
Plano de Comunicação da Ascom do TCE/BA para 2017 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 
    
Em cumprimento à Resolução nº 095, de 27 de maio de 2014, que dispõe sobre a  

Política de Comunicação Institucional do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

(TCE-BA), e ao Plano Estratégico 2014/2017 – Desenvolvendo a Organização, a 

Assessoria de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) 

apresenta o Plano de Comunicação que será posto em prática em 2017, visando, 

principalmente, ao objetivo estratégico de aproximar a Casa de Controle da  

sociedade, informando os cidadãos sobre a missão e as atribuições institucionais, 

além de fomentar a participação popular na administração pública e no controle 

social. O TCE/BA, por meio da Ascom, divulgará amplamente em seu Portal na 

internet, bem como em blogs, sites e jornais impressos, os seguintes programas de 

qualificação de gestores públicos e de aproximação com a sociedade que serão 

mantidos em 2017 por esta Corte de Contas, a saber: 

 

1.2 Caravana da Ouvidoria – Projeto itinerante que, nos últimos dois anos, 

alcançou 17 milhões de ouvintes na Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas, a 

Caravana da Ouvidoria cumprirá novos roteiros de visitas a rádios comerciais e 

comunitárias do interior baiano. Nas entrevistas às emissoras, a Ouvidoria da Corte 

de Contas distribuirá os seguintes produtos de comunicação aos radialistas e ouvintes: 

a “Versão Cidadã do Parecer Prévio sobre as Contas do Chefe do Poder Executivo em 

2014”; a cartilha “Heróis da Cidadania conhecem o TCE”, e a revista em quadrinhos 

“Você no Controle”. Em 2017, está prevista a ampliação de entrevistas em emissoras 

de rádio localizadas na Região Metropolitana de Salvador (RMS).  

 

1.3 TCE em Campo – Com o objetivo de qualificar e capacitar gestores públicos 

estaduais e municipais, o TCE em Campo será mantido não apenas como projeto 

itinerante, mas também por intermédio de videoconferências, nos 27 polos de 



retransmissão no interior do estado. O projeto tem ainda o propósito de orientar 

administradores públicos, estudantes e representantes da sociedade civil. 

 

1.4 Ouvidoria vai à escola – Fruto da parceria entre a Secretaria da Educação do 

Estado da Bahia (SEC) e o TCE/BA, o projeto tem como objetivo divulgar, por meio 

da Ouvidoria do Tribunal, a missão institucional do TCE/BA, convidar a comunidade 

estudantil a exercer o controle social e promover a orientação de alunos e professores 

visando à melhoria do ensino. Os já mencionados produtos de comunicação do 

Tribunal também são distribuídos durante as visitas às escolas da rede pública 

estadual e municipal.  

 

1.5 O TCE mais perto de você – Consiste em ministrar palestras para estudantes da 

rede pública e privada, nas quais representantes das gerências e da Presidência do 

TCE/BA falam da missão e das competências do Tribunal, dando destaque ao 

trabalho de auditoria desenvolvido pela Casa de Controle. 

 

1.6 Casa Aberta – Idealizado pela Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira 

Lapa (ECPL), o projeto Casa Aberta abre as portas do TCE/BA para que 

universitários e professores dos cursos de Direito e Contabilidade conheçam de perto 

como funciona a Casa de Controle. Após assistirem ao vídeo institucional “O TCE 

mais perto de você”, os estudantes acompanham a sessão plenária e recebem diversas 

informações sobre o julgamento das contas públicas.          

 

2. NOVOS PROJETOS DE COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA 2017 

 

2.1 Inclusão do TCE/BA nas redes sociais – Com o intuito de incentivar ainda mais 

o diálogo entre a Casa de Controle e a sociedade, o TCE/BA, por intermédio da 

Ascom e do Cedasc, lançará mão de canais de comunicação nas redes sociais, tais 

como o Facebook e o Twitter. A intenção é convidar os cidadãos a participar mais 

ativamente da fiscalização do recurso público, divulgando, além de notícias 



institucionais, a missão e os valores do TCE/BA.  

 

2.2 Fôlder da Ouvidoria do TCE – Elaborado pela Ascom do TCE/BA em 2016, o 

fôlder institucional “O TCE/BA quer ouvir você”, que divulga o papel da Ouvidoria 

do Tribunal, será distribuído durante as ações educativas e pedagógicas do Tribunal 

em escolas públicas e particulares, universidades e em quaisquer outros eventos de 

divulgação da Corte de Contas. O conteúdo do fôlder é um convite para que o 

cidadão se aproxime da instituição e ajude na fiscalização dos recursos públicos. 

 

2.3 Divulgação de Sumários Executivos – Como parte do trabalho realizado pelas 

Coordenadorias de Controle Externo do TCE/BA, a Ascom divulgará, por meio de 

matérias em sites e jornais, o trabalho auditorial relatado nos Sumários Executivos  

da Atenção Básica à Saúde / Programa Bahia Saudável; da Lei de Acesso à 

Informação e da Defensoria Pública do Estado, produzidos conjuntamente pela 

Ascom e pela Superintendência Técnica do Tribunal (Sutec). 

 

2.4 TCE Notícias (Canal Assembleia) – A TV Aberta do Canal Assembleia tem sido 

um meio promissor para divulgar informações sobre a administração pública. Nesse 

contexto, o TCE/BA aproveitará esse espaço para disseminar as ações do Tribunal no 

programa TCE Notícias, um bloco semanal de informações sobre a Corte de Contas, 

incluindo entrevistas com o presidente e os demais conselheiros. Uma pauta será 

elaborada previamente para definir os assuntos a serem tratados no programa.   

 

2.5 Criação e instalação de totens de localização – Com a finalidade de facilitar a 

localização e fornecer informações a servidores e demais cidadãos que frequentam o 

Centro Administrativo da Bahia (CAB), a Ascom desenvolverá um projeto de 

instalação de localizador digital, semelhante aos que os shopping centers utilizam 

para a indicação de lojas e outras unidades comerciais. Trata-se de um tipo de 

maquete digital na qual o usuário, com um simples toque na tela, poderá localizar-se 

e ter acesso a informações sobre todos os órgãos e secretarias do CAB. O 



equipamento será instalado no saguão de entrada do TCE/BA, no térreo do Edifício 

Conselheiro Joaquim Batista Neves. O mesmo totem vai dispor de conteúdo digital 

com um breve histórico da Corte de Contas baiana. 

 

Está prevista, ainda, a instalação de totens físicos de localização nos 32 pontos de 

ônibus situados no perímetro do CAB, a partir da ampliação do material gráfico que 

originou o mapa-fôlder “CAB em seu bolso”. O projeto gráfico dos totens de paradas 

de ônibus foi finalizado em 2016, no entanto o TCE/BA aguarda posição da 

Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia (Secom), que manifestou interesse 

em formar parceria com a Corte de Contas para viabilizar a instalação dos 

equipamentos em 2017.     

 

2.6 Visitas aos meios de comunicação (TVs, jornais, rádios e portais de notícias) -  

Visando estreitar o relacionamento com os meios de comunicação e fortalecer a 

parceria firmada com esses canais nos últimos quatro anos, o TCE/BA encerrará o 

quadriênio 2014/2017 cumprindo um roteiro de visitas aos profissionais das 

principais Tvs, jornais, rádios e sites da Região Metropolitana de Salvador (RMS). 

Durante as visitas, o presidente do TCE/BA, Inaldo da Paixão Santos Araújo, 

concederá entrevistas sobre temas relacionados aos controles externo, interno e 

social, combate à corrupção e ainda sobre os principais projetos desenvolvidos pela 

Casa de Contas e de Controle visando à aproximação com a sociedade.     

 

3. NOVOS PROJETOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA PARA 2017 

 

3.1 Relatórios semestrais de clipagem da Ascom – Com o objetivo de quantificar as 

notícias relacionadas ao TCE/BA divulgadas nos principais meios de comunicação do 

Estado da Bahia, a Ascom propõe a contratação de empresa que fará dois relatórios 

semestrais contendo as notícias veiculadas na mídia sobre o TCE/BA. O material será 

apresentado em meios impresso e digital, com critério de classificação de notícias em 

positivas, negativas e neutras.      



3.2 Apresentação dos produtos e práticas de comunicação do TCE/BA nas 

reuniões da Rede de Comunicação dos Tribunais de Contas – A reunião anual da 

Rede de Comunicação dos Tribunais de Contas, evento que congrega os 

coordenadores de comunicação dos TCs do Brasil, tem um foro profícuo de 

discussões sobre a comunicação dos TCs com a sociedade. Nesses eventos, a Ascom 

do TCE/BA participa ativamente do intercâmbio de experiências com outros TCs, 

além de apresentar os projetos desenvolvidos pela Corte de Contas baiana com o 

objetivo de se aproximar da sociedade. Para o ano de 2017, está prevista mais uma 

apresentação dos produtos de comunicação da Ascom à Rede de Comunicação, além 

da publicação de matéria sobre os assuntos debatidos na reunião.  

 

3.3 Elaboração de matérias de comportamento com servidores e estagiários – A 

Ascom do TCE/BA elaborou plano de divulgação de matérias de comportamento, 

tendo como fontes servidores e estagiários que tenham vivenciado experiências 

positivas envolvendo os temas saúde, educação e produtividade. O objetivo é difundir 

boas práticas a partir desses pilares, incentivando a força de trabalho na melhoria da 

qualidade de vida e da boa ambiência laboral.    

 

 

Antônio Marcos Cerqueira Navarro 

Gerente da Ascom TCE/BA 


