
PLANO DE CAPACITAÇÃO

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA (TCE/BA)

APRESENTAÇÃO

O Plano de Capacitação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) é

um documento norteador das ações de capacitação definindo temas, critérios,

e  metodologias  a  serem utilizadas para  o  desenvolvimento  profissional  dos

membros, servidores, jurisdicionados e sociedade civil.

O  Plano  permitirá  que  o  público-alvo  possa  desempenhar  com  eficácia  e

efetividade as competências institucionais em consonância com os princípios

constitucionais inerentes ao TCE/BA.

A Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), criada pela

Lei  Estadual  n.º  13.192,  de  06/11/2014  é  a  responsável  para  realizar  e

contribuir  com a permanente e necessária  qualificação do corpo técnico do

TCE/BA,  bem  como  para  oferecer  aos  jurisdicionados  e  sociedade  civil,

palestras, treinamentos e cursos que agreguem valor e conhecimentos para

uma melhor gestão dos recursos públicos estaduais promovendo ainda a:

a) capacitação das pessoas;

b) educação profissional e corporativa; e

c) gestão do conhecimento organizacional no âmbito do TCE/BA.

O  desenvolvimento  dos  profissionais  do  TCE/BA  será  pautado  nas

competências  mapeadas  a  partir  do  Plano  Estratégico  (PE)  2018/2021,

necessidades específicas da instituição e unidades organizacionais e novas

demandas que venham a surgir  devido a mudanças legais,  processuais ou

políticas, a fim de capacitar sua força de trabalho em prol dos objetivos e metas

traçadas.
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O  Plano  de  Capacitação  do  TCE/BA estruturou-se  após  o  diagnóstico

realizado  por  uma  empresa  de  consultoria  com  análises  de  eventos

educacionais,  entrevistas  com  os  gestores  do  órgão  e  elaboração  de

uma trilha validada pelo corpo funcional,  que demonstram as diretrizes

pedagógicas estabelecidas e o futuro desejado pelo órgão. 

OBJETIVOS

O Plano de Capacitação previsto para 2018 objetiva:

1. Definir as Ações Educacionais que serão realizadas em 2018;

2. Alcançar no mínimo 70% das metas de capacitação estabelecidas no PE

2018/2021 do TCE/BA;

3. Auxiliar o cumprimento dos objetivos estratégicos do órgão.

PÚBLICO-ALVO

 Membros  do  órgão:  Conselheiros,  Procuradores  de  Contas  e

Conselheiros-Substitutos;

 Servidores do TCE/BA: Efetivos, Comissionados e Estagiários;

 Jurisdicionados e Sociedade Civil.

METAS E RESULTADOS ESPERADOS

 Cumprir 70% de execução de cada programa de capacitação;

 Cumprir  as  metas  estabelecidas  no  PE  2018/2021  do  TCE/BA

acerca  da  capacitação  e  aperfeiçoamento  dos  Conselheiros,

Procuradores  de  Contas,  Conselheiros-Substitutos,  Servidores

efetivos, Comissionados, Estagiários, Jurisdicionados e Sociedade

Civil.
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CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS

As ações de capacitação planejadas para o ano de 2018 classificam-se em:

1. Ações  educacionais  que  objetivam desenvolver  o  profissional  para  o

exercício de suas atribuições, e sendo assim, com foco nas lacunas de

competências  técnicas.  Essas  ações  são  focadas  para  os

procedimentos  de  trabalho,  sendo  realizadas  através  de  cursos  e

oficinas.

2. Ações educacionais que objetivam adquirir novos conhecimentos para

promover  a  inovação  nos  processos  de  trabalho.  Essas  ações  são

realizadas  em  grande  parte  nos  congressos,  seminários,  debates,  e

atividades  que  permitam  ao  participante  atualizar  e  ampliar  seus

conhecimentos.

LOCAL E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS

As ações  educacionais  são  organizadas pela  ECPL sendo  classificados  da

seguinte forma:

1. Cursos  promovidos  pela  ECPL:  Esses  cursos  são  planejados  e

realizados pela ECPL podendo ser realizado no ambiente do TCE/

BA ou em local externo;

2. Cursos  promovidos  por  outros  Agentes  Educacionais:  Esses

cursos são oferecidos por outros agentes educacionais a exemplo,

Instituto  Rui  Barbosa  (IRB),  Escolas  de  Contas  de  Tribunais  de

Contas de outros estados, Procuradoria-Geral do Estado da Bahia

(PGE/BA),  Universidade  Corporativa  do  Estado  (UCS),  dentre

outros.
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VIGÊNCIA DO PLANO DE CAPACITAÇÃO

O Plano de Capacitação terá vigência de um ano seguindo o calendário oficial

de atividades anuais do TCE/BA.

PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS

A  ECPL  é  responsável  pela  elaboração  do  Plano  de  Capacitação.  Os

resultados serão acompanhados e aferidos mensalmente, e apresentados no

relatório mensal da escola.

AÇÕES EDUCACIONAIS

O  plano  de  capacitação  é  organizado  em  programas  educacionais  que

representam um conjunto de ações que têm objetivos e público-alvo comuns.

Dessa forma temos:

1. Programa de Aprimoramento Estratégico dos Membros da Corte de

Contas:

a)  Público-Alvo:  Conselheiros.  Conselheiros-Substitutos.  Procuradores  de

Contas;

b)  Objetivo:  Possibilitar  o  acesso  a  novas  informações  e  o  intercâmbio  de

ideias. São ações de curto prazo, como seminários, congressos, palestras e

encontros técnicos.

2. Programa de Formação Inicial e Continuada:

a) Público-Alvo: Servidores do TCE/BA;
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b)  Objetivo:  Proporcionar  o  constante  desenvolvimento  especializado  do

servidor do TCE/BA. É instrumentalizado por meio de treinamentos pontuais,

com ações educacionais singulares,  em geral  de curta  duração,  em turmas

fechadas ou abertas, nas modalidades à distância ou presencial.

3.  Programa de Inovação e Ampliação dos Conhecimentos:

a) Público-Alvo: Servidores do TCE/BA;

b)  Objetivo:  Ampliar  os  conhecimentos  dos  servidores  proporcionando  a

inovação dos trabalhos realizados no TCE/BA. É instrumentalizado por meio de

congressos,  seminários,  mesas de debates,  oficinas,  rodas de conversas e

encontros técnicos.

4. Programa de Aperfeiçoamento da Gestão Pública:

a) Público-Alvo: Servidores Públicos Estaduais/Jurisdicionados;

b) Objetivo: Apresentar práticas fundamentadas para a melhoria dos atos da

gestão  pública  bem  como  a  aplicação  e  operacionalização  de  normas,

procedimentos e sistemas do TCE/BA, da correta instrução e tramitação de

processos,  e  a  maior  efetividade  da  gestão  dos  recursos  públicos.  É

instrumentalizado  por  meio  de  treinamentos  pontuais,  em  geral  de  curta

duração, encontros técnicos, em turmas abertas, nas modalidades à distância

ou presencial.

5. Programa de Ampliação da Atuação do Controle Social:

a) Público-Alvo: Controladores Sociais/Sociedade:

b)  Objetivos:  Proporcionar  informações  e  orientações  sobre  as  formas  e

mecanismos de controle  das ações do  governo,  o  direito  à  informação,  as
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prerrogativas que permitam aos cidadãos participar da gestão pública, de modo

a contribuir para a correta aplicação do dinheiro público. É instrumentalizado

por  meio  de  treinamentos  pontuais,  em  geral  de  curta  duração,  encontros

técnicos,  em  turmas  abertas,  podendo  ser  realizado  pela  modalidade  à

distância ou presencial.

EDUCAÇÃO – APRENDIZAGEM FORMAL

Adotou-se a nomenclatura utilizada pela Deloitte
1

 estruturando a aprendizagem

formal em Demandas Permanentes e Demandas Especiais.

AÇÕES PROGRAMADAS

1A Deloite  foi a empresa de consultoria contratada pelo TCE/BAA para desenvolver as políticas 
e diretrizes de gestão de pessoas.
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As  ações  a  seguir  identificadas,  são  realizadas  de  acordo  demandas

específicas, conforme detalhadas abaixo:

Conhecendo o TCE: 

Objetivo: Conhecer a estrutura organizacional  do TCE/BA, abrangendo suas

competências constitucionais.

Curso de língua estrangeira (inglês e espanhol):

Objetivo:  Desenvolver  competências  comunicativas  por  meio  de  estratégias

orientadas à  produção e  à  compreensão oral  e  escrita  da  língua inglesa e

espanhola.

Leader Coach:

Objetivo: Unir ferramentas e práticas desta metodologia de desenvolvimento e

capacitação  humana,  priorizando  o  autoconhecimento,  desenvolvimento  de

competências e novas habilidades, agregando ao líder as qualidades e talentos

ideais para que ele desempenhe melhor seu papel.

Oratória:

Objetivo:  Desenvolver,  aperfeiçoar  e  valorizar  a  comunicação oral  aplicando

técnicas e exercícios de dicção, voz e oratória, fortalecendo a auto-estima e

aprimorando a capacidade de comunicar-se em público com eficácia.

Casa Aberta:

Objetivo: Promover a divulgação das ações desenvolvidas pelo TCE/BA junto à

comunidade estudantil do município de Salvador.

Ciclo de Palestras:

Objetivo: Propiciar aos servidores momentos de reflexão e desenvolvimento

pessoal por meio de palestras acerca de diversos temas.

TCE em Debate:
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Objetivo: Oportunizar encontros periódicos para discussões de temas atuais

relativos  à  atuação  dos  Tribunais  de  Contas,  propostos  e  mediados  pelos

próprios servidores da Casa, tanto do TCE/BA, quando do TCM/BA.

TCE em Campo: 

Objetivo:  instrumentalizar  os  jurisdicionados  e  sociedade  civil  para  o

fortalecimento do controle interno e social.

EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS:

Café com Prosa:

Objetivo:  Promover  a  reflexão  e  interação  dos  servidores  através  de  uma

palestra  com  conteúdo  diverso  junto  com  um  café  da  manhã,  nas  datas

comemorativas do Dias das Mães e Dia dos Pais.
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ANEXO 1 - PROPOSIÇÕES DE PROGRAMAS/CURSOS/MÓDULOS

ÁREA DE
CONHECIMENTO

PROGRAMAS/CURSOS/MÓDULOS PÚBLICO -ALVO

ADMINISTRAÇÃO

Administração de Obras DIRAD  (GERAD,
GEPAD)

Atendimento ao público DIRAD  (GERAD),
OUVIDORIA

Gestão  de  Contratos  em  Instituições
Públicas

DIRAD/CCON  (GEOF,
GLIQ)

Gestão  de  Compras  e  Suprimentos  em
Instituições Públicas

DIRAD  (GERAD,
SECOMP, SEMPA)

Gestão de documentos DIRAD  (CCON,GEOF,
GLIQ,GERAD)

Inventário e Gestão de estoque DIRAD  (GERAD,
SEMAP)

Gestão Patrimonial DIRAD  (GERAD,
SEMAP)

Políticas Públicas SUTEC

Gestão de Orçamento Público SUTEC/Coordenadorias/
DIRAD/Jurisdicionados/
Sociedade Civil

Gestão Pública SUTEC, CEDASC
Normas e Técnicas Bibliotecárias SEG (GEBID)
Gestão de Projetos ECPL,  SUTEC,

CEDASC
Gestão de Processos CEDASC
Gestão de Educação ECPL
Elaboração de Projetos ECPL
Gestão do Conhecimento ECPL, CEDASC
Formação de Tutor ECPL
Avaliação  de  desempenho  com ênfase  em
feedback

ECPL

Técnicas de reunião ECPL, CEDASC
Atividades de Inteligência SUTEC
Organização de Eventos Cerimonial, ECPL
Tópicos  Especiais  em  Administração:
reflexão  sobre  “cases”  de  sucesso  e  sua
aplicabilidade  às  áreas  meio  e  fim  do
TCE/BA

Coordenadorias

AUDITORIA

Curso  de  Monitoramento  com  foco  nos
procedimentos  de  acompanhamento  dos
Planos  de  Ação  encaminhados  pelos
gestores

Coordenadorias

Auditoria em fundos previdenciários (gestão
e fiscalização)

Coordenadorias

Auditoria  em  contratos  de  empréstimos
externos e internos

Coordenadorias
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AUDITORIA

Normas e Técnicas de Auditoria SUTEC, CEDASC

Normas e Técnicas de Auditoria em T.I CEDASC

Auditoria  sobre  empréstimos  externos  e
internos

Coordenadorias

Auditoria sobre empréstimos concedidos por
Agências de Fomento (Desenbahia)

Coordenadorias

Auditoria em contratos de gestão Coordenadorias
Auditorias  em instrumentos  firmados  sob  o
MROSC

Coordenadorias/
Gabinetes  de
Conselheiros

Auditoria Governamental: normas e técnicas AUDIT,  SUTEC
Coordenadorias,
CEDASC

Auditoria Contábil AUDIT, SUTEC

Treinamento sobre questões apuradas  nos
relatórios  de auditoria  e  no parecer  prévio,
com temas a definir 

Jurisdicionados

COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Desenho Artístico ASCOM

Design Gráfico ASCOM

Marketing Digital ASCOM

Planejamento em Redes Sociais ASCOM

Pintura Digital ASCOM

Técnicas de Entrevista Jornalística ASCOM

Técnicas de Fotografia ASCOM

Editor de Imagens ASCOM, CEDASC

CONTABILIDADE

Contabilidade aplicada ao setor público AUDIT/DIRAD(CCON,
SUTEC

Finanças Públicas SUTEC

Matemática Financeira AUDIT  e  DIRAD
(GEOF, SEF)

Cálculo  de  rentabilidade  em  fundos  de
Investimento

DIRAD (SEF)

Gestão de Orçamento Público DIRAD/CCON (GEOF,
GLIQ)

Gestão Financeira DIRAD(GEOF e SEF)

DIREITO

Direito  Administrativo  com  foco  em
procedimentos  licitatórios(pregão  presencial
e eletrônico)contratos administrativos, RDC e
Chamada  Pública  abordando  situações
comuns identificadas nas auditorias do TCE/
BA

Coordenadorias,
SUTEC/Gabinete  de
Conselheiros

Direito Financeiro SUTEC/
Coordenadorias/
Gabinete  de
Conselheiros

Direito Público SUTEC
Direito Constitucional SUTEC
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DIREITO

Direito Previdenciário SUTEC
Lei de Responsabilidade Fiscal AUDIT

Princípios e Normas de Controle Interno AUDIT/
Coordenadorias/
Gabinete  de
Conselheiros

Princípios  e  Normas  de  Administração
Pública

AUDIT

Legislação Tributária DIRAD/  CCON
(GEOF,GLIQ)

Legislação do ISS
Legislação do INSS

DIRAD/  CCON
(GEOF,GlIQ)

Atualização em Convênios e Contratos SEG,  DIRAD,
Gabinetes  de
Conselheiros

Licitações e Contratos DIRAD/CCON/GEOF/
GLIQ

Capacitação em gestão de pessoal e rotinas
administrativas de agentes públicos

CRH, 6ª CCE, ECPL

INFORMÁTICA

Informática Básica
Editor de Textos
Editor de Planilhas Eletrônicas

SEG,  AUDIT;  DIRAD
(CCON,  GEOF,GLIQ,
GERAD),  SUTEC,
Coordenadorias,
Gabinetes  de
Conselheiros

Processo  Eletrônico  e  digitalização  de
documentos

Todos os setores

Sistemas corporativos SUTEC/Coordenadorias

Sistema de Planejamento SUTEC

Sistema Mirante: teoria e prática Coordenadorias/
Gabinetes  de
Conselheiros/  SUTEC/
Jurisdicionados/
Sociedade Civil

Banco de Dados de Processos SEG

Banco de Dados de Sessões SEG

Gerenciamento eletrônico de documentos SEG

Sistema de Taquigrafia SEG

Análise e desenvolvimento de Sistemas CEDASC

Análise,  modelagem  e  técnicas  de
identificação de requisitos

CEDASC

Conceitos e Infraestrutura de Redes CEDASC

Desenvolvimento de portais WEB CEDASC

Diagramação e ilustração CEDASC

Edição de áudio e vídeo CEDASC

Boas práticas para gestão da Tecnologia da
Informação

CEDASC
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Ferramentas de Big Data CEDASC

Ferramentas de Business Inlelligence CEDASC

Frameworks de Desenvolvimento CEDASC

Gerenciamento de banco de dados CEDASC

Gestão da Infraestrutura de T.I CEDASC

Gestão de Segurança da Informação CEDASC

Linguagens de progamação CEDASC

Padrões de Qualidade e Desenvolvimento CEDASC

Plataforma de Virtualização CEDASC

Web Design CEDASC

Politicas de Segurança da Informação CEDASC

Processos de Governança de T.I CEDASC

Tecnologias  especializadas  para
infraestrutura de T.I

CEDASC

Sistema de Controle de Processos SEG

Sistema de Gestão e Ouvidoria Pública Ouvidoria

Técnicas de Editoração e projeto gráfico SEG

Software de digitalização/microfilmagem SEG

Políticas de Segurança da Informação AUDIT/DIRAD/SEG
SUTEC

Software de Criação de Desenho Técnica DIRAD  (GERAD,
GEPAT)

LINGUAGEM

Criação e Gestão de aplicativo ASCOM

Técnicas  /redação  de  relatório,
contemplando  redação  de  textos  relatórios
de auditoria aplicação de regras gramaticais,
organização  das ideias  no que concerne  à
concisão,  clareza  e  cronologia  dos  fatos
narrados

Coordenadorias,
ASCOM, ECPL

Língua estrangeira (inglês e espanhol) Gabinetes  de
Conselheiro/Coordenad
orias/SUTEC/
ATEJ/SEG/ECPL/
DIRAD

Oratória Gabinetes  de
Conselheiro/
Coordenadores

Língua Portuguesa e Gramática Normativa SEG, ECPL, SUTEC/
Coordenadorias/
Gabinete  de
Conselheiros, CEDASC

Técnicas de Redação Oficial AUDIT,  SEG,  ASCOM,
ECPL,  SUTEC/
Gabinete  de
Conselheiro
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