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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(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. 

P
ro
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ss

os
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rn

os 

Fortalecer o 
relacionamento 
com órgãos de 

controle, 
Assembleia 
Legislativa, 
organismos 
nacionais e 

internacionais, e 
com a 

sociedade. 

- 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, 
firmado 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 oficina 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. 
- 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 financeira 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) firmado 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 fiscalização, combate à corrupção, controle social e 
interação das redes nos âmbitos estadual e federal. 
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- 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 especificar 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 fiscalização 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 fiscalizar 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 fiscalização 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 eficiência, 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). 
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- 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. 
- 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/DF, no período de 15 a 16/09/2011. 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). 
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- Recebimento de visita técnica ao TCE/BA, em 07/10/2010, do filósofo 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 desafios 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. 
- 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 uma interface web para programação e acompanhamento das auditorias; e 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). 
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- 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 Estudos 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 firmado 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. 
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- 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 financeiramente 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 31/12/2011, com o objetivo de apoiar técnica e 
financeiramente 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 financeiros 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). 

 



  

 

 

TCE 
  Acompanhamento do Plano Estratégico 2010-2013:Ações de 2010 a 2012. 

 

 
 

                                                                          TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA  

    

9 

 

Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(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. 
- Operacionalização, nos exercícios de 2010 e 2011, de convênio de cooperação técnica firmado entre o TCE/BA e a Receita Federal do 
Brasil (RFB), com vistas a 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. 
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- 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 fiscalização 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 firmado seu 1º Termo Aditivo, tendo por objetivo a prestação de assistência técnica para a realização da 
primeira auditoria financeira do Projeto Educar do Governo do Estado de Pernambuco. Para tanto, profissionais 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 financeira do 
mencionado Projeto Educar. Com essa finalidade, 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 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. 
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- 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 Aguiar, 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); 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. 
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- 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. 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 Predidente 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 final do exercício de 2010, bem como definir 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, 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.  
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- 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 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 financiamento 
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, ficando 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 finalidade. 
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- Participação do TCE/BA, representado pelo Cons. Manoel Castro, no III Seminário de Comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil 
“Os Desafios da Transparência e do Acesso à Informação”, realizado no  Rio de Janeiro/RJ, em 03 e 04/10/2011, promovido pela 
ATRICON/IRB, com o apoio do TCE/RJ, proporcionando diversos debates sobre o tema, sob os prismas da transparência e acesso a 
documentos públicos como parte fundamental desse processo e da utilização das novas tecnologias na difusão das informações.  
- Participação do TCE/BA na XXI Assembleia Geral Ordinária da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), realizada na cidade de Caracas, Venezuela, no período de 17 a 22/10/2011. Houve relevante 
intercâmbio do TCE/BA com as delegações do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
Foi apresentado um relatório elaborado pela delegação do TCE/BA, integrada pelo Cons. Manoel Castro, pelo Chefe da Auditoria Interna e 
por servidor representando a Coordenadoria de Projetos Especiais (COPE), para a Presidência do TCE/BA. Destaque-se que o Brasil 
hospedará a XXII Assembleia da OLACEFS em 2012, na cidade de Gramado/RS. 
- Participação do TCE/BA, representado por sua Presidente, Cons. Ridalva Figueiredo, no 10º Seminário Binacional sobre Gestão Pública 
Municipal e o Papel das Empresas no âmbito das Municipalidades Luso-Brasileiras, realizado na cidade de Faro, Portugal, de 07 a 
11/11/2011, com o objetivo de apresentar às autoridades governamentais brasileiras os avanços alcançados pela moderna gestão pública do 
Município de Faro, o qual é considerado modelo de excelência urbanística/cultural no contexto das municipalidades europeias, tendo como
público-alvo prefeitos, secretários municipais e estaduais, deputados, vereadores, empresários e outras autoridades brasileiras. 
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- 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. 
- Visita ao TCE/BA de representantes da Kennesaw State University (EUA). O TCE/BA recebeu, no dia 06/03/2012, a visita de 17 
estudantes, dois monitores e dois professores da Kennesaw State University, instituição superior de ensino de Atlanta, no Estado da Georgia 
(EUA). O grupo de 21 acadêmicos veio à Bahia com o objetivo de adquirir experiências e colher subsídios para o projeto denominado Estudo 
das Sete Revoluções, que tem como meta educar cidadãos considerados globalmente competentes e com visão estratégica. Ao receber o 
grupo na Sala de Treinamento do CEICE, o Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, ressaltou a importância de o Tribunal estreitar o 
relacionamento com as universidades. 
- Visita ao TCE/BA de auditores dos Tribunais de Contas dos Estados de Rondônia e do Acre. Uma equipe formada por profissionais 
dos Tribunais de Contas do Estados de Rondônia e do Acre visitou o TCE/BA, nos dias 08 e 09/03/2012, com o objetivo de conhecer a 
metodologia de trabalho e as soluções tecnológicas desenvolvidas e utilizadas por este TCE. Os auditores visitantes se reuniram com 
servidores das áreas de controle externo do TCE/BA e de tecnologia da informação do CEDASC, passando a conhecer o Sistema Mirante, o 
Sistema de Gerenciamento da Programação (SGP) e o Sistema de Gerenciamento de Auditoria (SGA). Na oportunidade, também foram 
discutidas a sistemática de trabalho das coordenadorias de controle externo e a padronização e sistematização do processo auditorial.  
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- Participação de Procuradores do Ministério Público Especial nos seguintes eventos: Seminário “A Defesa Técnica no Processo de 
Contas”, realizado no dia 09/03/2012, no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), em Porto Alegre/RS; e VI Fórum 
Nacional dos Procuradores do Ministério Público de Contas, realizado nos dias 14 a 16/03/2012, no Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Norte (TCE/RN), em Natal/RN. 
- Participação do TCE/BA em ações do Programa Nacional de Educação Compartilhada dos Tribunais de Contas. O Grupo de 
Educação Corporativa – GEC/PROMOEX promoveu, em parceria com o Instituto Serzedello Corrêa (ISC), uma série de cursos em áreas 
indicadas pelos próprios tribunais. O TCE/BA participou, em Brasília/DF do: Curso de Jurisprudência e Prática sobre a Responsabilização de 
Agentes perante os Tribunais de Contas, de 12 a 15/03/2012; Curso de Auditoria de Obras Públicas, de 12 a 16/03/2012; Curso de Auditoria 
Operacional (ANOP), de 19 a 23/03/2012; Curso de Auditoria de Tecnologia da  Informação, de 19 a 23/03/2012; Curso de Auditoria 
Governamental, de 08/05 a 03/07/2012.  
- Realização de reunião com o BIRD, ATRICON e IRB sobre o PROFORT II . Os Conselheiros Zilton Rocha, Presidente do TCE/BA, e 
Manoel Castro, Corregedor, participaram, nos dias 15 e 16/03/2012, de reunião, em Brasília/DF, com o propósito de discutir as atividades 
previstas na Nota Conceitual relativa ao Projeto de Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira (PROFORT II), que tem como 
objetivo o aperfeiçoamento e a consolidação do novo modelo de contabilidade aplicada ao setor público brasileiro. Outra meta do PROFORT 
II é possibilitar a disseminação e a aplicação das Normas de Auditoria no âmbito governamental brasileiro em observância às normas 
recomendadas pela Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 
- Participação do Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, no lançamento de mais dois novos módulos do Portal Transparência 
Bahia (“Convênios” e “Compra Transparente”), em 19/03/2012, pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ). 
- Participação do Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, no encontro técnico de cooperação entre os tribunais envolvidos na 
fiscalização de ações destinadas à Copa de 2014, realizado em Natal/RN, em 21/03/2012. 
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- Realização do Encontro Técnico de Auditoria Operacional. O TCE/BA e o Instituto Rui Barbosa (IRB) promoveram, no dia 26/03/2012, o 
Encontro Técnico de Auditoria Operacional, cujo objetivo foi tratar da consolidação dos trabalhos realizados pelos Tribunais de Contas brasileiros, 
no âmbito das auditorias operacionais focadas na área de meio ambiente. Os trabalhos são acompanhados pelo Grupo Temático de Auditoria 
Operacional do PROMOEX. Auditores representantes de 31 TCs do Brasil participaram do Encontro. O Evento foi aberto pelo Presidente do 
TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, que salientou o relevante papel das auditorias operacionais para o fortalecimento dos Tribunais de Contas. O 
Secretário de Fiscalização de Avaliação de Programas de Governo do Tribunal de Contas da União (TCU), Carlos Alberto Sampaio de Freitas, 
apresentou a palestra “A Importância do Monitoramento das Auditorias”. Na 2ª etapa do Encontro, na sala de treinamento do CEICE, os auditores 
se reuniram para discutir o Projeto de Sustentabilidade em Auditoria Operacional. Foi o momento de falar sobre suas experiências e apresentar as 
programações. Pelas manifestações dos participantes, fica claro que parte significativa dos TCs contemplará auditorial operacional na programação 
de 2012. Os auditores conheceram ainda a Proposta de Resolução Diretrizes de Procedimentalização de Auditoria Operacional.  
- Participação no Evento sobre Gestão de Consórcios Públicos. No dia 27/03/2012, o Evento, promovido pelas Secretarias do Planejamento 
(SEPLAN) e Desenvolvimento Urbano (SEDUR), com a parceria da União dos Municípios da Bahia (UPB), foi realizado no Auditório Conselheiro 
Lafayette Pondé, do TCE/BA. Na oportunidade, o Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, compôs a mesa juntamente com o presidente do 
TCE/PR, Fernando Augusto Mello Guimarães, o Secretário Estadual de Planejamento, José Sérgio Gabrielli, o representante da Secretaria do 
Tesouro Nacional, Heriberto Henrique Vilela do Nascimento, Ronaldo Santana, representando o Presidente do TCM/BA, Oberdan Rocha, Vice-
Presidente da UPB, e Antônio Carlos Cardoso, representante do Consórcio Público na Bahia. O encontro inaugurou uma rodada de discussões sobre 
o tema Consórcios Públicos, cujo objetivo é ampliar as políticas públicas, reduzir custos e otimizar investimentos municipais. 
- Participação do Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, e do Corregedor, Cons. Manoel Castro, na mesa diretora da 1ª Conferência Estadual 
sobre Transparência e Controle Social (CONSOCIAL), que ocorreu nos dias 29 e 30/03/2012, em Salvador/BA. O Evento, que abordou o tema 
“A Sociedade no Acompanhamento e Controle da Gestão Pública”, reuniu representantes de várias comunidades do interior da Bahia, além de 
lideranças regionais. O objetivo principal foi discutir 20 propostas relativas ao controle da gestão, as quais serão submetidas à apreciação do 
governo federal visando à transparência e a um maior controle social. 
- Participação do Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, na Conferência Livre sobre Controle Social da Gestão Tributária , em 
Salvador/BA, no dia 31/03/2012. 
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- Participação dos Procuradores do Ministério Público Especial junto ao TCE/BA na “Mobilização Nacional dos Ministérios Públicos de 
Contas”, ocorrida em 25/04/2012, em Brasília/DF; 
- Participação do Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, como mediador da conferência “Controle Público: Novos Temas”, integrante do 
círculo de palestras do XII Congresso Brasileiro de Direito do Estado, que aconteceu de 23 a 25/05/2012, em Salvador/BA.  
- Visita de comitiva do Tribunal de Contas de Buenos Aires, incluindo o seu Presidente, em 29/05/2012, à sede do TCE/BA, com o objetivo de 
conhecer o trabalho auditorial da Corte de Contas baiana e trocar experiências com a Instituição.  
- Participação do TCE/BA no Seminário “Os Tribunais de Contas e a Lei de Acesso à Informação”, promovido, dias 31/05 e 01/06/2012, no 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO), em Palmas/TO. Estiveram presentes representantes de Tribunais de Contas de 24 estados do 
País, dentre eles o Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, e também: o Ouvidor, uma Assessora Especial da Presidência, o Assessor-chefe da 
Assessoria Técnico-Jurídica (ATEJ) e o Assessor de Comunicação, todos do TCE/BA. 
- Participação do Ministério Público Especial junto ao TCE/BA no I Encontro Estadual de Educação, promovido pelo Ministério Público do 
Estado da Bahia, nos dias 31/05 e 01/06/2012, com a Procuradora de Contas Carolina Matos Alves Costa presidindo um dos painéis do evento; 
- Participação do Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, em 04/06/2012, do I Congresso Baiano de Controle Interno Municipal, realizado 
pela União das Controladorias Internas do Estado da Bahia (UCIB), em Salvador/BA. No evento, houve apresentação de resultados da pesquisa “A 
Situação dos Sistemas de Controle Interno da Bahia”. 
- Assinatura de Termo de Compromisso entre o TCE/BA e o BID, no dia 15/06/2012, em Brasília/DF. No documento, estão contidas 
regulamentações técnicas do TCE/BA e do BID, em relação às auditorias e os projetos financiados com recursos de contratos de financiamento. 
Estiveram presentes ao evento o Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, o Superintendente Técnico e o Diretor Administrativo e Financeiro do 
TCE/BA. 
- Entrega do Relatório e Parecer Prévio, referentes às Contas do Poder Executivo do exercício de 2011, ao Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado da Bahia, pelo Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, juntamente com os Conselheiros Ridalva Figueiredo, Filemon 
Matos, e Inaldo Araújo, em 18/06/2012. A Conselheira Ridalva Figueiredo, Relatora do Processo, apresentou em sessão plenária do TCE/BA, em 
12/06/2012, o Relatório e o Parecer Prévio das Contas do Poder Executivo, relativas ao exercício de 2011, 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. 
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- 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. Dando continuidade às ações previstas nesse Convênio, foi 
celebrado, no 1º trimestre de 2012, o seu 2º Termo Aditivo, objetivando acrescentar uma visita técnica ao Plano de Trabalho anexo ao 1º 
Aditivo, com a finalidade de acompanhar o teste piloto da pesquisa a ser realizada na fase de execução da auditoria operacional no âmbito do 
Programa Brasil Alfabetizado, sendo realizada, nos dias 15 e 16/03/2012, a segunda visita técnica relacionada com esta auditoria. Foi 
realizada, no período de 02 a 04/05/2012, a terceira e última visita técnica relacionada com a auditoria operacional no âmbito do Programa 
Brasil Alfabetizado. 
- Início, em 14/05/2012, no auditório da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), de um ciclo de encontros com 
as universidades baianas promovido pelo TCE/BA, onde serão apresentadas as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs) – Setor Público 
e as Normas Brasileiras de Auditoria Governamental (NAGs). O propósito dos encontros é começar as tratativas com a comunidade 
acadêmica visando estabelecer uma estratégia conjunta de forma a assegurar o ensino sustentável desses normativos. Esses encontros fazem 
parte do Projeto Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira (PROFORT). Em 14/05/2012, a palestra foi proferida por Inaldo da 
Paixão Santos Araújo do TCE/BA sobre a evolução do controle externo no Brasil e os quatro grupos das NAGs. A maior parte do público 
foi formada por professores universitários. O Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, fez a abertura, em 11/06/2012, do 
Segundo Workshop “Parceria com a Academia”, realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), em Vitória da 
Conquista/BA. No 3º trimestre de 2012, dos cinco workshops previstos, foram realizados os três últimos: um em Feira de Santana/BA (no 
dia 17/08/2012); um em Ilhéus/BA (no dia 27/08/2012); e um em Salvador/BA (no dia 20/09/2012). 
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- Participação, no 3º trimestre de 2012, da Presidência e/ou Vice-presidência do TCE/BA, nos seguintes eventos, entre outros: Seminário 
“Transparência e Controle” realizado no auditório do Centro de Convenções de Vitória/ES, em 18/07/2012. O evento técnico foi alusivo 
aos 55 anos de criação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES); Encontro Nacional sobre Atividades de Inteligência 
para o Controle Externo realizado no auditório do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), de 15 a 17/08/2012, em Brasília/DF; 19º 
Congresso Brasileiro de Contabilidade realizado no período de 26 a 29/08/2012, em Belém/PA, com o lema “Contabilidade para o 
Desenvolvimento Sustentável”; Lançamento do Plano Plurianual de Auditoria Interna (2012-2014) do SEBRAE-BA, com o objetivo 
principal de dar transparência aos seus atos, realizado no dia 25/07/2012, em Salvador/BA; Palestras de orientação sobre encerramento de 
mandato, transição de governo e adoção do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). O evento ocorreu nos dias 13 e 
14/08/2012, no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), em Salvador/BA; Palestra “Contabilidade na Gestão Pública” 
proferida pelo Vice-presidente do TCE/BA, Cons. Inaldo Araújo, em 22/08/2012, no Auditório da União Metropolitana de Educação e 
Cultura (UNIME), no Campus de Itabuna/BA; Workshop sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade realizado em Ilhéus/BA, em 
27/08/2012; Palestra para estudantes da Universidade Jorge Amado (UniJorge). Estudantes do curso de Direito da UniJorge fizeram 
uma visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, no dia 29/08/2012, como parte da atividade interdisciplinar de Direito 
Administrativo e Relações de Trabalho II. Os universitários foram recebidos pelo Presidente da Corte de Contas, Cons. Zilton Rocha, que 
explicou as atribuições e o funcionamento da Casa, dando destaque para as atividades de controle externo. 
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- Participação, no 4º trimestre de 2012, da Presidência e/ou Vice-presidência do TCE/BA, nos seguintes eventos, entre outros:  
Palestra na Faculdade Ruy Barbosa – Apresentação institucional das competências do TCE/BA. Estudantes do curso de Ciências Contábeis, 
Gestão Tecnológica e Administração de Empresas da Faculdade Ruy Barbosa tiveram uma aula extra, na noite de 08/10/2012, na qual conheceram 
em detalhes o funcionamento do TCE/BA e ainda assimilaram noções da nova Contabilidade Pública. Os dois assuntos foram repassados, 
respectivamente, pelo Presidente do Tribunal, Cons. Zilton Rocha, e pelo Vice-presidente, Cons. Inaldo Araújo; 
Encontro Nacional sobre Transparência e Controle Social: Perspectivas e Desafios. O Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, participou 
do Encontro realizado de 17 a 19/10/2012, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), com o apoio da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), Instituto Rui Barbosa (IRB) e Colégio dos Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas 
(CCOR); 
Palestra “Parceria com a Academia” proferida para alunos da Universidade Jorge Amado (UniJorge). A importância do fortalecimento dos 
controles interno e externo nas instituições públicas foi um dos pontos principais da referida Palestra, proferida pelo Presidente do TCE/BA, Cons. 
Zilton Rocha, na noite de 17/10/2012; 
Oficina de Capacitação de Técnicos e Gestores para a Promoção da Acessibilidade na Copa de 2014. Um público formado por engenheiros, 
arquitetos, advogados e gestores públicos participou, em 31/10/2012, do segundo dia da referida Oficina realizada pela Secretaria da Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia (SJCDH). O Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, integrou a 2ª mesa do Evento, sobre 
“Promoção, Controle e Efetividade de Políticas de Acessibilidade”, juntamente com outras autoridades. No dia 30/10/2012, o Procurador-Geral de 
Contas do TCE/BA compôs a mesa de abertura do Evento. 
XXII Assembleia Geral da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Realizada de 
05 a 07/11/2012, em Gramado/RS, a referida Assembleia contou com a participação do Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, e reuniu 
comitivas de 30 países para discutir a aplicação das normas internacionais de auditoria, as estratégias de cooperação entre as entidades 
fiscalizadoras e a capacitação dos corpos técnicos;  
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III Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Realizado em Campo Grande/MS, de 12 a 14/11/2012, o Encontro foi aberto com a aula magna 
“Devido Processo Legal nos Tribunais de Contas”, proferida pelo Auditor Federal de Controle Externo do TCU, Odilon Cavallari de Oliveira. Participaram 
do Evento 87 conselheiros, dentre eles o Cons. Presidente do  TCE/BA, Zilton Rocha, e o Cons. Pedro Lino também do TCE/BA, além de auditores 
substitutos de conselheiros, procuradores de contas, assessores de conselheiros, assessores de comunicação, chefes de gabinete, secretários, ouvidores e 
outros servidores dos TCs brasileiros; 
I Encontro dos Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social Brasileiros. O Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, participou, na noite do 
dia 20/11/2012, da abertura do I Encontro dos Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social Brasileiros (CODES), realizado em Salvador/BA. O 
Evento objetivou criar uma rede nacional de Conselhos, sendo encerrado em 21/11/2012; 
Palestra de encerramento do Curso de Pós-graduação em Gestão Pública da UniJorge. O Vice-presidente do TCE/BA, Cons. Inaldo Araújo, proferiu, 
dia 04/12/2012, a palestra “A importância do controle para a gestão pública eficaz”, que marcou o encerramento do Curso de Pós-graduação em Gestão 
Pública, ministrado pela UniJorge a servidores de órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Salvador. A apresentação faz parte do projeto de 
aproximação do TCE/BA com as universidades, que tem como principais objetivos o intercâmbio de conhecimentos com a Academia e mostrar a 
importância do controle externo para a sociedade;  
Seminário Fundos Socioambientais como Instrumentos das Políticas Públicas Ambientais. O Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, participou 
do referido Seminário, em comemoração aos dez anos da Secretaria de Meio Ambiente, em 05/12/2012, no auditório da Secretaria da Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos do Estado da Bahia (SJCDH), abordando o tema “Efetividade dos Investimentos Públicos e Promoção do Controle Social” e enfatizando 
o aspecto orientador do TCE/BA;  
Aula inaugural do Curso de Especialização em Gestão Governamental da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). O Vice-presidente do 
TCE/BA, Cons. Inaldo Araújo, ministrou a aula inaugural da primeira turma do Curso de Especialização em Gestão Governamental, em 06/12/2012, no 
Campus I da UNEB, em Salvador/BA. A Pós-graduação lato sensu, ofertada gratuitamente pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
(PGDP) da UNEB, é a primeira na história da Universidade destinada exclusivamente a capacitar técnicos administrativos dos departamentos da Instituição 
na capital e interior do Estado; 
Homenagem do CRC/BA ao Vice-presidente do TCE/BA. O Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRC/BA) homenageou, no dia 10/12/2012, 
o Vice-presidente do TCE/BA, Cons. Inaldo Araújo, como profissional de destaque e excelência nos serviços prestados em Ciências Contábeis. A 
homenagem foi feita na abertura do 5º Seminário de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, realizado no auditório da União dos Municípios da Bahia, 
em Salvador/BA. 
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- Realização de Oficina sobre Gestão de Convênios. Representantes da Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC) e de Organizações Não 
Governamentais (ONGs) parceiras de Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Camaçari e Juazeiro participaram, de 17 a 
19/09/2012, da Oficina sobre Gestão de Convênios promovida pelo TCE/BA, na sala do CEICE. O objetivo principal da oficina foi dirimir dúvidas 
sobre prestação de contas de convênios, além de aperfeiçoar o conhecimento dos participantes nas áreas de controle externo e interno. 
- Visita do Observatório Social de Santo Antônio de Jesus. O TCE/BA recebeu, dia 12/09/2012, a visita de integrantes do Observatório Social de 
Santo Antônio de Jesus. O objetivo do encontro foi estreitar o relacionamento com a Corte de Contas baiana, além de mostrar a missão da 
Instituição, que atua como organismo de apoio à comunidade para pesquisa, análise e divulgação de informações sobre o comportamento de 
entidades e órgãos públicos, com relação à aplicação de recursos, buscando a transparência na gestão pública. 
- Abertura do Módulo III do Curso de Auditoria Oper acional Avançada com Ênfase na Avaliação de Políticas Públicas. Em 02/10/2012, o 
Presidente da Corte de Contas baiana, Cons. Zilton Rocha, realizou a abertura do Módulo III do Curso de Auditoria Operacional Avançada com 
Ênfase em Avaliação de Políticas Públicas, no Plenário do TCE/BA, apresentando o Secretário do Planejamento do Estado da Bahia, José Sérgio 
Gabrielli, que fez uma análise do cenário econômico nos últimos 50 anos, comentando o redesenho promovido pela aceleração do país em vários 
setores, e da cobrança dos cidadãos para que os recursos públicos cumpram a sua função social, como principal motor das transformações. O 
mencionado Curso é financiado pelo Projeto Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira (PROFORT). 
- Apresentação sobre a atuação do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP). O Vice-presidente do TCE/BA, 
Cons. Inaldo Araújo, o Cons. Pedro Lino, engenheiros, arquitetos, auditores e técnicos deste Tribunal participaram, no dia 16/10/2012, no 
Plenário do TCE/BA, de palestra dos engenheiros Pedro Paulo Piovesan de Farias e Pedro Jorge Rocha de Oliveira, Presidente e Vice-
presidente, respectivamente, do IBRAOP sobre a atuação da Entidade. 
- Promoção do Seminário Internacional de Auditoria Operacional. O TCE/BA promoveu, no dia 26/11/2012, o Seminário Internacional de 
Auditoria Operacional, evento que integra o Projeto Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira (PROFORT). Dentre os palestrantes do 
Seminário destacaram-se representantes do Tribunal de Contas da União (TCU) e das auditorias gerais do Canadá, Noruega, Dinamarca e 
Argentina. O objetivo principal do encontro foi apresentar experiências e desafios dessas instituições na realização da Auditoria Operacional. A 
maioria dos palestrantes integra subcomitês técnicos da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). O público 
foi de, aproximadamente, 120 participantes. O seminário fez parte do Curso de Auditoria Operacional Avançada com Ênfase em Avaliação de 
Políticas Públicas, que vem sendo ministrado a técnicos do TCE/BA desde o mês de setembro de 2012.  
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- Participação do Ministério Público de Contas (MPC) no TCE/BA, no 3º trimestre de 2012 no evento sobre o “Combate à Corrupção”, 
promovido pelo Ministério Público do Estado da Bahia, no dia 06/07/2012, e no encontro sobre “Políticas Públicas de Acessibilidade”, 
promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU),  nos dias 12 e 13/09/2012, em Brasília/DF. 
- Participação dos Procuradores do Ministério Público de Contas (MPC) no TCE/BA, Maurício Caleffi e Danilo Andrade, no “Seminário 
Internacional de Auditoria Operacional”  promovido pelo TCE/BA, dia 26/11/2012, no Catussaba Resort, em Salvador/BA. 
- Participação dos Procuradores do Ministério Público de Contas (MPC) no TCE/BA, Maurício Caleffi e Marcel Siqueira Santos, na 
Semana do Ministério Público, de 05 a 07/12/2012, na sede do Ministério Público Estadual (MPE), quando foi lançada a campanha “O que 
você tem a ver com a corrupção” e assinado o Termo de Cooperação Técnica e Operacional entre o MPE e o MPC. 
- Realização de Palestra, em 08/11/2012, proferida pelo Coordenador Geral do PROMOEX no TCE/BA no Encontro “Parceria BID - 
TRIBUNAIS DE CONTAS, a Modernização do Controle Externo Brasileiro” , em Brasília/DF. Na oportunidade, foi apresentada a 
experiência na coordenação do Grupo Temático de Auditoria Operacional (GAO). 
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- 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 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. 
- Início da assistência técnica ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM/GO), no 1º trimestre de 2012, no âmbito do 
PROFORT, para a realização de dois exames de contas. A equipe responsável por prestar a referida assistência é composta por dois 
profissionais de auditoria do TCE/BA, um do TCE/PE e outro do TCE/SC, parceiros do Projeto. 
- Prestação de assistência técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), na realização de dois exames de contas, no 
período de agosto a setembro/2012. Foi concluída, em julho/2012, a assistência ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará 
(TCM/CE). As equipes responsáveis por prestar as referidas assistências técnicas são compostas por dois profissionais de auditoria do 
TCE/BA, um do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE) e outro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
(TCE/SC), parceiros do Projeto. 
- 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. 
- Elaboração pela Coordenadoria de Projetos Especiais (COPE), no 1º trimestre/2012, do Termo de Referência n.º 01/2012, em conjunto com 
a Ouvidoria e a Assessoria de Comunicação (ASCOM), objetivando a contratação de consultor nacional a fim de elaborar estratégias 
para promover o fortalecimento do relacionamento do Tribunal de Contas com o Legislativo Estadual e com a sociedade civil, de 
forma a estabelecer uma relação produtiva e mutuamente benéfica, tendo enviado ao Banco em 23/03/2012 para não objeção, sendo esta 
concedida em 04/04/2012. Foi publicado em 20/04/2012 o aviso de licitação e, após recebimento e análise dos currículos, foi emitido, no dia 
06/06/2012, o Relatório para a Seleção de Consultor Individual. No dia 29/08/2012, foi assinado o Contrato PROFORT n.º 05/2012 com a 
referida finalidade. No 4º trimestre/2012, foram concluídos, pelo Sr. Bruno Wilhelm Speck, os produtos relacionados ao Contrato PROFORT 
n.º 05/2012, quais sejam: a elaboração de estratégia para melhorar o relacionamento com o Poder Legislativo; elaboração de estratégia com a 
sociedade civil, contemplando dois artigos destinados à divulgação destas estratégias. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(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. 
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- 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%. No exercício de 2011, a Ouvidoria recebeu 134 manifestações. Destas, 81,3% referiram-se à solicitação de informações institucionais 
e de serviços prestados pelo Tribunal e queixas, e as denúncias corresponderam a 6,7%. No 1º trimestre de 2012, foram recebidas 36 
manifestações. Destas, 86,1% referiram-se à solicitação de informações institucionais e de serviços prestados pelo Tribunal e queixas, e as 
denúncias corresponderam a 5,5% do total. No 2º trimestre de 2012, foram recebidas 31 manifestações. Destas, 90,4% referiram-se à 
solicitação de informações institucionais e de serviços prestados pelo Tribunal e queixas. No 3º trimestre de 2012, foram recebidas 33 
manifestações. Destas, 72,7% referiram-se à solicitação de informações institucionais e de serviços prestados pelo Tribunal e denúncias. No 
4º trimestre de 2012, a Ouvidoria recebeu 37 manifestações. Destas, 81,0% referiram-se à solicitação de informações institucionais e de 
serviços prestados pelo Tribunal e denúncias. Essas manifestações foram respondidas ou encaminhadas aos órgãos ou setores competentes.  
- Exame, no exercício de 2011, de 69 denúncias pelo Ministério Público de Contas (MPC) no TCE/BA;  
- Exame, no exercício de 2012, de 43 denúncias pelo Ministério Público de Contas (MPC) no TCE/BA, sendo: 5, no 1º trimestre/2012; 11, no 
2º trimestre/2012; 16, no 3º trimestre/2012; e 11 no 4º trimestre/2012. 
- Publicação do artigo “Os Tribunais de Contas e os Desafios 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”. 
- Publicação do artigo “Tribunal de Contas e a Cidadania”, de autoria do Vice-presidente do TCE/BA, Cons. Inaldo Araújo, na Revista 
especializada do Conselho Regional de Contabilidade, seção Bahia, (CRCBA Notícias), na edição de novembro/2012. 



  

 

 

TCE 
  Acompanhamento do Plano Estratégico 2010-2013:Ações de 2010 a 2012. 

 

 
 

                                                                          TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA  

    

26 

 

Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(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). 
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- 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. 
- Participação do Cons. Zilton Rocha, Presidente do TCE/BA, abordando o tema “Controle Externo” na abertura do II Encontro de Gestão 
Pública – Controle Interno e Externo do Governo realizada em 09/05/2012, no auditório da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB), em Cachoeira/BA. Durante o debate, o Cons. Zilton Rocha informou sobre como os Tribunais de Contas acompanham as políticas 
públicas implementadas pelos Estados. Universitários de diversos cursos da  UFRB e das demais instituições de ensino, a comunidade do 
Recôncavo e região e autoridades governamentais formaram o público-alvo do encontro, encerrado em 11/05/2012. 
- 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. 
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Diretrizes/Principais Ações Objetivos 
Estratégicos 

(2) Desenvolver ações que fortaleçam a interação entre o controle interno e o externo estadual. 
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- 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 fiscais ajuizadas. 
- Representação e participação do Ministério Público Especial nas reuniões do Grupo de Trabalho constituído para elaboração de 
procedimentos necessários à expedição de títulos executivos pelo TCE/BA, de acordo com o Ato Conjunto n.º 01, de 29/02/2012, do 
Presidente do TCE/BA e do Procurador-Geral do Estado da Bahia.  
- Aprovação da Resolução n.º 049/2012, de 02/08/2012, que normatiza a expedição de Títulos Executórios e dá outras providências. 
- Retomada pelo Ministério Público Especial junto ao TCE/BA, no 3º trimestre de 2012, da sistemática de acompanhamento tempestivo 
dos processos seletivos simplificados deflagrados pelo Estado para contratar servidores pelo Regime Especial de Direito Administrativo 
(REDA), tendo em vista que nos meses de agosto e setembro foram identificados, no DOE, 14 editais de seleção pública para o desempenho 
de funções temporárias. A partir desse acompanhamento e visando uma maior efetividade no controle realizado pela Corte de Contas, o MPC 
voltou a oficiar os gestores responsáveis pela abertura dos editais, por meio de Expedientes Requisitórios, solicitando maiores detalhes e 
esclarecimentos acerca dos critérios fáticos e jurídicos e, por meio de Recomendações, sugerindo a integral observância dos ditames 
normativos previstos na novel Lei Estadual n.º 12.209/2011. 
- Realização de reuniões do Ministério Público Especial junto ao TCE/BA com os seguintes órgãos, no 3º trimestre de 2012: Secretaria da 
Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e Ministério Público Estadual (MPE), representado por Promotoras do Grupo de Atuação Especial de 
Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (GEPAM), para tratar de contratos de gestão celebrados no âmbito daquela 
Pasta, em 20/08/2012; Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), Ministério Público Estadual (MPE) e 
Procuradoria Geral do Estado (PGE), para tratar de licitações no âmbito da CONDER, em 27/08/2012; Secretaria da Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos do Estado da Bahia (SJCDH), para debater sobre a questão da acessibilidade, em 24/09/2012. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(3) Implementar ações que fortaleçam a Ouvidoria. 
- Assinatura de Convênio entre o TCE/BA e o Governo do Estado da Bahia para otimizar ouvidorias, no dia 20/04/2012. O Termo de 
Cooperação Técnica objetiva otimizar a utilização do novo Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública (TAG). Outros objetivos são a 
articulação, a integração e o intercâmbio entre os interessados – TCE/BA e ouvidorias do Estado – visando à cooperação mútua para a 
concepção de suas finalidades institucionais, especialmente no âmbito das suas respectivas ouvidorias. O sistema vem facilitar a participação 
da sociedade no controle social e dar transparência aos atos praticados pelos gestores públicos. 
- Visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), no dia 07/05/2012, quando o Ouvidor e o Assessor de 
Comunicação do TCE/BA conheceram os trabalhos desenvolvidos pela Ouvidoria e Coordenadoria de Comunicação da Corte de Contas 
paranaense. O objetivo da visita foi fazer o intercâmbio de ideias, visando aperfeiçoar as duas áreas do TCE/BA com foco na transparência e 
no controle social. 
- Visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE/MT), nos dias 09 e 10/05/2012, quando o Ouvidor e o Assessor 
de Comunicação do TCE/BA conheceram o trabalho de controle social desenvolvido no TCE/MT. 
- Participação do Ouvidor e do Assessor de Comunicação do TCE/BA no 1º Seminário Nacional de Redes Sociais e e-GOV para a 
Administração Pública, realizado em Florianópolis/SC, nos dias 11 e 12/07/2012.  

(4) Iniciar definições relativas à Comemoração do Centenário do Tribunal de Contas em 2015. 
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---------- 

Diretrizes/Principais Ações 
(5) Implementar ações que fortaleçam a interação com o jurisdicionado. 
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- Apresentação no TCE/BA sobre os indicadores educacionais do Estado da Bahia. O Secretário da Educação do Estado da Bahia, 
Osvaldo Barreto, esteve dia 19/04/2012 no Auditório Conselheiro Lafayette Pondé, no TCE/BA, onde apresentou os indicadores 
educacionais no estado. Acompanhado de sua equipe, o secretário mostrou os programas estruturantes que vêm sendo desenvolvidos pelo 
governo estadual visando melhorar os indicadores. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(6) Aperfeiçoar a estrutura legal e normativa (em sintonia com a nova estrutura organizacional a ser estabelecida e com 
as novas diretrizes normativas). 
- 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 e fixa 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 verificar 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 classificação 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. 
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- Promoção de alterações nas áreas de atuação das CCEs, em 16/08/2011, conforme a Resolução n.º 60/2011, tendo em vista as modificações 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 afins, 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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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(6) Aperfeiçoar a estrutura legal e normativa (em sintonia com a nova estrutura organizacional a ser estabelecida e com 
as novas diretrizes normativas). 
- Participação do Ministério Público de Contas nas reuniões ocorridas no Gabinete do Cons. Pedro Lino, no 3º trimestre de 2012, para 
debater questões pertinentes ao Regimento Interno do TCE/BA, visando a sua reforma normativa. 
- Constituição de Comissão para realizar estudos para a adequação da Resolução n.º 045/2001 à legislação vigente, no prazo de 90 dias, 
mediante o Ato n.º 246, de 08/11/2012, do Cons. Zilton Rocha, Presidente do TCE/BA. A mencionada Resolução dispõe sobre a estrutura, 
competências e funcionamento dos órgãos técnicos e administrativos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e dá outras providências. A 
composição dessa Comissão foi alterada pelo Ato n.º 251, de 21/11/2012. 

(7) Aprimorar as auditorias quanto à observância a princípios e métodos. 
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- Realização da 1ª reunião do Comitê de Auditoria do exercício de 2012. Servidores do TCE/BA participaram, dia 28/03/2012, da 1ª 
reunião do Comitê de Auditoria do TCE/BA, realizada na Sala de Treinamento do CEICE. O objetivo foi planejar as ações do Comitê para 
2012, além de debater e aprofundar questões comuns às coordenadorias e uniformizar procedimentos. Após a abertura da reunião, feita pelo 
Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, os participantes se debruçaram sobre assuntos de relevância para o Tribunal. No fim do 
encontro, foi criada a matriz de responsabilização, uma espécie de relação dos temas para enfrentamento e solução e seus respectivos 
voluntários, que assumiram o compromisso de estudar melhor os itens a fim de buscar soluções. Os temas escolhidos foram: Termos de 
Outorga/Contrato de Subvenção; Contratos de Gestão; Prescrição/Decadência e Segurança Jurídica; Plano de ação/TAG/TAC; Classificação 
de Irregularidades e Gradação de Multas; Instruções Convênios e Instrumentos Congêneres; Avaliação de Desempenho/Produtividade; 
Instrução de Atos de Pessoal; Matriz de Responsabilização; Papel da PROCONTAS; Distribuição/Julgamento Liminar; Queixas para 
Ouvidoria; Julgamentos de Causas Repetitivas.  
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(8) Mapear e redesenhar os principais processos de trabalho. 
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- 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 fim 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 TCE/BA, seguidas de oficinas 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; filiação 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 firmado entre o Instituto, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (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; finalização 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 Específicas; 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).  
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(8) Mapear e redesenhar os principais processos de trabalho. 
- Definição de procedimentos aplicáveis às auditorias de instituições financeiras e entidades equiparadas, aprovados pela Resolução n.º 
032/2010, que revogou a Ordem de Serviço n.º 53/1997. 
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- 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 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-financeira, 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: 
Desafios 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. 
- Realização de reuniões institucionais do Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, sobre a construção da Arena Fonte Nova com a 
Faculdade de Economia e a Escola Politécina, ambas da UFBA, no 2º trimestre de 2012. 
- Realização de reunião institucional do Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, com os Secretários da Casa Civil e do Trabalho, no 2º 
trimestre de 2012, sobre o encaminhamento das obras para a Copa do Mundo de 2014; 
- Realização de reunião institucional do Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, em 03/12/2012, com Procuradores da República na 
Bahia para tratar de assuntos relativos à construção da Arena Fonte Nova/Copa de 2014. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(8) Mapear e redesenhar os principais processos de trabalho. 
- 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.  
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- 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-financiados 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, presidida 
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; e o Dr. Regis Cunningham, 
Especialista Sênior em Gerenciamento Financeiro do Banco Mundial. Participaram 46 servidores do TCE/BA e cinco especialistas do BIRD.  
- Assinatura, em 18/07/2012, pelo Governo do Estado da Bahia e pelo Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 
(BIRD), de contrato de empréstimo visando o financiamento da execução do Programa com Enfoque Setorial Amplo das Áreas de Saúde 
e Recursos Hídricos do Estado da Bahia – SWAp Bahia, sendo declarada a sua efetividade em 30/08/2012. O TCE/BA participa do 
mencionado Programa no seu Componente 2 – Fortalecimento Institucional dos Setores de Saúde, de Recursos Hídricos e Planejamento, 
contando com recursos da ordem de US$500 mil. Tendo em vista o longo período decorrido entre a apresentação da proposta inicial e a 
celebração do contrato (que distam em 3 anos), no 3º trimestre de 2012, foi apresentada nova proposta de ações a serem financiadas, bem 
como ajustados o Plano de Aquisições e o Plano Operativo referentes à participação do TCE/BA neste Programa. No período de 03 a 
07/12/2012, dois servidores da Coordenadoria de Projetos Especiais (COPE) participaram de treinamento da área de aquisições do BIRD, 
ministrado por especialistas daquela Instituição. 
- Apresentação do SWAp Bahia pela Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN). Uma equipe de servidores da 
SEPLAN apresentou, no dia 04/10/2012, as principais diretrizes do SWAp Bahia, Programa com Enfoque Setorial Amplo das Áreas de 
Saúde e Recursos Hídricos do Estado da Bahia. O Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, recebeu os servidores da SEPLAN no 
Plenário do TCE/BA, onde os técnicos expuseram detalhes do projeto que vai receber recursos do BIRD, que serão distribuídos entre dez 
municípios baianos com maior déficit nas áreas de saúde e recursos hídricos. O objetivo principal do encontro foi municiar os auditores do 
TCE/BA com informações que irão auxiliá-los nos processos de construção do termo de referência de auditoria. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(8) Mapear e redesenhar os principais processos de trabalho. 
- 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 fiduciária 
dos projetos financiados 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. P
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- 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.  
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(8) Mapear e redesenhar os principais processos de trabalho. 
- 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. No 1º trimestre de 2012, houve 
continuidade do referido processo, encontrando-se em fase de análise de propostas. No 2º trimestre de 2012, foram iniciados os trabalhos 
referentes ao mapeamento de processos do TCE/BA, com a realização de reuniões para alinhamento e planejamento estratégico, definição do 
cronograma e do escopo, e realização do Seminário de Partida, no Plenário do TCE/BA, em 22/06/2012. 
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- Realização, no 3º trimestre de 2012, dos trabalhos de mapeamento dos fluxos auditoriais no período de 09/07 a 17/08/2012, relativos: à 
Prestação de Contas da Administração Direta e Indireta; ao Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira; à Auditoria 
Operacional; e às Contas de Governo. Foram mapeados, ainda, os fluxos do Plano Operacional (programação anual de auditoria), 
Recebimento e Autuação, Relatoria e Julgamento/Apreciação. Cinquenta servidores de diversos setores do TCE/BA participaram diretamente 
dos trabalhos. O objetivo específico é identificar controles críticos, gargalos,  desconformidades e oportunidades de melhoria nos fluxos 
mapeados, considerando os novos desafios e cenários relacionados à Gestão de Pessoas e à Tecnologia da Informação. O Workshop de 
Validação de Processos Mapeados foi apresentado em 29/08/2012, na Sala do Centro de Treinamento e Estudos Interdisciplinares para o 
Controle Externo (CEICE), com a presença do Cons. Presidente Zilton Rocha, mostrando os trabalhos realizados pelos servidores do 
TCE/BA, que foram conduzidos pelo consultor da empresa MBS Consulting, para a validação por representantes de setores estratégicos do 
TCE/BA. Os fluxos dos processos auditoriais mapeados foram redesenhados no período de agosto a outubro/2012. Em novembro/2012, 
foram realizadas reuniões para definição do Plano de Implementação, sendo atribuídos responsáveis e prazos para a execução das ações. No 
Plenário do TCE/BA, em 10/12/2012, houve a apresentação do resultado do redesenho de processos auditoriais por equipe de servidores 
do TCE/BA, orientada pelo Consultor Gustavo Tarragô, da MBS Consulting. Estiveram presentes o Cons. Presidente, Zilton Rocha, o Cons. 
Vice-presidente, Inaldo Araújo, o Conselheiro Pedro Lino, coordenadores, analistas de controle externo, técnicos, assessores e demais 
servidores da Casa. O trabalho foi desenvolvido durante cinco meses, contando com a participação de 50 servidores de várias áreas do 
TCE/BA. Teve como principais objetivos capacitar a equipe executiva em mapeamento e redesenho de processos e identificar gargalos, 
desconformidades e oportunidades de melhoria nos fluxos mapeados, considerando os novos desafios e cenários relacionados à Gestão de 
Pessoas. A consultoria foi custeada pelo Projeto de Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira (PROFORT). 



  

 

 

TCE 
  Acompanhamento do Plano Estratégico 2010-2013:Ações de 2010 a 2012. 

 

 
 

                                                                          TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA  

    

36 

 

Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(8) Mapear e redesenhar os principais processos de trabalho. 
- 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 (Gratificação 
à Melhoria da Qualidade de Assistência Médica – GIQ;  Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe; Gratificação de Atividade Policial 
Militar – GAP-PM); Convênios (Acompanhamento de Convênios); Projetos Co-financiados (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 Específicas; 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).  
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- 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 Afins.  
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(8) Mapear e redesenhar os principais processos de trabalho. 
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- 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. 
- 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 eficiente, com o aperfeiçomento da 
comunicação entre os usuários e os gestores dos sistemas. 
- Desenvolvimento, no 1º trimestre de 2012, das seguintes atividades relacionadas com o Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
(SGA): monitoramento do Sistema, no que se refere à utilização dos programas padrões de auditoria, TAGs, Papéis de Trabalho (Área de 
Trabalho, Anexos, Apêndices, Achados, Amostras), Consolidado, Produto; revisão dos programas de auditoria “Informações Gerais, Fase de 
Planejamento” e “Exame da Despesa, Fase de Planejamento”; início das análises necessárias para a elaboração de programas de auditoria da 
administração indireta; início das análises necessárias para a elaboração de programas de auditoria da área de pessoal; inclusão no SGA do 
programa “Informações Gerais, Fase de Execução”; atualização dos modelos de papel de trabalho e relatório da fase de Planejamento no 
SGA com a inserção das TAGs. 
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(8) Mapear e redesenhar os principais processos de trabalho. 
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- Desenvolvimento, no 2º trimestre de 2012, das seguintes atividades relacionadas com o Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
(SGA): inserção de fontes de critério nos seguintes programas de auditoria: Contratos Administrativos; Licitações; Contratações Diretas; 
Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares (Planejamento); Formalização do Processo de Prestação de Contas (Planejamento e 
Execução); Informações Gerais (Planejamento); Exame da Despesa (Planejamento); Bens Móveis e Imóveis e Material de Consumo 
(Planejamento); Material de Consumo (Execução); Bens Móveis (Execução); Bens Imóveis (Execução); Sindicância e Processo 
Administrativo Disciplinar (Execução); inclusão do programa “Formalização do Processo de Prestação de Contas”, fase Execução; 
elaboração do programa de auditoria “Formalização do Processo de Prestação de Contas”, fase Planejamento, para a natureza de auditoria 
“Prestação de Contas de Administrador”, o qual foi encaminhado para apreciação do Comitê de Auditoria; elaboração de check lists para 
exame da formalização de processos de Prestação de Contas de Administrador, em conformidade com a legislação em vigor; monitoramento 
da utilização dos programas da administração indireta utilizados na fase de Planejamento do exame das contas do exercício de 2010; 
implementação de correções e melhorias sugeridas por técnicos, bem como das identificadas pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento de 
Tecnologias para Auditoria (CEDASC) e pelo Comitê Gestor do Sistema, destacando-se: a criação de backup automático das auditorias da 
base local antes da realização do download, proporcionando maior segurança e menor risco de perda de informações; criação de nova tela de 
upload, permitindo realizar atualizações para a Base TCE de algumas operações selecionadas; encerramento automático da fase no Sistema 
de Gerenciamento da Programação (SGP), com definição do percentual em 100%, após o encerramento da fase correlata no SGA; 
reformulação da tela de comentário da ordem de serviço e do papel de trabalho; possibilidade de copiar programas específicos de ordens de 
serviço anteriores; criação de nova tela de histórico das revisões do papel de trabalho, apresentando as observações do gerente e líder; 
ampliação do tamanho do campo “Observação”, na revisão do papel de trabalho; levantamento de demandas relativas a melhorias e correções 
do Sistema, a serem implementadas no 2º semestre de 2012; monitoramento das alterações realizadas por técnicos nos programas de 
auditoria padrão cadastrados no Sistema. 
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- Desenvolvimento, no 3º trimestre de 2012, das seguintes atividades relacionadas com o Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
(SGA): a) especificação de demandas sugeridas por técnicos, bem como identificadas pelo CEDASC, relativas à melhoria do Sistema, 
resultando na implantação das versões: 3.03.002 (em 09/07/2012); 3.03.003 (em 02/08/2012); e 3.03.004 (em 17/09/2012). Dentre as 
funcionalidades implementadas nas referidas versões, destacam-se: possibilidade: do documento inserido como apêndice do papel de 
trabalho ser aberto, em modo de edição por gerentes e líderes de auditoria, facilitando a conferência das informações registradas no papéis de 
trabalho; do Coordenador de Controle Externo encerrar auditoria que não tenha sido encerrada pelo Gerente; dispensa de emissão de produto 
não aplicável, quando do encerramento da auditoria pelo Gerente; criação de nova tela de seleção de programas padrão, dispensando a 
necessidade de seleção de área e subárea; possibilidade de tornar inativo um papel de trabalho ainda não iniciado; b) apresentação, pelo 
Comitê Gestor do SGA, de proposta de criação de papéis de trabalho subsidiários, de forma a apresentar a divisão do trabalho por amostra e 
possibilitar a inclusão de referências cruzadas; c) acompanhamento da inclusão de procedimentos nos programas-padrão cadastrados no 
Sistema. 
- Desenvolvimento, no 4º trimestre de 2012, das seguintes atividades relacionadas com o Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
(SGA): especificação de novas funcionalidades no Sistema, resultando na implantação das versões 3.04.000 e 3.04.001 do SGA, datadas de 
22/11/2012 e 12/12/2012, respectivamente.  
- Revisão de programas de auditoria. Em consonância com as Normas de Auditoria Governamental (NAGs) e as boas práticas de auditoria, 
está programada a revisão sistemática dos programas cadastrados no Sistema de Gerenciamento da Auditoria (SGA), como forma de mantê-
los atualizados e melhorar continuamente a sua qualidade. Para tanto, no âmbito do Projeto de Aperfeiçoamento e Sistematização do 
Processo Auditorial, foram criados sete grupos de trabalhos com o objetivo de realizar a revisão de todos os programas de auditoria 
registrados no SGA. 
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- Desenvolvimento do novo Sistema de Gerenciamento de Processos e Documentos do TCE/BA. O CEDASC e a Secretaria Geral (SEG) 
iniciaram o Projeto de desenvolvimento do novo Sistema de Gerenciamento de Processos e Documentos do TCE/BA, provisoriamente 
denominado “e-PROC”, com o uso da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas  da Autarquia. No dia 13/12/2011, o Projeto foi 
apresentado na Sessão Plenária do Tribunal. O e-PROC substituirá o atual Sistema Secretaria Geral Informatizada (SEGIN), e, dentre outras 
finalidades, terá rotinas próprias para a gestão dos processos e documentos do TCE/BA, tais como protocolo, sorteio, trâmite, notificação, 
julgamento e arquivamento. O novo sistema oferecerá uma nova plataforma tecnológica, moderna e baseada em softwares livres, para 
ampliação da informatização das rotinas processuais do Tribunal. O sistema ampliará a informatização da rotinas de gerenciamento de 
processos e documentos  e melhorará a produtividade no uso dos recursos tecnológicos os usuários. Ainda do ponto de vista tecnológico, 
pretende-se: reduzir o custo e o esforço de manutenção com estruturas mais flexíveis para mudanças; eliminar os problemas de integridade de 
dados; e dar maior produtividade no atendimento de novas demandas, especialmente relatórios. Além disso, a nova solução permitirá o 
acesso ao e-PROC, através da internet, a agregação de assinatura eletrônica com certificação digital, consulta e peticionamento eletrônico e 
uma nova sistemática de arquivamento de processos e documentos. No 1º trimestre de 2012, o CEDASC e a Secretaria Geral do TCE/BA 
aceleraram o Projeto, iniciando o desenvolvimento do modelo de dados e das rotinas de ações comuns do Sistema. A fim de subsidiar a área 
de desenvolvimento do “e-PROC”, que tem como requisito o armazemanento otimizado dos processos eletrônicos, foi disponibilizado um 
novo servidor de banco de dados baseado na tecnologia SQL Server 2008. Futuramente, essa versão de banco de dados deverá ser adotada no 
ambiente de produção, que abrange os demais sistemas implementados no CEDASC. No 2º trimestre de 2012, foi concluído o 
desenvolvimento do modelo de dados e as rotinas de ações comuns do Sistema, bem como foi realizada as importação de dados do Sistema 
SEGIN para testes no novo Sistema. Outrossim foi iniciado o levantamento de requisitos visando ao desenvolvimento das rotinas do Sistema 
específicas das atividades da Gerência de Protocolo do Tribunal. 
- Início, no 3º trimestre de 2012, de estudos para identificação de solução técnica, que viabilize a migração de dados do atual sistema de 
gerenciamento de processos e documentos deste Tribunal (Sistema SEGIN), envolvendo documentos e arquivos anexos, para uma área 
de armazenamento temporária formada por banco de dados relacional e sistema de arquivos. Para tanto, estão sendo realizadas prospecção de 
soluções de mercado que apoiem a realização dos serviços de migração dos dados. 
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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 gráfica, 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-
definidos 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 especificação 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. No 4º trimestre de 2011, foram implementadas diversas demandas de melhorias no Sistema Mirante, dentre as 
quais, os campos que correlacionam os pagamentos aos credores com os processos que os originaram (licitações, dispensas e inexigibilidades) e o 
campo para consulta dos dados de notas fiscais (número, série, data e valor) associados aos pagamentos. Além disso, foi iniciado o projeto de carga 
de dados de fornecedores impedidos de licitar e contratar com o Poder Executivo do Estado da Bahia, a partir das informações divulgadas pela 
Secretaria da Adminitração do Estado da Bahia (SAEB). Por fim, foi realizado treinamento para mais uma turma de técnicos do TCE/BA para uso 
dos novos recursos de Business Intelligence (BI) disponbilizados.  
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- Integração da ferramenta de Business Intelligence (BI) com o Sistema Mirante (continuação). No 1º trimestre de 2012, encontrava-se 
em desenvolvimento a integração do Módulo de Convênios do Sistema de Observação das Contas Públicas (Mirante) com recursos de 
Business Intelligence (BI). No período ocorreram reuniões técnicas com o TCE/BA para definição das trilhas de auditoria a serem 
implantadas no Sistema, tais como: indício de conluio pela participação em licitações de empresas com sócios em comum; processos de 
compra homologados para fornecedores impedidos de licitar e contratar; pagamentos realizados a fornecedor em data posterior ao 
impedimento de licitar e contratar. Foram também realizados encontros com a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB), para 
tratar da obtenção de dados originários do Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH) de forma automática, trazendo os seguintes 
benefícios: maior agilidade na disponibilização de informações para uso no Módulo Business Intelligence do Mirante; maior confiabilidade 
no envio e carga dos dados no Sistema. Outossim, com o objetivo de aprefeiçoar o cruzamento de dados e a utilização dos recursos de BI, 
está em curso com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) tratativas para a obtenção de dados fucionais e de 
vínculos do servidores de prefeituras e câmaras municipais do Estado.  
No 2º trimestre de 2012, o Grupo concluiu a especificação dos relatórios mencionados, conforme segue: 
* Trilha:  Observância ao impedimento de compras e pagamentos. 
Relatório:  Pagamentos a fornecedores impedidos de licitar e contratar. 
Objetivo:  Identificar pagamentos realizados a fornecedores durante a vigência do impedimento de licitar e contratar. 
* Trilha:  Acordo entre fornecedores. 
Relatório: Concorrentes com sócio em comum na mesma licitação. 
Objetivo:  Verificar indícios de conluio em licitações devido ao fato das empresas participantes possuírem sócios em comum. 
No 4º trimestre de 2012, foram desenvolvidos e homologados novos relatórios e melhorias no Sistema, utilizando informações da base de 
dados de pessoa física e jurídica da Receita Federal do Brasil (RFB), informações sobre fornecedores impedidos de licitar e contratar com a 
Administração, de acordo com dados do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços do Estado da Bahia (SIMPAS) e, ainda, 
informações do Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH) que deverão subsidiar a auditoria de pessoal a ser realizada em 2013. As 
novas funcionalidades estarão disponíveis, através da solução de Business Intelligence (BI), para uso da área de auditoria do TCE/BA. 
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- Desenvolvimento do Módulo de Recursos Humanos do Mirante. No 1º semestre de 2011, foram realizadas reuniões de especificação de 
requisitos. Diversas questões foram tratadas com a SAEB para correção dos dados disponibilizados, qualificação 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 financeiros. 
- Homologação, no 3º trimestre de 2012, da integração do Módulo de Convênios do Sistema Mirante, que disponibiliza informações 
sobre as celebrações de convênios pelo Estado com Municípios e Organizações Não Governamentais, bem assim sobre os desembolsos 
realizados, com a ferramenta de Business Intelligence (BI), e disponibilização para uso da áreas de auditoria do Tribunal. 
- Disponibilização da base de dados dos sistemas informacionais do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia 
(TCM/BA) , no 3º trimestre de 2012. Foram obtidas, junto ao TCM/BA, informações acerca dos servidores dos municípios, câmaras de 
vereadores e empresas públicas municipais, viabilizando a implantação de trilhas de auditoria no Sistema Mirante. Os dados referentes 
ao exercício 2012 estão disponíveis e, inclusive, já foram utilizados para apoiar trabalhos de auditoria em curso no Tribunal. 
- Realização de levantamento de informações, a partir do Módulo de Obras do Mirante, no 3º trimestre de 2012, com a finalidade de 
verificar a viabilidade para a especificação de relatórios e trilhas nesta área. Os primeiros dados obtidos se mostraram promissores, de forma 
que devem ser apresentados ao Grupo Mirante para análise. 
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- Integração do Sistema Mirante com o Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia 
(FIPLAN) . A implantação do FIPLAN, que deve substituir o Sistema de Informações Contábeis, Orçamentárias e Financeiras (SICOF), 
SICOF Gerencial e o Sistema Informatizado de Planejamento (SIPLAN), trará significativos impactos para o Sistema Mirante. Com efeito, 
no 3º trimestre de 2012, foram iniciados trabalhos, no sentido de compreender as mudanças implementadas no FIPLAN e definir as ações 
necessárias para a adequação do Mirante à estrutura do novo Sistema. 
- Participação no “Encontro Nacional de Atividades de Inteligência”, realizado em Brasília/DF, de 15 a 17/08/2012, de representantes do 
Grupo de Trabalho Mirante BI designado para desenvolver trilhas de auditoria utilizando o Sistema Mirante e recursos de Business 
Intelligence (BI), com vistas a racionalizar os exames de prestação de contas. No evento, o Tribunal de Contas da União (TCU) enfatizou que 
apenas disponibilizaria suas bases de dados para unidades de inteligência que tenham sido criadas através de ato formal, ensejando a 
necessidade de criação de um Núcleo de Informações Estratégicas, vinculado à Presidência deste Tribunal e supervisionado pela 
Superintendência Técnica (SUTEC). Nesse contexto, através do Ato n.º 244, de 01/11/2012, o Cons. Zilton Rocha, Presidente do TCE/BA, 
constituiu o Núcleo de Informações Estratégicas (NIE), com o objetivo de elaborar estratégias e ações de inteligência, por meio da 
obtenção, cruzamento e análise de bases de dados oriundos de fontes internas e externas, como também operacionalizar as redes de controle 
aderidas por convênio. O NIE dará continuidade aos trabalhos até então desenvolvidos pelo Grupo Mirante.  
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- Conclusão, no 4º trimestre de 2012, do desenvolvimento do novo relatório gerencial, que disponibiliza informações sobre os acessos 
aos sistemas corporativos do Tribunal de forma simples, rápida e visual, facilitando a análise dos acessos e otimização dos sistemas. O 
recurso permite a visualização dos acessos aos sistemas que fazem o seu registro através das tabelas do Sistema Corporativo (SCR), e o uso 
de recursos de BI, como “Construa sua Consulta”, facilitam o acompanhamento e análise do uso dos sistemas corporativos na Instituição. 
- 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 por sua instrução.  
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. 
- Realização pelo TCE/BA do Encontro Técnico sobre Sistema Informatizado de Apoio à Instrução dos Atos de Pessoal. O auditor 
federal de controle externo e atual secretário de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da União (TCU), Alessandro Giuberti Laranja, 
esteve em Salvador/BA, no dia 09/04/2012, para falar no evento que objetivou apresentar aos Conselheiros que integram a 1ª Câmara do 
TCE/BA, aos procuradores, aos membros do Ministério Público e aos servidores que lidam diretamente com processos de atos de pessoal o 
sistema informatizado pelo TCU na instrução desses processos, apresentando características e vantagens, além dos bons resultados obtidos 
após a sua implantação. Trata-se do sistema de informática A3P, lastreado na base do Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de 
Admissão e Concessões (SISAC), que vem sendo utilizado há 15 anos. Participaram do encontro os Conselheiros Zilton Rocha, Presidente 
do TCE/BA, Manoel Castro, Corregedor do TCE/BA, e França Teixeira, além de servidores da Casa.  
- Aprovação da Resolução n.º 098/2012, de 04/12/2012, sobre a formalização e encaminhamento para registro dos atos referentes às 
revisões de aposentadorias e pensões efetuadas com base na Emenda Constitucional n.º 70, de 29/03/2012. 
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- 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 Oficina 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 técnicos 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 Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) para esse fim. 
- Prospecção junto a entidades fiscalizadoras superiores acerca de casos internacionais de sucesso em Auditoria Operacional, visando 
identificar 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 OLACEFS, ocorrida no período de 17 a 22/10/2011, na cidade de 
Caracas, Venezuela. 
- Monitoramento da Auditoria Operacional nas Coordenadorias de Controle Externo (CCEs), no durante o exercício de 2012, 
realizado pela Auditoria Interna (AUDIT), com o objetivo de verificar o desempenho da atividade fim do TCE/BA, identificando 
oportunidade de melhoria no processo auditorial, com foco em eficiência, eficácia e qualidade. 
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(9) 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 específicas a serem observadas pelas 
Coordenadorias de Controle Externo (CCEs) na instrução das contas consolidadas da administração direta. 
- 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, especificamente para aquelas Secretarias que apresentam maior número de 
unidades gestoras, quais sejam, Saúde, Segurança Pública e Educação. 
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- 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 da Resolução n.º 013/2012, de 10/04/2012, sobre normas de agrupamento para fins de instrução e julgamento das contas 
consolidadas da administração pública estadual direta. 
- Aprovação da Resolução n.º 088/2012, de 08/11/2012, sobre as normas de agrupamento para fins de instrução e julgamento das contas 
consolidadas da administração pública estadual direta. 
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(10) Revisar a sistemática de exame das contas de governo. 

---------- 

(11) Aprimorar o sistema de gestão de processos e outros sistemas, no que tange à emissão de relatórios gerenciais. 

---------- 

(12) Sistematizar os procedimentos de auditoria referentes às contas da administração indireta. 

---------- 

(13) Restabelecer o Prêmio Osvaldo Velloso Gordilho com o objetivo de obterem-se contribuições para os Achados de 
Auditoria compondo o banco de dados do SGA (inclusive quanto ao âmbito dos potenciais candidatos, limitando-o aos 
servidores desta Casa). 

---------- 

(14) Atualizar o Manual de Auditoria, editado em 2000, com a inclusão das NAGs. 

---------- 

(15) Retomar a série de Traduções do Tribunal de Contas. 
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---------- 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(16) Privilegiar auditorias em áreas de risco, materialidade e relevância. 
(17) Privilegiar auditorias tempestivas. 
(18) Priorizar a apreciação das auditorias no próprio exercício de sua realização. 

P
ro

ce
ss

os
 In

te
rn

os 

Atuar de forma 
seletiva e 

tempestiva. 
 

- Desenvolvimento de estudos e elaboração de modelo de Matriz de Risco específica 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. No 1º trimestre de 
2012, a Matriz de Risco foi revisada e sua aplicação foi ampliada para todas as Secretarias, visando à seleção de unidades para exame in 
loco, no âmbito das contas consolidadas da administração direta estadual, relativas ao exercício de 2011. Também foi revisada e aplicada a 
Matriz de Risco para a programação das auditorias tempestivas de 2012, em consonância com as diretrizes já abordadas. Essa  Matriz 
objetivou a seleção de auditorias tempestivas através do ranking dos jurisdicionados, sob o ponto de vista da materialidade, relevância e 
riscos envolvidos, devendo-se ressaltar que os fatores considerados poderão – e deverão – ser reavaliados em análises futuras, a depender da 
disponibilidade de informações, devendo o processo ser continuamente aprimorado. 
- Realização de estudos para ação da Lei Newcomb-Benford. Com o objetivo de oferecer meios para otimizar os resultados obtidos com a 
utilização de ferramenta de Bussines Intelligence, foram iniciados, pelo CEDASC, estudos para aplicação da Lei Newcomb-Benford, que 
fornece meios estatísticos para identificar desvios nos valores observados em pagamentos, a partir da base de dados do Sistema de 
Informações Contábeis e Financeiras (SICOF), com a finalidade de subsidiar as decisões e encaminhamentos dos esforços de auditoria. Após 
a conclusão dos estudos, os resultados serão apresentados ao TCE/BA, visando à verificação da sua aplicabilidade, para fins de elaboração de 
matriz de riscos e orientação do planejamento de auditoria. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(16) Privilegiar auditorias em áreas de risco, materialidade e relevância. 
(17) Privilegiar auditorias tempestivas. 
(18) Priorizar a apreciação das auditorias no próprio exercício de sua realização. 

P
ro

ce
ss

os
 In

te
rn

os 

Atuar de forma 
seletiva e 

tempestiva. 
 

- Desenvolvimento de trilhas de auditoria voltadas para racionalizar os trabalhos. Os relatórios especificados pelo Grupo de Trabalho 
responsável e já aprovados pelos titulares das Coordenadorias de Controle Externo (CCEs) serão gerados através do Sistema Mirante, a partir 
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 eficiência 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 final do exercício de 2011, foram especificadas 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”). 
No 1º trimestre de 2012, o referido Grupo começou a trabalhar com as seguintes trilhas: “Processos de Compra Homologados para 
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar”, “Pagamentos Realizados a Fornecedor em Data Posterior ao Impedimento de Licitar e 
Contratar” e “Indícios de Coluio em Licitações Devido ao Fato das Empresas Participantes Possuírem Sócios em Comum”.  
- Priorização na programação dos trabalhos auditoriais, mediante comandos específicos 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. 
- Visita do TCE/BA às obras da Arena Fonte Nova. O Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, e sua equipe de assessores visitaram, 
dia 30/11/2012, as obras da Arena Fonte Nova, a convite do Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Nilton 
Vasconcelos, que é o gestor do contrato da Parceria Público-Privada para a construção do Estádio. O objetivo da reunião foi verificar o 
andamento da obra, que, segundo a administração, está com 85% dos serviços concluídos.  
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(16) Privilegiar auditorias em áreas de risco, materialidade e relevância. 
(17) Privilegiar auditorias tempestivas. 
(18) Priorizar a apreciação das auditorias no próprio exercício de sua realização. 

P
ro

ce
ss

os
 In

te
rn

os 

Atuar de forma 
seletiva e 

tempestiva. 
 

- Exame, no exercício de 2011, de 774 processos pelo Ministério Público de Contas (MPC) no TCE/BA. 
- Exame, no exercício de 2012, de 1.359 processos pelo Ministério Público de Contas (MPC) no TCE/BA, sendo: 381, no 1º trimestre/2012; 
253, no 2º trimestre/2012; 383, no 3º trimestre/2012; e 339, no 4º trimestre/2012. 
- Realização pela Auditoria Interna  (AUDIT), no 1º trimestre de 2012, das seguintes atividades, entre outras: exame da Prestação de Contas 
e Relatório de Anual de Atividades do TCE/BA, referente ao exercício de 2011; auditoria de regularidade no Relatório de Gestão Fiscal, 
referente ao 3º quadrimestre de 2011, com o objetivo de verificar o limite estabelecido, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), para a 
Despesa Líquida com Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida. 
- Realização pela Auditoria Interna  (AUDIT), no 2º trimestre de 2012, das seguintes atividades, entre outras: auditoria de regularidade na 
execução orçamentária e financeira do TCE/BA, com o objetivo de verificar a exatidão dos registros, no exercício de 2012.; auditoria de 
regularidade no Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º quadrimestre de 2012, com o objetivo de verificar o limite estabelecido, na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), para a Despesa Líquida com Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(16) Privilegiar auditorias em áreas de risco, materialidade e relevância. 
(17) Privilegiar auditorias tempestivas. 
(18) Priorizar a apreciação das auditorias no próprio exercício de sua realização. 

P
ro

ce
ss

os
 In

te
rn

os 

Atuar de forma 
seletiva e 

tempestiva. 
 

- Realização pela Auditoria Interna  (AUDIT), no 3º trimestre de 2012, das seguintes atividades, entre outras: auditoria operacional, em fase 
de monitoramento, no processo auditorial das Coordenadorias de Controle Externo (CCEs), com o objetivo de verificar o desempenho da 
atividade fim deste Tribunal, identificando oportunidade de melhoria, com foco na eficiência, eficácia e qualidade; auditoria de regularidade 
no Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º quadrimestre de 2012, com o objetivo de verificar o limite estabelecido, na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), para a Despesa Líquida com Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida; auditoria de regularidade na 
execução orçamentária e financeira do TCE/BA, com o objetivo de verificar a exatidão dos registros, no exercício de 2012. 
- Realização pela Auditoria Interna  (AUDIT), no 4º trimestre de 2012, das seguintes atividades, entre outras: auditoria operacional, em fase 
de monitoramento, no processo auditorial das Coordenadorias de Controle Externo (CCEs), com o objetivo de verificar o desempenho da 
atividade fim deste Tribunal, identificando oportunidade de melhoria, com foco na eficiência, eficácia e qualidade; auditoria de regularidade 
no Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º quadrimestre de 2012; auditoria de regularidade na execução orçamentária e financeira do 
TCE/BA, com o objetivo de verificar a exatidão dos registros e o acompanhamento das metas orçamentárias, no exercício de 2012. 
- Aprovação da Resolução n.º 105/2012, de 13/12/2012, que fixa os Índices de Participação dos Municípios no produto da arrecadação, 
pelo Estado, do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), para aplicação no exercício de 2013. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(19) Aferir o tempo médio de instrução e de apreciação/julgamento de processos de controle externo. 
---------- 

(20) Rever a sistemática das notificações e diligências (internas e externas), e de análise das respostas dos gestores. 
---------- 

Diretrizes/Principais Ações 
(21) Implementar plano de redução de estoque de processos (estabelecendo calendário de julgamento de processos: em 
2012, julgar processos até 2006). 
- Elaboração de diagnóstico acerca do estoque de processos, a partir de pesquisa de dados referentes ao fluxo 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. 

P
ro
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os 

Reduzir o tempo 
de instrução e 
apreciação/ 

julgamento de 
processos. 

- Realização de estudos e reuniões de trabalho objetivando a definição 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 específicas para o trâmite desses autos após o recebimento, nos Gabinetes de 
Conselheiro, das respostas às notificações. A Resolução n.º 92, de 13/12/2011, que aprovou o Plano de Diretrizes para o exercício de 2012, 
incorporou os referidos critérios. 
- Definição 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 específicos 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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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(22) Elaborar Plano de Comunicação (políticas, diretrizes e orientações estratégicas para a área de comunicação). 
- Início, no 1º trimestre de 2012, do novo Plano Comunicação do TCE/BA, estreitando-se o relacionamento institucional com a mídia. 
Assim sendo, o Presidente, Cons. Zilton Rocha, concedeu entrevistas, no 1º trimestre de 2012, para a: Rádio Itaparica, sobre as ações do 
TCE/BA, com veiculação estadual, em 24/02/2012; Rádio Excelsior, sobre as ações do TCE/BA e os seus benefícios para o cidadão baiano, 
com veiculação estadual, em 19/03/2012.  
- Continuidade, no 2º trimestre de 2012, do novo Plano Comunicação do TCE/BA. Assim sendo, o Presidente, Cons. Zilton Rocha 
visitou os Jornais “A Tarde” e “Correio da Bahia”, para ressaltar a questão do controle externo e do controle social, respectivamente em 02 e 
09/04/2012, e concedeu entrevistas ao Jornal “Tribuna da Bahia”, sobre a função social do TCE/BA, em 13/04/2012, e à Rádio “Tudo FM”, 
sobre os controles externo e social, em 20/06/2012. 
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Garantir a 
comunicação 

interna e 
externa. 

- Início do projeto de divulgação das sessões plenárias do TCE/BA em formato de vídeo. No 1º trimestre de 2012, foram iniciados 
estudos preliminares para o projeto de gravação, armazenamento, pesquisa e visualização dos vídeos das sessões plenárias do Tribunal no seu 
Portal Web. Foram especificados todos os requisitos técnicos, tais como, formato dos vídeos, padrões de nomenclatura e particionamento, 
que deverão ser atendidos para a disponibilização dos vídeos, assim como toda a infraestrutura de armazenameno e de cópias de segurança 
necessárias à disponibilização do serviço no Portal do TCE/BA. A Assessoria de Comunicação (ASCOM) acompanhou as gravações das 
sessões plenárias do TCE/BA, além de participar das edições com a TV Assembleia. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

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

 

Garantir a 
divulgação dos 
resultados do 

controle 
externo. 

- Aquisição, em 2010, de certificados 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 certificados 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 de 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. 
- Desenvolvimento, no 2º trimestre de 2012, de componente para a integração do Portal com o Sistema SEGIN visando automatizar a 
consulta das atas das sessões plenárias e das câmaras. Está em fase final de desenvolvimento solução, integrada ao Portal, para 
armazenamento e disponibilização para consulta dos vídeos das sessões plenárias do Tribunal. A fim de otimizar e tornar mais atrativo o 
acesso ao conteúdo de documentos em formato PDF, foram adquiridas cinco licenças de uma solução de Flipping Book, que permitirá a 
criação de livros eletrônicos para atendimento a diversas finalidades, reduzindo o gasto com papel. 
- Implantação da nova homepage do TCE/BA, em 10/09/2012. Com o objetivo de estabelecer um canal de comunicação com mais 
transparência e agilidade aos servidores, jurisdicionados e ao público em geral, o TCE/BA reestruturou o seu Portal na internet. A 
reformulação do Portal atende às diretrizes da Lei de Acesso à Informação Administrativa (Lei Federal n.º 12.527/2011). Dentre as principais 
mudanças no Portal do TCE/BA está a disponibilização das sessões plenárias gravadas no auditório Lafayette Pondé, onde ocorrem os 
julgamentos dos processos. Nesta seção, os jurisdicionados podem acessar os vídeos a partir da identificação de dados como o número do 
processo, Conselheiro Relator, Conselheiro Revisor, origem, natureza e responsável/recorrente. Foram disponibilizados, ainda, novos 
mecanismos para facilitar a consulta ao conteúdo, como o módulo de “Acesso Rápido”. Basta clicar no ícone indicado para ter acesso a atas, 
súmulas, pautas, Ouvidoria, acervo da Biblioteca, legislação e jurisprudência. 



  

 

 

TCE 
  Acompanhamento do Plano Estratégico 2010-2013:Ações de 2010 a 2012. 

 

 
 

                                                                          TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA  

    

56 

 
 

Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(24) Divulgar/disponibilizar informações para a sociedade e órgãos públicos. 

 

Garantir a 
divulgação dos 
resultados do 

controle 
externo. 

- Instituição de Comissão para implementar a Lei de Acesso à Informação no TCE/BA. O Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, 
decidiu, com base no Regimento Interno, criar Comissão (cuja instituição foi publicada no DOE de 11/05/2012), com a finalidade de 
promover estudos e elaborar proposta, no prazo de 60 dias, para a completa implementação dos procedimentos exigidos pela Lei Federal n.º 
12.527/2011, no âmbito do TCE/BA. O Ministério Público de Contas participou dos debates e reuniões realizadas por essa Comissão durante 
o 3º trimestre de 2012. 
- Realização de Palestra sobre a Lei de Acesso à Informação. A Prof.ª de Direito Administrativo, Raquel Melo Urbano de Carvalho, 
Procuradora do Estado de Minas Gerais, proferiu a Palestra “Lei de Acesso à Informação”, dia 27/08/2012, no Salão Plenário do TCE/BA, 
fazendo uma ampla e detalhada explanação da referida Lei, destacando a sua importância para garantir a transparência no processo de 
redemocratização do País. A necessidade de qualificação do servidor público foi outro destaque da apresentação. 
- Adaptação, em virtude da Lei de Acesso à Informação, de diversas soluções tecnológicas utilizadas pelo TCE/BA, tais como o 
Sistema Mirante, Sistema de Recursos Humanos e o Portal Web, para disponibilizar ao cidadão informações sobre: a execução orçamentária 
e financeira; a remuneração de servidores; os processos em tramitação, bem como as respectivas consultas no sítio deste Tribunal. A 
disponibilização de informações foi iniciada com a consulta a dados sobre execução orçamentária e financeira do TCE/BA. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(24) Divulgar/disponibilizar informações para a sociedade e órgãos públicos. 
- Aprovação da Resolução n.º 029/2012, de 05/06/2012, sobre o encaminhamento da relação emitida, em conformidade com o cadastro 
de responsáveis com contas desaprovadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível deste TCE, ao egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA) e à Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia. 
- 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.  
- Aprovação do Novo Conselho Editorial do Selo Aliomar Baleeiro, na sessão plenária do dia 02/08/2012, composto por três membros 
efetivos: Conselheiro Vice-presidente, Conselheiro Decano e o Superintendente Técnico. Para o biênio 2012-2013, o Conselho, que é 
responsável pela seleção dos trabalhos a serem publicados, contará com três servidoras indicadas em Ato publicado na edição do DOE de 
03/08/2012. O Selo Editorial, instituído em 2003, por meio da Resolução n.º 84/2003, consolidado pela Resolução n.º 25/2005, tem o 
objetivo de preservar e divulgar a produção intelectual dos servidores do TCE/BA. Os interessados tiveram 45 dias (a contar do dia  
03/08/2012) para realizar a inscrição dos trabalhos junto ao Protocolo Geral do TCE/BA. O prazo foi encerrado, em 17/09/2012, com seis 
trabalhos inscritos. 
(25) Aperfeiçoar o conteúdo do Boletim Informativo e redefinir a sua pauta e periodicidade. 

 

Garantir a 
divulgação dos 
resultados do 

controle 
externo. 

---------- 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(26) Realizar estudo-diagnóstico do quadro de pessoal. 

P
es

so
as

  e
 

In
ov

aç
ão

 

Implantar novo 
modelo de 
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pessoas. 

- 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). No 1º trimestre de 2012, foi apresentada proposta 
técnico-financeira. O Relatório de Avaliação Técnico-Financeira foi enviado ao BIRD em 03/04/2012 para não objeção, o que ocorreu em 
04/04/2012. Assim, no dia 13/04/2012, o resultado da seleção foi homologado, sendo encaminhado o contrato negociado e rubricado para o 
Banco em 18/04/2012 para sua não objeção, sendo este firmado no dia 02/05/2012 e publicado em 10/05/2012. A primeira reunião presencial 
da empresa consultora com a equipe do Projeto se deu em 23/05/2012. 
- Realização de reunião sobre o diagnóstico da área de Gestão de Pessoas no TCE/BA realizada no dia 07/08/2012, na sala do Centro de 
Treinamento e Estudos Interdisciplinares para o Controle Externo (CEICE). Os consultores contratados da Quântica, Empresa de Consultoria 
e Serviços apresentaram ao Presidente deste Tribunal, Cons. Zilton Rocha, e a uma equipe de coordenadores, gerentes e assessores, um breve 
cenário do quadro de pessoal do TCE/BA. No contexto desta atividade, faz-se relevante destacar a realização de uma pesquisa de clima 
organizacional, na qual foram recebidas respostas de 353 servidores, de um total de 596 senhas distribuídas, representando 59,23% de 
participação. 
- Apresentação da Pesquisa de Clima Organizacional aos servidores do TCE/BA. Foi apresentado aos servidores do TCE/BA, no dia 
15/10/2012, o resultado da Pesquisa de Clima Organizacional realizada pela Quântica – Consultoria Organizacional. Na oportunidade, o 
consultor Ney Pereira Ville fez a análise da estrutura organizacional e apresentou o diagnóstico do Modelo de Gestão de Pessoas, ambos 
voltados para a Atividade Auditorial.  
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(26) Realizar estudo-diagnóstico do quadro de pessoal. 
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- Realização de debate sobre Gestão de Pessoas com o TCU. O Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas da União (TCU), 
Fernando Silveira Camargo, em 30/07/2012, realizou visita técnica ao TCE/BA. Na oportunidade, apresentou o “Projeto de Trajetória 
Profissional”, que se encontra em fase de estudos no TCU. O encontro serviu, principalmente, para ouvir as experiências de sucesso na 
gestão de pessoal do TCU, buscando caminhos para uma adequação à realidade da Corte de Contas baiana, que passa por um processo de 
reestruturação administrativa. 
- Projeto de ampliação do uso do Sistema de Gestão Administrativa pelo TCE/BA. No 4º trimestre de 2012, foram iniciados os trabalhos 
de mapeamento de dados de licença prêmio e funções para serem migrados, em 2013, de um antigo sistema utilizado pelo Tribunal, para o 
atual Sistema de Gestão Administrativa do TCE/BA. 
- Projeto de atualização cadastral dos servidores. Com o objetivo de atualizar e completar as informações cadastrais dos servidores e 
facilitar o acesso e a alteração de perfil nos Sistemas Corporativos do TCE/BA, foi iniciado, no 4º trimestre de 2012, o projeto de 
implementação de solução que permitirá ao próprio servidor a atualização de seus dados cadastrais. Essa solução será disponibilizada no 
Portal do Tribunal, dentro do “Espaço Servidor”, e poderá ser acessada mediante autenticação do servidor no Portal. Foram realizadas 
reuniões com a Diretoria Administrativa e Financeira (DIRAF) e a Gerência de Recursos Humanos (GRH) para levantamento dos requisitos 
e o módulo de atualização cadastral já foi completamente homologado, com previsão de implantação na 1ª quinzena de janeiro/2013. 
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(27) Mapear competências organizacionais e profissionais. 
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pessoas. 

- Realização, no 4º trimestre de 2010, de Monitoramento do Plano de Ação da Auditoria de Gestão de Pessoal realizada em 2009 pela 
AUDIT. 
- Execução pela AUDIT, no 4º 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 verificar a 
adequação dessas políticas ao Plano Estratégico do TCE/BA (2010-2013). 
- Início do processo para a disponibilização dos prontuários dos servidores na intranet. No 1º trimestre de 2012, foram realizadas 
reuniões técnicas do CEDASC com a Gerência de Arquivo e Microfilmagem (GEARQ) do Tribunal, com o intuito de levantar e documentar 
os requisitos para definição da melhor solução tecnológica, a fim de disponibilizar a consulta dos prontuários dos servidores na intranet. Em 
tal levantamento, verificou-se a necessidade de atualização da atual ferramenta utilizada para indexação e consulta de documentos 
digitalizados e mantidos na GEARQ. Assim, estão sendo prospectadas, no mercado especializado, novas soluções para melhorar a 
disponibilização de tal serviço para os servidores do TCE/BA.  
- Continuação do projeto de melhoria do uso do Sistema de Recursos Humanos do TCE/BA contemplando, no 3º trimestre de 2012: 
implantação de nova versão do Sistema com a correção das certidões que envolvem tempo de serviço, contemplando os dados migrados do 
sistema legado; e o desenvolvimento de relatórios de previsão de férias e previsão de licença-prêmio. 
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Objetivos 

Estratégicos 
Diretrizes/Principais Ações 

(28) 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. 
(29) Promover concurso público para preenchimento de vagas existentes. 

---------- 

(30) Aprimorar a Sistemática da Avaliação de Desempenho (gestão meritocrática). 
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---------- 
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Objetivos 

Estratégicos 
Diretrizes/Principais Ações 

(31) 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 a 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 específicos sobre aspectos críticos da auditoria em obras rodoviárias e de saneamento. Atendeu a um total de 19 
profissionais, incluindo servidores do TCE/BA, do TCM/BA e da Auditoria Geral do Estado (AGE), tendo sido financiado 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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competências 
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- Realização de Oficinas de Desenvolvimento Gerencial, objetivando propiciar oportunidades de desenvolvimento profissional 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, em 2011, objetivando capacitar esses servidores, responsáveis pelo desenvolvimento e monitoramento do 
planejamento estratégico, planejamento operacional e projetos especiais.  
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(31) Alinhar política de capacitação de pessoas com os objetivos estratégicos. 
- 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. No 1º trimestre de 2012, foram treinados 35 servidores, distribuídos em três turmas. O treinamento foi realizado em parceria com o 
Comitê Gestor do Sistema e com o CEDASC. 
- 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 profissionais 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. 

P
es

so
as

  e
 

In
ov

aç
ão

 

Desenvolver 
competências 
profissionais e 

gerenciais. 
 

- 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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Objetivos 
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(31) Alinhar política de capacitação de pessoas com os objetivos estratégicos. 
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- Treinamento no ZWCAD.  O curso teve por objetivo capacitar engenheiros e arquitetos para utilização do ZWCAD 2D como ferramenta 
auxiliar nas auditorias de obras, proporcionando o desenvolvimento das habilidades necessárias para utilização de seus recursos. Foram 
inscritos 16 servidores, sendo que 14 concluíram o treinamento. 
- Realização do Curso de Auditoria de Detecção de Fraudes com Ênfase no Setor Público, com o objetivo de proporcionar aos treinandos 
o desenvolvimento de expertise para a detecção de fraudes e desvios na execução de contratos e convênios, na aquisição de bens e serviços e 
na realização de pagamentos. O curso teve a participação de 30 servidores, sendo 20 do TCE/BA e 10 de outros órgãos, assim distribuídos: 2 
servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 2 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 1 do Tribunal de Contas 
do Estado do Tocantins, 2 da Controladoria Geral da União e 3 servidores da Auditoria da Polícia Militar da Bahia. 
- Implementação do Projeto Novos Saberes. O Projeto, inscrito no Plano Operacional, integra as ações de educação corporativa no âmbito 
deste TCE, com o objetivo de propiciar um espaço para a disseminação e o debate sobre temas da atualidade, favorecendo a reflexão acerca 
da contemporaneidade. Tem como marca a pluralidade no escopo temático e a diversidade na estratégia metodológica para abordagem dos 
assuntos. A primeira edição do projeto mobilizou 29 servidores para a palestra “Faça seu dinheiro trabalhar por você”, proferida pelo 
engenheiro e consultor financeiro Gionanni Floridia. A segunda edição do projeto mobilizou 20 servidores para a palestra “Língua e 
Linguagem – da Gramática da Infância ao Mundo do Trabalho”, proferida pelo jornalista Marcos Navarro, Assessor de Comunicação Social 
do TCE/BA, no Auditório Cons. Lafayette Pondé, na sede desta Corte de Contas, em 29/11/2012. 
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- Realização do Curso de Atualização em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no período de 20 a 24/08/2012. O curso teve como 
objetivo proporcionar aos treinandos o conhecimento das mudanças que ocorreram na Contabilidade aplicada ao Setor Público, evidenciando 
uma visão prática referente aos aspectos patrimoniais, ao plano de contas e às demonstrações contábeis. Foram inscritos no curso 31 
servidores das Coordenadorias de Controle Externo (CCEs). No 4º trimestre de 2012, foi capacitada a segunda turma do Curso, com a 
participação de 25 servidores, sendo: 22 das Coordenadorias de Controle Externo (CCEs); 1 da Assessoria Técnico-Jurídica (ATEJ); e 2 do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA). 
- Realização do Curso de Auditoria Operacional Avançada com Ênfase na Avaliação de Políticas Públicas, nos períodos de 20 a 
24/08/2012 (Módulo I) e de 10 a 14/09/2012 (Módulo II).  O curso teve como objetivo oportunizar aos treinandos o aprofundamento dos 
conhecimentos sobre princípios e práticas da auditoria operacional avançada com ênfase na avaliação de políticas públicas. Foram inscritos 
no curso 35 servidores, sendo 2 do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO), 2 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 
(TCE/PE), 1 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) e 1 do Tribunal de Contas do Estado de Amazonas (TCE/AM). O 
curso está sendo realizado desde agosto/2012, distribuído em 6 Módulos. No 3º trimestre/2012, foram realizados os Módulos I e II. No 4º 
trimestre/2012, foram ministrados os Módulos III (Planejamento e Execução de Políticas Públicas), IV (Análise de Políticas Públicas e 
Avaliação de Programas Governamentais) , V (Métodos e Técnicas de Avaliação de Programas) e VI (Indicadores de Desempenho). 
- Treinamento em Sistema Mirante. Realizado em parceria com o Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria 
(CEDASC), foram treinadas 2 turmas, com um total de 21 servidores das CCEs, em outubro de 2012. Foram treinadas, também, 2 turmas 
com 17 servidores da Auditoria Geral do Estado (AGE)/Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ), em dezembro de 2012. 
- Curso de Prestação de Contas de Convênios Administrativos. Realizado em parceria com o Ministério Público de Contas 
(MPC), o Curso foi ministrado pelo Chefe de Gabinete do MPC, contando com a participação, no último dia, dos Procuradores do 
MPC do TCE/BA. Participaram do treinamento 36 servidores que atuam nas CCEs, de 12 a 14/11/2012. 
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- Capacitação, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), de: 1 servidor no curso de Formación a Distancia em Etica y Responsabilidad 
em el Servicio Publico, de 27/08 a 30/11/2012, com 80h; 1 servidor no curso de Aperfeiçoamento em Fiscalização do FUNDEB, de 
01/10/2012 a 21/10/2012, com 20h; e 2 servidores no curso de Auditoria Governamental, de 01/10/2012 a 31/11/2012, com 80 h. 
- Capacitação, no 3º trimestre de 2012, de servidores lotados na Gerência de Auditoria em Tecnologia da Informação (GATI) em Auditoria 
Governamental e em uma ferramenta de visualização de associações, reonhecida por órgãos de inteligência. 
- Participação de servidor da GATI no 13º Fórum Internacional de Software Livre (FISL), onde foram obtidas informações sobre soluções 
de Business Intelligence baseadas em software livre. 
- 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 4º trimestre de 2011, estavam em vigor cinco bolsas de estudos, sendo três de 
especialização (Direito Previdenciário, com dois beneficiados; MBA em Auditoria, Controladoria e Gestão Financeira, com um beneficiado), 
uma de mestrado (Políticas Sociais e Cidadania) e uma de graduação (Psicologia). No período de 19 a 26/03/2012, foram abertas as 
inscrições para o Programa de Incentivo à Educação Superior, instituído pelo Ato n.º 085, de 22/03/2006. Cumprida a fase de inscrição, 
chegaram à Gerência de Desenvolvimento de Aperfeiçoamento Profissional (GEDAP) solicitações tanto para Graduação quanto para a Pós-
Graduação. Seguindo o trâmite, o expediente foi encaminhado à Presidência, visando a apreciação final e, se for o caso, posterior autorização 
da concessão das bolsas de estudo. No 1º semestre de 2012, encontravam-se em vigência duas bolsas de estudos, sendo uma de graduação 
(em Psicologia) e uma de especialização (em Direito Previdenciário). No 3º trimestre de 2012, encontravam-se em vigência quatro bolsas de 
estudos, sendo uma de graduação (em Psicologia) e três de especialização (duas em Direito Previdenciário e uma de MBA em Auditoria, 
Controladoria e Gestão Financeira). No 4º trimestre de 2012, encontravam-se em vigência cinco bolsas de estudos, sendo uma de graduação 
(em Psicologia) e quatro de especialização (duas em Direito Previdenciário, uma de MBA em Auditoria, Controladoria e Gestão Financeira e 
uma em MBA em Gerenciamento de Projetos). 
- Celebração do Convênio n.º 02/2012, em 22/05/2012, objetivando incluir dois servidores em curso promovido pela Procuradoria Geral 
do Estado (PGE), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), sobre Direito de Infraestrutura Pública e Inclusão Social – 
Novas Tendências e Mecanismos para o Desenvolvimento. O curso se estenderá até 2014. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(31) Alinhar política de capacitação de pessoas com os objetivos estratégicos. 
- 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 de 2010 a 2012  

EVENTO INSTITUIÇÃO PROMOTORA 
EXERCÍCIO DE 2010 

Seminário PPP Américas 2010 “As Parcerias Públicas e Privadas (PPP) no Brasil e 
América Latina: Desafios 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 Oficina 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) 
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Desenvolver 
competências 
profissionais e 

gerenciais. 
 

III Congresso Brasileiro de Direito Público Instituto Brasileiro de Direito Público (IBDP)  
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

EXERCÍCIO DE 2011 
EVENTO INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

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 Consultoria e Treinamento Ltda. (CONSULTRE) 
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 

EXERCÍCIO DE 2012 
Treinamento Fiduciário Banco Mundial Banco Mundial 

Workshop Acompanhamento de Concessões/PPPs: Gestão e Auditoria de Contratos 
Secretaria da Fazenda, World Bank Institute - International Finance Corporation
(IFC) e a Agência de Fomento do Estado da bahia (DESENBAHIA ) 

16º Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria  
Associação Brasileira de Ouvidoria – Secção Santa Catarina  e a OMD  Soluções 
para Ouvidorias 

Contratações Específicas – Aspectos Polêmicos e Controvertidos JAM Jurídica Editoração e Eventos Ltda. 
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Desenvolver 
competências 
profissionais e 

gerenciais. 
 

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

Diretrizes/Principais Ações 

EXERCÍCIO DE 2012 (continuação) 
EVENTO INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

II Congresso Nacional de Gestão Pública (CONAGESP) Academia Nacional de Gestão Pública 
Curso Completo de Capacitação  em  Pregão Presencial e Pregão  Eletrônico Vianna & Consultores Associados Ltda. 
Curso  de Fitoterapia  Funcional Avançada VP – Consultoria  Nutricional 
Gestão de Documentos Públicos Consultoria e Treinamento Ltda. (CONSULTRE) 
V  Seminário de Informação e Documentação Jurídica Contempory Informática Ltda. 
XII Congresso Brasileiro de Direito do Estado Instituto  Brasileiro de Direito Público (IBDP) 
I Encontro Nacional de Auditores de TI Instituto Plácido Castelo (IPC) 
VII Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos Project Management Institute (PMI) 

Seminário   “Os Tribunais  de Contas e a Lei de Acesso à Informação” 
Instituto Rui Barbosa (IRB)/Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
(ATRICON) 

Formação de Multiplicadores  em Contabilidade Aplicada ao Setor Público e 
Demonstrativos Fiscais – Regional 

Escola  de Administração Fazendária (ESAF) 

Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas Instituto  Brasileiro de Auditoria de Obras  Públicas (IBRAOP) 
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Desenvolver 
competências 
profissionais e 

gerenciais. 
 

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

Diretrizes/Principais Ações 

EXERCÍCIO DE 2012 (continuação) 
EVENTO INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Responsabilização de Agentes Públicos e Privados perante  os Tribunais de Contas, sob a 
Ótica do Auditor  e do Auditado  

JAM Jurídica Editoração e Eventos Ltda. 

Curso de Redação Oficial  Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB) 
1º Seminário Nacional de Redes Sociais e e-Gov para a Administração Pública Centro de Estudos Temáticos de Administração Pública (CETEM) 
3º Congresso de Gestão Pública – Gestão Estratégica de Pessoas e Inteligência Pública JML – Consultoria e Eventos 
O TCU sob a Ótica do seu Novo Regimento Interno CVI – Cursos e Treinamentos Empresariais Ltda. 
VIII Fórum Brasileiro  de Controle da Administração Pública e Fórum de Direito da 
Economia  e Contratos Públicos 

Fórum Cultural Organização de Eventos Ltda. 

Capacitação em Parcerias Público-Privadas (PPPs) Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE) 

Encontro sobre Atividades de Inteligência de Controle Externo 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (ATRICON); 
 Insituto Rui Barbosa  (IRB); 
 Tribunal de Contas da União (TCU) 

VIII Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais    Instituto Brasileiro  de Direito Público (IBDP) 
2º Encontro Nacional do Grupo Temático de Atos de Pessoal (GAP) no âmbito dos 
Tribunais de Contas dos Estados 

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

Capacitación  en  el Marcode Evaluación del Desempeño de las EFS 
Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS) 
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Desenvolver 
competências 
profissionais e 

gerenciais. 
 

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

Diretrizes/Principais Ações 

EXERCÍCIO DE 2012 (continuação) 
EVENTO INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

3º Encontro Técnico de Educação Corporativa dos TCs: Impacto das Ações das Unidades 
de Educação Corporativa  nos Resultados Institucionais dos Tribunais de Contas  

Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR)/Grupo de Educação Corporativa 
(GEC)/PROMOEX 

Contratos Administrativos – Rescisão e Aplicação de Penalidades Editora Casa 10 Ltda. 
Encontro Técnico Nacional “Os Desafios do Controle em Rede e os Riscos na Copa Do 
Mundo de 2014” 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) 

Seminário “Controle das   Políticas   de Acessibilidade” Tribunal de Contas da União (TCU) 
I Congresso Internacional de Direito do Estado Instituto Brasileiro  de Direito Público (IBDP) 

Gestão em Protocolo e Cerimonial – Curso de Aperfeiçoamento 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Comunicação, Capacitação Profissional 
e Empresarial (IBRADEP) 

Curso de Redação Oficial Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB) 
1ª Jornada de Ouvidores e Ouvidorias Públicas Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região  
Visita  Técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC)  e  V Fórum  
Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de Contas                                                                                  

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

P
es

so
as

  e
 

In
ov

aç
ão

 

 
Desenvolver 
competências 
profissionais e 

gerenciais. 
 

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

Diretrizes/Principais Ações 

EXERCÍCIO DE 2012 (continuação) 
EVENTO INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Redação Oficial e o Novo Acordo Ortográfico Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB) 
Encontro Nacional sobre Transparência e Controle Social: Perspectivas e Desafios Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) 
JurisTCs – I Encontro Jurisprudência nos Tribunais  de Contas   Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR)  
2° Encontro sobre o Módulo de Controle Externo do Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 

Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desenvolvimento da 
Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

XVI Congresso Internacional de Odontologia da Bahia Associação Brasileira de Odontologia (ABO) 

Gestão em Protocolo e Cerimonial  - Curso de Aperfeiçoamento 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Comunicação, Capacitação Profissional 
e Empresarial (IBRADEP) 

II Oficina de Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos 
Instituto Serzedello Corrêa (ISC)/ 
Tribunal de Contas da União (TCU); 
PROMOEX 

III Encontro Nacional dos Tribunais de Contas  
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON);  
Instituto Rui Barbosa (IRB/);  
Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE/MS) 

XXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo  Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) 
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competências 
profissionais e 

gerenciais. 
 

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

Diretrizes/Principais Ações 

EXERCÍCIO DE 2012 (continuação) 
EVENTO INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Processo nos Tribunais de Contas  - Acusação, Defesa, Julgamento e Recursos JAM Jurídica Editoração e Eventos Ltda. 
Redação Oficial e o Novo Acordo Ortográfico Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB) 
2º Encontro Nacional sobre Execução das Decisões dos Tribunais de Contas Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena 
Reunião Técnica do Grupo de Educação Corporativa PROMOEX/IRB Instituto Rui Barbosa (IRB) 
V Congresso Brasileiro de Controle Público  Instituto Brasileiro de Direito Público (IBDP) 
I Workshop sobre Protocolo e Cerimonial na Organização de Eventos/Integração entre 
as Fases  

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Comunicação, Capacitação Profissional 
e Empresarial  (IBRADEP) 
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Desenvolver 
competências 
profissionais e 

gerenciais. 
 

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

Diretrizes/Principais Ações 

(32) Consolidar o Sistema Integrado de Planejamento e Avaliação: alinhar Plano Estratégico, Diretrizes Anuais, Planos 
Operacionais Anuais e Avaliações de Desempenho. 
- Acompanhamento do Plano Estratégico 2010-2013 realizado a partir de 2011, mas de forma cumulativa, compreendendo as ações 
implementadas pelo TCE/BA desde o exercício de 2010 até o momento atual (3º trimestre de 2012). 
- Elaboração das Diretrizes do TCE/BA para o biênio 2012-2013. A Presidência do TCE/BA realizou, a partir de janeiro de 2012, uma série de 
encontros com os servidores da Casa com o propósito de discutir as linhas gerais que nortearão a gestão do biênio 2012-2013. Os encontros foram 
realizados de forma setorial, com vistas a possibilitar uma interlocução mais objetiva e direta com cada área estratégica do Tribunal. No dia 
24/01/2012, no Auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), o Presidente do TCE/BA, Cons. Zilton Rocha, reuniu-se com cerca de 300 
servidores da atividade controladora, momento em que enfatizou a necessidade de otimizar a gestão de pessoas, de fortalecer a comunicação com o 
público interno e externo, bem como de promover uma maior divulgação das ações do TCE/BA junto à sociedade. De forma sequencial e 
complementar, foram realizados encontros do Presidente e sua equipe com as Coordenadorias de Controle Externo (iniciando-se as oficinas de 
Trilhas de Auditoria, que subsidiarão o planejamento das auditorias) e com os servidores vinculados à Secretaria Geral, à Diretoria Administrativa e 
Financeira, à Superintendência Técnica, ao Centro de Treinamento e Estudos Interdisciplinares para o Controle Externo, à Coordenadoria de 
Projetos Especiais, à Ouvidoria, à Assessoria Técnico-Jurídica, à Assessoria de Comunicação, à Corregedoria, ao Ministério Público Especial e ao 
CEDASC.  

P
es

so
as

  e
 

In
ov

aç
ão

 

Desenvolver 
cultura 

orientada a 
resultados. - Implementação de ações visando à consolidação do Plano Operacional Anual, referente ao exercício de 2012, contemplando as metas 

consignadas por todas as unidades do TCE/BA e do CEDASC no Sistema de Gerenciamento da Programação (SGP), conforme as diretrizes 
estabelecidas no Plano de Diretrizes, aprovado mediante a Resolução n.º 092/2011. 
- Aprovação da Resolução n.º 038/2012, de 26/06/2012, sobre o Plano Operacional do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) e do 
Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para a Auditoria (CEDASC), para o exercício de 2012. 
- Monitoramento de metas do Plano Operacional Anual, referente ao exercício de 2012 para as unidades do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
(TCE/BA) e do Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria (CEDASC), com a elaboração do “Relatório de 
Monitoramento”, referente ao 1º semestre de 2012. 
- Aprovação da Resolução n.º 082/2012, de 30/10/2012, sobre o Plano de Diretrizes do Tribunal de Contas do Estado da Bahia para o 
exercício de 2013. 
- Implementação de ações, no 4º trimestre de 2012, visando à consolidação do Plano Operacional Anual, referente ao exercício de 2013, das 
unidades do TCE/BA e do CEDASC. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(32) Consolidar o Sistema Integrado de Planejamento e Avaliação: alinhar Plano Estratégico, Diretrizes Anuais, Planos 
Operacionais Anuais e Avaliações de Desempenho. 
- 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 de Avaliação Institucional (SIAV). 
- Realização do processo de avaliação de desempenho institucional e das equipes de trabalho, a partir do alcance das metas das unidades do 
TCE/BA e do CEDASC, estabelecidas no Plano Operacional Anual para o exercício de 2011 e suas respectivas alterações; 
- Realização do processo de avaliação de desempenho individual dos servidores do TCE/BA e do CEDASC, referente ao exercício de 2011, 
com a utilização do Sistema de Avaliação Institucional (SIAV). 
- Início da elaboração do relatório consolidado da avaliação de desempenho institucional, da equipe de trabalho e individual do exercício de 
2011, com apuração dos pontos de produtividade para efeito de pagamento da parcela variável pelo exercício do controle externo, devida a 
partir de abril de 2012. 
(33) Realizar diagnóstico organizacional. 
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Desenvolver 
cultura 

orientada a 
resultados. 

 
---------- 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(34) Desenvolver política de redução de gastos. 

O
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Racionalizar e 
otimizar a 

utilização de 
recursos. 

- 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. No 1º trimestre de 2012, o 
resultado desse trabalho foi encaminhado à Presidência do TCE/BA que, determinou ao CEDASC e à Diretoria Administrativa e Financeira (DIRAF), a ampliação 
dos estudos, no sentido de se promover uma redistribuição física dos equipamentos de impressão, considerando o quantitativo de servidores, por unidade técnica e 
administrativa, natureza dos trabalhos e volume de impressões. Nesse sentido, o CEDASC realizou internamente a redistribuição e a diminuição do quantitativo 
desses equipamentos em seus diversos setores, resultando na redução das impressoras instaladas de 10 para 5, sem prejuízo para as atividades da Autarquia. 
- 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.  
- Início do projeto de implantação do sistema de gestão de diárias. No 2º trimestre de 2012, foram realizadas reuniões para entendimento do fluxo completo de 
gestão de diárias, da  solicitação pela Unidade até a comprovação pelo servidor. Foram produzidos os casos de uso com a especificação e regras de negócio de cada 
fase do fluxo de diárias, objetivando o desenvolvimento de sistema com o objetivo de automatizar o processo de solicitação, processamento e comprovação de 
diárias. 
- 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, especificação dos serviços etc. 
- Acompanhamento de processos licitatórios, objetivando que fossem sempre contratadas as empresas que apresentassem os melhores preços, em conformidade 
com as especificações 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. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Diretrizes/Principais Ações 

(35) Implantar Sistema de Gestão de Custos. Racionalizar e 
otimizar a 

utilização de 
recursos. 

---------- 

Diretrizes/Principais Ações 
(36) 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 final 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.  
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Alinhar a 
estrutura à 

estratégia da 
Organização. 

- Acompanhamento da implementação do Plano Estratégico 2010-2013, com apresentação de documentos específicos 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 reflita, 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 definitiva 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 configurados 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 confiabilidade e a 
disponibilidade no acesso às informações. No 4º trimestre de 2012, foi realizada a aquisição de solução de armazenamento de dados e de 
cópia de segurança. A aquisição dessa solução visou ampliar a capacidade de armazenamento e dar maior segurança às cópias de segurança 
(backups) das informações do TCE/BA. Os equipamentos foram entregues no mês de novembro/2012. Previamente, foi realizado um 
treinamento com a equipe técnica do CEDASC responsável pela administração da solução. Os equipamentos encontram-se em fase final de 
testes.  
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- 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 fiação, distribuídos pelos quatros pavimentos das instalações físicas do 
Tribunal e os servidores de rede, assim como de software específico 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 (fibras óticas e cabeamento) 
atendam aos requisitos técnicos para a melhoria do desempenho da rede. 
- Ampliação de capacidade do dispositivo de conexão de rede. Na época de sua aquisição, o dispositivo de conexão de grandes redes 
(switch core) foi especificado de forma a ser possível a instalação de placas de expansão adicionais, em caso de necessidade de ampliação do 
número de conexões. Visando ampliar a capacidade operacional da rede do TCE/BA, bem como preparar a infraestrutura do datacenter para 
a instalação dos novos equipamentos (rede sem fio e storages de backup), tornou-se necessário realizar  a ampliação do switch core, através 
da aquisição de novos componentes por processo licitatório. A ampliação foi concluída no final do 4º trimestre de 2012. 
- Aquisição de solução de rede sem fio. Dando continuidade ao processo de modernização da rede do TCE/BA, iniciado em 2011, foi 
concluída a elaboração de Termo de Referência para aquisição de solução de rede sem fio, incluindo equipamentos, software de 
gerenciamento e treinamento na administração do ambiente. A licitação foi realizada em setembro/2012 e homologada no início de 
outubro/2012. No período, foi instalada a infraestrutura de pontos lógicos, possibilitando a ligação dos pontos de acesso nos quatro 
pavimentos do TCE/BA que terão cobertura de sinal da rede sem fio. 
- Implementação, utilizando o software especilizado, um laboratório virtual que permitirá a verificação automática de cópias de 
segurança. Além disso, foi implementada a funcionalidade que torna possível a realização de testes de atualização de sistemas de maneira 
isolada do ambiente de produção, utilizando para isso laboratórios virtuais montados com cópias de segurança já realizadas anteriormente.  



  

 

 

TCE 
  Acompanhamento do Plano Estratégico 2010-2013:Ações de 2010 a 2012. 

 

 
 

                                                                          TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA  

    

80 

 
Objetivos 

Estratégicos 
Diretrizes/Principais Ações 

(36) Promover o alinhamento da estrutura organizacional com os objetivos estratégicos. 
- Realização, no biênio 2010-2011, de investimentos em infraestrutura de tecnologia da informação, a fim 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). 
- Desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Frotas. No 4º trimestre de 2012, foi iniciado o desenvolvimento do Sistema de 
Gerenciamento de Frotas (SISFrota) do TCE/BA, que permitirá uma gestão automatizada das despesas de abastecimento e manutenção 
dos veículos pertencentes à frota do Tribunal, além do armazenamento de informações sobre esses veículos, motoristas e contratos de 
fornecimento de combustível.  
- 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).   
(37) Reestruturar a área responsável por gestão de pessoas. 

---------- 
(38) Rever o funcionamento e composição do Comitê de Auditoria. 
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