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Esse é um trecho do discurso que proferi ao tomar posse no cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, em 07 de janeiro de 2010. Resgatei-o para fazer, aqui, um breve, porém relevante acréscimo ao que disse 
naquela oportunidade. De fato, assumi a Presidência do TCE/BA tendo nas mãos um Plano Estratégico legitimado 
pelo envolvimento dos vários segmentos da Casa. Cabia a mim, portanto, colocar mãos à obra ou, como disse, “discutir 
prioridades e executá-las”. 

Faltou explicitar, entretanto, naquela oportunidade – especialmente porque integro uma Instituição de Controle – a 
imprescindibilidade de praticar a accountability. Vale dizer: discutir prioridades, executá-las e prestar contas. 

E não me refi ro, aqui, à prática da accountability de conformidade, voltada para a garantia do cumprimento de critérios e 
regras formais, rigorosamente observada por este Tribunal, especialmente através dos relatórios trimestrais de atividades 
e prestações de contas anuais encaminhados à Augusta Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 91, parágrafo 3º, 
da Constituição Estadual.

Refi ro-me, sim, à accountability de desempenho, destinada à verifi cação da medida em que alcançamos nossos objetivos 
e diretrizes. E mesmo reconhecendo que ainda estamos a caminho da construção de mecanismos e indicadores capazes 
de possibilitar uma aferição mais precisa do desempenho institucional, incorporamos aos relatórios trimestrais de 
atividades, encaminhados à Assembleia Legislativa em 2011, dados e informações que refl etem esse esforço.

Nesse sentido, com a presente publicação pretendemos alcançar, pelo menos, três objetivos fundamentais: prestar 
contas das responsabilidades que nos foram confi adas pelos dignos Pares; contribuir para a construção de uma cultura 
orientada para resultados; e sistematizar informações úteis para a tomada de decisão pelos responsáveis, nos vários 
segmentos institucionais, pela gestão do nosso Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

Ridalva Figueiredo
Cons. Presidente

Apresentação

“O Plano Estratégico recentemente aprovado pelo Plenário deste 
TCE é exemplo eloquente de nosso amadurecimento, refl etindo o 
aprendizado adquirido.
O meu sentimento – reafi rmo – é que estamos todos, Conselheiros 
e servidores, comprometidos com as diretrizes e objetivos gerais 
desse Plano Estratégico, porque defi nidos a partir de um processo 
estruturado de refl exão coletiva, com ampla participação da Casa.
Agora é discutir prioridades e executá-las.”



Resultados

Processos Internos

Pessoas e Inovação Orçamento e Estrutura

Relacionamento Seletividade e Produtividade Comunicação e Transparência

Missão: Exercer o controle externo em benefício da sociedade, zelando 
pela regular gestão dos recursos públicos e contribuindo para a 

efetividade das políticas governamentais.

Visão: Ser reconhecido pela sociedade como instituição essencial ao 
controle da gestão pública.

Contribuir para a melhoria do desempenho 
da administração pública

Contribuir para o combate da corrupção, da 
fraude e do desvio de recursos públicos

Contribuir para a ampliação dos 
mecanismos de controle social

Contribuir para o aumento da 
transparência da gestão pública

Fortalecer o 
relacionamento com órgãos de 

controle, Assembleia Legislativa, 
organismos nacionais e internacionais, 

e com a sociedade

Intensificar o relacionamento 
com o jurisdicionado

Otimizar processos de trabalho e instrumentos de controle

Garantir a comunicação 
interna e externa

Garantir a divulgação dos 
resultados do controle externo

Atuar de forma seletiva e 
tempestiva

Reduzir o tempo de instrução e 
apreciação/julga-mento de 

processos

Implantar novo modelo de 
gestão de pessoas

Desenvolver competências 
profissionais e gerenciais

Desenvolver cultura 
orientada a resultados

Aprimorar práticas de 
gestão do conhecimento

Racionalizar e otimizar a 
utilização de recursos

Alinhar a estrutura à 
estratégia da Organização

Introdução

Em 09 de dezembro de 2009, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, através da Resolução n.o 133/2009 aprovou o Plano Estratégico 2010-
2013. O objeto da Resolução traduziu o esforço do TCE/BA na defi nição do referencial estratégico, expresso pela missão, visão, valores e objetivos 
estratégicos.

Mapa Estratégico
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Diretrizes do Biênio 2010-2011

Para os exercícios de 2010 e 2011, foram eleitos objetivos estratégicos, desdobrados em diretrizes, a fi m de serem 
priorizados, sem prejuízo das ações em curso afetas aos demais objetivos do Plano. São os seguintes os objetivos e 
diretrizes priorizados no biênio:

Fortalecer o relacionamento com órgãos de controle, 
Assembleia Legislativa, organismos nacionais e inter-
nacionais, e com a sociedade.

Otimizar processos de trabalho e instrumentos de controle. 

Atuar de forma seletiva e tempestiva.

Reduzir o tempo de instrução e  apreciação/julgamento de processos. 

Garantir a divulgação dos resultados do controle externo. 

Implantar novo modelo de gestão de pessoas. 

Desenvolver competências profissionais e gerenciais. 

Racionalizar e otimizar a utilização de recursos.

Alinhar a estrutura à estratégia da Organização.

O
rç

a
m

e
n

to
 e

E
st

ru
tu

ra

P
e

ss
o

a
s 

e

In
o

v
a

ç
ã

o
P

ro
ce

ss
o

s 
In

te
rn

o
s

Objetivos Estratégicos

Implementar ações que fortaleçam o relacionamento do Tribunal com órgãos de controle, Assembleia Legislativa, organismos nacionais e internacionais, e com o 
cidadão e entidades de representação. 

Desenvolver ações que fortaleçam a interação entre o controle interno e o externo estadual.  

Mapear e redesenhar os principais processos de trabalho. 

Revisar a sistemática de exame das prestações de contas consolidadas da administração direta estadual. 

Aperfeiçoar a estrutura legal e normativa de suporte ao controle externo (revisão do Regimento Interno; normas de controle externo; verbetes – Jurisprudência).  

Privilegiar auditorias em área de risco, materialidade e relevância.

Privilegiar auditorias tempestivas. 

Priorizar a apreciação das auditorias no próprio exercício de sua realização. 

Implementar plano de redução de estoque de processos. 

Aperfeiçoar o conteúdo do Portal e da Intranet. 

Realizar estudo-diagnóstico do quadro de pessoal.

Mapear competências organizacionais e profissionais. 

Formular política de gestão de pessoas.

Alinhar política de capacitação de pessoas com os objetivos estratégicos.

Desenvolver política de redução de gastos. 

Promover o alinhamento da estrutura organizacional com os objetivos estratégicos.

Diretrizes

1

2

3

4

5

6

7
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14

15

16
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 • Celebração de Acordo Subsidiário entre o 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) e 
o Estado da Bahia, em 24/02/2010, visando estabelecer 
as condições para o adequado cumprimento do objeto 
do Acordo de Doação n.º TF095683, datado de 
14/12/2009, fi rmado entre o Estado da Bahia e o Banco 
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 
(BIRD), disponibilizando ao Estado, na forma de 
doação, o montante de US$400,000.00 (quatrocentos 
mil dólares) para a implementação do Projeto 
Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira 
(PROFORT) pelo TCE/BA. 

 • Realização, no dia 03/03/2010, da ofi cina de estudos que reuniu representantes do TCE/BA, do Centro de 
Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria (CEDASC), dos Tribunais de Contas dos Estados de Santa 
Catarina, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Tocantins, Alagoas e Pará, do Instituto 
Rui Barbosa e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, na sala de treinamento do TCE/BA, para 
subsidiar estudos de viabilidade técnica e econômica, com vistas à adoção de solução tecnológica para monitoramento 
de planos estratégicos, que atendam às necessidades dos tribunais de contas brasileiros.

Processos Internos

Objetivo Estratégico
Fortalecer o relacionamento com órgãos de controle, Assembleia Legislativa, 
organismos nacionais e internacionais, e com a sociedade.

Diretriz 1
Implementar ações que fortaleçam o relacionamento do Tribunal com órgãos de controle, 
Assembleia Legislativa, organismos nacionais e internacionais, e com o cidadão e entidades 
de representação.

Acompanhamento do Plano Estratégico
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 • Celebração do 2º Termo Aditivo ao Convênio n.º 04/2009, em 23/03/2010, com o Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais (TCE/MG), tendo por objeto a prestação de assistência técnica para a realização da primeira 
auditoria fi nanceira do Segundo Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais. Essa assistência técnica, 
prestada pelo TCE/BA, consistiu no assessoramento presencial e a distância à equipe do TCE/MG, na conclusão do 
planejamento, bem como nas fases de execução e elaboração de relatório da referida auditoria. O objeto do citado 
Convênio foi concluído em junho de 2010.

 • Participação regular de servidores em reuniões ordinárias e demais atividades da Rede de Controle do Estado 
da Bahia. Foi celebrado, em 07/04/2010, o 1º Termo Aditivo, tendo como objeto a inclusão de partícipes ao Acordo 
de Cooperação Técnica (assinado em 17/09/2009, durante o I Fórum de Rede de Controle na Bahia) fi rmado entre 
diversos órgãos públicos e entidades no Estado da Bahia (a exemplo do TCE/BA, TCM/BA, Secretaria da Fazenda do 
Estado, Ministério Público do Estado, Procuradoria Geral do Estado, Auditoria Geral do Estado, Advocacia Geral da 
União no Estado da Bahia, Ministério Público Federal/Procuradoria da República no Estado da Bahia, Controladoria 
Geral da União na Bahia, Superintendências da Polícia Federal, da Receita Federal, do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal), para formação de rede de âmbito estadual com vistas à articulação de ações de fi scalização, combate 
à corrupção, controle social e interação das redes nos âmbitos estadual e federal.

 • Participação de representantes do TCE/BA no Encontro de Planejamento Estratégico nos Tribunais de Contas, 
promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nos dias 15 e 16/04/2010.

 • Exposição realizada pelo Secretário Ney Jorge Campello, da Secretaria Extraordinária para Assuntos da Copa do 
Mundo 2014, sobre os trabalhos em desenvolvimento com vistas a preparar Salvador para ser uma das 12 cidades-sede 
do Mundial da FIFA, abordando pontos sobre infraestrutura, segurança, telecomunicações, turismo e hotelaria, além 
de tratar sobre o Plano Diretor da Copa (PDC) e sobre a Matriz de Responsabilidades (dos governos Federal, Estadual 
e Prefeitura de Salvador), entre outros assuntos, no dia 22/04/2010, no Plenário do TCE/BA.

 • Participação do TCE/BA, representado pelo Conselheiro Zilton Rocha, no IX Encontro do Colégio de 
Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil, ocorrido nos dias 29 e 30/04/2010, em Recife/PE. 
Durante o evento, foi eleita a nova diretoria do Colégio e, para a Secretaria Geral, um auditor do TCE/BA, bem como 
para integrar o Conselho Consultivo da Entidade, criado naquela ocasião, a Ouvidora do TCE/BA.

 • Participação da Presidente do TCE/BA, Conselheira Ridalva Figueiredo, a convite do Presidente do Tribunal de 
Contas da União (TCU), Ministro Ubiratan Aguiar, da solenidade de abertura do evento “Parcerias Estratégicas e o 
Modelo de Fiscalização da Copa 2014”, que ocorreu em Brasília, no dia 11/05/2010, no auditório Ministro Pereira 
Lima, na sede do TCU.

 • Celebração de Protocolo de Execução, em 11/05/2010, relativo ao acompanhamento das ações governamentais 
para a Copa do Mundo de 2014, tendo como partícipes o TCU e Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, em 
número de dezesseis. O referido Protocolo objetivou especifi car atividades relativas à articulação de esforços, formação 
de parcerias e troca de informações, por meio do estabelecimento de compromissos e ações conjuntas, para viabilizar a 
fi scalização dos recursos públicos aplicados para a Copa do Mundo 2014. Foram realizadas ações, com destaque para 
a capacitação “Formação Geral para Controle dos Investimentos em Infraestrutura para a Copa 2014” (ocorrida em 
Brasília-DF, outubro/2010), com a participação de treze servidores do TCE/BA nos cursos de Auditoria de Obras, de 
Controle de Parcerias Público-Privadas e de Fiscalização Ambiental.
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 • Celebração de Acordo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas da União (TCU), em 11/05/2010, 
objetivando fi scalizar a aplicação de recursos públicos nos órgãos e entidades estaduais e municipais do Estado da Bahia, 
bem como realizar intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, visando à capacitação, aperfeiçoamento 
e especialização técnica de recursos humanos, ao desenvolvimento institucional e da gestão pública, mediante a 
implementação de ações conjuntas ou de apoio mútuo e atividades complementares de interesses comuns. Foram 
realizadas ações de cooperação nas áreas de fi scalização e capacitação, a exemplo da participação de servidores daquele 
Órgão em eventos técnicos promovidos pelo TCE/BA como o Workshop sobre Auditoria de Obras Públicas (julho/2010) 
e o Encontro denominado “A Experiência do TCU na Instrução e Julgamento de Processos de Contas” (outubro/2010). 

 • Participação, no período de 08 a 15/05/2010, de representante do TCE/BA no Encontro Control del gasto 
em contextos de austeridad: una oportunidad para la efi ciência, que teve lugar em Sevilha/Espanha, realizando 
contatos com o Instituto de Estudios Fiscales (IEF), vinculado ao Ministério de Economia e Fazenda da Espanha, com 
a Cámara de Cuentas da Andalucía e com o Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucia (IEHPA), com 
vistas a prospectar cursos de aperfeiçoamento em Auditoria Operacional destinados aos membros do Grupo Temático 
de Auditoria Operacional (GAO), no âmbito do PROMOEX, e aos monitores dos trabalhos dos tribunais de contas 
participantes do Programa.

 • Participação do TCE/BA no 2º Seminário Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas: Comunicação 
– Instrumento de Controle Social, realizado em Palmas/TO, no período de 07 a 09/06/2010.

 • Entrega do Relatório e Parecer Prévio, referentes 
às Contas do Poder Executivo do exercício de 2009, pela 
Presidente do TCE/BA, Conselheira Ridalva Figueiredo, 
ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da 
Bahia, Deputado Marcelo Nilo, em 17/06/2010. O 
Conselheiro Antonio Honorato, Relator do Processo, 
apresentou em sessão plenária do TCE/BA, em 
08/06/2010, o Relatório e o Parecer Prévio das Contas 
do Poder Executivo, relativas ao exercício de 2009, 
quando foi efetuada a sua apreciação. Nesta mesma 
sessão, o TCE/BA emitiu Parecer Prévio pela aprovação 
com recomendações das referidas Contas, por maioria 
de votos.

 • Realização de Curso de Auditoria Governamental, por dois instrutores do TCE/BA, de 02 a 06/08/2010, no 
âmbito do Projeto Multiplicando Experiências, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG).

 • Celebração de Convênio de Cooperação Técnica n.º 01/2010 com o Instituto Rui Barbosa (IRB), em 
09/08/2010, tendo como objeto o apoio institucional à execução do Projeto Fortalecimento da Auditoria Subnacional 
Brasileira (PROFORT), com Doação do Banco Mundial.

 • Participação de servidores do TCE/BA no I Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de 
Contas, realizado na Fundação Escola Superior de Controle Externo (ESCOEX), em Campo Grande/MS, no período 
de 11 a 13/08/2010.
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 • Participação de servidores do TCE/BA no Encontro de Capacitação em Gestão de Pessoas, realizado em 
Brasília/DF, nos dias 16 a 18/08/2010, promovido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e pelo Grupo Temático 
de Gestão de Pessoas (GGP) do PROMOEX, com o apoio do Instituto Rui Barbosa. O Encontro teve como objetivo 
proporcionar o compartilhamento de conhecimentos e informações acerca da atuação em Gestão de Pessoas, propiciando 
a atualização na área e o cumprimento das metas mínimas previstas para o Subcomponente 2.6 do PROMOEX.

 • Participação de servidores do TCE/BA, nos dias 13 e 14/09/2010, do Fórum Técnico sobre os temas “Registro 
de Atos e Fiscalização de Pessoal e Relatório Analítico e Parecer Prévio sobre Contas de Governo”, organizado 
pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, com apoio do IRB, da ATRICON, dos Grupos Deliberativo e Técnico do 
PROMOEX e da Direção Nacional do Programa junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

 • Participação da Presidente do TCE/BA, Conselheira Ridalva Figueiredo, acompanhada dos Conselheiros Pedro 
Lino, Manoel Castro e Zilton Rocha, do II Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado em 
Brasília, no período de 15 a 16/09/2010. A abertura do evento, cujo tema foi “Ética, Transparência e Integração”, foi 
realizada pelo Presidente do TCU, Ministro Ubiratan Aguiar, e teve, também, como conferencista o Ministro Carlos 
Ayres Brito, do Supremo Tribunal Federal (STF). Foram discutidos temas como: a integração e fortalecimento dos 
Tribunais de Contas e a atualização do Código de Ética dos Tribunais de Contas. Na ocasião, reuniu-se o Colégio de 
Presidentes dos Tribunais de Contas.

 • Celebração, em 05/10/2010, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 18/2010 com o Serviço Federal de 
Processamento de Dados (SERPRO), tendo como objeto a prestação, pelo SERPRO, de serviço de tecnologia da 
informação, consubstanciado na disponibilização do acesso à sua rede, para utilização pelo TCE/BA de informações do 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), residentes na base de dados da 
Receita Federal do Brasil (RFB).

 • Recebimento de visita técnica ao TCE/BA, 
em 07/10/2010, do fi lósofo Patrick Viveret, 
ex-Conselheiro do Tribunal de Contas da França, 
que discorreu sobre o programa Dialogue 
en Humanités, desenvolvido pela Fundação 
France Liberé, com apoio da Unesco, que reúne 
intelectuais de todo o mundo para discutir 
os desafi os da humanidade. Participaram do 
encontro a Presidente do TCE/BA, Conselheira 
Ridalva Figueiredo, e os Conselheiros Filemon 
Matos, Pedro Lino, Manoel Castro e Zilton 
Rocha.

 • Celebração, em 07/10/2010, do Termo 
Aditivo n.º 16/2010 ao Convênio de Cooperação Técnica n.º 02/2006 entre o TCE/BA e a Assembleia Legislativa do 
Estado da Bahia, para acrescer o Plano de Trabalho n.º 01 que passou a compor o Anexo 1 do referido Convênio, tendo 
como objeto a disponibilização mútua de área física para a instalação de equipamentos de tecnologia da informação 
com acesso à Rede Governo, para o aperfeiçoamento e modernização dos sistemas de cópias de segurança de dados e 
sistemas dos Convenentes.
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 • Celebração dos Convênios n.os 03/2010 e 04/2010, respectivamente, com o Tribunal de Contas do Estado 
do Pará (TCE/PA) e com o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO), pelo TCE/BA e o CEDASC, 
em novembro de 2010, para cessão de uso: do Sistema Corporativo (SCR), utilizado para fornecer informações de 
uso comum e permitir autenticações de acesso dos usuários às demais soluções tecnológicas do TCE/BA; do Sistema 
de Gerenciamento da Programação (SGP), utilizado, principalmente, para fornecer aos usuários do TCE/BA uma 
interface web para programação e acompanhamento das auditorias; do Sistema de Gereciamento de Auditoria (SGA), 
utilizado para planejamento, execução e gerenciamento das auditorias. No 2º trimestre de 2011, foram promovidas 
atividades de capacitação, transferência de tecnologia e conhecimento, cessão dos códigos-fontes e implantação, para 
uso do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, do Sistema Corporativo (SCR), do Sistema de Gerenciamento da 
Programação (SGP) e do Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA).

 • Participação do TCE/BA no XV Congresso Latino Americano de Auditoria Interna, realizado na cidade do Rio 
de Janeiro/RJ, em novembro de 2010, bem como no 4° Seminário de Auditoria Interna realizado em Salvador/BA, 
em outubro de 2010.

 • Participação do TCE/BA no I Simpósio Internacional sobre Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas, 
realizado em Manaus, de 16 a 19/11/2010, sendo representado pelo Conselheiro Manoel Castro (moderador de painel 
em 19/11/2010) e pelo Conselheiro Zilton Rocha, além de servidores da Casa.

 • Participação, representando o TCE/BA, do Conselheiro Manoel Castro no II Congresso Sulbrasileiro de 
Controle Público – A Transparência Construindo a Democracia, nos dias 1º e 02/12/2010, realizado em Porto 
Alegre/RS.

 • Realização de palestra no XVII Congresso Baiano de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais, 
patrocinado pelo Instituto de Estudo e Pesquisas na Administração Pública (IEPAP), em Camaçari/BA, pelo Conselheiro 
Manoel Castro do TCE/BA, em 03/12/2010.

 • Filiação do TCE/BA ao Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) e assinatura, em 
06/12/2010, de Termo de Adesão do TCE/BA ao Protocolo 
de Intenções fi rmado entre o IBRAOP, a Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas (ATRICON) e 
outros tribunais de contas brasileiros, tendo por objeto o 
desenvolvimento de ações voltadas para aprimorar a gestão 
e o controle de obras públicas no Brasil, bem como para 
uniformização de entendimentos por meio da elaboração de 
orientações técnicas. 

 • Assinatura, em 10/12/2010, do 3º Termo Aditivo ao 
Convênio n.º 09/2006 entre o TCE/BA e o Instituto Rui Barbosa (IRB), para prorrogar a vigência do citado Convênio 
até 31/12/2011, com o objetivo de apoiar técnica e fi nanceiramente a execução do Programa de Modernização do 
Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX).

 • Assinatura, em 21/12/2010, do Termo Aditivo n.º 24/2010 ao Convênio n.º 07/2006 entre o TCE/BA e a 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (ATRICON), para prorrogar a vigência do citado Convênio até 
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31/12/2011, com o objetivo de apoiar técnica e fi nanceiramente a execução do PROMOEX.

 • Celebração, em 24/12/2010, do Termo Aditivo n.º 27/2010 ao Convênio entre o TCE/BA e o Tribunal de 
Contas do Distrito Federal (TC/DF), para cooperação técnica na área auditorial.

 • Conclusão do desenvolvimento do novo Portal dos Tribunais de Contas do Brasil, no 4º trimestre de 2010, no 
âmbito do Convênio de Cooperação Técnica celebrado, com a interveniência do TCE/BA, pelo CEDASC com o 
Instituto Rui Barbosa (IRB), cujo escopo abrangeu a sua reformulação visual, tornando-o esteticamente mais intuitivo 
e agradável. Foi realizada a reorganização do seu conteúdo, facilitando o acesso à informação, sendo disponibilizadas, 
ainda, novas soluções de boletim eletrônico e para arquivamento de documentos e catálogo de endereços, tudo integrado 
em um único sistema de desenvolvimento e gestão de conteúdo de portais.

 • Participação do TCE/BA no Grupo Temático de Auditoria Operacional do PROMOEX. Nos exercícios de 2010 
e 2011, foram realizadas auditorias operacionais nas áreas de saneamento (tendo em vista a materialidade dos recursos 
fi nanceiros investidos e o impacto, comprovado por pesquisas acadêmicas, das ações dessa área na saúde da população) e 
meio ambiente (selecionada por ocupar espaço de destaque na sociedade, na mídia e nas políticas públicas). No período 
de 12 a 15/09/2011, foi realizada a Capacitação em Auditoria Operacional em Meio Ambiente – Matriz de Achados, 
com a participação de 69 técnicos de 27 tribunais de contas brasileiros, nas instalações do Instituto Serzedello Corrêa 
(ISC/TCU), sob a coordenação técnica do Grupo Temático de Auditoria Operacional (GAO).

 • Operacionalização, nos exercícios de 2010 e 2011, de convênio de cooperação técnica fi rmado entre o TCE/BA 
e a Receita Federal do Brasil (RFB), objetivando viabilizar a troca de informações de interesse mútuo. O Sistema de 
Observação das Contas Públicas (Mirante), por exemplo, passou a ser utilizado pela Receita Federal do Brasil (RFB), 
além de ser usado para o planejamento das auditorias do TCE/BA, e pelas unidades de controle interno de diversas 
Secretarias de Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Poder Judiciário da Bahia.

 • Celebração do Convênio de Cooperação Técnica n.º 01/2011 com a Assembleia Legislativa do Estado da 
Bahia, objetivando aperfeiçoar e modernizar os sistemas de fi scalização governamental e a capacitação de técnicos, com 
a interveniência do CEDASC.

 • Celebração do Termo de Cooperação Técnica n.º 01/2011 com o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 
(TCE/PE), para o intercâmbio de conhecimentos e experiências, rotinas, sistemas e técnicas de trabalho visando ao 
aperfeiçoamento funcional e institucional dos Tribunais. Em 09/02/2011 foi fi rmado seu 1º Termo Aditivo, tendo 
por objetivo a prestação de assistência técnica para a realização da primeira auditoria fi nanceira do Projeto Educar do 
Governo do Estado de Pernambuco. Para tanto, profi ssionais de auditoria deste TCE/BA foram designados para, através 
de visitas técnicas realizadas em fevereiro e março de 2011, respectivamente, assistir à conclusão da fase de planejamento 
e proceder ao acompanhamento dos trabalhos de campo, revisão de papéis de trabalho e elaboração de relatório. Foi 
celebrado, em 28/04/2011, o 2º Termo Aditivo, visando à prestação de assistência técnica para a realização da segunda 
auditoria fi nanceira do mencionado Projeto Educar. Com essa fi nalidade, servidores deste TCE/BA foram designados 
para, através de visita técnica realizada em maio de 2011, avaliar o relatório de planejamento e prestar orientações acerca 
dos trabalhos de campo.

 • Participação do Conselheiro Manoel Castro, representando o TCE/BA, no 2º Encontro Norte e Nordeste dos 
Tribunais de Contas, no período de 16 a 19/03/2011, realizado em Belém/PA.

 • Participação do Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto ao TCE/BA, Dr. Maurício Caleffi  , na 
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composição da mesa de abertura do I Encontro de Orientação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
da Bahia (TCM/BA) com os Gestores Municipais, promovido pela União dos Prefeitos da Bahia (UPB) e pelo 
TCM/BA, nos dias 18 e 19/04/2011, no Centro de Convenções da Bahia.

 • Participação do TCE/BA, representado pelo Conselheiro Manoel Castro, na condição de Primeiro Vice-Presidente 
do Instituto Rui Barbosa (IRB), nos seguintes eventos externos de interesse deste Tribunal, durante o 2º trimestre 
de 2011: II Encontro de Desembargadores e Conselheiros de Tribunais de Contas realizado em São Paulo em 
18/04/2011, para um diálogo sobre os principais processos de interesse do sistema de controle externo brasileiro em 
tramitação nas diversas instâncias do Poder Judiciário nacional; reunião do Instituto Rui Barbosa (IRB) realizada no Rio 
de Janeiro/RJ, no período de 15 a 17/05/2011, para o 4º Encontro Brasileiro para Capacitação de Controladores 
Internos e Externos (CONINTER), com o apoio dos Tribunais de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) 
e do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM/RJ), contando com a participação do Presidente do 
Tribunal de Contas da União (TCU); VIII Congresso da European Organisation of Supreme Audit Institutions 
(EUROSAI), realizado em Lisboa/Portugal, de 30/05 a 04/06/2011, na condição de Primeiro Vice-Presidente de 
Relações Institucionais do Instituto Rui Barbosa, em razão de impedimentos do Cons. Severiano Costandrade, 
Presidente do IRB.

 • Participação do TCE/BA, representado pelo Conselheiro Zilton Rocha, além de um auditor, no VII Fórum 
Brasileiro sobre as Agências Reguladoras realizado no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 28 e 29/04/2011.

 • Celebração, em 11/04/2011, do Convênio de Cooperação Técnica e Intercâmbio de Informações n.º 05/2011, 
com a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), visando proporcionar acesso on line ao seu banco de dados, 
para a obtenção de informações cadastrais de empresas, restrita, exclusivamente, à consulta e impressão de informações 
necessárias à instrução de processos auditoriais.

 • Participação da Presidente do TCE/BA, Conselheira Ridalva Figueiredo, na reunião da Diretoria do Instituto 
Rui Barbosa (IRB), realizada no TCE/BA em 13/05/2011, para apresentação e discussão do planejamento de ações 
deste Instituto para 2011/2012.

 • Realização de reuniões institucionais do Ministério Público Especial junto ao TCE/BA, com os representantes: 
do Ministério Público do Estado (em abril/2011); da Controladoria Regional da União no Estado da Bahia (em 
abril/2011); do Ministério Público Federal no Estado da Bahia (em maio/2011).

 • Participação de servidor do TCE/BA no IV Congresso CONSAD (Conselho Nacional de Secretários de Estado 
da Administração) de Gestão Pública, ocorrido em Brasília/DF, de 25 a 27/05/2011.

 • Entrega do Relatório e Parecer Prévio, referentes às Contas 
do Poder Executivo do exercício de 2010, ao Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, pela Presidente do 
TCE/BA, Conselheira Ridalva Figueiredo, juntamente com os 
Conselheiros Filemon Matos, Manoel Castro e Zilton Rocha, em 
15/06/2011. O Conselheiro Filemon Matos, Relator do Processo, 
apresentou em sessão plenária do TCE/BA, em 07/06/2011, 
o Relatório e o Parecer Prévio das Contas do Poder Executivo, 
relativas ao exercício de 2010, quando foi efetuada a sua apreciação. 
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Nesta mesma sessão, o TCE/BA emitiu Parecer Prévio pela aprovação com recomendações das referidas Contas, por 
maioria de votos.

 • Participação de Procuradores do Ministério Público Especial junto ao TCE/BA, Dr. Maurício Caleffi   e Dr. Marcel 
Siqueira Santos, no V Fórum Nacional de Procuradores do Ministério Público de Contas, nos dias 28 a 30/06/2011, 
em Cuiabá/MT.

 • Visita ao TCE/BA, em 04/07/2011, do Ministro Benjamin Zymler, Presidente do Tribunal de Contas da União 
e do Ministro Valmir Campelo, Relator no âmbito daquela Corte das ações relacionadas à Copa do Mundo de 
2014, oportunidade em que foram recebidos pela Presidente deste TCE, Conselheira Ridalva Figueiredo, e pelos 
Conselheiros Filemon Matos, Pedro Lino, Antonio Honorato, Manoel Castro e Zilton Rocha.

 • Promoção do Workshop Encontro Técnico 
dos Tribunais de Contas Participantes da Pesquisa 
Diagnóstica IRB-TCE/BA, no âmbito do Projeto 
Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira 
(PROFORT), pelo TCE/BA, em parceria com o IRB e 
o Banco Mundial. O evento foi realizado no TCE/BA, 
em 04 e 05/08/2011, objetivando reunir os Tribunais 
de Contas que responderam ao questionário da pesquisa 
diagnóstica, aplicada no fi nal do exercício de 2010, bem 
como defi nir um plano de ação para a implementação, 
pelos Tribunais parceiros, das atividades de treinamento 
e assistência técnica estabelecidas. O workshop contou 
com a presença de servidores das Cortes de Contas 
Estaduais da Bahia, do Amazonas, Ceará, Minas Gerais, 
Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Tocantins; dos Tribunais de 
Contas dos Municípios dos Estados do Ceará e de 
Goiás, e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 
Participaram da cerimônia de abertura: a Presidente 
do TCE/BA, Conselheira Ridalva Figueiredo; o 
Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), Conselheiro 
Severiano Costandrade; o Vice-Presidente da Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(ATRICON), Conselheiro Antônio Joaquim Rodrigues 
Neto; os Conselheiros Manoel Castro e Zilton Rocha, do TCE/BA; o Especialista Sênior do Banco Mundial, Dr. Regis 
Cunningham; representantes da Superintendência de Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento, da 
estrutura da Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia, da Controladoria Geral da União e da Auditoria Geral do 
Estado da Bahia; servidores das Cortes de Contas citadas.

 • Participação do TCE/BA, no 3º trimestre de 2011, representado pelo Conselheiro Manoel Castro, nos seguintes 
eventos externos, na condição de Primeiro Vice-Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB): II Encontro Técnico de 
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Educação Corporativa, promovido pelo PROMOEX, IRB e ATRICON, com o apoio do TCE/RJ, realizado no 
Rio de Janeiro em 10/08/2011, para enfocar questões conceituais e operacionais dos projetos de capacitação técnica 
do Sistema de Controle Externo Brasileiro. O evento contou com a participação de representantes do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), bem como de 
servidores do TCE/BA. Houve, ainda, nessa mesma data, uma reunião de trabalho sobre a possibilidade de apoio do 
BID e do Governo Federal para a efetivação da 2ª etapa do PROMOEX; reunião com a representação do Banco 
Mundial, ocorrida em Brasília/DF, nos dias 11 e 12/08/2011, sobre a possibilidade de criação de um novo programa 
nos moldes do PROMOEX, desta feita com fi nanciamento do BIRD, objetivando a implementação do projeto 
“Nova Contabilidade Pública”, liderado pela Secretaria do Tesouro Nacional, com o apoio do Conselho Federal de 
Contabilidade, da ATRICON e do IRB. Na oportunidade, foi aprovado, em caráter preliminar, o conceito do projeto a 
ser operacionalizado pelos tribunais de contas subnacionais, fi cando a responsabilidade da coordenação dos trabalhos de 
elaboração das notas conceituais, a serem submetidas ao BIRD, para o Cons. Manoel Castro do TCE/BA; I Encontro 
Técnico dos TCs sobre Processo Eletrônico e Contas de Governo e reunião da Diretoria do IRB, realizados em 
29/08/2011, em João Pessoa/PB; I Encontro Regional Sul-Sudeste dos Tribunais de Contas e reunião da Diretoria 
da ATRICON, representando o IRB, nos dias 29 e 30/09/2011, em Curitiba/PR. Na ocasião, houve continuidade dos 
debates sobre o PROMOEX, relativamente ao Processo Eletrônico no Sistema de Controle Externo. Além disso, foi 
realizada reunião com o TCE/PR, sobre o tema “Execução e acompanhamento das decisões do Tribunal de Contas”, 
visando ao intercâmbio de informações com os trabalhos do TCE/BA, envolvendo o Ministério Público Especial, a 
Procuradoria Geral do Estado, a Secretaria Geral e a Assessoria Técnico-Jurídica (ATEJ), com a mesma fi nalidade.

 • Participação dos Conselheiros Manoel Castro, Zilton Rocha e Pedro Lino, além de servidores deste TCE, no 
XXVI Congresso dos Tribunais de Contas, realizado em Belém/PA, no período de 21 a 23/11/2011, cuja temática 
versou sobre a “Integração e Transparência para a Cidadania”. Na oportunidade, os objetivos e primeiros resultados 
do PROFORT foram apresentados pelo Conselheiro Severiano Costandrade, Presidente do Instituto Rui Barbosa, 
parceiro do Projeto.

 • Celebração do Convênio de Cooperação 
Técnica n.º 006/2011 com o Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado do Ceará (TCM/CE), 
para intercâmbio de conhecimentos e experiências, 
rotinas, sistemas e técnicas de trabalho, visando ao 
aperfeiçoamento das instituições convenentes, no 
exercício de suas funções constitucionais. Foi realizado, 
na sede do TCM/CE, o Curso de Auditoria Operacional 
por servidores do TCE/BA, tendo como público alvo 
10 servidores daquele TCM, no 3º trimestre de 2011. 
O referido Curso foi objeto do 1º Termo Aditivo ao 
Convênio de Cooperação Técnica n.º 006/2011, que 
previu também a prestação de assistência técnica para a execução de uma auditoria operacional pelo TCM/CE no 
Programa Brasil Alfabetizado, em andamento.

 • Realização, no âmbito do Projeto Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira (PROFORT), do Curso 
de Auditoria Governamental Básica, no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e nos Tribunais de Contas dos 
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Municípios dos Estados de Goiás e do Ceará, no 4º trimestre de 2011. A instrutoria foi realizada por técnicos do 
TCE/BA e dos Tribunais parceiros do Projeto.

 • Recebimento, pela Ouvidoria do TCE/BA, de 114 manifestações de diversos tipos, no exercício de 2010. Desse 
conjunto, 55,2% referiram-se à solicitação de informações institucionais e de serviços prestados pelo Tribunal e queixas, 
e as denúncias corresponderam a 15,8%. Até o 3º trimestre de 2011, a Ouvidoria recebeu 116 manifestações. Destas, 
79,2% referiram-se à solicitação de informações institucionais e de serviços prestados pelo Tribunal e queixas, e as 
denúncias corresponderam a 7,8%. Essas manifestações foram respondidas ou encaminhadas aos órgãos ou setores 
competentes.

 • Encaminhamento ao TCU (SECEX-BA), em 30/11/2011, do Relatório de Auditoria sobre a aplicação dos 
recursos estaduais no transporte escolar (Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE), nos municípios baianos 
de Quijingue e Queimadas, em 2010 e 2011, elaborado pelo TCE/BA, em decorrência dos trabalhos realizados em 
parceria, no âmbito da Rede de Controle de Gestão Pública.

 • Lançamento pelo TCE/BA, no dia 16/03/2010, dos 
livros “A Interação entre os Controles Interno e Externo: 
um estudo no âmbito estadual da Administração Pública 
brasileira” e “Jurisdição no Estado do Bem-estar e do 
Desenvolvimento”. Esses livros integram o Selo Aliomar 
Baleeiro, instituído pelo TCE em 2003, com o objetivo de 
preservar e divulgar, especialmente para outras instituições 
de controle, trabalhos acadêmicos produzidos por seus 
servidores, constituindo-se nos números sete e oito do 
referido selo editorial. 

 • Publicação do artigo “Os Tribunais de Contas e os 
Desafi os para a Promoção do Controle Social”, de autoria do Conselheiro Zilton Rocha, na Revista do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011.

 • Elaboração de artigos técnicos por servidores do TCE/BA, que foram publicados pela Revista Técnica dos 
Tribunais de Contas (RTTC), em setembro de 2011. Os artigos foram intitulados “Transparência no Setor Público: 
uma proposta para incentivar” e “Auditoria Operacional: um instrumento de controle social”.

Diretriz 2
Desenvolver ações que fortaleçam a interação entre o controle interno e o externo estadual.

 • Execução de ações relacionadas ao aprimoramento dos sistemas corporativos do Estado, mediante entendimentos 
com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ), quanto ao Sistema de Informações Contábeis e Financeiras 
(SICOF) e ao Sistema de Gestão de Gastos Públicos (SIGAP), e com a Secretaria da Administração do Estado da Bahia 
(SAEB), quanto ao Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços do Estado da Bahia (SIMPAS).



Pr
oc

es
so

s I
nt

er
no

s
Pr

oc
es

so
s I

nt
er

no
s

20

 • Cessão de vagas à Auditoria Geral do Estado e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia 
no Curso de Extensão sobre a Execução de Obras Rodoviárias e de Saneamento aplicado à Auditoria, realizado pelo 
TCE/BA, em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA).

 • Assinatura do Ato Conjunto n.º 24 com Procuradoria Geral do Estado (PGE), no 1º trimestre de 2011, 
objetivando articular ações tendentes à obtenção da efetividade máxima das decisões do TCE/BA que resultaram na 
imputação de multa e/ou no reconhecimento de alcance.

 • Realização, em 06/06/2011, no centro de treinamento do TCE/BA, de apresentação por representantes da 
Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB) do Sistema de Gestão de Contas de Consumo, administrado 
pela SAEB e integrado ao Sistema de Contabilidade Estadual, que tem por objetivo a gestão das despesas com serviços 
de consumo pelos Órgãos, Fundos e Entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual.

 • Realização de reuniões, em setembro de 2011, entre o Ministério Público Especial junto ao TCE/BA, com os 
seguintes órgãos: Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia (SJCDH), representada pelo 
Chefe de Gabinete e Assessores, para tratar das contratações temporárias realizadas por meio do Regime Especial de 
Direito Administrativo (REDA) no âmbito daquela Pasta; Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB), 
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ) e Procuradoria Geral do Estado (PGE), representadas pelo Secretário 
da Administração, Subsecretário da Fazenda e o Procurador-Geral do Estado, para tratar das contratações temporárias 
realizadas por meio do REDA no âmbito do Estado da Bahia; Procuradoria Geral do Estado (PGE), representada por 
três Procuradores, para tratar da situação dos títulos executivos oriundos das decisões condenatórias do TCE/BA.

 • Realização, em 24/10/2011, no centro de treinamento do TCE/BA, de apresentação por representantes da 
Procuradoria Fiscal (PROFIS/PGE) do Sistema de Protesto de Títulos da Dívida Ativa (SISPROT), implantado em 
março de 2011 e destinado a agilizar a cobrança de créditos do Estado e reduzir o volume de execuções fi scais ajuizadas.

Objetivo Estratégico
Otimizar processos de trabalho e instrumentos de controle.

Diretriz 3
Mapear e redesenhar os principais processos de trabalho.

 • Realização de estudos e iniciativas com vistas ao aprimoramento da 
auditoria de obras públicas no âmbito do TCE/BA, compreendendo: 
aplicação de questionários de pesquisa junto às equipes das Coordenadorias 
de Controle Externo; visita técnica às Secretarias de Obras do TCU, a fi m 
de buscar cooperação institucional; realização de Workshop sobre Auditoria 
em Obras Públicas, em julho de 2010 em Salvador/BA, contando com 
apresentações sobre a experiência e o modus operandi do TCU e deste 
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TCE/BA, seguidas de ofi cinas de trabalho para produção coletiva de diagnóstico e propostas; desenvolvimento, em 
parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), do programa do Curso de Extensão sobre a Execução de Obras 
Rodoviárias e de Saneamento aplicado à Auditoria e sua realização, de julho a outubro de 2010, nas instalações da 
Escola Politécnica, contando com a participação do corpo docente da Universidade e de instrutores do TCU, estes 
últimos responsáveis pelos módulos que discutiram aspectos práticos aplicados à auditoria; participação de servidores do 
TCE/BA no Programa de Formação Geral para Controle dos Investimentos em Infraestrutura para a Copa 2014, 
realizado em Brasília/DF, em outubro de 2010, abrangendo, entre outras, a área de Auditoria de Obras; fi liação do 
TCE/BA ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) e assinatura, em 06/12/2010, de Termo 
de Adesão ao Protocolo de Intenções fi rmado entre o Instituto, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
(ATRICON) e outros tribunais de contas brasileiros, tendo por objeto o desenvolvimento de ações voltadas para 
aprimorar a gestão e o controle de obras públicas no Brasil; fi nalização do projeto de desenvolvimento do Módulo de 
Obras do Sistema Mirante, para registro, consulta e gerenciamento de informações para auditoria em projetos, obras 
e serviços de engenharia do Estado, com desenvolvimento de solução para disponibilização de consulta de preços de 
referência da Editora PINI para o Sistema; realização do Workshop Controle de Obras Públicas, em 20/12/2010, no centro 
de treinamento deste TCE/BA, com vistas à apresentação do Módulo de Obras do Sistema Mirante aos jurisdicionados 
e discussão acerca do envio de dados através de sistema Web, sinalizando para as iminentes exigências normativas do 
Tribunal; realização de encontros individuais com órgãos e entidades responsáveis pela licitação e execução de projetos, 
obras e serviços de engenharia, objetivando detalhar, do ponto de vista técnico, as funcionalidades do Módulo de Obras 
do Sistema Mirante; aprovação, em 21/07/2011, da Resolução n.º 52/2011, que dispõe sobre o encaminhamento, por 
meio de sistema Web, ao TCE/BA, de informações sobre projetos, obras e serviços de engenharia pelos titulares dos 
órgãos e entidades responsáveis pela sua licitação, contratação e execução; indicação de dois servidores do TCE/BA para 
integrarem o subcomitê do IBRAOP destinado à elaboração da Orientação Técnica sobre “Delimitação de conceitos 
de sobrepreço e de superfaturamento em medições de obras públicas”, com participação dos mesmos nas atividades 
regulares desse grupo, inclusive reuniões realizadas em outros Estados; participação de auditores no Encontro Técnico 
Nacional de Auditoria de Obras Públicas e Reunião de Trabalho do IBRAOP, realizados no Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina (TCE/SC); participação de auditores no Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas 
(SINAOP), realizado em Cuiabá/MT; aquisição de ferramenta CAD como instrumento auxiliar nas auditorias de 
obras, além da contratação de treinamento para Engenheiros e Arquitetos da Casa, visando ao desenvolvimento das 
habilidades necessárias para a utilização desse novo software, a partir de fevereiro de 2012; desenvolvimento do Manual 
de Auditoria de Obras Públicas e dos seguintes programas de auditoria de obras: Fase de Planejamento - Programas 
de Informações Gerais e de Informações Específi cas; Fase de Execução - Programas de Análise de Projetos Básico e 
Executivo, Avaliação da Economicidade, Programas da Área Jurídica, Programas de Acompanhamento de Obras em 
Geral, de Obras Rodoviárias e de Obras de Saneamento, todos inseridos no Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
(SGA). 

 • Defi nição de procedimentos aplicáveis às auditorias de instituições fi nanceiras e entidades equiparadas, 
aprovados pela Resolução n.º 032/2010, que revogou a Ordem de Serviço n.º 53/1997.

 • Realização de iniciativas com vistas ao aprimoramento das auditorias de Parcerias Público-Privadas no âmbito 
do TCE/BA, tais como: priorização desse tipo de auditoria através das Resoluções que aprovaram as Diretrizes para 
os exercícios de 2010 e 2011; reunião, em 05/07/2010, no TCE/BA, com o objetivo de discutir questões relativas ao 
contrato de Parceria Público-Privada (PPP) para reconstrução e exploração do Estádio da Fonte Nova, com a presença do 
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Secretário Carlos Martins, da Secretaria da Fazenda do Estado da 
Bahia, do Secretário Nilton Vasconcelos, da Secretaria do Trabalho, 
Emprego, Renda e Esportes do Estado da Bahia, e do Secretário 
Ney Jorge Campello, da Secretaria Extraordinária para Assuntos 
da Copa do Mundo 2014; reunião, por iniciativa do Conselheiro 
Filemon Matos, de servidores do TCE/BA com membros da 
Secretaria Executiva do Programa de Parceria Público-Privada da 
SEFAZ, no dia 19/07/2010, para trocar informações e debater 
as competências e formas de atuação governamental, no que diz 
respeito às atividades de suporte técnico aos órgãos e entidades do 
Estado na estruturação de projetos e elaboração de modelagem econômico-fi nanceira, editais e contratos relativos às 
PPPs; participação de servidores no Seminário PPP Américas 2010 “As Parcerias Públicas e Privadas (PPP) no Brasil e 
América Latina: Desafi os e Perspectivas”, em 2010; participação de servidores do TCE/BA no Programa de Formação 
Geral para Controle dos Investimentos em Infraestrutura para a Copa 2014, realizado em Brasília/DF, em outubro de 
2010, abrangendo, entre outras, a área de PPPs.

 • Criação, pelo Ato n.º 208/2010, de 26/05/2010 (publicado no DOE de 28/05/2010), do Comitê Gestor dos 
sistemas informatizados utilizados na programação, planejamento, execução e acompanhamento das auditorias, 
envolvendo o Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA), o Sistema de Gerenciamento da Programação (SGP) 
e o Sistema de Observação das Contas Públicas (Mirante). O referido Comitê Gestor foi reestruturado pelo Ato n.º 
020/2011, de 17/02/2011, da Presidência do TCE/BA.

 • Realização, nos dias 09 a 11/08/2010, do III Workshop TCE/BA & BIRD, com vistas à análise, por especialistas 
do Banco Mundial, dos relatórios produzidos pelo Tribunal no 1º semestre de 2010, no âmbito de projetos 
co-fi nanciados por aquela Instituição e auditados por este Órgão, além de apresentar o SWAp Bahia e as novas diretrizes 
do Banco da área de aquisições. Na abertura do evento, realizada pela Presidente do TCE/BA, Conselheira Ridalva 
Figueiredo, compareceram: o Conselheiro Severiano Costandrade, Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB) e do 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins; o Conselheiro Manoel Castro, do TCE/BA; o Dr. Regis Cunningham, 
Especialista Sênior em Gerenciamento Financeiro do Banco Mundial. Participaram 46 servidores do TCE/BA e 5 
especialistas do BIRD.

 • Participação de auditores da 1ª e 3ª CCEs, em 28/09/2010, do Seminário sobre Normas e Procedimentos de 
Auditoria Externa de Projetos BID, realizado em Brasília/DF, objetivando divulgar e esclarecer a aplicação das novas 
políticas relacionadas à gestão fi duciária dos projetos fi nanciados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), incluindo normas e procedimentos para os serviços de auditoria externa requeridos nos contratos de empréstimos 
durante o processo de execução de projetos e cooperações técnicas.

 • Realização de pesquisa diagnóstica para seleção dos tribunais de contas, parceiros do Projeto Fortalecimento da 
Auditoria Subnacional Brasileira (PROFORT), com Doação do Banco Mundial.

 • Elaboração, no âmbito do Projeto Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira (PROFORT), de 
metodologia de Revisão pelos Pares, a partir dos trabalhos de validação das respostas à pesquisa diagnóstica realizada.

 • Execução de processo licitatório, no 4º trimestre de 2011, objetivando a contratação de empresa de consultoria para 
mapear e redesenhar processos auditoriais, com treinamento e transferência de tecnologia, no âmbito do PROFORT.
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 • Desenvolvimento e revisão de 37 programas de auditoria, que foram padronizados, aprovados pelo Comitê de 
Auditoria e inseridos no Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA), destacados por natureza: Informações Gerais 
(Informações Gerais e Formalização do Processo de Prestação de Contas); Controle Interno (Avaliação dos Controles 
Internos – Modelo COSO); Orçamentária/Financeira/Contábil (Exame da Despesa; Adiantamento; Diárias); Jurídica 
(Contratos Administrativos, Licitações, Contratações Diretas, Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares; 
Contratos Administrativos em Geral; Contratos Administrativos de Locação de Imóveis; Contratação Direta: Dispensa 
e Inexigibilidade de Licitação; Procedimentos Licitatórios: Pregão Presencial e Eletrônico; e Procedimentos Licitatórios: 
Concorrência Pública, Tomada de Preços e Convite); Patrimonial (Material de Consumo; Bens Móveis; Bens Imóveis); 
Pessoal (Gratifi cação à Melhoria da Qualidade de Assistência Médica - GIQ;  Gratifi cação de Estímulo às Atividades de 
Classe; Gratifi cação de Atividade Policial Militar - GAP-PM); Convênios (Acompanhamento de Convênios); Projetos 
Co-fi nanciados (Levantamento de Informações; Avaliação dos Controles Internos; Avaliação da Implementação das 
Recomendações; Licitações e Contratos; Receitas e  Despesas;  Demonstrações Financeiras;  Regularidade da Despesa; 
Patrimonialização e Utilização de Bens; e Cumprimento de Cláusulas Contratuais); Obras (Informações Gerais; 
Informações Específi cas; Concorrência Pública, Tomada de Preços e Convite; Análise dos Projetos Básico e Executivo; 
Avaliação da Economicidade; Acompanhamento da Execução – Obras/Serviços em Geral; Acompanhamento da 
Execução – Obras Rodoviárias; e Acompanhamento da Execução – Obras de Saneamento).

 • Elaboração e disponibilização no SGA, após aprovação do Comitê de Auditoria, dos seguintes modelos de relatório, 
padronizados para o exame de contas: Relatório de Planejamento; Relatório de Auditoria – Modelo 1, utilizado pelas 
2ª, 4ª e 5ª CCEs, responsáveis pelo exame das contas da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), Secretaria 
da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP) e Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), respectivamente; 
Relatório de Auditoria – Modelo 2, utilizado pelas CCEs responsáveis pela instrução das demais secretarias.

 • Elaboração e disponibilização no site do TCE/BA, após aprovação do Comitê de Auditoria, do Manual de 
Normalização para Elaboração de Relatório de Auditoria e Documentos Afi ns.

 • Monitoramento do SGA, no que se refere à utilização dos programas padrões de auditoria.

 • Aplicação e disseminação de conceitos dos códigos das melhores práticas de tecnologia da informação, 
mediante um modelo de referência para gestão de TI, como técnicas e práticas de gerência de projetos e serviços 
baseadas em Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT), Information Technology Infrastructure 
Library (ITIL) e Project Management Institute (PMI) nos projetos e serviços prestados pelo CEDASC em 2010 e 2011.

 • Defi nição do escopo do projeto de atualização tecnológica do SEGIN (Secretaria Geral Informatizada). 
Foram defi nidas as responsabilidades, os artefatos, a modelagem e o método de trabalho. O projeto foi iniciado com o 
planejamento, análise e modelagem da solução atualizada tecnologicamente e a prototipação da versão 1.0 da solução. 
Do ponto de vista técnico, também foi iniciada a exportação dos dados da base Notes para a base de dados SQLServer, 
padrão tecnológico de banco de dados do CEDASC.

 • Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Serviços (SGS), em 2010, cujo principal objetivo é apoiar 
o processo de recebimento de demandas corretivas e de melhorias dos sistemas. A utilização desta solução permite uma 
padronização dos registros e do tratamento das demandas dos usuários, melhorando a preparação dessas demandas, 
visando a um atendimento mais efi ciente, com o aperfeiçomento da comunicação entre os usuários e os gestores dos 
sistemas.
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 • Integração da ferramenta de Business 
Intelligence (BI) com o Sistema Mirante. Em 2010, os 
dados de módulos do Sistema, quais sejam, “Execução 
Orçamentária e Financeira”, “Licitações”, “Contratações 
Diretas” e “Convênios” foram carregados em base 
dimensional, com controle histórico de Poder, Órgão, 
Secretaria, Unidade, Programa de Governo e Projeto/
Atividade. A partir de 2011, a base de dados do Mirante 
passou a ser utilizada para análise de informações através 
de ferramenta de BI. Os atuais relatórios do Sistema 
também foram migrados para base dimensional, própria 
de projetos de Data Warehouse/BI. Ainda em 2010, 
foi construído um Painel de Controle, que resume, de forma gráfi ca, as principais informações disponibilizadas pelo 
Mirante. Este painel pode ser aberto automaticamente no reinício da estação de trabalho dos usuários, ser consultado 
através do próprio Sistema, e, ainda, ser encaminhado, periodicamente, por e-mail para grupos de usuários. No 2º 
trimestre de 2011, foi apresentado o conteúdo dos Módulos de “Execução Orçamentária e Financeira”, “Licitações” e 
“Contratações Diretas”, com relatórios pré-defi nidos e recursos para consultas e análises personalizadas com a utilização 
de recursos de BI. Em relação ao Módulo de Convênios, foram incorporados ao Sistema novos tipos de instrumentos, 
quais sejam, “15-Outros Convênios” e “16-Convênio de Ação Continuada”. A partir da disponibilização da nova versão 
do Sistema, foi formado um Grupo de Trabalho com servidores do TCE/BA e do CEDASC para especifi cação de 
trilhas de auditoria. No 3º trimestre de 2011, foram implementados os Módulos de Licitações e Contratações Diretas 
do Sistema Mirante com recursos de BI, representando a versão 6.3 do Sistema, com novidades. Foi realizado, ainda, o 
treinamento de uma turma de técnicos nos novos recursos de BI disponibilizados.

 • Desenvolvimento do Módulo de Recursos Humanos do Mirante. No 1º semestre de 2011, foram realizadas 
reuniões de especifi cação de requisitos. Diversas questões foram tratadas com a SAEB para correção dos dados 
disponibilizados, qualifi cação das informações recebidas e dúvidas sobre dados do Sistema Integrado de Recursos 
Humanos (SIRH). A partir dessas iniciativas, foi projetado o modelo de Data Warehouse, criada a base de dados com 
informações sobre o SIRH, sendo iniciado ainda o processo de extração, transformação e carga dos dados da Base 
Governo para a base Data Warehouse. No 3º trimestre de 2011, foi desenvolvido o modelo lógico de BI para o referido 
Módulo, que proporcionou as condições para a implementação do relatório de consultas a dados pessoais, funcionais 
e fi nanceiros.

 • Encerramento, no 3º trimestre de 2011, da fase inicial do projeto de desenvolvimento do Módulo de Cálculos de 
Aposentadoria do Sistema de Atos de Pessoal, em ambiente web e de acordo com os padrões tecnológicos adotados 
pelo TCE/BA e CEDASC, com o objetivo de substituir a atual sistemática de utilização de planilhas eletrônicas para o 
cálculo do tempo de serviço e da composição de proventos nos processos de aposentadoria e reforma a serem apreciados 
pela 1ª Câmara do Tribunal. O novo Módulo do Sistema emitirá o relatório de cálculo do tempo de serviço e de 
composição de proventos que instruirão os mencionados processos em tramitação no TCE/BA, além de facilitar as 
atuais rotinas de revisão dos cálculos por parte da Coordenadoria de Controle Externo responsável.
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 • Desenvolvimento da versão 1.1 do Sistema de Prestação Eletrônica de Informações (SPEI), responsável pelo 
encaminhamento ao TCE/BA de informações sobre os projetos, obras e serviços de engenharia pelos jurisdiconados, na 
forma prevista pela Resolução n.º 052/2011, de 21/07/2011.

 • Padronização da terminologia utilizada para as diversas naturezas de auditoria, no âmbito do Sistema de 
Gerenciamento da Programação (SGP). Os estudos foram realizados tendo como fontes de critério o Regimento Interno 
deste TCE e as normas da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

 • Realização, em 03/08/2011, da Ofi cina Auditoria em Projetos/Programas Co-Financiados pelo Banco 
Mundial com Foco em SWAps (tradução para a língua portuguesa: abordagem setorial ampla), preparatória para o 
Workshop Encontro Técnico dos Tribunais de Contas Participantes da Pesquisa Diagnóstica IRB-TCE/BA, no âmbito 
do Projeto Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira (PROFORT), oportunidade em que se reuniram na 
sede deste TCE técnicos dos Tribunais de Contas dos Estados do Ceará, Minas Gerais e Pernambuco, além de técnicos 
do TCE/BA e de Especialista Sênior do Banco Mundial, para discutir as diversas formas de operações SWAps, assim 
como a metodologia desenvolvida para auditá-las. Há de se registrar a relevância do intercâmbio de informações quanto 
à discussão por organismos de controle que realizam auditorias nessas operações, bem como da assistência técnica 
oferecida por servidores deste TCE/BA àqueles três Tribunais de Contas, em suas primeiras auditorias nessa modalidade 
de empréstimo, tendo em vista a experiência acumulada por este TCE na realização dessas auditorias.

 • Participação do TCE/BA nos trabalhos de elaboração da Orientação Técnica sobre “Delimitação de conceitos 
de sobrepreço e de superfaturamento em medições de obras públicas”, através de dois servidores indicados para 
integrarem o subcomitê do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) para esse fi m.

 • Realização de Auditoria Operacional nas Coordenadorias de Controle Externo (CCEs), pela Auditoria Interna 
(AUDIT), com o objetivo de diagnosticar a atuação dessas unidades no desempenho da atividade fi m do TCE/BA, 
visando identifi car oportunidade de melhoria no processo auditorial, com foco em efi ciência, efi cácia e qualidade.

 • Prospecção junto a entidades fi scalizadoras superiores acerca de casos internacionais de sucesso em Auditoria 
Operacional, visando identifi car duas experiências para estudo, nos moldes previstos no PROFORT. Com base 
em pesquisas e contatos anteriores, esta ação foi levada a efeito, especialmente, durante a XXI Assembleia Geral da 
Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), ocorrida no período 
de 17 a 22/10/2011, em Caracas/Venezuela. Participaram do evento o Conselheiro Manoel Castro e dois auditores 
deste Tribunal.

Diretriz 4
Revisar a sistemática de exame das prestações de contas consolidadas da administração direta 
estadual.

 • Desenvolvimento e aprovação, através das Resoluções nos. 032/2010 e 132/2010, de diretrizes específi cas a 
serem observadas pelas Coordenadorias de Controle Externo (CCEs) na instrução das contas consolidadas da 
administração direta.
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 • Desenvolvimento de matriz de risco visando apoiar o processo de seleção, pelas CCEs, das unidades objeto 
de exame in loco, no âmbito das contas consolidadas da administração direta estadual, especifi camente para aquelas 
Secretarias que apresentam maior número de unidades gestoras, quais sejam, Saúde, Segurança Pública e Educação.

 • Realização do evento técnico “A Experiência do TCU na Instrução e Julgamento de Processos de Contas”, 
com palestra do Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU), Paulo Roberto Pinheiro 
Dias Pereira, em 25/10/2010, no Plenário do TCE/BA, sobre as iniciativas que vêm sendo tomadas, no âmbito do 
TCU, para atualização e modernização dos procedimentos auditoriais e do relacionamento com seus jurisdicionados. 
O evento se estendeu até 26/10/2010 com a realização de reuniões técnicas na sala de treinamento do TCE/BA. 

 • Realização de visita técnica à Controladoria Geral da União (CGU), no 2º trimestre de 2011, para conhecimento 
das trilhas de auditoria e das bases de dados utilizadas no Controle Interno da União, considerando-se a disponibilização, 
no período, da nova versão do Sistema Mirante, quando foi formado um Grupo de Trabalho com servidores do 
TCE/BA e do CEDASC, com o intuito de racionalizar os exames das prestações de contas da administração direta.

 • Aprovação, em 03/10/2011, no âmbito do Comitê de Auditoria, de proposta de nova sistemática para exame 
das prestações de contas consolidadas da administração direta estadual, com o consequente encaminhamento de 
Anteprojeto de Resolução à Presidência do TCE/BA.

 • Apresentação, em 03/10/2011, por proposição dos Conselheiros Antonio Honorato, França Teixeira e Manoel 
Castro, de Projeto de Resolução referente às contas consolidadas, sendo sorteado para relatar a matéria o Conselheiro 
Pedro Lino.

Diretriz 5
Aperfeiçoar a estrutura legal e normativa de suporte ao controle externo.

 • Instituição, mediante o Ato n.º 387/2010 da Presidência, de 1º/09/2010, da Política de Segurança em Tecnologia 
da Informação para o TCE/BA. Este Ato dispõe sobre as diretrizes para a gestão da segurança da informação e normas 
de controle de acesso lógico e de responsabilidade dos usuários do correio eletrônico, da Internet, de computação móvel 
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e fi xa e de trabalho remoto. Foi criado o Comitê de Segurança da Informação, de caráter permanente, composto por 
cinco membros designados por Ato da Presidência que, dentre outras atribuições, tem a de verifi car o cumprimento das 
normas de segurança, propor medidas operacionais, visando à prevenção de incidentes e à eliminação de fragilidades de 
segurança da informação no TCE/BA.

 • Adoção das Normas Brasileiras de Auditoria Governamental (NAGs), mediante a Resolução n.º 53/2011, 
de 26/07/2011. As NAGs foram desenvolvidas e recomendadas pelo IRB, ATRICON e Associação Brasileira dos 
Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM), com o apoio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), no âmbito do PROMOEX.

 • Expedição da Nota Técnica n.º 01/2011, do Comitê de Auditoria do TCE/BA, em 27/07/2011, objetivando a 
padronização da terminologia utilizada para as diferentes naturezas de auditoria, de modo a conferir uniformidade 
à classifi cação adotada nos sistemas informatizados deste Tribunal de Contas, bem como em relatórios e informativos 
gerenciais que tramitam neste TCE.

 • Expedição da Nota Técnica n.º 02/2011, do Comitê de Auditoria do TCE/BA, em 27/07/2011, objetivando a 
padronização dos Relatórios de Auditoria elaborados pelas CCEs, no âmbito dos exames realizados nas prestações de 
contas de ordenadores de despesa, com observância a partir do exercício de 2012.

 • Promoção de alterações nas áreas de atuação das CCEs, em 16/08/2011, conforme a Resolução n.º 60/2011, 
tendo em vista as modifi cações na estrutura organizacional e de cargos em comissão da Administração Pública do Poder 
Executivo Estadual promovidas pela Lei n.º 12.212/2011.

 • Expedição da Nota Técnica n.º 03/2011, do Comitê de Auditoria do TCE/BA, em 17/10/2011, objetivando 
a normalização para a elaboração de Relatório de Auditoria e documentos afi ns, no âmbito das CCEs, com 
observância a partir do exercício de 2012.

 • Aprovação, através do Ato n.º 253, de 15/12/2011, da Presidente Cons. Ridalva Figueiredo, do Manual de 
Auditoria de Obras Públicas do TCE/BA, contendo conceitos essenciais, metodologia de trabalho e orientações gerais 
a serem observadas na realização dessas auditorias.

 • Tradução do idioma espanhol para a língua portuguesa do material do Curso de Planejamento de Auditoria, 
da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), no âmbito do 
Projeto Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira (PROFORT), que será publicado para divulgação dentre 
os organismos de controle.
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Objetivo Estratégico
Atuar de forma seletiva e tempestiva.

Diretriz 6
Privilegiar auditorias em áreas de risco, materialidade e relevância.
Diretriz 7
Privilegiar auditorias tempestivas.
Diretriz 8
Priorizar a apreciação das auditorias no próprio exercício de sua realização.

 • Desenvolvimento de estudos e elaboração de modelo de Matriz de Risco específi ca para subsidiar a seleção 
das auditorias tempestivas. Essa Matriz foi aplicada durante a elaboração do Plano Operacional de 2011, buscando 
estabelecer um único ranking dos jurisdicionados sob o ponto de vista da materialidade, relevância e riscos envolvidos, 
sem divisões por Poder, Secretaria ou área de atuação das Coordenadorias de Controle Externo (CCEs), abrangendo, 
pois, a totalidade das unidades gestoras, vale dizer, todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta. 
Essa Matriz possibilita um novo olhar acerca do que deve ser prioridade para auditoria, segundo duas perspectivas: o 
contexto global do Estado e o contexto de cada área de competência das unidades de auditoria da Casa.

 • Desenvolvimento de trilhas de auditoria voltadas 
para racionalizar os trabalhos. Os relatórios especifi cados 
pelo grupo de trabalho responsável e já aprovados pelos 
titulares das Coordenadorias de Controle Externo 
(CCEs) serão gerados através do Sistema Mirante, a 
partir do início de 2012, servindo de insumos para o 
planejamento dos trabalhos e possibilitando que as 
CCEs melhor direcionem, em campo, seus esforços 
auditoriais. Espera-se que a disseminação e o uso 
continuado dessas trilhas repercutam na efi ciência dos 
trabalhos de auditoria, com impactos positivos na sua 
gestão e resultados, ensejando, entre outros efeitos, a gradual redução do tempo e dos recursos humanos alocados pelas 
CCEs aos exames de contas. Ao fi nal do exercício de 2011, foram especifi cadas quatro trilhas de auditoria: Observância 
à Modalidade de Licitação (com os relatórios “Fracionamento através de Dispensas” e “Realização de Obras e Serviços 
de Engenharia por Pregão”); Concentração de Diárias (com os relatórios “Concentração de Diárias por Credor” e 
“Concentração de Diárias por Unidade Gestora e Credor”); Contratação Temporária de Pessoal (com o relatório 
“Contratação de Pessoa Física de Forma Continuada”); Mapeamento de Despesa (com os relatórios “Mapeamento por 
Secretaria/Órgão”; “Maiores Credores por Unidade”; “Mapeamento por Tipo de Despesa”).

 • Priorização na programação dos trabalhos auditoriais, mediante comandos específi cos contidos nas Resoluções 
nos. 032/2010 e 132/2010, do exame das contratações e execução das obras e serviços, assim como da aquisição e 
utilização de bens, relacionados à realização da Copa do Mundo de 2014, bem como as ações incluídas no Programa 
de Parcerias Público-Privadas do Estado.
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Objetivo Estratégico
Reduzir o tempo de instrução e apreciação/julgamento de processos. 

Diretriz 9
Implementar plano de redução de estoque de processos.

 • Elaboração de diagnóstico acerca do estoque de processos, a partir de pesquisa de dados referentes ao fl uxo de 
processos entre os anos de 2006 e 2010.

 • Expedição de Instrução pela Segunda Câmara do TCE/BA (Ofício Conjunto n.º  01, de 07/07/2010), dirigida 
às Coordenadorias de Controle Externo (CCEs), quanto ao tratamento a ser observado em relação aos processos de sua 
competência.

 • Realização de estudos e reuniões de trabalho objetivando a defi nição de critérios para o retorno de processos de 
prestação de contas de ordenadores de despesas e administradores em diligência às CCEs, os quais culminaram 
com a aprovação, no âmbito do Comitê de Auditoria (103ª reunião ordinária, realizada em 27/07/2011), de rotinas 
específi cas para o trâmite desses autos após o recebimento, nos Gabinetes de Conselheiro, das respostas às notifi cações.  
A Resolução n.º 92, de 13/12/2011, que aprovou o Plano de Diretrizes para o exercício de 2012, incorporou os 
referidos critérios.    

 • Defi nição de critérios para a racionalização do trâmite dos processos da alçada da 2ª Câmara, com aprovação 
no âmbito do Comitê de Auditoria (107ª reunião ordinária, realizada em 23/11/2011) de proposta de triagem prévia 
dos autos, apresentada pelos Coordenadores de Gabinete dos Conselheiros que integram aquele Colegiado. A Resolução 
n.º 92, de 13/12/2011, que aprovou o Plano de Diretrizes para o exercício de 2012, incorporou os referidos critérios.    

 • Realização de Inspeção de Correição, sob a supervisão do Cons. Corregedor Filemon Matos, tendo como objeto 
os processos em diligência externa. Foram promovidos levantamentos e mantidos entendimentos junto aos órgãos 
com maior número de processos em diligência (Secretarias da Educação e da Saúde e Polícia Militar), constituindo-se 
grupos específi cos de trabalho para instruir e devolver esses autos. Segundo dados relativos ao período de 25/05/2010 
a 25/11/2011, retornaram desses órgãos 7.194 processos, correspondendo a 67% do total inicial. Considerando que a 
expressiva maioria desses processos é da competência da 1ª Câmara, essa ação possibilitou uma elevação importante na 
quantidade de processos julgados em 2011 por aquele Colegiado: 8.357 processos, o que representou mais que o dobro 
da média dos quatro anos anteriores (3.900 processos).
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Objetivo Estratégico
Garantir a divulgação dos resultados do controle externo. 

Diretriz 10
Aperfeiçoar o conteúdo do Portal e da Intranet.

 • Criação, pelo Ato n.º 284 da Presidência do TCE/BA, de 14/07/2010, do Comitê Gestor do Portal (com 
publicação no DOE de 15/07/2010), com ações relacionadas em andamento.

 • Aquisição, em 2010, de certifi cados digitais para os Portais do TCE/BA, CEDASC e Portal Nacional dos 
Tribunais de Contas do Brasil, bem como para os serviços de webmail e Educação a Distância (EAD). Tais certifi cados 
garantem aos visitantes dos portais, servidores e demais usuários uma troca segura de informações, sem riscos de os 
dados trafegados serem interceptados ou alterados.

 • Ampliação, a partir de fevereiro de 2011, do link de acesso à internet para o TCE/BA e o CEDASC, de 8MBps 
para 20MBps.

 • Início, no 2º trimestre/2011, do projeto de reformulação do Portal Web do Tribunal, tendo como principais 
objetivos o aperfeiçoamento e incremento de suas funcionalidades, a modernização da interface visual e a melhoria na 
integração com outros sistemas legados, a exemplo do SEGIN e do BETHA.

 • Reestruturação, no tocante à área de biblioteca e documentação, dentro do Portal do TCE/BA: de links 
institucionais, em 2010; do sumário de periódicos, legislação e publicações institucionais, em 2011.
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 • Desenvolvimento de estudos com vistas à elaboração de Termo de Referência para a contratação de consultoria 
relacionada à revisão da política de gestão de pessoas do TCE/BA.

 • Participação de servidores do TCE/BA em encontros do Grupo Temático de Gestão de Pessoas (GGP) do 
PROMOEX, bem como em outros cursos/eventos externos versando sobre essa temática, para o intercâmbio de 
informações na área de pessoal.

 • Execução de processo licitatório, no âmbito do Projeto Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira 
(PROFORT), no 4º trimestre de 2011, objetivando a contratação de empresa de consultoria, para a análise de políticas 
institucionais, procedimentos e práticas para recrutamento, treinamento, promoção e melhoria organizacional (pessoal 
de auditoria).

Diretriz 12
Mapear competências organizacionais e profi ssionais.

 •  Realização, no 4º trimestre de 2010, de Monitoramento do Plano de Ação da Auditoria de Gestão de Pessoal 
realizada em 2009 pela AUDIT.

 • Planejamento, no 3º trimestre de 2011, da Auditoria Operacional na Gestão de Pessoas e Programas de 
Capacitação promovidos pelo Centro de Treinamento e Estudos Interdisciplinares para o Controle Externo (CEICE), 
com o objetivo de verifi car a adequação dessas políticas ao Plano Estratégico do TCE/BA (2010-2013).

Pessoas e Inovação

Objetivo Estratégico
Implantar novo modelo de gestão de pessoas.

Diretriz 11
Realizar estudo-diagnóstico do quadro de pessoal.
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Diretriz 13
Formular política de gestão de pessoas: implantar plano de carreira.

 • Aprovação, mediante a Resolução n.º 68/2011, de Anteprojeto de Lei sobre a Reestruturação do Plano de 
Carreira dos servidores do TCE/BA, com alterações à Lei Estadual n.º 7.879/2001.

Objetivo Estratégico
Desenvolver competências profi ssionais e gerenciais. 

Diretriz 14
Alinhar política de capacitação de pessoas com os objetivos estratégicos.

 • Realização de Curso de Introdução à Auditoria Ambiental (Módulo 2), integrante do projeto piloto para 
implantação do ambiente virtual de educação do Centro de Treinamento e Estudos Interdisciplinares para o Controle 
Externo (CEICE), com a utilização da plataforma Moodle, no exercício de 2010. Apresentou dois objetivos distintos: 
capacitar servidores para a execução de auditorias com foco nos impactos ambientais decorrentes da gestão dos recursos 
públicos e difundir na Instituição a metodologia de educação a distância. Este curso compreende o trabalho de um 
grupo de servidores da Instituição que, desempenhando diferentes papéis – coordenador, conteudista, tutor e alunos –, 
participa do processo de implantação da educação a distância no TCE/BA, contando, ainda, com a colaboração de 
servidora do TCM/RJ, especialista em auditoria ambiental, que atuou no curso como conteudista.

 • Realização de Curso de Extensão sobre a Execução de Obras Rodoviárias e de Saneamento, aplicado à 
Auditoria, em 2010, desenvolvido em parceria com a Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
com o objetivo de promover a atualização de servidores que realizam auditorias em obras rodoviárias e de saneamento. 
Contou com a participação de dois especialistas do TCU que ministraram conteúdos específi cos sobre aspectos críticos 
da auditoria em obras rodoviárias e de saneamento. Atendeu a um total de 19 profi ssionais, incluindo servidores do 
TCE/BA, do TCM/BA e da Auditoria Geral do Estado (AGE), tendo sido fi nanciado com recursos do PROMOEX.

 • Realização do Workshop sobre Auditoria em Obras 
Públicas, em 2010, visando promover a avaliação da 
sistemática de auditoria em obras públicas adotada pelo TCE/
BA, com vistas a colher insumos para a elaboração de uma 
proposta de aprimoramento dos trabalhos nessa área. Contou 
com a presença do Titular de uma das três Secretarias de 
Fiscalização de Obras do TCU, que palestrou sobre a estrutura 
e o funcionamento das unidades que executam auditoria de 
obras naquele Órgão. Participaram do evento 53 pessoas, 
servidores que atuam na área de auditoria de obras, gerentes 
de auditoria, coordenadores de controle externo, assessores de 
Gabinetes e Conselheiros.
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 • Realização de Ofi cinas de Desenvolvimento Gerencial, objetivando propiciar oportunidades de desenvolvimento 
profi ssional para os servidores que ocupam cargos gerenciais no TCE/BA, na área de controle externo, nos diferentes 
níveis hierárquicos. Foram capacitados 27 servidores em 2010 e 26, em 2011.

 • Realização de Curso de Gerenciamento 
de Projetos pela Metodologia do PMI (Project 
Management Institute) e uso da ferramenta 
MS-Project para 19 pessoas, no 3º trimestre de 2011, 
objetivando capacitar esses servidores, responsáveis pelo 
desenvolvimento e monitoramento do planejamento 
estratégico, planejamento operacional e projetos 
especiais. 

 • Realização de treinamento no Sistema de 
Gerenciamento de Auditoria (SGA), que está sendo implantado no TCE/BA, objetivando apoiar as auditorias, com a 
implementação de uma nova sistemática de revisão, padronização e racionalização do processo de trabalho auditorial, 
constituindo a solução tecnológica para substituir o AUDIN. Foram capacitadas 13 turmas, com 55 servidores em 
2010 e 118 em 2011, totalizando 173 pessoas. 

 • Realização do Curso de Planejamento de 
Auditoria no TCE/BA, no âmbito do Projeto 
Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira 
(PROFORT), em agosto de 2011, que se destaca no 
plano operativo do Comitê de Capacitação Regional 
(CCR) da Organização Latino-Americana e do Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 
tendo como público-alvo 23 profi ssionais de auditoria 
do TCE/BA, bem como oito auditores dos Tribunais 
de Contas dos Estados de Pernambuco, Santa Catarina 
e Tocantins, parceiros do Projeto. O conteúdo 
programático abrangeu assuntos relacionados ao 
processo de planejamento de auditoria, contemplando o conhecimento da entidade auditada, a avaliação do controle 
interno, decisões de auditoria, memorando de planejamento, programas de auditoria, dentre outros temas, alternando 
teoria e casos práticos, aproveitando a experiência dos tribunais de contas participantes. Esse Curso foi ministrado por 
especialista da Controladoria Geral da República da Venezuela.

 • Treinamento em SIMPAS Modular – Licitação, realizado em parceria com a Secretaria da Administração do 
Estado da Bahia (SAEB), teve como objetivo capacitar os servidores para a utilização do Sistema Integrado de Material, 
Patrimônio e Serviços do Estado da Bahia (SIMPAS) como ferramenta auxiliar da atividade de auditoria. Foram 
treinados 41 servidores no 3º trimestre de 2011.
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 • Execução do Programa de Incentivo à Educação Superior do TCE/BA. No exercício de 2010, 
encontravam-se em vigência nove bolsas de estudo, sendo uma de graduação (Administração de Empresas), cinco de 
especialização (Direito Público; Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade; Direito Previdenciário; 
Direito Tributário; MBA em Auditoria, Controladoria e Gestão Financeira) e três de mestrado (todas em Políticas 
Sociais e Cidadania). No 3º trimestre de 2011, estavam em vigor três bolsas de estudos, sendo duas de especialização 
(Direito Previdenciário; MBA em Auditoria, Controladoria e Gestão Financeira) e uma de mestrado (Políticas Sociais 
e Cidadania).

 • Participação de servidores do TCE/BA em diversos cursos e eventos externos, versando sobre temas relativos à 
administração pública e controle governamental, tais como:

Quadro 1 – Cursos e eventos externos no biênio 2010-2011
EVENTO INSTITUIÇÃO PROMOTORA

Exercício de 2010

Seminário PPP Américas 2010 “As Parcerias Públicas e Privadas 
(PPP) no Brasil e América Latina: Desafi os e Perspectivas”

Banco Interamericano de Desenvolvimento; Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão; Governo do 
Estado da Bahia; Banco do Nordeste do Brasil

Gestão por Processos: Ferramenta para o Sincronismo 
Organizacional Conexxões Educação Empresarial

X Congresso Brasileiro de Direito do Estado Instituto Brasileiro de Direito Público (IBDP)
5º Fórum Nacional Competências e Gestão para Resultados Conexxões Educação Empresarial
I Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e Ambiental Acqua Consultoria
Curso de Auditoria Operacional (AOP Presencial) Instituto Serzedello Corrêa (ISC)/TCU
Seminário Nacional das Tendências do Controle e da Auditoria 
Governamental 2010

Fundação Médica e Educacional Prof. Teixeira 
(FUNTEX) 

I Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais 
de Contas ATRICON; IRB; PROMOEX; TCE/MS

Encontro de Capacitação em Gestão de Pessoas Grupo Temático  de Gestão de Pessoas/PROMOEX
II Ofi cina de Capacitação em Planejamento Estratégico Instituto Serzedello Corrêa (ISC)/TCU
2º Fórum Nacional - Gestão por Processos no Setor Público Conexxões Educação Empresarial

Seminário Internacional “Sustentabilidade da Auditoria 
Operacional”

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG); Banco Interamericano de Desenvolvimento; 
PROMOEX

II Encontro Técnico sobre Normas de Auditoria Aplicáveis ao 
Controle Externo Instituto Rui Barbosa (IRB)

Curso de Formação Geral para Controle dos Investimentos 
em Infraestrutura para a Copa 2014 – Auditorias de 
Obras; Fiscalização Ambiental; Controle de Parcerias 
Público-Privadas

Instituto Serzedello Corrêa (ISC)/TCU

I Simpósio Internacional sobre Gestão Ambiental e Controle 
de Contas Públicas

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas 
(TCE/AM)

III Congresso Brasileiro de Direito Público Instituto Brasileiro de Direito Público (IBDP) 
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Quadro 1 – Cursos e eventos externos no biênio 2010-2011 (continuação)

EVENTO INSTITUIÇÃO PROMOTORA

Exercício de 2011
IX Fórum Brasil de Administração Múltipla – Difusão do Conhecimento
Seminário Acompanhamento das Ações para Realização da Copa 
2014

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia da Bahia (CREA/BA)

II Simpósio Internacional PwC: Inovação em Gestão Pública Detail Eventos & Produção
Gestão e Fiscalização de Contratos na Administração Pública CONSULTRE – Consultoria e Treinamento 
XI Congresso Brasileiro de Direito do Estado Instituto Brasileiro de Direito Público (IBDP) 
Fórum Internacional de Direito Público & X Congresso Brasileiro 
de Direito Constitucional Aplicado Múltipla – Difusão do Conhecimento

Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas/
Reunião de Trabalho do IBRAOP

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
(TCE/SC)

IX Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública Fórum Cultural Organização de Eventos Ltda.
Fórum Permanente de Gestão de Desempenho Tribunal de Contas da União (TCU)
6º Fórum Nacional  Competências & Gestão para Resultados Conexxões Educação Empresarial 
VII Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública Fórum Cultural Organizacional de Evento Ltda.
VII Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras 
Governamentais Instituto Brasileiro de Direito Público (IBDP)

Workshop Rh Métrica e Indicadores Conexxões Educação Empresarial
II Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de 
Contas

ATRICON; IRB; PROMOEX; TCE/RJ

II Encontro de Planejamento Estratégico dos Tribunais de 
Contas (PROMOEX)

ATRICON; IRB; MPOG; TCE/RS

Encontro Nacional do Grupo de Atos de Pessoal (PROMOEX) ATRICON; IRB; MPOG; TCE/RS

Fontes: CEICE e UEL do PROMOEX no TCE/BA.

 • Aprovação das avaliações de desempenho da Instituição, da equipe de trabalho e individual dos servidores do 
TCE/BA e do CEDASC, referentes ao exercício de 2009, em 25/05/2010, conforme a Resolução n.º 38/2010. As 
avaliações de desempenho, relativas ao exercício de 2010, foram aprovadas em 04/08/2011, mediante a Resolução n.º 
57/2011. Essas avaliações utilizaram a automatização promovida pelo Sistema Integrado de Avaliação (SIAV). 
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 • Elaboração de projetos objetivando o uso otimizado dos recursos computacionais e de energia elétrica e a 
disseminação dessas iniciativas, alinhados à tendência mundial, contribuindo com a preservação do meio ambiente. 
Em 2010, por exemplo, foi adquirido e implantado um software que permite gerenciar todo o parque de impressoras, 
através da emissão de relatórios com número de páginas impressas por usuário, por impressora, por setor, por período 
de tempo, dentre outros. Tais informações permitirão a tomada de decisão para otimizar o uso dos equipamentos e 
dos suprimentos de informática, subsidiando a implementação de campanhas educativas, objetivando incentivar a 
sustentabilidade e a economia no uso desses recursos computacionais, conforme estabelecido no Ato n.º 387/2010, da 
Presidência do TCE/BA.

 • Elaboração de projeto, em 2011, para a racionalização do uso dos equipamentos e suprimentos de tecnologia 
da informação.

 • Normatização de adiantamentos, com encaminhamento de orientações aos usuários, visando facilitar a 
formalização das prestações de contas dos recursos recebidos, e, assim, evitar ações de retrabalho para a realização de 
correções, inclusive com implantação de formulário de conciliação bancária com orientações sobre seu preenchimento. 

 • Orientações aos recebedores de diárias para viagem, com vistas a facilitar a formalização das prestações de contas 
dos recursos recebidos, e, assim, evitar ações de retrabalho para a realização de correções.

 • Elaboração de formulários para serem utilizados no controle dos gastos com combustível e reparos de veículos, 
o que facilitou os procedimentos de conferência e liquidação dos respectivos pagamentos.

 • Acompanhamento dos processos de contratação de serviços ou renovação de contratos existentes, 
analisando-se a propriedade dos valores apresentados, bem como outros detalhes relativos à contratação, como prazo de 
vigência, especifi cação dos serviços etc.

Orçamento e Estrutura

Objetivo Estratégico
Racionalizar e otimizar a utilização de recursos.

Diretriz 15
Desenvolver política de redução de gastos.
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 • Acompanhamento de processos licitatórios, objetivando que fossem sempre contratadas as empresas que 
apresentassem os melhores preços, em conformidade com as especifi cações exigidas, e fazendo as devidas reservas 
orçamentárias para a apropriação das despesas.

 • Acompanhamento dos gastos com adiantamentos, objetivando redirecionar as compras continuadas para 
aquisição através de licitação, otimizando sua movimentação e registro. 

Objetivo Estratégico
Alinhar a estrutura à estratégia da Organização.

Diretriz 16
Promover o alinhamento da estrutura organizacional com os objetivos estratégicos.

 • Realização de concurso público de provas e títulos 
para o cargo de Procurador do Ministério Público 
Especial junto ao TCE/BA, cujo resultado fi nal foi 
homologado pelo Edital n.º 14/2011, publicado no 
DOE de 18/01/2011. Os três primeiros Procuradores 
foram nomeados e empossados em fevereiro de 2011, 
dando início ao desempenho de suas atividades, 
na forma da Lei Estadual n.º 10.547/2006 e suas 
posteriores alterações. Em 29/07/2011 foi nomeada 
mais uma candidata aprovada no referido Concurso 
Público. Assim, o quadro do Ministério Público de 
Contas passou a ser composto por quatro Procuradores. 

 • Acompanhamento da implementação do Plano 
Estratégico 2010-2013 do TCE/BA, com apresentação de documentos específi cos a título de insumos para os processos 
de discussão e aprovação dos Planos de Diretrizes para os exercícios de 2011 e 2012.

 • Introdução ao processo de elaboração do Plano Operacional de mecanismos destinados a assegurar que o 
programa de trabalho (metas e produtos) das unidades deste TCE/BA refl ita, no seu conjunto, os rumos ditados pelo 
Plenário através do Plano de Diretrizes.

 • Elaboração do planejamento do CEDASC (2011-2013), baseado na metodologia Balanced Scorecard (BSC), 
aderente ao Plano Estratégico do TCE/BA (2010-2013). No Plano do CEDASC estão apresentados os objetivos e 
diretrizes estratégicas e respectivos indicadores de desempenho. A versão defi nitiva deste Plano (2011-2013) foi submetida 
ao Conselho de Administração e Fiscalização da Autarquia, em reunião extraordinária realizada em 31/01/2011, que o 
aprovou, à unanimidade, mediante a Resolução n.º 01/2011.
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 • Implementação, no 2º semestre de 2010, de diversas melhorias no Datacenter, no que diz respeito à infraestrutura 
física, refrigeração do ambiente, redimensionamento da carga de energia e reorganização da rede lógica. Além dessas 
ações, o CEDASC contratou empresa especializada que elaborou projeto para instalação de um grupo gerador para 
alimentar os ativos de rede do Datacenter, em caso de descontinuidade no fornecimento de energia elétrica. Em 2010, 
foram confi gurados equipamentos adquiridos e entregues em dezembro de 2009 (quatro novos servidores com 12 
núcleos de processamento cada, com software de virtualização), visando atender às demandas resultantes da implantação 
de novos sistemas e da ampliação da capacidade de processamento do Datacenter. Em 2010, foi realizada, ainda, a 
migração de boa parte do ambiente de produção para este novo ambiente.

 • Ampliação da capacidade de processamento e armazenamento do Datacenter, no 3º trimestre de 2011, 
com: o andamento do processo de aquisição de servidores de rede de alto desempenho, para aumentar a capacidade 
de processamento do Datacenter. Essa ampliação visa atender à crescente demanda por processamento, incluindo o 
tratamento de bases de dados oriundas de convênios com outras entidades da administração pública; a aquisição de 
unidades de upgrade da solução de armazenamento de dados, utilizada para consolidar, em um único ambiente, as 
informações armazenadas nos diversos servidores de rede, facilitando o gerenciamento e aumentando a confi abilidade 
e a disponibilidade no acesso às informações.

 • Execução de ações visando à reestruturação da rede lógica do TCE/BA. No 3º trimestre de 2011, foi realizada a 
licitação para aquisição de novos ativos, objetivando a interligação entre os centros de fi ação, distribuídos pelos quatros 
pavimentos das instalações físicas do Tribunal e os servidores de rede, assim como de software específi co para gerenciar o 
novo ambiente. Acrescente-se que para a consecução desse Projeto também foi necessária a troca de todo o cabeamento 
lógico que permitirá que essas conexões (fi bras óticas e cabeamento) atendam aos requisitos técnicos para a melhoria 
do desempenho da rede.

 • Realização, no biênio 2010-2011, de investimentos em infraestrutura de tecnologia da informação, a fi m de dar 
suporte aos sistemas e serviços corporativos de rede do TCE/BA e melhorar a disponibilidade dos recursos computacionais 
para os usuários, no montante de R$1.045.553,56. Além disso, foram realizados investimentos na renovação do parque 
de computadores, notebooks e impressoras utilizados pelos servidores, no valor total de R$579.148,68. Em relação 
às aquisições de softwares, foi aplicado, ainda, o montante de R$137.204,88, para o licenciamento, principalmente, 
de software para gerenciamento da rede do TCE/BA e aquisição de licenças para suportar o Sistema Secretaria Geral 
Informatizada (SEGIN).

 • Modernização do sistema de refrigeração do TCE/BA. Até o 1º semestre de 2011, dos 188 aparelhos existentes, 
63 foram substituídos (33,5% do total).

 • Modernização da frota de veículos do TCE/BA. Até o 1º semestre de 2011, dos 31 veículos existentes, 11 foram 
substituídos (35,5% do total).

 • Ampliação do estacionamento e reforma de vigas do prédio-sede do TCE/BA no biênio 2010-2011.

 • Conclusão do projeto arquitetônico e seus complementares com vistas à construção do prédio anexo. O 
TCE/BA já disponibilizou, orçamentariamente, à Superintendência de Construções Administrativas da Bahia (SUCAB), 
todo o valor sob sua responsabilidade (50% do total da obra, tendo em vista que a outra metade cabe ao TCM/BA). 
Encontra-se em curso a etapa de viabilização de licenças ambientais, da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 
(COELBA), Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA), Empresa de Limpeza Urbana do Salvador 
(LIMPURB) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
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