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2. Respeitar o limite do máximo de pessoas que a sala comporta.
3. Respeitar o limite de hora de uso que é de 2h de permanência na sala, salvo as
excepcionalidades.
4.  Informar  motivação/  assunto,  que  será  tratado  em  reunião  na  hora  do
agendamento.
5. Ficar atento a horário de funcionamento que é segunda-feira de 8h 30 min  às
18h e sexta-feira de 8h às 13h.

SALA DE RECEPTIVO/ CONVIVÊNCIA
A utilização  da  sala  de  Receptivo/Convivência  está  condicionada  ao  uso  do
plenário,  tendo  como  principal  finalidade,  recepcionar  autoridades  e  demais
visitantes do TCE/BA, por ocasião de eventos institucionais.
1.  Realizar  agendamento  prévio  junto  a  recepção  do  Cerimonial,  através  dos
contatos, telefone (71)3115-5645 e e-mail cerimonial@tce.ba.gov.br .
2. Respeitar o limite máximo de pessoas que a sala comporta. 
3. Informar motivo/assunto, na hora do agendamento.
4. Informar com antecedência (no mínimo 10 dias) ao Cerimonial se haverá coffee-
break, para que a estrutura seja preparada.
5. O horário de funcionamento é: de segunda à quinta-feira, de 8h 30min  às 18h e
sexta-feira de 8h às 13h.

ATO Nº 132, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas  atribuições  legais  e  regimentais,  RESOLVE  designar  DALVA ANDRADE
ERDENS,  Auditora  Estadual  de  Controle  Externo,  cadastro  nº  750.003,  para
substituir HEINZ ULRICH RUTHER, cadastro nº 191.747, Gerente de Auditoria da
1ª Coordenadoria de Controle Externo, símbolo TCE-04, em seus impedimentos e
afastamentos eventuais.

GILDÁSIO PENEDO FILHO 
Conselheiro-presidente

ATO Nº 133, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas  atribuições  legais  e  regimentais,  RESOLVE  considerar  designado
RAIMUNDO  FERREIRA  MERCÊS,  Analista  de  Gestão  Pública,  cadastro  nº
751.013, para substituir  MARIA APARECIDA SILVA DE MENEZES,  cadastro  nº
749.809, Assessor-Coordenador de Gabinete de Conselheiro, símbolo TCE-05, nos
períodos  de  04/01/2021  a  13/01/2021  e  de  13/10/2021  a  22/10/2021,  durante
afastamento da Titular.

GILDÁSIO PENEDO FILHO
Conselheiro-presidente
 

ATO Nº 134, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

Disciplina a gravação e transmissão de sessões virtuais
e eventos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

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

CONSIDERANDO que  a  pandemia  do  Coronavírus  (COVID-19)  provocou
alterações nas formas de atuação deste TCE, incluindo a realização de sessões
virtuais;

CONSIDERANDO que a partir de abril de 2020, o Regimento Interno deste TCE
passou a prever a possibilidade de realização das sessões plenárias e camerais de
maneira não presencial;

CONSIDERANDO que a ampla publicidade dos atos do poder público representa
uma imposição constitucional  (art.  37  da  Constituição da  Federal),  funcionando
como  instrumento  indispensável  à  transparência  da  gestão  pública  e  ao
consequente fortalecimento do controle social e do regime democrático; 

CONSIDERANDO a regulamentação feita  por  este TCE e as diretrizes trazidas
pela  Resolução  n.º  163/2015,  em especial  a  do  Art.  5º,  II,  que  estabelece  a
divulgação na Internet, para acesso público, de informações de interesse coletivo
ou geral;

CONSIDERANDO a  existência  de  ferramentas  tecnológicas  que  viabilizam  de
forma  segura  e  prática  a  gravação  e  transmissão  de  sessões  e  eventos  não
presenciais  com pleno atendimento aos postulados da publicidade e  do devido
processo legal; 

CONSIDERANDO a  necessidade  contínua  de  ampliar  a  publicidade  e  a
transparência das ações deste Tribunal;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer a permanência da gravação e transmissão ao vivo das sessões
presenciais, virtuais ou híbridas deste Tribunal.

Parágrafo  único.  Para  viabilizar  a  transmissão  ao  vivo  e  garantir  a  ampla  e
necessária  publicidade  das  sessões,  será  utilizada  a  rede  mundial  de
computadores (Internet), direcionada por meio do Portal Institucional.

Art.  2º  A possibilidade de utilização dos recursos tecnológicos para gravação e
transmissão estende-se a eventos cujo registro, ampliação de participantes e da
publicidade se façam necessários e convenientes.

Parágrafo  único.  Podem  ser  compreendidos  nesses  eventos,  dentre  outros,
palestras,  simpósios e  ações de capacitação  promovidas pelo  TCE, bem como
conferências e sessões de licitações.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

GILDÁSIO PENEDO FILHO
Conselheiro-presidente

COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA DA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
LICENÇA-GESTANTE

Nº NOME DIAS PERÍODO
ART. LEI 

Nº 6677/94

025 EVELLYN ALVES DE FIGUEIREDO 180
01/11/2021 a
30/04/2022    

154

RESUMO DE PUBLICAÇÃO

Processo nº TCE/008189/2021 – Interessada: EVELLYN ALVES DE FIGUEIREDO
Assunto: Auxilio Natalidade – DEFERIDO

A marca do Tribunal  de Contas do Estado da Bahia (TCE) é composta de dois
triângulos encerrados por barras horizontais. A distribuição das figuras geométricas
sugere a simetria de uma balança, símbolo da justiça, e, por que não dizer, do
equilíbrio  orçamentário  e  das  contas  públicas.  As  barras  representam o  papel
fiscalizador  do  TCE,  órgão  auxiliar,  para  fins  de  controle  externo,  do  Poder
Legislativo.  
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