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RESOLUÇÃO N° 172, de 17 de dezembro de 2015. 

Dispõe sobre o calendário anual de atividades de 
caráter socioinstitucional do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia. 

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, reunido em sessão plenária, 
no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares, e 

CONSIDERANDO as diretrizes elencadas na Resolução na 095, de 27 de maio de 
2014, que dispõe sobre a política de comunicação institucional do TCE/BA; 

CONSIDERANDO a defesa dos direitos fundamentais idealizados pela Constituição 
Federal, com destaque para : a promoção da dignidade da pessoa humana, o 
desenvolvimento da cidadania e a inclusão social; 

CONSIDERANDO a importância do desenvolvimento de ações que promovam a 
interação deste Tribunal com o cidadão e a sociedade civil organizada . 

RESOLVE: 

Art. 1° Fica estabelecido o calendário anual de datas comemorativas e de datas para 
a promoção de campanhas sociais e de saúde, sem prejuízo de atividades realizadas 
em outros períodos, descrito a seguir: 

• Fevereiro: Carnaval ; 
• Março: Dia 8 - Dia Internaciona l da Mulher; 
• Abril: Páscoa; Dia18 - Dia Naciona! do Livro Infantil; 
• Maio: Dia 31 - Dia Mundial de Combate ao Fumo; 
• Junho: Dia 24 - São João; 
• Julho: Dia 27 - Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho; 
• Agosto: Dia 21 - Criação do TCE/BA; Dia 31 - Dia Internacional da Solidariedade; 
• 	Setembro: Setembro Dourado; Dia 21 - Dia l\Iacional da Luta da Pessoa com 

Deficiência Física; 
• 	Outubro: Outubro Rosa; Dia 11 - Prevenção da Obesidade; Dia 12 - Dia das 

Crianças; Dia 28 - Dia do Servidor; 
• 	Novembro: Novembro Azul ; Dia 07 - Dia dos Tribunais de Contas; Dia 25 - Dia 

Nacional do Doador Voluntário de Sangue; 
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• Dezembro: Dia 09 - Dia Internacional contra a Corrupção; Dia 25 - Natal. 

Art. 2° Na realização de eventos pertinentes às datas comemorativas e às 
campanhas sociais e de saúde , os seguintes procedimentos devem ser observados: 

I - Elaboração do planejamento prévio , com apresentação de estratégias de 
comunicação pertinentes a cada data comemorativa ou de promoção de campanha , 
com aprovação da Presidência; 
II - Execução de campanhas dentro do prazo ideal para associar a ação à data 
comemorativa de cada mês; 
III - Participação integrada das áreas envolvidas: Assessoria de Comunicação 
(ASCOM), Serviço de Assistência Social (SERAS), Gerência Médica e Odontológica 
(GMO) , Escola de Contas Conselheiro josé Borba Pedreira Lapa (ECPL), Serviço 
de Cerimonial, Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
(ASTEB) e o Gabinete da Presidência (GAPRE) ; 
IV - Discussão prévia com as áreas competentes quando da realização de eventos 
pertinentes às datas comemorativas ou de promoção de campanhas, em razão da 
necessidade de contratação de produtores (gráficas ou produtoras de vídeo) e 
veiculadores (rádios e canais de televisão) terceirizados. 

Art. 3° O TCE/BA arcará com os custos financeiros e administrativos com 
publicidade e divulgação das campanhas, na forma da legislação aplicável. 

Art. 4° À ASCOM caberá a eiaboração do formato , da linguagem e da publicidade 
pertinentes ao evento , utilizando-se dos meios de divulgação mais adequados, 
devendo: 

I - Elaborar as campa nhas dentro do prazo ideal para a promoção de cada data 
comemorativa ; 
11 - Redigir, editar e publicar releases (textos informativos) institucionais no portal do 
TCE/BA e encaminhar para os veículos de comunicação adequados, quando 
considerar pertinente; 
Desenvolver a criação e a finalização de peças de propaganda e de comunicação 
visual que melhor representem a campanha aprovada para cada data comemorativa ; 
111 - Produzir materiais de comunicação por meio da estrutura disponível no TCE/BA 
(computadores, impressoras, papel, guilhotina, etc.), quando for possível, ou 
acompanhar esse tipo de produção junto às empresas contratadas. 

Art. 5° O SERAS, a GMO, a ECPL, o Serviço de Cerimoniai e o apoio da ASTEB 
ficarão responsáveis por: 
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I - Contactar e definir instituições que devem ser beneficiadas com as doações; 

II - Entregar as doações às instituições beneficiadas; 

li' - Fazer orçamentos e acompanhar a produção das peças das campanhas de 

divulgação; 

IV - Solicitar e acompanhar a instalação das peças das campanhas de divulgação; 

V - Gerenciar a produção de eventos das campanhas de divulgação. 


Art. 60 
- Caberá ao GAPRE a análise e aprovação de todas as campanhas, com a 


antecipação necessária à execução das atividades. 


Art. 7° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação . 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em 17 de dezembro de 2015 

Conselhe~Ia'{i p~ó s~~raujo  Presidente 

\\
Conselheiro Pedro 

stro Neto - Corregedor 

, , 

CI' ~ t.N--"<J~ . 

elheiro Marcus Vinícius de Barros Presídio 

Y'~ 
Substituto de conselhe~o Spector 
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