
  

  
Auditorias OperacionaisAuditorias Operacionais

Plano Plurianual
(PPA)

20152015 20202020



  

PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
PLANO PLURIANUAL - PPAPLANO PLURIANUAL - PPA

PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
PLANO PLURIANUAL - PPAPLANO PLURIANUAL - PPA

Diretrizes,
 objetivos e

 Metas da Adm
Pública, de forma

regionalizada
(Art. 165)

Orçamento fiscal e
e de investimentos
compatíveis com o
PPA(Art. 165, § 7º)

 Os Poderes 
manterão

 controle interno
para avaliar 

cumprimento de metas 
previstas no PPA

(Art. 74) 

Vedado investimento
 cuja execução

 ultrapasse um exercício
 financeiro ser iniciado
sem prévia inclusão no

PPA (Art. 167, § 1º)



  

PROGRAMAS
Indicadores

Compromissos
Metas 

Iniciativas

Define
Prioridades nos 

Programas

Ações Orçamentárias 
(PAOE)/Produto



  

COMPONENTES DO PPA 2020-2023COMPONENTES DO PPA 2020-2023
PROGRAMAS 

Ementa
Resultados pretendidos no quadriênio, consoante os desafios, as tendências e as oportunidades descritos na 
respectiva contextualização

INDICADORES
Permitem identificar e aferir aspectos relacionados ao Programa Temático, captando as consequências dos 

Compromissos cumpridos e auxiliando o monitoramento da evolução de uma determinada realidade.

COMPROMISSOS

 Componente do PPA associado 
ao Programa

Temático que descreve um 
objetivo setorial a ser cumprido 

por
meio da entrega de bens ou 

serviços 

META
Quadriênio

Componente do PPA 
associado ao Compromisso 
que expressa a medida do 
alcance do Compromisso, 

devendo ser territorializada e, 
quando pertinente, associada 
à proposta da Escuta Social

Valor de Alcance no PPA
Coerente com o objeto a ser medido e 

ordem de grandeza. 

Valor de Referência 
Valor apurado no Ano de Referência.

INICIATIVAS
Componente do PPA associado ao Compromisso que expressa as Ações 

de Governo

Fonte: Lei Estadual nº 14.172, de 06/11/2019 (alterada pela Lei nº 14.289 DE 07/01/2021) e Manual de Processo para
Elaboração do Plano Plurianual 2020-2023 – Versão 1.2 2020.



  

AUDITORIAS OPERACIONAIS
Programas e Ações Governamentais

AUDITORIAS OPERACIONAIS
Programas e Ações Governamentais

Programa Bahia Azul
Primeira abordagem 

a aspectos do PPA (2000-2003)

Programa Viver Melhor
Análise aspectos do PPA (2004-2007)

Auditoria Coordenada Ensino Médio (2013)
Análise local de aspectos do PPA (2012-2015)

Programas Criança e Adolescente e Proteção Social
Análise de aspectos do PPA (2012-2015)

Peças de Planejamento à Luz do Plano Estadual de Educação
Análise de aspectos do PPA (2016-2019)

 * ASPECTOS DO PPA *



  

 AUDITORIAS OPERACIONAIS 
ANÁLISE DE ASPECTOS DO PPA

 AUDITORIAS OPERACIONAIS 
ANÁLISE DE ASPECTOS DO PPA

?? PROBLEMA ??

Fragilidades no modelo teórico dos programas dos PPAs 

➢ Iniciativas e Metas de caráter genérico.
➢ Insuficiência e inadequação de indicadores de desempenho dos programas.
➢ Ausência de índice esperado para os Indicadores, comprometendo o 

dimensionamento dos esforços a serem realizados.

Fragilidade no acompanhamento, monitoramento, avaliação e 
accountability

➢ Ações Orçamentárias/LOA e respectivos produtos de caráter genérico com baixa 
transparência do bem ou serviço a ser ofertado.

➢ Inconsistências de resultados apresentados e baixa capacidade de accountability.

2000

2020



  



  



  

 AUDITORIAS OPERACIONAIS PPA
ABORDAGENS TCE-BA

 AUDITORIAS OPERACIONAIS PPA
ABORDAGENS TCE-BA

Projetos de Lei

PPA 2016-2019
* 2015 *

PPA 2020-2023
* 2019 * 

Sistemática de elaboração,
acompanhamento, 
monitoramento e

avaliação do 
PPA 2012-2015

e de elaboração do 
PPA 2016-2019

* 2015 *

Contas de Governo
Análise desempenho

Programas Saúde, Educação
e Segurança Pública

Peças de Planejamento à
Luz do PEE

* 2017 *

Processos de Contas Anuais
Desempenho das UJ

OPERACIONALIZAÇÃOPRODUTOPROCESSO

Fragilidades no modelo teórico dos programas do PPA

Fragilidade no acompanhamento, 
monitoramento, avaliação e 

accountability



  

 AOP ELABORAÇÃO, M&A PPA AOP ELABORAÇÃO, M&A PPA

PLANO PLURIANUAL
PPA

Auditoria Operacional
Sistemática de elaboração,

acompanhamento, 
monitoramento e

avaliação do 
PPA 2012-2015

e de elaboração do 
PPA 2016-2019

* 2015 *

Auditoria Operacional
Sistemática de elaboração,

acompanhamento, 
monitoramento e

avaliação do 
PPA 2012-2015

e de elaboração do 
PPA 2016-2019

* 2015 *

OPERACIONALIZAÇÃO
POLÍTICAS PÚBLICAS

PROCESSO

ACCOUNTABILITY

Oportunidades de
Melhoria



  

Planejamento e
Execução

2014 a jul/2015

 

Exame nas 
Contas

SEPLAN 
Análise

 implementação
 pendências

Monitoramento
2016
2018

Relatório
Ago 2015

Resolução nº 
038/2016

Acórdão nº 
02/2018

Resolução nº 
125/2019

Painel de Referência
Matriz de Achados

Painel de Referência
Matriz Planejamento

 AOP ELABORAÇÃO, M&A PPA



  

 AOP ELABORAÇÃO, M&A PPA
 OBJETIVO DA AUDITORIA

 AOP ELABORAÇÃO, M&A PPA
 OBJETIVO DA AUDITORIA

QUAL A CAUSA DO PROBLEMA???

Fragilidades no modelo teórico dos 
programas dos PPAs

Fragilidade no acompanhamento, 
monitoramento, avaliação e accountability

 Avaliar de que forma a sistemática de 
elaboração do PPA tem viabilizado a 
construção de um instrumento que 
efetivamente norteie a condução das ações 
das diversas setoriais/seccionais, com 
vistas ao alcance dos objetivos 
estratégicos definidos pelo Estado.

 Avaliar de que forma a sistemática de 
acompanhamento, monitoramento e 
avaliação do PPA oferece subsídios para a 
retroalimentação do processo e para 
identificação de desvios na execução dos 
programas, oferecendo condições para a 
validação dos resultados alcançados pelos 
programas de governo e para o exercício do 
controle social.



  

AOP ELABORAÇÃO, M&A PPA - RELATÓRIO

43 Recomendações

Governo do Estado, à SEPLAN 
e às Secretarias, Òrgãos e

 Entidades do Poder Executivo



  

AOP ELABORAÇÃO, M&A PPA - ACHADOS



  

AOP ELABORAÇÃO, M&A PPA - RELATÓRIO



  

AOP ELABORAÇÃO, M&A PPA - RELATÓRIO



  

AOP ELABORAÇÃO, M&A PPA - MONITORAMENTOAOP ELABORAÇÃO, M&A PPA - MONITORAMENTO

Monitoramento
2º semestre 2016
2º semestre 2018

Resolução nº 
125/2019

Em 22/12/2015 é apresentado Plano de 
Ação consolidado do Governo do 

Estado, com ações já realizadas e a 
realizar para atendimento às 

recomendações constantes no 
Relatório de Auditoria.



  

AOP ELABORAÇÃO, M&A PPA - MONITORAMENTOAOP ELABORAÇÃO, M&A PPA - MONITORAMENTO

SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃOSISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO

Parcialmente implementadas ou 
não implementadas (63,65%)

SISTEMÁTICA DE SISTEMÁTICA DE 
ACOMPANHAMENTO, ACOMPANHAMENTO, 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃOMONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parcialmente implementadas 
(47,06%)



  

AOP ELABORAÇÃO, M&A PPA - MONITORAMENTO AOP ELABORAÇÃO, M&A PPA - MONITORAMENTO 

PERMANÊNCIA DO
PROBLEMA DE AUDITORIA

        
XDELIBERAÇÕES 

NÃO 
IMPLEMENTAÇÃO

 OU

 IMPLEMENTAÇÃO 
PARCIAL 

Planos Plurianuais com
baixa capacidade de nortear a execução 
e a prestação de contas do desempenho 

das ações governamentais previstas. 



  

AUDITORIA DE MONITORAMENTO AOP PPA
Resolução nº 125/2019

AUDITORIA DE MONITORAMENTO AOP PPA
Resolução nº 125/2019



  

 
AOP PROJETO DE LEI PPA 

 
AOP PROJETO DE LEI PPA 

Análise do modelo apresentado pelo governo do 
estado para o PPA, com vistas a avaliar o novo 
instrumento em relação ao anterior e emitir 
considerações técnicas quanto à sua estruturação, de 
forma a contribuir para aprovação de um instrumento 
de planejamento que melhor direcione a 
administração pública e que viabilize seu 
acompanhamento, monitoramento e avaliação.



  

 AOP PROJETO DE LEI PPA 2016-2019 AOP PROJETO DE LEI PPA 2016-2019

Oportunidades de Melhoria

1 Revisões do Plano Plurianual pelo Poder Executivo sem trâmite específico de 
apreciação pelo Poder Legislativo

2 Não explicitação do elemento vinculante entre PPA e LOA

3 Ausência de vinculação dos Programas aos Temas Estratégicos

4 Deficiência na conceituação dos atributos do Programa

5 Deficiência no estabelecimento das metas para os compromissos dos 
Programas, comprometendo o monitoramento e a avaliação do PPA

Metas com características de ações a serem executadas e sem 
especificações claras e mensuráveis

Estabelecimento de metas globais para os compromissos, sem quantificação 
anual

6 Estabelecimento de indicadores para os programas sem definição de índices 
esperados

Fonte: Relatório de Auditoria

2015



  

 AOP PROJETO DE LEI PPA 2016-2019 AOP PROJETO DE LEI PPA 2016-2019
2. Pela recomendação ao Governo do Estado e ao atual gestor 
da SEPLAN para que observe os apontamentos da Unidade 
Técnica, em especial, aos referentes:
[…]
b) Revisar as metas estabelecidas no PPA 2016-2019, de forma 
a eliminar o caráter de ação a ser executada, dando às mesmas 
aspecto mensurável, qualitativo ou quantitativo, bem como 
realizar projeções anuais, que permitam o monitoramento 
regular, e, consequentemente, dos compromissos a elas 
atrelados;
c) Que sejam adotadas medidas a fim de evitar a ocorrência das 
inconsistências apontadas pela auditoria nos futuros PPAs, de 
forma que haja avanços significativos na sua elaboração, 
priorizando o cumprimento dos princípios norteadores da 
Administração Pública, no sentido de que as políticas públicas 
sejam específicas, balizadas por parâmetros objetivos, claros e 
seguros que permitam o monitoramento e avaliação da gestão 
pública

Resolução nº 039
10/05/2016

Acórdão nº 02/2018



  

 AOP PROJETO DE LEI PPA 2016-2019 AOP PROJETO DE LEI PPA 2016-2019

3. Pela determinação ao governo do Estado e ao atual gestor da 
SEPLAN para que observe os apontamentos da Unidade Técnica, 
em especial, ao referente:

a) revisar os indicadores estabelecidos no PPA 2016-2019, de 
forma a projetar os índices esperados, para cada ano e para o 
final do plano, que viabilize a mensuração do resultado obtido 
após a implementação das ações de governo.

Resolução nº 039
10/05/2016

Acórdão nº 02/2018



  

AOP PROJETO DE LEI PPA 2016-2019 AOP PROJETO DE LEI PPA 2016-2019 

PERMANÊNCIA DO
PROBLEMA DE AUDITORIA

        
XDELIBERAÇÕES

Resolução nº 
039/2016

NÃO 
IMPLEMENTAÇÃO

● Revisão das Metas 
dando aspecto 

mensurável 

● Índice esperado 
para os Indicadores

PPA 
com baixa capacidade de orientar a execução e 

a prestação de contas do desempenho das 
ações governamentais previstas. 



  

 AOP PROJETO DE LEI PPA 2020-2023  AOP PROJETO DE LEI PPA 2020-2023 

Situações identificadas no modelo proposto 
- PPA 2020-2023 -

1 Deficiência de conceituação dos componentes do PPA - Indicadores, 
Compromissos, Metas e Iniciativas

2 Ausência de associação das Iniciativas com as Metas dos Compromissos

3 Deficiência no processo de construção dos Indicadores dos programas

4 Descumprimento de determinação do TCE/BA para estabelecimento de 
índice esperado para cada ano e para o final do Plano

5 Não apresentação no PPA das vinculações entre Indicadores e 
Compromissos, com vistas a demonstrar a suficiência e pertinência dos 
Indicadores para avaliação dos Programas

6  Indicadores sem Valor de Referência 

7 Deficiências na construção das Metas, comprometendo o processo de 
mensuração, monitoramento e avaliação do que deve ser alcançado

8 Fragilidades na definição do que representam os Valores de Referência e 
Valores de Alcance das Metas dos Compromissos

9 Fragilidade nos descritivos e na regionalização de Metas

2019

file:///C:/Users/jhosiebahia/Desktop/%23__RefHeading__21916_2072668665
file:///C:/Users/jhosiebahia/Desktop/%23__RefHeading__21916_2072668665
file:///C:/Users/jhosiebahia/Desktop/%23__RefHeading__21916_2072668665
file:///C:/Users/jhosiebahia/Desktop/%23__RefHeading__21916_2072668665
file:///C:/Users/jhosiebahia/Desktop/%23__RefHeading__21916_2072668665


  

RECURSO
RESOLUÇÃO Nº 066, de 22/10/2020 

a) Por maioria de votos, pela expedição de determinações ao Exmo. Secretário de 
Planejamento para que procedesse à Revisão do PPA 2020-2023, por meio de projeto de 
lei específico, a fim de que: 

I) fosse explicitada, no texto legal, a conceituação dos Componentes – Indicadores, 
Compromissos, Metas e Iniciativas;
II) fosse explicitado, no texto legal, as Iniciativas associadas às Metas dos Compromissos; 
III) fosse explicitado, no documento legal, as associações dos Indicadores com os 
Compromissos; 
IV) fosse definido o que representavam os valores de Referência e de Alcance; 
V) fosse atribuído às metas aspecto mensurável, qualitativo e quantitativo, que 
permitisse o monitoramento regular de seu cumprimento, e, consequentemente, dos 
compromissos a elas atrelados; e 
VI) fossem projetado para os indicadores dos programas do PPA os índices esperados, 
para cada ano e para o final do Plano, em consonância com os apontamentos auditoriais; 



  

RECURSO
RESOLUÇÃO Nº 066, de 22/10/2020 

b) por maioria de votos, pela expedição de determinações ao titular da SEPLAN para que 
sistematizasse os dados e informações, com vistas a subsidiar a elaboração/seleção 
de indicadores para os programas do PPA, e apresentar, nas prestações de contas 
anuais da SEPLAN, as evidências do cumprimento desta determinação, justificando quando 
da não realização;

c) por maioria de votos, pela expedição de determinações ao titular da SEPLAN para que 
aprimorasse os procedimentos de planejamento, monitoramento e avaliação das 
ações de políticas públicas, de modo a possibilitar que se extraíssem do Relatório de 
Execução do PPA conclusões acerca dos resultados alcançados pelos Programas de 
Governo, evitando-se abstrações que impedissem o cumprimento do princípio da 
transparência, segundo o qual as políticas públicas devem ser específicas, balizadas por 
parâmetros objetivos, claros e seguros, que permitam o monitoramento e avaliação da 
gestão pública;

d) por voto de desempate do Exmo. Sr. Conselheiro VicePresidente, pela conversão da 
prestação de contas autuada sob o nº TCE/001467/2020 em Processo de Contas, com o 
seu consequente desarquivamento.



  

 AUDITORIAS OPERACIONAIS PPA
 RESOLUÇÕES TCE-BA – CENÁRIO ATUAL

 AUDITORIAS OPERACIONAIS PPA
 RESOLUÇÕES TCE-BA – CENÁRIO ATUAL

Recursos Recursos 
Acórdão nº 02/2018 manteve incólumesAcórdão nº 02/2018 manteve incólumes

Projeto de Lei

PPA 2016-2019
* 2015 *

Sistemática de elaboração,
acompanhamento, 
monitoramento e

avaliação do 
PPA 2012-2015

e de elaboração do 
PPA 2016-2019

* 2015 *

Resolução nº 039/2016Resolução nº 039/2016Resolução nº 038/2016Resolução nº 038/2016 Resolução nº 066/2020Resolução nº 066/2020

Projeto de Lei

PPA 2020-2023
* 2019 * 

RecursoRecurso
??????

Resolução nº 125/2019
Processo de Contas SEPLAN Parcialmente atendida



  

DESAFIOS E IMPACTOS
ATUAÇÃO DO TCE/BA

DESAFIOS E IMPACTOS
ATUAÇÃO DO TCE/BA

PLANO PLURIANUAL
(PPA)

OPERACIONALIZAÇÃO
POLÍTICAS PÚBLICAS

ACCOUNTABILITY

Oportunidades de
Melhoria

PROCESSO



  

 

Exame das Contas dos Gestores - Auditoria Integrada
Relatório de Gestão – Área Operacional/Resolução nº 192/2014 Relatório de Gestão – Área Operacional/Resolução nº 192/2014 

  Programas de Auditoria voltados para análise de aspectos relacionados ao PPA no âmbito das Programas de Auditoria voltados para análise de aspectos relacionados ao PPA no âmbito das 
prestações de contas dos gestores.prestações de contas dos gestores.

 

Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Chefe do Poder Executivo
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

Ampliação das análises relacionadas ao planejamento governamentalAmpliação das análises relacionadas ao planejamento governamental
Resolução nº 164/2015Resolução nº 164/2015

Aspectos 
Conformidade

Aspectos 
Operacionais

OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICASOPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

ENFOQUE
RESULTADO



  

RELATÓRIO E PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

2019

RELATÓRIO E PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

2019

Quanto ao acompanhamento das deliberações constantes de Pareceres Prévios:

Item 1.b Adotar as medidas necessárias, nos termos do art. 105, inciso II, da Constituição Estadual de 
1989, para o acompanhamento do cumprimento das deliberações do TCE/BA, constantes dos itens 
“b”, “c” e “d” da Resolução nº 125/2019, decorrente da apreciação da 2ª auditoria de Monitoramento, 
apresentando as evidências do cumprimento na Prestação de Contas de Governo relativas ao exercício de 
2020 (Item 2.3 da Seção Analítica)

Quanto ao planejamento, transparência e gestão de ações de políticas públicas:

Item 2.a: Adotar as medidas necessárias para solucionar as deficiências nos procedimentos de 
planejamento, monitoramento e avaliação das ações de políticas públicas que fragilizam as 
informações contidas no Relatório de Execução do PPA Participativo 2016-2019 – Ano IV e, 
consequentemente, comprometem a aferição dos resultados alcançados pelos Programas de Governo 
em 2019 (Item 2.3 da Seção Analítica) Recomendação Reiterada – Item 2 do Plano de Ação 2018



  

Quanto ao planejamento, transparência e gestão de ações de políticas públicas:

Item 2.b: Revisar o atual PPA 2020-2023, contemplando os ajustes propostos na Resolução 
nº 039/2016, apresentando as evidências de seu cumprimento na Prestação de Contas de 
Governo relativas ao exercício de 2020, considerando o não atendimento da determinação 
anterior deste Tribunal, expedida ao Governo do Estado e ao gestor da Secretaria de 
Planejamento (SEPLAN), no âmbito da citada Resolução, para observância aos apontamentos 
da Unidade Técnica, em especial ao referente a “revisar os indicadores estabelecidos no PPA 
2016-2019, de forma a projetar os índices esperados, para cada ano e para o final do plano, 
que viabilize a mensuração do resultado obtido após a implementação das ações de governo” 
(Item 2.3 da Seção Analítica) Recomendação.
Reiterada – Itens 2 e 4 do Plano de Ação 2018

RELATÓRIO E PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

2019

RELATÓRIO E PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

2019



  

RELATÓRIO E PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

2020

RELATÓRIO E PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

2020

Quanto ao planejamento, transparência e gestão de ações de políticas públicas:

14  RECOMENDAÇÕES



  

PLANO PLURIANUAL (PPA)
ATUAÇÃO DO TCE/BA

ENCAMINHAMENTOS E RESPONSABILIZAÇÕES

PLANO PLURIANUAL (PPA)
ATUAÇÃO DO TCE/BA

ENCAMINHAMENTOS E RESPONSABILIZAÇÕES

OPERACIONALIZAÇÃO
POLÍTICAS PÚBLICASPROCESSO PRODUTO

Sociedade

Oportunidades de
Melhoria



  

OBRIGADA!

Josimeire Leal de Oliveira
Auditora Estadual de Controle Externo

jhosiebahia@tce.ba.gov.br

Na auditoria operacional as EFS são livres para decidir, dentro de seu 
mandato, o quê, quando e como auditar,

e não devem ser impedidas de publicar seus achados.
NBASP 300

mailto:jhosiebahia@tce.ba.gov.br
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