiscais da Bahia (IAF) con-
cedeu ao TCE/BA o Prêmio IAF de Educação Fiscal 2021 pelo desenvolvimento do 
jogo de tabuleiro digital Você Gestor. O prêmio foi entregue em solenidade especial, 
ocorrida no dia 26.11.2021, na Casa do Comércio, em Salvador. 

A versão digital do jogo integrou as ações dos Planos de Comunicação 2020/2021 
do TCE/BA. Em razão do isolamento social imposto pela pandemia, que impediu a 
aplicação do jogo em sua forma presencial nas escolas públicas, o TCE/BA desenvol-
veu também o projeto de jogo digital, que poderá ser acessado pelo celular ou por 
computadores. A versão física do jogo Você Gestor foi desenvolvida pela Ascom do 
TCE/BA, contando com a importante contribuição de servidores de diversos setores 
da Casa de Contas e Controle, a exemplo das Coordenadorias de Controle Externo, 
gabinetes de conselheiros, estagiários, entre outros, bem como do Ministério Públi-
co de Contas (MPC). O Você Gestor é resultado de um grandioso trabalho de equipe, 
em que os servidores do TCE/BA se empenharam para levar aos cidadãos uma fer-
ramenta de educação que promova o controle social, ao mesmo tempo educando 
e divertindo.

A partir das versões física e digital do Você Gestor, o TCE/BA promoverá torneios  
entre estudantes de escolas públicas dos 27 territórios de identidade da Bahia. O 
objetivo é levar ao público o conhecimento sobre a missão do TCE/BA, além de dis-
seminar informações sobre a história do controle na Bahia e no Brasil.

TCE/BA conquista 1º lugar  
em Educação Fiscal 
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Concebido originalmente como jogo de tabuleiro físico, o Você Gestor ganhou um projeto de versão digital durante a pande-
mia. Pela criatividade e originalidade, o Você Gestor ganhou o Prêmio IAF de Educação Fiscal 2021, na categoria Tecnologia.
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