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As melhorias  posteriores  à  data  das  inativações  deverão  ser  incorporadas aos
proventos da inatividade, independentemente de nova decisão deste Tribunal. 

Salvador, 31 de Janeiro de 2019

Inaldo da Paixão Santos Araújo
Conselheiro Relator 

Tomei conhecimento

Erika de Oliveira Almeida 
Representante do Ministério Público de Contas

ATOS ADMINISTRATIVOS

PRESIDÊNCIA

ATO CONJUNTO Nº 001, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2019.

O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO  DA BAHIA  e  o
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO a necessidade de elaborar e implementar um plano de logística
sustentável no âmbito dos tribunais de contas;

CONSIDERANDO que essa ação deve se encontrar suportada em instrumento de
planejamento  e  gestão  socioambiental  estratégica,  alinhada  aos  preceitos  e
determinações presentes nos normativos que regem as ações de sustentabilidade
na administração pública;

RESOLVEM constituir  uma Comissão Mista  Permanente  de  Desenvolvimento  e
Sustentabilidade,  integrada  pelos  servidores  do  TCE,  JORGE  QUEIROZ
FELIZOLA, CRISTIANO PEREIRA RODRIGUES, FERNANDO LIBÓRIO ANTUNES
TEIXEIRA e VALTER LUZ ALMEIDA e pela servidora do TCM, MANUELA TOBIO
CLARO para,  sob a presidência do primeiro, adotar  providências no sentido de
implementar ações para o desenvolvimento sustentável, com ênfase na otimização
da  eficiência  da  atividade  pública,  na  promoção  e  na  preservação  do  meio
ambiente.

FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO
Conselheiro-Presidente do TCM

GILDÁSIO PENEDO FILHO
Conselheiro-Presidente do TCE

ESCOLA DE CONTAS

EDITAL DO CONSELHO EDITORIAL N.º 01/2018 *

O PRESIDENTE DO CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA GESTÃO PÚBLICA E
CONTROLE,  em conformidade com o disposto  na  Resolução nº  25,  de  16 de
março  de  2017,  especialmente  no  seu  art.  6º,  torna  pública  a  chamada  para
submissão  de  artigos  elaborados  pelos  alunos  concluintes  do  Curso  de
Especialização em Controle Externo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado
da  Bahia  (TCE/BA),  em  parceria  com  a  Universidade  Católica  do  Salvador
(UCSAL), no exercício de 2017, e apresentados como requisito obrigatório para
efeito  da  conclusão  do  referido  Curso  e  obtenção  do  respectivo  Título  de
Especialista, com vistas à sua publicação na Revista Gestão Pública e Controle, v.
1 n. 7, 2019, ISSN 1809-8878, observadas as disposições do presente Edital.

1 DA PARTICIPAÇÃO

1.1 A presente seleção é direcionada, exclusivamente, aos trabalhos elaborados e
apresentados pelos alunos concluintes do Curso de Especialização em Controle
Externo  realizado  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Bahia  (TCE/BA),  em
parceria com a Universidade Católica do Salvador (UCSAL), no exercício de 2017,
para efeito da obtenção do respectivo Título de Especialista.
1.2  Os trabalhos de conclusão do Curso deverão ser  adaptados,  com vistas  à
observância das normas do presente Edital.
1.3  Os  trabalhos  deverão  ser  concisos  e  consistentes  no  estilo,  cujas  ideias,
conceitos  emitidos  e  veracidade  das  informações  serão  de  responsabilidade
exclusiva dos respectivos autores.
1.4  Os  trabalhos  para  publicação  na  revista  deverão  ser,  preferencialmente,
inéditos.  Os  textos  já  divulgados  em  eventos  anteriores  deverão  ter  essa
informação explicitada quando da submissão.

2 DO TEMA

2.1 Os artigos deverão representar contribuição importante para o desenvolvimento
do  conhecimento  e  das  boas  práticas  na  área  de  Controle  da  Administração
Pública,  para  a  efetividade  da  gestão  dos  recursos  públicos  e  das  políticas
governamentais, em benefício da sociedade.

3 DOS PRAZOS E NORMAS DE SUBMISSÃO

3.1 As submissões deverão ser encaminhadas até 11 de março de 2019, para o
endereço eletrônico, revistagpc@tce.ba.gov.br com a identificação do autor (nome,
endereço,  telefone,  e-mail,  qualificação  acadêmico-profissional  e  vinculação
institucional),  autorização  para  publicação,  declaração  assinada  pelo  autor  e
coautores, se existirem, informando que o artigo não caracteriza, no todo ou em
parte, plágio ou autoplágio, e currículo resumido do autor e coautores, se existirem.
3.2 A submissão de artigos implica aceitação de todas as disposições do presente
Edital pelo(s) autor(es).
3.3 Para ser submetido à avaliação o artigo deverá:
a) ser  digitado em Word,  fonte  Times New Roman,  tamanho 12,  espaçamento
simples  configuração  de  página:  margem superior  e  margem esquerda  -  3cm,
margem inferior e margem direita – 2cm, com, no máximo, 25 páginas, de acordo
com as normas da ABNT vigentes. Os textos que ultrapassem esse número de
páginas deverão ser submetidos à aprovação prévia do Núcleo Editorial;
b) ter o título do artigo digitado em fonte Times New Roman, tamanho 16;
c)  ter  o  resumo,  com  até  250  palavras,  em  português  e  língua  estrangeira,
acompanhado de palavras-chave, separadas por ponto;
d) as expressões em língua estrangeira deverão ser destacadas em itálico;
e) ter  as  citações  textuais,  com  até  três  linhas,  incorporadas  ao  parágrafo,
transcritas  entre  aspas,  acompanhadas do sobrenome do autor  da citação,  em
maiúscula, ano da publicação e número da página, entre parênteses, conforme a
norma da ABNT vigente;
f) ter as citações textuais, com mais de três linhas, utilizando-se recuo na margem
esquerda  de  4cm,  sem parágrafo,  fonte  10,  espaçamento  simples,  sem aspas,
terminando na margem direita do trabalho, conforme a norma da ABNT vigente;
g) apresentar tabelas, quadros, gráficos e figuras numerados na sequência em que
aparecem, sempre citados no texto, acompanhados por indicação clara da fonte e
conforme as normas vigentes;
h)  apresentar  as  referências  citadas  no  texto,  no  último  item  do  trabalho,
organizadas em ordem alfabética, segundo a norma da ABNT vigente.

4 DA ANÁLISE DOS TRABALHOS 

4.1 Quando da submissão do trabalho à avaliação da revista, não deverá haver
identificação autoral ao longo do corpo do texto. Somente após a avaliação final, o
texto será novamente identificado.
4.2 Os trabalhos serão submetidos à apreciação prévia do Conselho Editorial  e
aqueles  que  forem  considerados  adequados  aos  critérios  da  revista  serão
encaminhados  a,  no  mínimo,  dois  pareceristas  das  respectivas  áreas,  para
avaliação. A seleção dos trabalhos será feita pelo Conselho Editorial, com o auxílio
da Comissão da Revista.
4.3  Os  pareceristas  poderão  sugerir  modificações,  em  instrumento  próprio  de
avaliação de artigo e, neste caso, o texto reformulado voltará aos pareceristas para
avaliação final.
4.4  Neste  sistema  de  avaliação,  os  nomes  dos  autores  e  dos  pareceristas
permanecerão em sigilo.
4.5  Os  artigos  que  não  forem  aceitos  para  publicação  serão  devolvidos  aos
respectivos autores, com as informações dos pareceres recebidos.

5 DO RESULTADO

5.1 O resultado da seleção dos artigos será divulgado no site do Tribunal de Contas
do Estado da Bahia – TCE/BA, https://www.tce.ba.gov.br.

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Os autores e coautores, se existirem, dos trabalhos selecionados autorizam,
automaticamente, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, sem ônus, a editar,
publicar, reproduzir e divulgar, por meio de jornais, revistas, livros, televisão, rádio,
internet,  vídeo  ou  outro  recurso  audiovisual,  o  conteúdo  dos  trabalhos
selecionados, total ou parcialmente, em qualquer época e a seu critério.
6.2  Todos  os  autores  são  responsáveis  pela  autoria  e  conteúdo  do  trabalho
encaminhado, não cabendo qualquer responsabilidade aos realizadores do certame
por eventuais infringências aos direitos autorais de terceiros.
6.3  As  submissões  que  não  atenderem  ao  disposto  neste  Edital  serão
desclassificadas.
6.4 Eventuais dúvidas sobre o processo de inscrição poderão ser dirimidas pelo
endereço eletrônico revistagpc@tce.ba.gov.br .
6.5 As situações eventualmente não previstas neste Edital serão resolvidas pelo
Conselho Editorial observadas as disposições da Res. nº 025/2017.

Juraci Manoel de Carvalho
Auditor
Presidente do Conselho Editorial
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