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GABINETE DO CONSELHEIRO GILDÁSIO PENEDO FILHO 

RESOlUÇÃO n~ 20/2014 

Altera a Resolução nO 084/2003, que 
instituiu o Selo Editorial Ministro Aliomar 
Baleeiro, e revoga as Resoluções nOS 
25/2005 e 55/2005, todas deste Tribunal. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, reunido em Sessão 
Plenária, no uso de sua competência, considerando a necessidade de 
atualização e aprimoramento da legislação que disciplina o Selo Editaria 
Ministro Aliomar Baleeiro, RESOLVE 

Art. 1° - O art. 1° da Resolução nO 084/2003, que instituiu o Selo Editorial 
Ministro Aliomar Baleeiro, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1° - O Selo Editorial Ministro Aliomar Baleeiro, 
instituído através de Resolução, visa à publicação de 
trabalhos acadêmicos, de autoria de servidores que, na 
data da inscrição no certame respectivo, estejam lotados 
no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, tendo por 
objetivo preservar, valorizar e divulgar a produção 
intelectual, no âmbito desta Instituição." 

Art. 2° - Ficam aprovados, nos termos desta Resolução, os critérios de 
admissibilidade, inscrição e avaliação de trabalhos que concorram à obtenção 
do Selo Editorial Ministro Aliomar Baleeiro, bem como a composição do seu 
Conselho Editorial. 

CAPíTULO I 

DISPOSiÇÕES GERAIS 

Art. 3° - O Selo Editorial Ministro Aliomar Baleeiro, instituído através da 
Resolução nO 084/2003, visa à publicação de trabalhos acadêrnicos de autoria 
de servidores que, na data da inscrição no certame respectivo, estejam lotados 
no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, tendo por objetivo preservar, 
valorizar e divulgar a produção intelectual, no âmbito desta Instituição. 

Parágrafo Único - O Tribunal de Contas do Estado da Bahia publicará 
periodicamente Edital divulgando o número de trabalhos a serem publicados 
sob a chancela do Selo Editorial. 
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CAPíTULO 11 

DA ADMISSIBILIDADE 

Art. 4° - Para serem admitidos no certame destinado à sua publicação, sob a 
chancela do Selo, os trabalhos devem: 

I - ter pertinência temática com a missão constitucional do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia (TCE/BA); 

11 - ser resultado de produção acadêmica em pós-graduação, mestrado, 
doutorado ou pós-doutorado, em Instituição de Ensino Superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC); 

111 - ser atuais e inéditos, considerando-se inédito o trabalho que não tenha 
sido publicado e nem apresentado em concursos, congressos e eventos 
congêneres, de qualquer âmbito: local, regional, nacional e internacional. 

Parágrafo Único - Fica vedada a reapresentação de trabalhos que não tenham 
obtido a nota mínima de 7,0 (sete), exigida para publicação patrocinada pelo 
Selo Ministro Aliomar Baleeiro, após avaliação pelo Conselho Editorial, em 
certame anterior. 

Art. 50 - Os trabalhos deverão ser apresentados em meio digital e em 01 (uma) 
via impressa encadernada e entregues no Protocolo Geral do TCE/BA, situado 
na Avenida 4, Plataforma V - Centro Administrativo da Bahia - CAB, Edf. Cons. 
Joaquim Batista Neves, andar térreo, CEP: 41.745-002 - Salvador/BA, ou, no 
mesmo endereço, por meio de SEDEX ou equivalente, endereçado ao 
Conselho Editorial do Selo Editorial Aliomar Baleeiro. 

§ 10 
- A data da postagem será considerada como a de entrega. 

§ 20 
- Não poderá ser inscrito na mesrna edição do Selo Editorial mais de um 

trabalho por servidor, nem trabalhos em coautoria. 

§ 30 
- O trabalho não poderá conter identificação do autor no corpo do texto, 

sob pena de sua desclassificação do certame. 

§ 40 
- Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, trocas, alterações, inserções 

ou exclusões de parte ou de todo o trabalho após sua entrega . 
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CAPíTULO 111 

DO CONSELHO EDITORIAL 

Art. 6° - O Conselho Editorial, presidido pelo Conselheiro Vice-Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, será responsável pela avaliação dos 
trabalhos a serem publicados por meio do Selo Aliomar Baleeiro. 

§1° - O Conselho Editorial será composto por cinco membros, servidores 
efetivos do TCE, sendo membros natos o Superintendente Técnico, o Gerente 
da Biblioteca, e mais 03 servidores indicados pelo Conselheiro Vice-Presidente 
e aprovados pelo Pleno do Tribunal. 

§2° - O ato de designação dos membros do Conselho Editorial deverá ser 
publicado antes da divulgação de cada Edital do Selo. 

§3° - O Presidente do Conselho Editorial definirá o prazo de avaliação dos 
trabalhos pelo Conselho, de acordo com a quantidade de inscritos, podendo 
prorrogar e/ou suspender este prazo, conforme a complexidade dos trabalhos 
ou a ocorrência de situação imprevista. 

§4° - Após a avaliação de todos os trabalhos, o Conselho Editorial deverá 
apresentar Relatório Final ao Conselheiro Vice-Presidente e, concluída a sua 
função, havendo ou não vencedor do Prêmio, dissolver-se-á. 

CAPíTULO IV 

DA INSCRiÇÃO 

Art. 7° - Poderão inscrever-se para concorrer no certame do Selo Aliomar 
Baleeiro servidores lotados no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, na data 
da inscrição, com exceção dos membros do Conselho Editorial e de seus 
parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau. 

Art. 8° - A inscrição implicará na aceitação, por parte dos candidatos, de todas 
as exigências regulamentares e o não-cumprimento de qualquer uma delas 
acarretará a desclassificação do trabalho. 

CAPíTULO V 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 9° - A avaliação dos trabalhos será feita individualmente pelos membros do 
Conselho Editorial, com base nas normas vigentes da ABNT e nos critérios 
fixados no formulário próprio, integrantes de cada Edital. 

Art. 10 - A nota final de cada trabalho será a média aritmética, arredondada até 
a segunda casa decimal, das notas atribuídas pelos membros do Conselho 
Editorial. 
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Art. 11 - Somente estará apto a concorrer à publicação do Selo Aliomar 
Baleeiro o trabalho cuja nota final for igualou superior 7,0 (sete), de acordo 
com o formulário utilizado para avaliação. 

Art. 12 - Em caso de empate, será realizada votação entre os membros do 
Conselho Editorial, para desempate. 

CAPíTULO VI 

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Art. 13 - Após o Pleno tomar conhecimento do resultado da avaliação do 
Conselho Editorial, por iniciativa do Vice-Presidente do Tribunal, será divulgada 
a relação dos trabalhos selecionados no sítio do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia na internet. 

§ 1° - Todos os trabalhos que concorrerem ao Selo ficarão disponíveis para 
consulta pública, na Biblioteca do Tribunal de Contas. 

§ 2° - As Avaliações e Relatórios Finais do Conselho Editorial, de cada edição 
do Selo, serão remetidos ao arquivo deste Tribunal. 

CAPíTUlO VII 

DA PREMIAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

Art. 14 - O premio do Selo Aliomar Baleeiro constitui-se na publicação 
impressa do trabalho, obedecendo padrão gráfico e visual que permita a 
identificação da obra como editada pelo Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia. 

Art. 15 - Ao autor do trabalho premiado serão assegurados 10% (dez por 
cento) dos exemplares da publicação. 

Art. 16 - Para a execução dos trabalhos de editoração, impressão e 
distribuição das publicações chanceladas pelo Selo Aliomar Baleeiro, o Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia poderá firmar contrato ou convenlo com 
entidades de direito público ou privado, nacionais, internacionais ou 
estra ngeiras. 

Art. 17 - O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, quando necessano, 
promoverá ajustes nos trabalhos selecionados para publicação, mediante 
prévia anuência dos autores respectivos. 
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CAPíTULO VIII 


DAS DISPOSiÇÕES FINAIS 


Art. 18 - Os casos omissos serão decididos pelo Presidente do Conselho 

Editorial. 


Art. 19 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 


Art. 20 - Ficam revogados o art. 2° da Resolução nO 84/2003, bem como as 

Resoluções n°S 25/2005 e 55/2005, todas deste Tribunal. 


Salvador, 09 de setembro de 2014 


conselheiro~..t~~ntos Araújo 

Conselheiro ) QS~ Eduar~o Vieira Zezéu Ribeiro 
/' A'" " ,r:7 

Presidente 

Corregedor , 

oL, ~L ~:&-,a Mato AlveSCosta 
I I 

),)!i ~Y~ 

~~~~:,çc:----
!~OãO il"âsio Vasconcelos Bonfim 
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