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RESOLUÇÃO N.o 43, de 17 de junho de 2004 

Aprova o Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, para o perfodo 200412007. 

O TRIBUNAL DE CONTAS 00 ESTADO DA BAHlA, reunido em sessão plenária, no 
uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO a oportunidade de alinhamento das gestões - atual e futuras 
- do Tribunai aos modelos vigentes na administração pública, voUados para o 
atendimento às demandas da sociedade, com vistas a produzir melhores 
resultados nas atividades de controle externo sob sua responsabilidade; 

CONSIDERANDO os resultados dos Encontros Técnicos promovidos por este 
Tribunai e o diagnóstico formulado acerca das condições atuais das suas 
diversas áreas de competência, bem como a identificação da situação futura 
almejada; 

CONSIDERANDO a decisão deste Tribunal de elaborar o planejamento 
estratégico, consubstanciada na Resolução no 51, de 08 de agosto de 2002, que 
definiu os seus elementos norteadores - missão, visão de futuro, diretrizes 
estratégicas e programas institucionais; 

CONSIDERANDO a necessidade de definir e implementar projetos e atividades, 
com a finalidade de concretizar os objetivos estabelecidos para cada programa 
institucional, com base nas diretrizes estratégicas definidas na supracitada 
ResoluçãO; 

CONSIDERANDO a abrangência do Plano Estratégico e o compromisso que 
todas as unidades deste Tribunal devem assumir para garantir o sucesso de sua 
implementação; 

CONSIDERANDO os objetivos e as ações a serem desenvolvidas no âmbito do 
Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo - Promoex e do 
Projeto de Aperfeiçoamento do Controle Externo com foco na Redução da 
Desigualdade Social (CERDS); 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer parâmetros para a elaboração 
dos Planos Operacionais, de forma integrada por todas as unidades, 
contribuindo para o fortalecimento do planejamento nos diversos níveis deste 
Tribunal, 

RESOLVE: 

Art. 1° Fica aprovado o Plano Estratégico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
para o período 2004-2007, na forma estabelecida nos anexos a esta Resolução, 
compostos dos seguintes volumes: 

I - Plano Estratégico 2004/2007: Construindo Juntos o Futuro do TCE-BA (Volume I). 
11- Programas Institucionais (Volume 11). 
111 - Marco Lógico dos Programas Institucionais (Volume 111). f) 
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Art. r Deverá ser implantado sistema informatizado de gestão estratégica, para o 
lançamento, monitoramento e avaliação dos elementos que compõem o Plano 
Estratégico. 

10§ - Deverão ser implantados e mantidos os controles internos necessários ao 
acompanhamento do estágio de implementação dos programas institucionais e seus 
respectivos projetos e atividades, com vistas ao monitoramento e avaliação dos 
indicadores estabelecidos. 

§ r Até o mês de fevereiro de cada ano deverá ser elaborado relatório, que integrará a 
Prestação de Contas do TCE, para divulgação do estágio de implementação do Plano 
Estratégico. 

§ 30 Até o mês de outubro de cada ano deverão ser promovidas a avaliação e revisão 
do Plano Estratégico. 

Art. 3° Os elementos ora aprovados deverão ser objeto de desdobramentos sucessivos 
no âmbito das unidades gerenciais deste Tribunal na elaboração dos seus respectivos 
planos operacionais. 

Art. 4° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5° Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Sala das Sessões, em 17 de junho de 2004. 

Cons. - Vice-Presidente 

Conferida a decisêo: 

Sala das Sessões, em./1:-../ .. o.b..r2004 
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