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APRESENTAÇÃO

O  presente  Guia  objetiva  orientar  e  sistematizar  o  planejamento  e 
acompanhamento do processo auditorial  a cargo deste Tribunal  de Contas,  de 
forma a viabilizar a programação anual e a elaboração dos planos operacionais 
das unidades de auditoria e sua consolidação no âmbito desta Instituição.

Com  vistas  a  assegurar  a  uniformização  do  processo  de  planejamento  e 
acompanhamento  das  auditorias  implementadas  pelas  Coordenadorias  de 
Controle  Externo  (CCE),  são  apresentados  os  critérios  a  serem  adotados  na 
programação  auditorial,  assim  como  aspectos  relacionados  à  utilização  do 
sistema  de  planejamento,  acompanhamento  e  controle  das  atividades 
desenvolvidas. 

Dessa  forma,  a  sistemática  de  acompanhamento  deve  permitir  a  análise  dos 
trabalhos  de  auditoria,  contribuindo,  sobretudo  através  da publicação  das 
informações  na  Intranet,  para  a  transparência  e  celeridade  do  processo  em 
questão.

Incorporamos  ao  Guia  os  dispositivos  constantes  da Resolução  nº  010,  de 
03.03.05,  as  Notas  Técnicas  nºs 01/2003,  01/2004  e  02/2004  do  Comitê  de 
Auditoria, que objetiva racionalizar e uniformizar o conteúdo e os procedimentos 
de lançamento, no Sistema M.S. Project, das metas operacionais no âmbito das 
Coordenadorias de Controle Externo, com observância a partir da elaboração do 
Plano Operacional do primeiro semestre de 2005.

Cons. Manoel Castro
Presidente
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1 INTRODUÇÃO

O presente Guia decorre da necessidade de o Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia  sistematizar  o  planejamento,  acompanhamento  e  controle  do  processo 
auditorial  desenvolvido pelas unidades de controle  externo,  no âmbito  de suas 
áreas de atuação. 

Este Guia enfatiza o modus operandi do planejamento, uma vez que está voltado 
para auxiliar as unidades de auditoria na programação dos seus trabalhos. Para 
atender  aos  seus  objetivos,  deverá  ser  permanentemente  atualizado  e 
aprimorado, de forma a  acompanhar a evolução das atividades deste Tribunal e 
das técnicas de planejamento. 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

O processo de elaboração do Plano Operacional das CCEs deve ser conduzido 
pelos  coordenadores  e  gerentes  de  auditoria,  sob  a  orientação  do  respectivo 
Conselheiro Supervisor, com base nas diretrizes do Plano Estratégico deste TCE, 
nas  normas  que  tratam  da  avaliação  de  desempenho,  nos  dispositivos  da 
Resolução nº 010/2005 e nas Notas Técnicas do Comitê de Auditoria.

O planejamento  deve ser participativo, envolvendo diversos níveis funcionais,  a 
fim de que seja alcançado o maior volume possível de informações que subsidiem 
a tomada de decisões.

Os trabalhos  de auditoria deverão ser planejados  adequadamente,  de forma a 
otimizar  os  recursos  humanos  e  materiais,  dirigindo  esforços  e  talentos  para 
aquelas áreas nas quais possam ser utilizados com eficiência, a fim de atender 
aos objetivos estabelecidos.

A  disponibilidade  de  recursos  humanos  é  um  aspecto  fundamental  a  ser 
considerado quando da programação da auditoria, não apenas do ponto de vista 
quantitativo (horas/homem),  mas,  sobretudo,  com referência  à sua qualificação 
técnica. Com efeito, a definição das equipes de auditoria deve levar em conta um 
conjunto de fatores, especialmente a aptidão técnica e a experiência profissional, 
consideradas as diversas disciplinas ou áreas que sejam objeto da auditoria.

A auditoria requer equipes interdisciplinares, devendo o perfil dos profissionais ser 
estabelecido  no  planejamento  de  cada  auditoria.  Tais  equipes  não  devem ser 
entendidas  como  a  mera  soma  de  profissionais  de  diferentes  áreas,  mas,  ao 
contrário,  devem  ser  compreendidas  no  contexto  do  modelo  de  auditoria 
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efetivamente adotado, o que implica entender o processo de auditoria como modo 
de realização permanente de treinamento e formação de equipes. 
Cabe  aos  gerentes  de  auditoria  e  líderes  de  equipe  analisar  as  informações 
coletadas,  agregando,  sobretudo,  a  sua  experiência  e  visão  de  conjunto  dos 
órgãos, entidades, sistemas, atividades, projetos e programas de governo a serem 
auditados,  sugerindo  uma  hierarquização  e  estabelecendo  a  seqüência  dos 
trabalhos.

3 PLANO OPERACIONAL

3.1 CRITÉRIOS

Ao  elaborarem  o  plano  operacional  de  auditoria,  os  responsáveis  deverão 
considerar o escopo e a abrangência dos trabalhos a serem realizados.

De um modo geral,  os responsáveis  pela  definição  dos  trabalhos  de auditoria 
deverão levar em conta a relevância, o risco e a materialidade dos assuntos, ao 
selecionar o objeto a ser auditado, considerando: 

•níveis  de  vulnerabilidade  e  importância  relativa  dos  órgãos,  entidades, 
programas, projetos,  atividades e sistemas a serem examinados, segundo a 
magnitude  de suas operações  e recursos financeiros,  humanos  e materiais 
envolvidos;

•áreas potenciais de operações antieconômicas ou ineficientes;

•denúncias,  notícias  veiculadas  pelos  meios  de  comunicação  e  outras 
evidências  de  situações  adversas,  potenciais  ou  suspeitas,  em  razão  de 
trabalhos anteriores;

•relatórios  de atividades  e de  acompanhamento  de  programas de governo, 
pareceres  de  auditoria  interna  e  externa,  processos  administrativos  e 
sindicâncias;

•conhecimento  acerca  da  adequação  do  controle  interno  e  do  grau  de 
confiabilidade da auditoria interna, quando houver;

•desenvolvimento do sistema contábil e/ou outros sistemas administrativos.
 
A  Resolução  nº  010/2005,  em  seu  art.  2º,  estabelece  que,  para  permitir  o 
acompanhamento  tempestivo  das  ações  governamentais  desenvolvidas  pelos 
gestores,  administradores  e  demais  responsáveis  por  dinheiro,  bens  e  valores 
públicos, as CCEs programarão seus trabalhos auditoriais com base em critérios 
de risco e relevância, priorizando o exame das seguintes áreas:

7



    TCE/BA                  GUIA PARA ELABORAÇÃO 

                    PLANO OPERACIONAL DAS CCEs
Março//2005

I- Despesas constitucionais e legais:
a) Pessoal e encargos;
b) Inativos e pensionistas;
c) Pessoal admitido pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA);
d) Sentenças judiciárias.
II- Despesas obrigacionais:
a) Licitações e contratos;
b) Obras públicas;
c) Transferências voluntárias de recursos a municípios e a organizações não- 
governamentais;
d) Amortizações e encargos da Dívida Pública Interna e Externa.
III – Receita;
IV – Programas e projetos co-financiados por recursos externos;
V – Principais sistemas corporativos informatizados do Estado.

O parágrafo único do art. 2º da supracitada Resolução determina que, para a 
fixação, pelo TCE, dos 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,  será   realizada   auditoria,  no 
processo  de  apuração  dos  índices  de  valor  adicionado  dos  municípios  do 
Estado da Bahia, pela CCE competente, observados os prazos legais previstos 
na legislação.

3.1.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADMINISTRADOR E ORDENADOR DE 
DESPESA, E RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIO DE ESTADO

Em relação aos critérios de risco e relevância, a Resolução dispõe, em seu art. 
4º, que, para o planejamento dos trabalhos de auditoria das contas de 2004, 
deverão ser observados os procedimentos constantes no Manual de Auditoria 
deste  Tribunal  e  em  Notas  Técnicas  emitidas  pelo  Comitê  de  Auditoria, 
especificamente quanto a:
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I - principais gastos, classificados em função do volume dos recursos financeiros 
aplicados e de sua apropriação a programas ou projetos relevantes;

II   resultados  dos  trabalhos  de  auditoria,  regular  ou  especial,  de  natureza 
financeira,  de cumprimento legal  ou de gestão,  realizados pelas CCEs até a 
data do início dos exames das contas;

III - histórico dos julgamentos das contas dos respectivos órgãos ou entidades 
realizados pelo Plenário;

IV  -  opinião  expressada  pelos  auditores  do  TCE-BA quando  do  exame das 
contas dos respectivos órgãos ou entidades, relativas ao exercício anterior;

V - informações e opiniões constantes dos relatórios auditoriais emitidos para o 
período sob exame pela Auditoria Geral do Estado, pelas auditorias internas ou 
unidades  equivalentes  da  Assembléia  Legislativa,  do  Tribunal  de  Justiça,  do 
Ministério Público e das entidades da Administração indireta do Poder Executivo 
estadual,  bem  como  pelas  empresas  de  auditoria  externa  contratadas  pela 
Administração;

VI - denúncias apresentadas ao Tribunal de Contas;

VII - notícias veiculadas pela imprensa.

O  seu  parágrafo  único  determina  que  cópia  do  planejamento  do  exame  das 
contas relativas ao exercício de 2004 deverá integrar o respectivo processo de 
prestação de contas.

Ao elaborarem a programação, os coordenadores e gerentes de auditoria devem 
observar  os  prazos  das  atividades  auditoriais,  em  conformidade  com  os 
dispositivos  legais,  como  a  apreciação  das  contas  prestadas  anualmente  pelo 
Governador do Estado, cujo parecer prévio deve ser elaborado no prazo de 60 
dias do recebimento, por este Tribunal, e os exames de contas de gestores, que 
devem  ser  concluídos  tempestivamente,  permitindo  o  julgamento  desses 
processos no prazo de 365 dias a partir do término do exercício a que se referem.1

Para tanto, conforme art. 5º da Resolução nº 010/2005, as CCEs deverão realizar 
os exames e encaminhar  aos Gabinetes dos respectivos Relatores,  nos prazos 
discriminados a seguir, todos os relatórios de auditoria relativos aos exames das 
contas dos órgãos e entidades da Administração pública direta e indireta dos 3 
(três) Poderes do Estado da Bahia, Secretários de Estado e dirigentes de órgãos 
diretamente subordinados ao Governador, referentes ao exercício encerrado em 

1 Constituição Estadual, art. 91, II.
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31.12.2004,  ou  às  contas  de  gestão  de  períodos  compreendidos  dentro  do 
exercício financeiro de 2004:

a) até 30.06 – contas da administração direta;
b) até 31.08 – contas da administração indireta;
c) até 30.09 – contas de Secretários de Estado e dirigentes de órgãos diretamente 
subordinados ao Governador.

O  seu  parágrafo  único  destaca  que  os  prazos  estabelecidos  e  a  capacidade 
qualitativa  e  quantitativa  dos  recursos  humanos  alocados  nas  equipes  “são 
determinantes  para  a  definição  do  escopo  dos  respectivos  exames  pelas 
Gerências  de  Auditoria,  sem  prejuízo  da  adoção  de  outros  critérios  e 
procedimentos  adicionais,  julgados  necessários  em  circunstâncias  específicas, 
com base no juízo profissional  e na experiência técnica dos auditores,  ouvidos 
sempre, nesses casos, os Conselheiros Relatores dos processos.”

Conforme a Nota Técnica nº 01 do Comitê de Auditoria, de 07.03.03, constante do 
Anexo  1  deste  Guia,  que  objetiva  racionalizar  e  uniformizar  procedimentos  no 
âmbito  das  CCEs,  deverão  ser  observadas  as  seguintes  diretrizes  técnico-
operacionais no planejamento e exame conjunto, por Secretaria/Poder ou órgão 
diretamente vinculado ao Governador, das prestações de contas da administração 
direta: 

•identificação  e  avaliação  das  atividades  e  controles-chave  da 
Secretaria/Poder  relacionadas  com  a  execução  orçamentária-financeira  e 
gestão patrimonial;
•ênfase no exame da regularidade e execução dos contratos/convênios mais 
representativos no âmbito de cada Secretaria ou Poder; 
•acompanhamento  do resultado  das auditorias  operacionais,  em programas 
governamentais e em contratos de empréstimo externo;
•exame  das  despesas  de  pessoal  das  Secretarias  que  foram  objeto  da 
auditoria  realizada  no  Sistema  Intersetorial  de  Recursos  Humanos  (SRH) 
(Polícia Militar e Secretarias da Educação, Saúde e Segurança Pública);
•acompanhamento das recomendações de auditorias anteriores;
•utilização dos trabalhos de auditoria realizados pelo controle interno;
•emissão  de ordem de serviço unificada para cada exame conjunto de contas; 
•o relatório de auditoria deverá contemplar os tópicos previstos no item 5.2. do 
Manual de Auditoria Governamental deste Tribunal de Contas.

A  observância  dessas  diretrizes  não  exclui  a  adoção  de  outros 
critérios/procedimentos  que  o  auditor  julgue  necessários  no  transcorrer  da 
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auditoria, inclusive a utilização de procedimentos diversificados para exame das 
prestações de contas das diversas unidades. 

3.1.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAIS ATRIBUÍDOS A 
ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E MUNICÍPIOS 

Consoante  art.  10  da  Resolução  nº  010/2005,  as  prestações  de  contas  dos 
recursos  estaduais  transferidos  a  municípios  e  a  organizações  não-
governamentais,  cujo prazo de vigência do respectivo convênio ou instrumento 
equivalente seja até 31.12.2004, devem ser instruídas com base nos elementos e 
opinativos contidos no parecer ou relatório das unidades de controle interno dos 
órgãos e entidades repassadores dos recursos, observando-se ainda:
I.o montante da prestação de contas, incluindo-se todas as parcelas dos recursos 
voluntários transferidos, de até R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);

II.a regularidade da aplicação dos recursos não tenha sido objeto de denúncias 
apresentadas ao TCE-BA ou aos órgãos de controle interno do Estado;

III.as  irregularidades  verificadas  nas  comprovações  das  despesas  não  tenham 
ensejado  a desaprovação  das  contas  do  órgão ou entidade  repassadores  dos 
recursos.

As CCEs deverão elaborar plano de trabalho específico para a redução gradual do 
estoque de processos não instruídos relativos a recursos estaduais transferidos a 
municípios e a organizações não-governamentais, observados os indicadores do 
Plano Estratégico deste TCE (parágrafo único do art. 10).

3.1.3 DENÚNCIAS E DILIGÊNCIAS

As denúncias  e  diligências  que  tenham ingressado  nas  CCEs até  30.12.2004 
devem ser instruídas até 30.06.2005 (art. 11 da Resolução nº 010/2005).

3.1.4  PROGRAMAS  GOVERNAMENTAIS  E  PROJETOS  CO-FINANCIADOS 
POR RECURSOS EXTERNOS 

Em relação aos programas governamentais e projetos co-financiados por recursos 
externos, a multicitada Resolução determina,  em seu art.  8º,  que os pontos de 
auditoria  e  respectivas  recomendações,  constantes  dos  pareceres  e  relatórios 
emitidos  pelas  CCEs  em  função  dos  trabalhos  auditoriais  realizados  nos 
programas/projetos co-financiados com recursos externos, relativos às operações 
do exercício encerrado em 31.12.2004, integrarão o relatório de exame das contas 

11



    TCE/BA                  GUIA PARA ELABORAÇÃO 

                    PLANO OPERACIONAL DAS CCEs
Março//2005

dos órgãos e entidades coordenadores e executores dos programas/projetos, para 
exame de mérito.

Devem  ser  observados  os  requisitos  específicos  das  auditorias  relativas  a 
operações  de  crédito  externo,  cujos  prazos  para  emissão  dos  relatórios  são 
fixados nos respectivos contratos ou acordos de empréstimo.

O planejamento das auditorias a serem realizadas em 2005 levará em conta as 
ações do Projeto de Aperfeiçoamento do Controle Externo com Foco na Redução 
da Desigualdade Social (CERDS).

A  Resolução  Regimental  nº  012/93,  art.  50,  §  1º,  estabelece  que  serão 
considerados na seleção dos programas de governo, dentre outros elementos, o 
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, tendo 
em vista, principalmente, os seguintes critérios:

•volume de investimentos;

•repercussão sobre a economia e sua utilidade social;

•área geográfica abrangida e segmentos sociais atendidos;

•relação custo/benefício, cronograma de execução e efeitos sobre o perfil da 
dívida pública;

•conexão com outros programas governamentais;

•existência  de  gestores  identificados  como  responsáveis  pela  execução  de 
diversos programas governamentais.

A  Resolução  n° 51/02,  ao  aprovar,  em  caráter  experimental,  os  elementos 
orientadores  do planejamento  estratégico e operacional  deste  TCE,  estabelece 
como uma das diretrizes estratégicas, no que tange ao Programa de Auditoria e 
Fiscalização,  “realizar o controle externo da Administração Pública atendendo a  
critérios de risco, relevância e materialidade”.

RISCO

Consiste  na  suscetibilidade  de  ocorrência  de  eventos  indesejáveis,  dentre  os 
quais destacam-se os erros e as fraudes (aspectos de conformidade), bem como 
o fracasso na obtenção dos resultados almejados (aspectos de desempenho). O 
risco  está  relacionado  com  os  graus  de  discricionariedade  das  decisões,  de 
complexidade  das  ações,  de  centralização  de  ações,  dentre  outros  fatores, 
podendo ser tipificado da seguinte forma:

Risco inerente - decorre da própria natureza da operação. 
Risco de controle - decorre da inexistência de controles internos adequados. 
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Risco da amostra - decorre da possibilidade da falha ou irregularidade não ser 
constatada, por não integrar a amostra.

RELEVÂNCIA

Corresponde  à importância  relativa que uma ação,  atividade ou acontecimento 
tem  para  o  resultado  das  atividades  da  Secretaria/Órgão,  bem  como  para  o 
público-alvo, dentre os quais destacam-se áreas consideradas prioritárias no PPA, 
LDO e  LOA,  matérias  de  interesse  da  Assembléia  Legislativa  e  assuntos  em 
destaque na mídia ou de interesse da sociedade.

MATERIALIDADE

Constitui  a importância relativa ou representatividade do valor ou do volume de 
recursos envolvidos em uma determinada área ou atividade da organização.  É 
mensurável  a  partir  do  volume  de  despesas,  receita  ou  ativo.  Significa  a 
importância  relativa  dentro  do  contexto  do  orçamento  global  do 
Governo/Secretaria,  em  termos  de  valores  e  cifras,  que  um  bem,  operação, 
programa ou ação dispõe.

APLICAÇÃO DA MATRIZ DE RISCO

Para a seleção dos programas governamentais a serem auditados pelas CCEs, 
será  aplicada  a  Matriz  de  Risco,  que  considera  os  critérios  de  relevância, 
materialidade e risco, conforme modelo apresentado no Anexo 2 deste Guia. 

3.2 PERÍODO

Conforme dispõe o art. 6º da Resolução nº 82/2004, que fixa critérios de avaliação 
de desempenho e disciplina a concessão da Gratificação de Produtividade,  as 
gerências de auditoria, sob a orientação dos Coordenadores, deverão elaborar o 
plano operacional referente às atividades de auditoria e fiscalização nos seguintes 
prazos: 

I - Para o primeiro semestre: 

a) até o dia 10 de novembro, definir as metas das unidades do Nível 3, exceto os 
Gabinetes de Conselheiro;

b) até o dia 20 de novembro, consolidar as metas das unidades do Nível 2; 

c)  até o dia 30 de novembro,  validar as metas com o Conselheiro Supervisor, 
Conselheiro Corregedor e Conselheiro Presidente; 

d) até o dia 5 de dezembro, definir as metas dos Gabinetes de Conselheiro;
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e) até o dia 10 de dezembro, para a apreciação das metas pelo Tribunal Pleno.

II – Para o segundo semestre: 

a) até o dia 10 de maio,  definir  as metas das unidades do Nível 3,  exceto os 
Gabinetes de Conselheiro;

b) até o dia 20 de maio, consolidar as metas das unidades do Nível 2; 

c)  até  o  dia  30  de  maio,  validar  as  metas  com  o  Conselheiro  Supervisor, 
Conselheiro Corregedor e Conselheiro Presidente;

d) até o dia 5 de junho, definir as metas dos Gabinetes de Conselheiro;

e) até o dia 10 de junho, para a apreciação das metas pelo Tribunal Pleno.

Entretanto,  para  o  primeiro  semestre  de  2005,  o  art.  16  da   Resolução  nº 
010/2005 determina que o prazo previsto para a definição das metas operacionais 
pelas  unidades  será  de  até  5  dias  úteis  após  a  sua  aprovação,  observado  o 
interstício máximo de 4 dias úteis para cada uma das demais etapas constantes 
das alíneas b até e do artigo 6º, inciso I, da Resolução n.º 82/2004.

O  plano  operacional  de  cada  CCE,  elaborado  no  M.S.  Project, deverá  ser 
submetido à avaliação do respectivo Conselheiro Supervisor, visando à posterior 
consolidação pela SUTEC. 

3.3 SISTEMA M.S. PROJECT

A  ferramenta  utilizada  pelas  CCEs  para  a  automação  do  processo  de 
programação e seu acompanhamento é o M.S. Project, de modo a: 

•desenvolver e revisar o plano com maior nível de detalhe;
•identificar  inconsistências  no  cumprimento  dos  prazos  e  na  alocação  de 
recursos;
•auxiliar  no  acompanhamento  dos  trabalhos,  monitorando  progresso  e 
antecipando problemas;
•permitir o compartilhamento de recursos entre trabalhos;
•produzir relatórios que auxiliem a comunicação e o controle da programação.

A Resolução n° 51/02,  ao aprovar os elementos orientadores  do planejamento 
estratégico  e  operacional  deste  TCE,  estabelece  como  uma  das  diretrizes 
estratégicas, no âmbito do Programa de Auditoria e Fiscalização, “utilizar critérios 
objetivos e consistentes para a apropriação das horas de trabalho de auditoria”.
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Para  que  haja  uniformidade  no  ordenamento,  elaboração  e  revisão  da 
programação, os seguintes critérios deverão ser observados:

•carga horária semanal de 37 horas, sendo 8 horas de segunda a quinta-feira e 5 
horas às sextas-feiras;

•classificação das atividades de acordo com as seguintes naturezas, conforme a 
Nota Técnica nº 02, de 15.10.2004, do Comitê de Auditoria:

QUADRO 01 – NATUREZA DOS TRABALHOS DAS CCEs 

NATUREZA TAREFA OBSERVAÇÕES
PCAD  –  Prestação  de  Contas  de 
Administração Direta

Prestação de Contas – Nome da Secretaria 
ou Órgão Equivalente/Exercício (XX %*)

PCAI  –  Prestação  de  Contas  de 
Administração Indireta

Prestação  de  Contas  –  Nome  da 
Entidade/Exercício (XX %*)

ACEE  –  Auditoria  de  Contrato  de 
Empréstimo Externo

Contrato n° – Denominação

AEOF – Acompanhamento  da Execução 
Orçamentária e Financeira

Descrição da Atividade

PCSE  –  Prestação  de  Contas  de 
Secretário

Relatório de Atividades – Nome da Secretaria 
ou Órgão Equivalente/ Exercício

CGOV – Contas de Governo Contas Governamentais/Exercício
AOPE – Auditoria  Operacional,  substituir 
por                             AOES – Auditoria 
Operacional em Entidades ou Sistemas

Auditoria Operacional – Descrição

APRO  –  Auditorias  de  Programas 
(incluindo Sistemas, Receitas e Atuarial), 
substituir por              AOPR – Auditoria 
Operacional em  Programas de Governo

Auditoria Operacional – Descrição

AGES  –  Auditoria  de  Gestão,  substituir 
por                            AREG – Auditoria de  
Regularidade

Auditoria de Regularidade – Descrição

ALRF  –  Acompanhamento  da  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal (excluir)

Os  lançamento  deverão  ser 
efetuados  na  natureza  AREG – 
Auditoria de Regularidade

ALCC  –  Acompanhamento  das 
Licitações, Contratos e Convênios

Descrição da Atividade

CIPM – Cálculo do Índice de Participação 
dos Municípios (excluir)

Os  lançamento  deverão  ser 
efetuados  na  natureza  AREG – 
Auditoria de Regularidade

DILI – Diligência Diligência – descrição do objeto/exercício
PCRA  –  Prestação  de  Contas  de 
Responsável por Adiantamento

Instrução de xx processos de Adiantamento

PCMO  –  Prestação  de  Contas  de 
Recursos Atribuídos a Municípios/ONGs 

Instrução  de  xx  processos  de  Recursos 
Estaduais Atribuídos a Municípios e ONGs

PCAF – Prestação de Contas de Agentes 
Fiscais

Instrução de xx processos de Agentes Fiscais

AESP – Auditoria Especial Auditoria Especial – Descrição 
DNPR  –  Despesas  com  Noticiário  e 
Propaganda

Acompanhamento  das  Despesas  com 
Noticiário e Propaganda
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ADPE  –  Admissão  de  Pessoal, 
substituir por 
IPAP  –  Instrução  de  Processos  de 
Admissão de Pessoal

Instrução de xx processos de Admissão 
de Pessoal 

APOS  –  Aposentadorias,  substituir 
por 
IPAS  –  Instrução  de  Processos  de 
Aposentadorias

Instrução  de  xx  processos  de 
Aposentadorias

DENU – Denúncia (incluir) Denúncia – Processo nº xx
CONS – Consulta (incluir) Consulta – Processo nº xx
APRI  –  Acompanhamento  das 
Privatizações (excluir)

Decidiu-se excluir  a  natureza 
por  não  mais  existir  um 
programa de privatizações no 
Estado.

TREI – Treinamento Descrição
AINT – Auditoria Interna Descrição
* Caso seja inferior a 100%.

•planejamento dos trabalhos de acordo com as fases estabelecidas no Manual de 
Auditoria Governamental, relacionadas a seguir: 

a) Planejamento;
b) Execução;
c) Relatório (elaboração);
d) Relatório (revisão);
e) Conclusão (quando da programação, deve ser considerada a data prevista 
para a saída da Coordenadoria; no acompanhamento das auditorias, a data de 
tramitação final – apenas nesta etapa o trabalho deve ser considerado 100% 
concluído).

Embora  fixadas,  as  fases  podem  ser  subdivididas  de  acordo  com  as 
necessidades de cada unidade de controle externo. Ressalte-se,  entretanto, 
que, nos trabalhos que envolvem viagens, deve ser especificado o município 
e/ou região onde se dará a auditoria;

•nas auditorias que envolvem viagens deverão ser alocados os custos relativos a 
deslocamento (diárias, quilometragem, passagens, etc.);

•no caso de alocação de um mesmo técnico para mais de um trabalho, deve ser 
observada a carga horária regular desta Instituição para cada servidor (máximo de 
37 horas semanais);

•para  fins  de  acompanhamento  do  estoque  e  instrução  de  processos  de 
adiantamentos, recursos atribuídos a entidades e municípios, aposentadorias  e 
admissão de pessoal,  deverá constar o seguinte quadro no campo "anotações" 
do M.S. Project:
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       * Para preenchimento do quadro deverá ser considerado todo o estoque de processos da gerência.

•no tocante a treinamento, deverão ser alocadas horas para os técnicos lotados 
nas  Coordenadorias,  segundo  a  programação  disponibilizada  pelo  Centro  de 
Treinamento  e Estudos  Interdisciplinares  para  o Controle  Externo (CEICE).  As 
cargas  horárias  dos  cursos  em andamento  (especializações,  mestrados,  etc.), 
previamente conhecidas, devem ser consideradas no planejamento.

4 ACOMPANHAMENTO DO PLANO OPERACIONAL

Enquanto  instrumento  de  acompanhamento,  o  M.S.  Project  deverá  ser 
constantemente atualizado para que permita a análise da execução dos trabalhos, 
para fins de avaliação de desempenho coletivo de cada gerência. 

No  sentido  de  disciplinar  tal  prática,  até  o  dia  cinco  de  cada  mês,  as 
Coordenadorias  de  Controle  Externo deverão,  através  das  suas  respectivas 
Gerências,  atualizar  os  dados  do  Sistema  M.S.  Project,  incluindo,  no  campo 
próprio do aplicativo, as informações que tenham impacto sobre o desempenho 
das atividades de controle externo na sua área de atuação (art. 8º da Resolução 
nº 11, de 13.03.02).

As alterações de metas no M.S. Project  deverão ser realizadas após apreciação 
pelo Tribunal Pleno, conforme art. 24 da Resolução nº 82/2004. As CCEs deverão 
encaminhar à SUTEC, até o dia cinco de cada mês (data final para atualização do 
Project),  a  solicitação  de  alteração  de  metas  autorizada  pelos  respectivos 
Conselheiros Supervisores. 
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ANEXO 1

NOTA TÉCNICA Nº 01/2003 – NT-01/2003

COMITÊ DE AUDITORIA
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NOTA TÉCNICA  N.º 01/2003 – NT-01/20032

A presente nota técnica tem por objetivo racionalizar e uniformizar procedimentos 
no âmbito das Coordenadorias de Controle Externo, uma vez que o planejamento 
do  controle  externo  deve  observar  os   aspectos  da  efetividade,  seletividade, 
tempestividade,  concomitância  e  caráter  preventivo,  e  que  o  exame  das 
prestações de contas da administração direta deve ser concluído até 30.06.2003, 
em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselheiro Presidente e 
Conselheiros Supervisores. 

OBJETO: Esta NT recomenda diretrizes técnico-operacionais para a realização do 
exame  conjunto,  por  Secretaria/Poder  ou  órgão  diretamente  vinculado  ao 
Governador, das prestações de contas da Administração Direta. 

Esta sistemática está sendo introduzida em decorrência da  necessidade de um 
modelo de auditoria que permita o exame das contas segundo um planejamento 
que não enfoque as entidades auditadas simplesmente como unidades gestoras 
de recursos orçamentários, com ênfase no exame da regularidade dos seus atos, 
mas  também  como  unidades  executoras  de  programas  governamentais 
relevantes, observando-se suas condições operacionais.   

2 Elaborada pelo Comitê  de Auditoria,  reunido  na 16ª Reunião  Ordinária,  realizada em 07.03.2003,  de 
acordo com o estabelecido no art. 1º, II, do seu Regimento Interno.  
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DIRETRIZES TÉCNICO-OPERACIONAIS
 
Esta  NT  recomenda  que  as  seguintes  diretrizes  gerais  sejam  observadas  no 
planejamento e execução do exame das prestações  de contas da administração 
direta a ser realizado pelas Coordenadorias de Controle Externo: 

Identificação  e  avaliação  das  atividades  e controles-chave da Secretaria/Poder 
relacionadas com execução orçamentária-financeira e gestão patrimonial;

Ênfase  no  exame  da  regularidade  e  execução  dos  contratos/convênios  mais 
representativos no âmbito de cada Secretaria ou Poder; 

Acompanhamento  do  resultado  das  auditorias  operacionais,  em  programas 
governamentais e em contratos de empréstimo externo;

a. Exame das despesas de pessoal das Secretarias que foram objeto da auditoria 
realizada no Sistema Intersetorial de Recursos Humanos - SRH (Polícia Militar e 
Secretarias da Educação, Saúde e Segurança Pública);

b. Acompanhamento das recomendações de auditorias anteriores;

c. Utilização dos trabalhos de auditoria realizados pelo controle interno;

d. Emissão  de ordem de serviço unificada para cada exame conjunto de contas; 

e. O relatório de auditoria deverá contemplar os tópicos previstos no item 5.2. do 
Manual de Auditoria Governamental deste Tribunal de Contas.

Esta  proposta  não  exclui  a  possibilidade  da  adoção  de  outros 
critérios/procedimentos  que  o  auditor  julgue  necessários  no  transcorrer  da 
auditoria, inclusive a utilização de procedimentos diversificados para exame de 
prestações  de  contas  das  diversas  unidades,  em  função  dos  critérios 
estabelecidos.  

 
Salvador, em 07 de março de 2003.

IVONETE DIONÍZIO DE LIMA
Superintendente Técnico
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HENRIQUE PEREIRA SANTOS FILHO
Coordenador da 1ª CCE

SIMONE BARBOSA COSTA 
Coordenadora da 2ª CCE

JOSEFA ADINEIDE ALMEIDA 
Coordenadora da 3ª CCE

JOSUÉ LIMA DE FRANÇA
Coordenador da 4ª CCE

ANTÔNIO CARNEIRO AMARAL JÚNIOR
Coordenador da  5ª CCE

MÁRIO  SÉRGIO  AFONSO 
OLIVEIRA
Coordenador da  6ª CCE

RITA MURA 
Técnico de Controle Externo 

WALTER RODRIGUES FILHO 
Auditor Jurídico 

ANEXO 2
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MATRIZ DE RISCO PARA SELEÇÃO DE 

PROGRAMAS DE GOVERNO

MATRIZ DE RISCO PARA SELEÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO PELAS CCEs

INDICADOR PONTOS PESO
1. RELEVÂNCIA (A) 50%
1.1. Programas prioritários considerados no PPA 20
1.2. Programas prioritários considerados na LDO 20
1.3. Impacto social gerado pelo programa 20
1.4. Tema de interesse da Assembléia Legislativa 20
1.5. Assuntos em destaque na mídia 20
2. RISCO (B) 30%
2.1.  EXPECTATIVA DE DESEMPENHO (B1) 10%
2.1.1. Avaliação das metas do programa 40
2.1.2. Grau de discricionariedade das decisões 30
2.1.3. Operações que envolvam mais de um órgão 30
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2.2. GRAU DE CENTRALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS (B2) 10%
2.2.1. Programas centralizados em um município do Estado 20
2.2.2. Programas centralizados em mais de 1 município do Estado e apenas 1 
região

40

2.2.3. Programas centralizados em mais de 1 município do Estado e mais de 1 
região

60

2.2.4. Programas descentralizados em todas as regiões 80
2.2.5. Programas descentralizados em todos os municípios 100
2.3. NÚMERO DE AUDITORIAS ANTERIORES (B3) 10%
2.3.1. Nenhuma 100
2.3.2. Nenhuma nos últimos 3 anos 75
2.3.3. Auditorias nos últimos 3 anos 50
2.3.4. Auditoria no último ano 25
3. MATERIALIDADE (Despesa da área em R$1.000) (C) 20%
3.1. Até R$... 20
3.2. De R$... a R$... 40
3.3. De R$... a R$... 60
3.4. De R$... a R$... 80
3.5. Acima de R$... 100

Cada variável é pontuada de acordo com o grau de risco atribuído ao objeto de 
auditoria  em análise,  sendo  a pontuação  tanto  maior  quanto  maior  for  o  risco 
envolvido. A análise inclui questões com algum grau de subjetividade, as quais 
dependem do nível de conhecimento da equipe de auditoria sobre o auditado e 
dos  conhecimentos  técnicos  da  equipe  (minimizado  com  bons  sistemas  de 
informações e treinamento adequado).

Na seqüência estão especificados os critérios de pontuação de cada variável:

1. RELEVÂNCIA

1.1. PROGRAMAS PRIORITÁRIOS CONSIDERADOS NO PPA

Se o programa está contemplado dentre os considerados prioritários no PPA = 20 
pontos.
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Se o programa não está contemplado dentre os considerados prioritários no PPA 
= 0 ponto.

1.2. PROGRAMAS PRIORITÁRIOS CONSIDERADOS NA LDO

Se o programa está contemplado dentre os considerados prioritários na LDO = 20 
pontos.
Se o programa não está contemplado dentre os considerados prioritários na LDO 
= 0 ponto.

1.3. IMPACTO SOCIAL GERADO PELO PROGRAMA

Se o resultado  das atividades  da UG gerarem,  diretamente,  benefícios para a 
sociedade = 20 pontos. 
Benefícios indiretos = 0 ponto.

1.4. TEMA DE INTERESSE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Identificar a existência de audiências públicas ou de CPI em áreas que envolvam 
ações dos programas, mediante consulta à página da AL na Internet:

Se  existem  ações  conexas  com  audiência  pública  ou  CPI  instalada  e  em 
funcionamento = 20 pontos. 
Se existem ações conexas com CPI encerrada no exercício anterior = 10 pontos.
Se não existir CPI instalada ou encerrada = 0 ponto.

1.5. ASSUNTOS EM DESTAQUE NA MÍDIA 

Se a mídia local,  regional  ou nacional  divulgou denúncias  ou questionamentos 
com significativa repercussão sobre as ações do programa = 20 pontos. 
Se não houve denúncias ou questionamentos na mídia = 0 ponto.

2. RISCO

I.1EXPECTATIVA DE DESEMPENHO

2.1.1 Avaliação das metas do programa

Utilizar as informações contidas nos sistemas informacionais do Estado (SIPLAN, 
SIG, MIG, etc.).

Atingiu as metas em percentual inferior a 25% = 40 pontos.
Atingiu as metas em percentual superior a 25% e inferior a 50% = 30 pontos.  
Atingiu as metas em percentual superior a 50% e inferior a 75% = 20 pontos.
Atingiu as metas em percentual superior a 75% e inferior a 100% = 10 pontos.
Atingiu plenamente ou superou as metas estabelecidas para o período = 0 ponto.
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2.1.2. Grau de discricionariedade das decisões

Pontuar  conforme grau de liberdade  do gestor  em decidir  sobre alterações  no 
desenho do programa,  montante  descentralizado,  seleção de beneficiários  e a 
existência de órgãos de controle independentes da UG: 

Ações  geridas  nos  3  níveis  de  governo  de  forma  expressamente  pactuada  e 
submetido a controle social nos 3 níveis = 0 ponto.
Ações geridas em 2 níveis de governo = 15 pontos.
Ações geridas de forma centralizada = 30 pontos.

2.1.3. Operações que envolvam mais de um órgão

Programa executado por mais de um órgão/entidade em secretarias diferentes = 
30 pontos.
Programa executado por mais de um órgão/entidade da mesma secretaria = 15 
pontos.
Programa executado por apenas um órgão/entidade = 0 ponto.

I.1GRAU DE CENTRALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

2.2.1. Programas centralizados em um município do Estado

As ações do programa beneficiam apenas um município do Estado = 20 pontos.
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2.2.2. Programas centralizados em mais de 1 município do Estado e apenas 1 
região 

As ações  do  programa beneficiam  mais  de  um município  do  Estado,  de  uma 
mesma região = 40 pontos.

2.2.3. Programas centralizados em mais de 1 município do Estado e mais de 1 
região 

As ações do programa beneficiam mais de um município do Estado, de mais de 
uma região = 60 pontos.

2.2.4. Programas descentralizados em todas as regiões 

As ações do programa beneficiam municípios em todas as regiões do Estado = 80 
pontos.

2.2.5. Programas descentralizados em todos os municípios 

As ações do programa beneficiam todos os municípios do Estado = 100 pontos.

2.3. NÚMERO DE AUDITORIAS ANTERIORES

2.3.1. Nenhuma = 100 pontos.
2.3.2. Nenhuma nos últimos 3 anos = 75 pontos.
2.3.3. Auditorias nos últimos 3 anos = 50 pontos.
2.3.4. Auditoria no último ano = 25 pontos.

3. MATERIALIDADE (Despesa da área em R$1.000)

Na  elaboração  da  escala  de  materialidade,  referente  ao  volume  de  recursos 
envolvidos com as despesas de cada área, deve ser desenvolvida uma escala 
intervalar, para determinar a amplitude do intervalo a ser adotado para agrupar os 
valores referentes às despesas por programa, conforme metodologia adotada por 
outros órgãos de controle:

A = Valor máximo - Valor mínimo

                           5*

A = Amplitude do intervalo
* Número de faixas intervalares
valor máximo = maior valor de despesa prevista por UG
valor mínimo = menor valor de despesa prevista por UG
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ANEXO 3

NOTA TÉCNICA Nº 01/2004 – NT-01/2004

COMITÊ DE AUDITORIA
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NOTA TÉCNICA  N.º 01/2004 – NT-01/20043

A presente nota técnica tem por objetivo racionalizar e uniformizar procedimentos 
no âmbito das Coordenadorias de Controle Externo em sintonia com os 
dispositivos contidos na Resolução n.º 86/2003.

OBJETO:  Recomendar  a  observância  das  seguintes  diretrizes  técnico-
operacionais pelas Coordenadorias relacionadas com o exame das prestações de 
contas de recursos atribuídos a instituições e prefeituras, tanto quando do exame 
dos processos autuados no TCE, como por ocasião das auditorias nas prestações 
de contas dos Órgãos e Secretarias responsáveis pelo repasse e fiscalização da 
aplicação desses recursos.

DIRETRIZES TÉCNICO-OPERACIONAIS
 
Além da orientação aos jurisdicionados, unidades/órgãos da administração direta 
e  indireta,  quanto  aos  dispositivos  vigentes  a  partir  do  exercício  de  2004, 
instituídos com o advento da Resolução n.º 86/2003 e da análise periódica dos 
demonstrativos quadrimestrais, as Coordenadorias devem observar os seguintes 
procedimentos:

1. Quando do planejamento e execução do exame de auditoria operacional e das 
prestações de contas nas Secretarias  e órgãos que repassarem recursos para 
outras instituições ou prefeituras através de convênios ou termos congêneres. 

a. Identificação e análise dos controles internos da Secretaria/Poder relacionadas 
com o acompanhamento dos convênios, desde a assinatura até a prestação de 
contas dos convênios, incluindo o envio ao TCE dos informativos quadrimestrais e 
dos processos para a necessária autuação;

b. Avaliação dos aspectos precedentes à assinatura dos termos, como  definição 
do objeto  de forma precisa,  respaldado  num plano de aplicação e contendo  a 
especificação da dotação orçamentária, dentre outros elementos indispensáveis à 
formalização; 

c. Acompanhamento dos achados e recomendações constantes em Relatórios de 
Auditoria emitidos pelo TCE ou por outros órgãos de controle;

3 Aprovada e conferida pelo Comitê de Auditoria, reunido na 43ª Reunião Ordinária, realizada em 
21.07.2004, de acordo com o estabelecido no art. 1º,  II, do seu Regimento Interno.  
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d. Revisão dos trabalhos de auditoria realizados pelo controle interno dos 
Órgãos/Secretarias ou pela AGE;

e. Exame em base de amostragem dos processos de prestação de contas que 
porventura não tenham a obrigatoriedade do encaminhamento ao TCE;

f.  O  Relatório  de  Auditoria  deverá  contemplar  comentários  sobre  o  nível  dos 
controles  e  uma  síntese  por  natureza,  quantidade  e  volume  financeiro  dos 
convênios que se encontravam em vigor no exercício, informando sobre possíveis 
casos de tomadas de contas, do cumprimento dos prazos para o envio ao TCE 
dos processos autônomos.

2. Recursos atribuídos a prefeituras ou Instituições autuados no protocolo deste 
TCE.

a. Verificar as informações e achados reportados nos Relatórios de Auditoria  das 
Secretarias e Órgãos repassadores dos recursos;

b.  Nos  casos  de  indícios  de  irregularidades  utilizar,  sempre  que  possível,  as 
informações  disponíveis  nas  bases  de  dados  de  outras  instituições  públicas, 
quanto à idoneidade dos documentos, fornecedores, concorrentes, preços etc.

Esta Nota Técnica não exclui a adoção de outros critérios/procedimentos que o 
auditor julgue necessários no transcorrer da auditoria, inclusive a utilização de 
procedimentos diversificados para exame de prestações de contas das diversas 
unidades, em função dos critérios estabelecidos.  
 

Salvador, 21 de julho de 2004.

IVONETE DIONÍZIO DE LIMA
Superintendente Técnico

HENRIQUE PEREIRA SANTOS FILHO
Coordenador da 1ª CCE

SIMONE BARBOSA COSTA 
Coordenadora da 2ª CCE

JOSEFA ADINEIDE ALMEIDA 
Coordenadora da 3ª CCE

JOSUÉ LIMA DE FRANÇA
Coordenador da 4ª CCE
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JOÃO ROBERTO MUNIZ FERREIRA
Coordenador da  5ª CCE

MÁRIO SÉRGIO AFONSO OLIVEIRA
Coordenador da  6ª CCE

ANEXO 4

NOTA TÉCNICA Nº 02/2004 – NT-02/2004

COMITÊ DE AUDITORIA
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NOTA TÉCNICA  N.º 02/2004 – NT-02/20044

A presente nota técnica tem por objetivo racionalizar e uniformizar o conteúdo e 
os procedimentos de lançamento no Sistema MS Project das metas operacionais 
no âmbito das Coordenadorias de Controle Externo, com observância a partir da 
elaboração do Plano Operacional do primeiro semestre de 2005.

A seguir, apresenta-se em quadro as modificações introduzidas, segregadas nos 
campos natureza, tarefa e observações:

NATUREZA TAREFA OBSERVAÇÕES
PCAD –  Prestação  de  Contas  de 
Administração Direta

Prestação de Contas – Nome da Secretaria 
ou Órgão Equivalente/Exercício (XX %*)

PCAI –  Prestação  de  Contas  de 
Administração Indireta

Prestação  de  Contas  –  Nome  da 
Entidade/Exercício (XX %*)

ACEE –  Auditoria  de  Contrato  de 
Empréstimo Externo

Contrato n° – Denominação

AEOF – Acompanhamento da Execução 
Orçamentária e Financeira

Descrição da Atividade

PCSE –  Prestação  de  Contas  de 
Secretário

Relatório de Atividades – Nome da Secretaria 
ou Órgão Equivalente/ Exercício

CGOV – Contas de Governo Contas Governamentais/Exercício
AOPE – Auditoria  Operacional,  substituir 
por                             AOES – Auditoria 
Operacional em Entidades ou Sistemas

Auditoria Operacional – Descrição

APRO  –  Auditorias  de  Programas 
(incluindo Sistemas, Receitas e Atuarial), 
substituir por              AOPR – Auditoria 
Operacional em  Programas de Governo

Auditoria Operacional – Descrição

AGES  –  Auditoria  de  Gestão,  substituir 
por                            AREG – Auditoria de 
Regularidade

Auditoria de Regularidade – Descrição

ALRF –  Acompanhamento  da  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal (excluir)

Os  lançamento 
deverão ser efetuados 
na  natureza  AREG – 
Auditoria  de 
Regularidade

4 Aprovada e conferida pelo Comitê de Auditoria, reunido na 47ª Reunião Ordinária, realizada em 
15.10.2004, de acordo com o estabelecido no art. 1º,  II, do seu Regimento Interno.  
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ALCC –  Acompanhamento  das 
Licitações, Contratos e Convênios

Descrição da Atividade

CIPM –  Cálculo  do  Índice  de 
Participação dos Municípios (excluir)

Os  lançamento 
deverão  ser 
efetuados  na 
natureza  AREG – 
Auditoria  de 
Regularidade

DILI – Diligência Diligência - descrição do objeto/exercício
NATUREZA TAREFA OBSERVAÇÕES

PCRA –  Prestação  de  Contas  de 
Responsável por Adiantamento

Instrução  de  xx  processos  de 
Adiantamento

PCMO –  Prestação  de  Contas  de 
Recursos  Atribuídos  a 
Municípios/ONGs 

Instrução de xx processos de Recursos 
Estaduais  Atribuídos  a  Municípios  e 
ONGs

PCAF –  Prestação  de  Contas  de 
Agentes Fiscais

Instrução  de  xx  processos  de  Agentes 
Fiscais

AESP – Auditoria Especial Auditoria Especial – Descrição 
DNPR –  Despesas  com  Noticiário  e 
Propaganda

Acompanhamento  das  Despesas  com 
Noticiário e Propaganda

ADPE – Admissão de Pessoal, 
substituir por 
IPAP – Instrução de Processos de 
Admissão de Pessoal

Instrução de xx processos de Admissão 
de Pessoal 

APOS – Aposentadorias, substituir 
por 
IPAS – Instrução de Processos de 
Aposentadorias

Instrução de xx processos de 
Aposentadorias

DENU – Denúncia (incluir) Denúncia – Processo nº xx
CONS – Consulta (incluir) Consulta – Processo nº xx
APRI – Acompanhamento das 
Privatizações (excluir)

Decidiu-se  excluir  a 
natureza  por  não 
mais  existir  um 
programa  de 
privatizações  no 
Estado.

TREI – Treinamento Descrição
AINT – Auditoria Interna Descrição
*Caso seja inferior a 100%

Salvador, 15 de outubro de 2004.

IVONETE DIONÍZIO DE LIMA
Superintendente Técnico

HENRIQUE PEREIRA SANTOS FILHO
Coordenador da 1ª CCE

SIMONE BARBOSA COSTA 
Coordenadora da 2ª CCE
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JOSEFA ADINEIDE ALMEIDA 
Coordenadora da 3ª CCE

JOSUÉ LIMA DE FRANÇA
Coordenador da 4ª CCE

JOÃO ROBERTO MUNIZ FERREIRA
Coordenador da  5ª CCE

MÁRIO SÉRGIO AFONSO OLIVEIRA
Coordenador da  6ª CCE
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