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O 
Plano Estratégico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia para o 
quadriênio 2014-2017, denominado “Desenvolvendo a Organização”, 
representa o aprendizado adquirido em quatro ciclos de gestão es-
tratégica e evidencia o aperfeiçoamento do sistema de planejamen-
to e gestão desta instituição que, prestes a completar cem anos, al-

meja se renovar em busca da excelência no exercício do controle externo estadual, 
com vistas a atender ao anseio popular por políticas públicas governamentais efe-
tivas, implementadas de forma transparente, econômica e eficaz.

Durante cinco meses, várias atividades foram realizadas envolvendo Conselheiros, 
unidades diretivas, gerenciais, de assessoramento e demais servidores do TCE-BA, 
visando, de forma sistemática, como ensina Carlos Matus1, à “preparação para que 
se tente ‘criar o futuro’, com imaginação, a partir de possibilidades que sejamos ca-
pazes de imaginar e descobrir”, assim como promover um ambiente favorável para: 

na medida em que agimos com convicção e eficácia, cria-
mos algo do futuro e, além disso, tornamo-nos capazes 
de fazer melhores previsões acerca de suas possibilida-
des. Se todos agimos como se algo fosse ocorrer, esse 
algo ocorre, como no caso da profecia que se autocum-
pre. Isso acontece porque um bom plano é uma aposta 
estratégica, não uma aposta sobre o destino.1

Apresentação
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A nossa aposta estratégica, desenvolvida através dos fundamentos teóricos do Ba-
lanced Scorecard (BSC) e consubstanciada no presente Plano, prevê que, até 2017, 
o TCE-BA seja capaz de dar respostas mais rápidas à sociedade e aos jurisdiciona-
dos, com o julgamento das prestações de contas no prazo constitucional de 365 
dias e com o aumento em 100% da quantidade de auditorias tempestivas realiza-
das em relação ao quadriênio 2010-2013.

Decerto, tal visão de futuro é bastante audaciosa, mas o TCE-BA conta com um 
corpo funcional qualificado e capaz de implementar as iniciativas propostas para 
atingir os objetivos necessários para alcançar esse novo ritmo, de modo a maximi-
zar o cumprimento da nossa Missão institucional. 

Nesse sentido, a aprovação do Plano Estratégico pelo Tribunal Pleno, através da 
Resolução n.º 111/2013, além de representar a adoção de um importante instru-
mento de gestão, estabelece um compromisso público com a sociedade baiana, 
do qual não poderemos nos eximir.

Conselheiro Zilton Rocha
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia

1.  HUERTAS, 
Franco. O método 
PES: entrevista 
com Matus;. 
Tradução Giselda 
Barroso Sauveur, 
São Paulo: 
FUNDAP, 1996, 
p.15.



12 Plano Estratégico 2014 - 2017 / tcE-Ba



Plano Estratégico 2014 - 2017 / tcE-Ba 13

No exercício de 2000, foi iniciado o primeiro ciclo de gestão 
estratégica do Tribunal, com a edição do documento intitulado 
“Diretrizes para uma gestão inovadora no biênio 2000/2001”.   

O referido instrumento de planejamento e gestão foi 
estruturado em quatro temas – A Sociedade da informação: 
Marco de uma nova lógica organizacional; A inovação na 
administração pública; Tecnologia da informação e Inovação do 
controle externo; e Um programa de trabalho para o Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia. 

Alinhado com o contexto apresentado nos três primeiros temas, 
o Programa de trabalho para o biênio 2000/2001 destacou as 
seguintes linhas de ação:  

hiStóricO da 
GeStãO eStratéGica 
nO tribunal de 
cOntaS dO eStadO 
da bahia (tce/ba) 

1 

Durante a elaboração do primeiro Plano Estratégico do TCE/BA (2004–2007), com o auxílio de consultoria 
especializada, o corpo funcional identificou os principais macroprocessos que refletiam a dinâmica de 
atuação do Tribunal. 

• auditoria informatizada e de sistemas;

• auditoria com enfoque na avaliação de programas governamentais; 

• auditoria das receitas;

• auditoria atuarial; 

• estrutura organizacional voltada para o gerenciamento auditorial;

• disponibilização de banco de dados em rede;

• adequação do espaço físico ao programa de trabalho; 

• dinâmica organizacional. 
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Os macroprocessos foram denominados programas institucionais, 
com objetivos específicos: 

1 HISTóRICo DA GESTão ESTRATéGICA No TRIBuNAL DE CoNTAS Do ESTADo DA BAHIA (TCE/BA)

A partir do mapeamento dos macroprocessos, 
foram definidos os objetivos dos respectivos 
programas e construídos os Planos Operacionais, 
marco para a implantação da sistemática de 
avaliação de desempenho e pagamento de 
gratificação por produtividade no Tribunal. Naquela 
oportunidade, todas as unidades do TCE fixaram 

metas com vistas a aferir o desempenho individual, 
das equipes de trabalho e Institucional. 
No exercício de 2007, foram realizadas diversas 
reuniões com unidades diretivas, gerenciais e de 
assessoramento do TCE para dar início à construção 
de um novo Plano Estratégico a partir da revisão 
dos macroprocessos até então definidos.

prOGrama 1

prOGrama 3

prOGrama 2

prOGrama 4

Apreciação, julgamento 
e divulgação dos 
resultados do controle 
externo; 

Desenvolvimento e 
suporte institucional; 

Auditoria e fiscalização;

Apoio administrativo  
às atividades do TCE.
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1. redução do estoque de processos;

2. consolidação das normas de controle externo;

3. aprimoramento do método de análise das contas 

consolidadas da administração direta estadual;

4. aperfeiçoamento da auditoria de obras;

5. fiscalização dos contratos e convênios; 

6. atualização do Regimento Interno.

Em 2008, foi formulada a Agenda de prioridades para o biênio 2008-2009, tendo 
como pressuposto a busca da construção da convergência. Baseada nos princípios da 
transparência, eficiência e celeridade dos serviços prestados à sociedade, a Agenda 
foi alicerçada nos quatro programas definidos no Plano Estratégico 2004-2007 e nos 
compromissos do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios Brasileiros  (PROMOEX)

No âmbito da 
referida agenda 

foram eleitas 
nove áreas 

prioritárias de 
trabalho, que 
abrangeram 
ações para o 

aprimoramento 
da Instituição, 

tais como:
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Objetivando a elaboração do Plano 
Estratégico 2010-2013, em 2009, adotou-
se a metodologia do Balanced Scorecard 
(BSC), complementada com a metodologia 
do Gerenciamento por Diretrizes (GPD), 
ferramentas amplamente utilizadas por 
organizações privadas e públicas, nos 
cenários internacional e nacional, a fim de 
facilitar a construção e comunicação da 
estratégia do Tribunal e de suas unidades.

O processo de elaboração do Plano 
Estratégico 2010–2013 foi concebido a 
partir do Encontro Técnico-Organizacional, 
realizado em duas etapas, com ampla 
participação dos Conselheiros e servidores 
do Tribunal.

A primeira etapa do Encontro Técnico–
Organizacional contou com a assistência 
técnica de consultoria especializada e com 
apresentação de experiências dos Tribunais 
de Contas da União (TCU) e do Estado do 
Rio Grande do Norte, dentre outros órgãos, 
que permitiram repensar a Organização 
no tocante aos seus modelos de gestão 
estratégica, de processos e de pessoas.

A partir da consolidação das sugestões 
apresentadas na primeira etapa do encontro, 
dos elementos integrantes da Agenda de 
prioridades para o biênio 2008-2009 e de 
propostas construídas nas reuniões em 
2007, foi realizada a segunda etapa, de 
forma a viabilizar a formulação do Plano 
Estratégico para o quadriênio 2010-2013, 
e a validação das prioridades para 2009, 
instrumentos norteadores para a posterior 
elaboração dos planos operacionais. 

Na segunda etapa do Encontro Técnico-
Organizacional tais prioridades foram 
tratadas através da análise SWOT, que 
identificou pontos fortes e fracos existentes 
na Instituição e oportunidades e ameaças 
do ambiente externo, tendo como produto 
12 planos de ação para as prioridades eleitas 
para o exercício de 2009.

1 HISTóRICo DA GESTão ESTRATéGICA No TRIBuNAL DE CoNTAS Do ESTADo DA BAHIA (TCE/BA)
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Em seguida, foi feita a consolidação das propostas advindas do Encontro Técnico-Organizacional 
através da utilização da metodologia do Balanced Scorecard (BSC), quando foram definidos os 
objetivos estratégicos e respectivos indicadores, contando com a assistência técnica do TCU. 

O processo de validação do Plano Estratégico 2010-2013 contemplou as seguintes fases:

De forma inovadora, o quarto ciclo da gestão estratégica do Tribunal iniciou-se em maio de 
2013 com a elaboração do Plano Estratégico para o quadriênio 2014-2017, evidenciando 
o aperfeiçoamento do sistema de planejamento e gestão do TCE/BA, que consiste em um 
conjunto de práticas gerenciais direcionadas à obtenção de resultados e ao atendimento das 
expectativas da sociedade baiana, com ações efetivas de controle externo.    

A metodologia adotada para a elaboração do Plano Estratégico para o quadriênio 2014-2017 
será detalhada no item seguinte deste Plano.

REUNIãO COM 
UNIDADES DIRETIVAS, 
GERENCIAIS E DE 
ASSESSORAMENTO 
DO TCE/BA, SOB A 
ORIENTAçãO DO 
DIRETOR TéCNICO 
DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E 
GESTãO DO TCU, COM 
VISTAS à VALIDAçãO 
DO MAPA ESTRATéGICO;

DEFINIçãO DOS 
VALORES ATRAVéS 
DE ENTREVISTAS 
COM CADA UM DOS 
CONSELHEIROS 
E POSTERIOR 
CONSULTA A TODOS 
OS SERVIDORES 
DO TRIBUNAL POR 
MEIO DE CORREIO 
ELETRôNICO;

REUNIõES COM 
UNIDADES 
DIRETIVAS, 
GERENCIAIS E DE 
ASSESSORAMENTO 
DO TRIBUNAL 
PARA VALIDAR 
OS INDICADORES 
E AS DIRETRIzES 
ESTRATéGICAS 
ATé ENTãO 
FORMULADAS; 

DIVULGAçãO DA 
PROPOSTA FINAL DO 
PLANO, COM AMPLA 
PARTICIPAçãO DE 
CONSELHEIROS E 
SERVIDORES DO 
TRIBUNAL. 
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metOdOlOGia 
adOtada

2 

O Plano Estratégico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
para o período 2014-2017 foi desenvolvido dentro de uma 
nova visão metodológica e com o auxílio de uma consultoria 
especializada, onde buscou-se otimizar e aperfeiçoar todo 
o processo a partir da experiência adquirida nos ciclos dos 
Planos anteriores. A figura a seguir ilustra as suas etapas.

fiGura 1:  Visão integrada da metodologia adotada:  
ciclo estratégico

miSSãO-viSãO cenáriOS fOrmulaçãO implantaçãO

Definição de 
Missão e Visão

Opções de 
cenário

Indicadores, 
Metas e Iniciativas 
Estratégicas

Desdobramento 
pelas áreas 
responsáveis

Plano de 
monitoramento e 
implementação

SWOt

Formulação das 
Estratégias

Considerar 
os recursos 
alocados

Comunicar as 
estratégias

Alinhamento das 
premissas do 
negócio

Posicionamento 
das pessoas-chave 
da organização
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Para o desenvolvimento do Plano Estratégico, adotaram-se os fundamentos 
teóricos do Balanced Scorecard  (BSC).

A ação para o alinhamento da identidade organizacional foi desenvolvida na 
primeira oficina de trabalho, realizada com a participação dos conselheiros e 
da alta administração, na qual foi revisado o conceito de missão e construídos 
os conceitos de visão, valores e cenários. Numa segunda oficina, com a 
participação do corpo técnico funcional, desenvolveu-se a análise SWOT, a qual 
foi disponibilizada para a instituição a fim de oportunizar contribuições.

A partir de reuniões entre a equipe técnica  com unidades diretivas, gerenciais 
e de assessoramento do TCE/BA, foi formulado o Mapa Estratégico com a 
definição dos Objetivos, Indicadores,  Metas e Iniciativas Estratégicas.

Como resultado do amadurecimento obtido a partir das atividades 
de acompanhamento do Plano Estratégico 2010-2013, verificou-se a 
necessidade do desenvolvimento de um sistema informatizado com vistas ao 
monitoramento e à avaliação dos resultados alcançados.

2 METoDoLoGIA ADoTADA
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cenáriO

3

A partir da análise de três cenários (conservador, evolutivo 
e avançado), selecionou-se o mais adequado ao TCE/BA 
para o quadriênio 2014-2017.

Neste contexto, o sistema brasileiro de controle externo 
passa por um momento extremamente promissor, 
consubstanciado em ações desenvolvidas pela Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) 
e pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) com o objetivo de 
estabelecer um padrão de excelência que atenda aos 
anseios da sociedade. Assim, várias iniciativas estão sendo 
implementadas com a finalidade de harmonizar ações 
que primem pela qualidade e celeridade do controle 
externo, que contempla, dentre outros parâmetros a 
serem observados pelos Tribunais, a adoção do Código 
de ética; do Planejamento Estratégico como ferramenta 
indispensável de gestão; da Política de Gestão de Pessoas; 
das Normas de Auditoria Governamental (NAGs) e da 
instituição Escola de Contas.

No âmbito da ATRICON e IRB, merece destaque, ainda, a estruturação de uma Rede Nacional de 
Informações Estratégicas para o Controle Externo, que tem como objetivo a criação de condições para 
ampliar a eficiência e a eficácia das atividades dos Tribunais de Contas, com o desenvolvimento de ações 
integradas, voltadas para a aplicação de técnicas de inteligência, utilizando-se de base de dados e de 
informações gerais para tomada de decisões em processos auditoriais.

O fato de a Presidência da Organização Latino-americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS), para o período de 2013-2015, estar a cargo do Tribunal de Contas da União, 
constitui-se, também, em relevante oportunidade para o estabelecimento de parcerias específicas de 
capacitação e para otimização do uso de ferramentas de análise de desempenho institucional.
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Com o olhar voltado a outras perspectivas de análise, evidencia-se que o ambiente político e as 
demandas sociais estão por exigir a boa governança, a economicidade e a eficiência no uso dos 
recursos públicos e, por consequência, a eficácia no alcance dos objetivos estabelecidos e a efetividade 
nos resultados das políticas públicas. Para tanto, as auditorias e julgamentos decorrentes da atividade 
do controle externo devem primar pela avaliação daquelas dimensões na gestão pública.

Dentre outros temas relevantes, tem-se discutido de forma recorrente a criação do Conselho Nacional 
dos Tribunais de Contas, a aprovação de uma lei processual específica para julgamento de contas 
públicas e a consolidação das funções públicas ocupadas por conselheiros substitutos e procuradores 
de contas, consideradas como essenciais ao fortalecimento do sistema de controle brasileiro.

Considerando este entorno, o TCE/BA optou por adotar, no seu Planejamento Estratégico para o 
quadriênio 2014-2017, um cenário que contempla as evoluções em curso, mas que também reconhece 
a forma conservadora e burocrática com que vem atuando. Assim, o cenário adotado foi denominado 
“Evoluções Institucionais”, com predominância dos seguintes aspectos:  

• corporativismo;

• burocracia;

• pressão social;

• atricOn e irb como catalisadores de melhorias institucionais e técnicas;

• tcu como referência e apoio técnico;

• melhoria técnica

3 CENÁRIo
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diaGnóSticO 
de ambiente: 
ambienteS internO 
e externO

4

Os debates técnicos ocorridos durante as reuniões institucionais 
realizadas com objetivo de identificar fatores favoráveis e 
desafiantes para a organização revelaram que, em relação 
ao diagnóstico feito para a elaboração do Plano Estratégico 
2010-2013, mantiveram-se os pontos fortes, com ênfase para a 
evolução de alguns deles, notadamente no tocante à cultura de 
Planejamento Estratégico:

• disponibilidade de recursos para modernização da gestão;

• reconhecida capacidade técnica em áreas específicas de auditoria, a exemplo das relativas 

a projetos cofinanciados por organismos internacionais, e as operacionais em programas 

governamentais; 

• suporte de acervo bibliográfico e documental; 

• adequada infraestrutura e condições de trabalho; 

• adequada estrutura de tecnologia da informação, com desenvolvimento próprio de soluções 

e ferramentas aplicáveis aos processos auditorial e administrativo, a exemplo do Sistema de 

Gerenciamento de auditoria (SGa), Sistema de Gerenciamento da programação (SGp), Sistema 

de Observação das contas públicas (mirante); 

• desenvolvimento de trilhas de auditoria;

• implantação do Sistema de processos informatizados (prOinfo); e

• oportunidades de capacitação e crescimento profissional.
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Observou-se, entretanto, a potencialização de alguns pontos fracos, principalmente no que se refere à: 

• gestão de pessoas; sistematização e padronização metodológica e normativa para otimização 

de processos de trabalho nas áreas finalística e administrativa; 

• estrutura organizacional e comunicação interna e externa.

Para esses pontos, tornou-se evidente a necessidade de superar essas dificuldades, mediante tomada de 
decisões e adoção de iniciativas que sejam efetivamente implementadas, para viabilizar a construção de 
progressivos ciclos de crescimento institucional.

Portanto, se por um lado a complexidade e a abrangência dos desafios identificados demonstraram o 
grau de conhecimento do corpo funcional sobre os problemas vivenciados pelo Tribunal nos ambientes 
interno e externo, por outro, foram identificadas as necessidades para o alcance da efetividade de suas 
ações e as oportunidades e ameaças que requerem iniciativas para as quais a Organização deverá 
canalizar esforços na busca da sua evolução a fim de concretizar a Visão de Futuro.

4 DIAGNóSTICo DE AMBIENTE: AMBIENTES INTERNo E ExTERNo
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4.1. ambiente internO 

O diagnóstico institucional realizado mediante a utilização da ferramenta SWOT, desenvolvida em oficinas 
de trabalho com a participação representativa de todas as unidades organizacionais, revelou importantes 
desafios, alguns parcialmente enfrentados quando contemplados no Plano Estratégico 2010-2013, mas 
que requerem a continuidade para a superação no próximo quadriênio, a exemplo:

• aperfeiçoamento das atividades de monitoramento e avaliação do plano estratégico; 

• implantação da política de Gestão de pessoas; 

• sistematização e padronização de procedimentos auditoriais e administrativos; 

• tempestividade e seletividade das auditorias com a priorização dos critérios de risco e 

relevância; 

• desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais;

• intensificação das relações institucionais com os gestores públicos, assembleia legislativa, 

entidades de controle e organismos internacionais que mantêm atividades correlatas ao 

negócio do tce/ba e, principalmente, com a sociedade baiana, para a ampliação do controle 

social e o aperfeiçoamento da gestão pública.

Outros desafios trouxeram novas perspectivas de análise quanto à compreensão, dimensionamento e 
formulação de objetivos estratégicos distintos dos anteriormente concebidos, uma vez que se revelaram 
em função de ações concretizadas pela organização durante o quadriênio 2010-2013 e que requerem 
desdobramentos com vistas à obtenção dos seus produtos.
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Tais desafios estão diretamente relacionados à viabilização de projetos que estão sendo concebidos, a 
exemplo do Projeto de Desenvolvimento Organizacional (PDO), que tem o seu foco na reestruturação 
organizacional e implantação de uma política de gestão de pessoas, e à sustentabilidade de projetos 
já concluídos, a exemplo do Projeto de Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira (PROFORT), 
que obteve como resultado os seguintes produtos: 

• diagnóstico institucional; 

• redesenho de processos auditoriais; 

• seminário internacional de auditoria operacional; 

• estratégia para o ensino sustentável das normas brasileiras de auditoria e contabilidade 

aplicáveis ao setor público; 

• estratégia para o fortalecimento do relacionamento com o legislativo estadual e com a 

sociedade civil.

4 DIAGNóSTICo DE AMBIENTE: AMBIENTES INTERNo E ExTERNo
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4.2. ambiente externO

Está configurado pela existência de ameaças e oportunidades em torno da organização que, analisadas, 
também traduzem as possibilidades de intervenção com o objetivo de mitigar riscos e impactos na sua 
Missão.

O resultado das oficinas de trabalho revelou como ameaças de maior relevância aquelas diretamente 
relacionadas:

• ao insuficiente conhecimento da sociedade baiana sobre a missão, competências e atribuições 

do tribunal de contas;

• à veiculação de notícias desfavoráveis à sua imagem institucional; 

• à existência de projetos parlamentares com vistas ao enfraquecimento do controle externo;

• à fragilidade do controle interno do poder executivo do estado da bahia, por este não oferecer 

o apoio requerido à racionalização do trabalho do controle externo; e

• a morosidade no trâmite legislativo de demandas específicas pleiteadas pelo tce/ba, que 

impactam circunstancialmente na tomada de algumas decisões organizacionais relacionadas à 

área de pessoal.

Como oportunidades, continuaram a ser consideradas as parcerias já consolidadas com o IRB; ATRICON; 
TCU e Tribunais de Contas estaduais; organismos multilaterais de financiamento, como o BIRD. Todas essas 
parcerias de cooperação técnica têm resultado em significativos avanços de qualidade técnica para a 
atuação do TCE/BA no exercício da sua missão institucional.
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Novas oportunidades, resultantes da atual conjuntura nacional, foram pontuadas como de grande 
importância para a organização:

• a crescente pressão social por mudanças;

• o fortalecimento do Sistema tribunal de contas através da rede nacional de informações 

estratégicas; 

• a intensificação do relacionamento com os órgãos de comunicação midiática; 

• o desenvolvimento de ações que promovem a interação do tce/ba com o cidadão e a 

sociedade civil organizada;  

• o envolvimento sistemático das comissões temáticas da assembleia legislativa com os 

resultados das auditorias realizadas pelo tce/ba. 

Por fim, destacou-se, ainda, a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas (CNTC) e a iniciativa 
da ATRICON na utilização de indicadores de celeridade e eficiência como critério de avaliação dos 
Tribunais de Contas. 

Todas as oportunidades destacadas e tantas outras consideradas durante as oficinas de trabalho, 
estrategicamente aproveitadas, certamente passarão a ser o contraponto dos impactos provenientes das 
mencionadas ameaças, constituindo-se em componentes favoráveis ao fortalecimento institucional.

4 DIAGNóSTICo DE AMBIENTE: AMBIENTES INTERNo E ExTERNo
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identidade 
eStratéGica - 
miSSãO, viSãO  
e valOreS

5

A Missão pode ser considerada como a razão de ser da instituição, 
o critério geral para orientação e definição de objetivos. Está 
relacionada à questão “Por que ou para que existimos?”

miSSãO 

Exercer eficiente controle externo, contribuindo para a efetividade 
da gestão dos recursos públicos e das políticas governamentais, 
sempre em benefício da sociedade.

A Visão representa a imagem que a instituição projeta, e que deverá 
ser perseguida e alcançada em um prazo determinado. Corresponde 
a “O que queremos”. 

buSca permanente pelo aperfeiçoamento profissional;

cOmpOrtamentO ético: melhor o exemplo do que o discurso;

independência no exercício do Controle Externo;

credibilidade se conquista;

tribunal de Contas somos nós: Comprometa-se;

reSpeitO pelo recurso público: Transparência é essencial;

celeridade e eficácia podem andar juntas;

a defeSa do recurso público é nossa motivação; 

O fOcO é o cidadão

viSãO: prOjetO 365       100% 

Ser um Tribunal capaz de julgar as contas no prazo constitucional de 365 dias e aumentar em 100% a 
quantidade de auditorias tempestivas realizadas em relação ao quadriênio anterior, até 2017.

Os Valores representam os princípios básicos em torno dos quais se constrói a organização, direcionam a 
conduta e as ações de seus colaboradores e dirigentes, fortalecem o seu aprendizado e influenciam o seu 
alinhamento com a Missão, Estratégia e Visão.   

valOreS



miSSãO: Exercer eficiente controle externo, 
contribuindo para a efetividade da gestão dos recursos 
públicos e das políticas governamentais, sempre em 
benefício da sociedade.

Atuar em parceria com a Assembleia 
Legislativa e outras entidades (Organismos 
Internacionais, TCEs, TCU, IRB, ATRICON, 
Entidades de Classe e Universidades)

Contribuir para o 
aperfeiçoamento da 
Administração Pública Estadual 
e para o combate à corrupção

Implantar 
Política de 
Gestão de 
Pessoas

Aprimorar o uso 
de TI na gestão 
e nas ações de 
controle externo

Atuar de forma 
tempestiva, seletiva 
e sistêmica em áreas 
de risco e relevância

Assegurar o cumprimento 
do prazo constitucional para 
o julgamento dos processos 
de prestação de contas

Assegurar 
Modernização 
Organizacional e 
de Infraestrutura



mapa eStratéGicO

SOciedade baiana

prOceSSOS internOS

aprendizadO e creScimentO

recurSOS

6Promover o 
envolvimento 
do cidadão 
com o TCE

Desenvolver 
competências 
técnicas e 
gerenciais

Uniformizar 
procedimentos 
técnicos de auditoria 
e de decisões

viSãO: prOjetO 365      100: Ser um Tribunal capaz de 
julgar as contas no prazo constitucional de 365 dias e 
aumentar em 100% a quantidade de auditorias tempestivas 
realizadas em relação ao quadriênio anterior, até 2017.
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perSpectivaS, 
ObjetivOS e metaS 
eStratéGicaS  
2014-2017

7

Os objetivos estratégicos retratam os principais desafios a 
serem enfrentados pelo Tribunal para o cumprimento de sua 
missão institucional e a realização de sua visão de futuro.

A seguir são apresentados os objetivos estratégicos do TCE/
BA que tiveram como base os desafios suscitados no Encontro 
Técnico-Organizacional, a partir de suas oficinas de trabalho. 
Após sua consolidação, os mesmos foram agrupados em 
quatro perspectivas, que permitem uma visão lógica da 
atuação do TCE/BA:

• Sociedade baiana;

• processos internos;

• aprendizado e crescimento; 

• recursos.

Para cada objetivo estratégico foram estabelecidos indicadores 
e metas, visando acompanhar o desempenho do Tribunal no 
pertinente ao quanto planejado.
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NA PERSPECTIVA SOCIEDADE BAIANA

CONTRIBUIR PARA O APERFEIçOAMENTO DA ADMINISTRAçãO 
PúBLICA ESTADUAL E PARA O COMBATE à CORRUPçãO.

% de monitoramento das recomendações e determinações do TCE/BA 
nas auditorias tempestivas que resultarem em Plano de Ação

100%

% de monitoramento das recomendações e determinações do TCE/BA 
nas prestações de contas

100%

% de monitoramento  das decisões dos Colegiados quanto ao 
recolhimento das multas e/ou débitos fixados

100%

% dos Territórios de Identidade Estaduais visitados

100% em quatro anos

Tempo para resposta às Consultas de Gestores Públicos

Até 90 dias para apreciação

% de utilização das trilhas de auditoria desenvolvidas até 2017

100%

indicador 1.1

meta 1.1

indicador 1.2

meta 1.2

indicador 1.3

meta 1.3

indicador 1.4

meta 1.4

indicador 1.5

meta 1.5

indicador 1.6

meta 1.6

OBJETIVO ESTRATéGICO 1
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ATUAR EM PARCERIA COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  E 
OUTRAS ENTIDADES (ORGANISMOS INTERNACIONAIS, TCEs, 
TCMs, TCU, IRB, ATRICON, REDE DE CONTROLE, ENTIDADES DE 
CLASSE E UNIVERSIDADES).

% de convites formais às Comissões Temáticas da Assembleia 
Legislativa sobre as auditorias operacionais pautadas para 
apreciação do Pleno

100%

% de ações implementadas decorrentes de parcerias firmadas 
com outras entidades

100%

indicador 2.1

meta 2.1

indicador 2.2

meta 2.2

OBJETIVO ESTRATéGICO 2
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PROMOVER O ENVOLVIMENTO DO CIDADãO COM O TCE

Tempo para apreciação das Denúncias

Prazo de até 100 dias

Tempo para resposta às Demandas (Queixas, Manifestações e 
Representações)

Cumprir prazo normativo 

% de crescimento de notícias veiculadas na mídia

Aumentar, em 40%, anualmente, a veiculação de notícias na mídia, 
de forma que, ao final de 2017, a média mensal do quadriênio 
alcance pelo menos 65 veiculações

% dos Territórios de Identidade Estaduais visitados

100% em quatro anos

% de crescimento de acessos externos ao portal, até o final de 2017

10% ao ano

% de crescimento do conhecimento da atuação do TCE junto à 
opinião pública

Aumentar, em 40%, até 2017,  o conhecimento da atuação do TCE 
em relação ao resultado da primeira pesquisa

indicador 3.1

meta 3.1

indicador 3.2

meta 3.2

indicador 3.3

meta 3.3

indicador 3.4

meta 3.4

indicador 3.5

meta 3.5

indicador 3.6

meta 3.6

OBJETIVO ESTRATéGICO 3

7 PERSPECTIVAS, oBJETIVoS E METAS ESTRATéGICAS 2014-2017         NA PERSPECTIVA SoCIEDADE BAIANA
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IMPLANTAR POLíTICA DE GESTãO DE PESSOAS

Data para implantação dos ajustes nos atuais critérios de avaliação 
de desempenho 

Em 1º de janeiro de 2014

Tempo para o encaminhamento de Anteprojeto de Lei sobre o 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários à Assembleia Legislativa

20 meses a partir da contratação da consultoria

Tempo para implantação do novo Sistema de Gestão e Avaliação de 
Desempenho e Produtividade e do novo modelo de Mapeamento e 
Gestão de Competências

Até seis meses após aprovação da Lei sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários

Tempo para realização de concurso público

Prover 100% do quadro efetivo de pessoal até o final de 2016

indicador 4.1

meta 4.1

indicador 4.2

meta 4.2

indicador 4.3

meta 4.3

indicador 4.4

meta 4.4

OBJETIVO ESTRATéGICO 4

NA PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
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ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO PRAzO CONSTITUCIONAL PARA 
O JULGAMENTO DOS PROCESSOS DE PRESTAçãO DE CONTAS

Tempo médio de julgamento das contas de ordenadores, 
administradores e secretários

1.066 dias em 2014; 832 dias em 2015; 598 dias em 2016 e 365 dias a 
partir de 2017 (redução média de 234 dias por ano)

Número médio de processos julgados (contas de ordenadores, 
administradores e secretários) até o final de 2017

192 processos por ano

indicador 5.1

meta 5.1

indicador 5.2

meta 5.2

OBJETIVO ESTRATéGICO 5

7 PERSPECTIVAS, oBJETIVoS E METAS ESTRATéGICAS 2014-2017         NA PERSPECTIVA PRoCESSoS INTERNoS
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ATUAR DE FORMA TEMPESTIVA, SELETIVA E SISTêMICA EM 
áREAS DE RISCO E RELEVâNCIA

Número de auditorias tempestivas realizadas até o final do 
quadriênio (2014 - 2017)

288 auditorias tempestivas

% de apreciação das auditorias tempestivas instruídas a cada ano

100% apreciadas até março do ano subsequente

indicador 6.1

meta 6.1

indicador 6.2

meta 6.2

OBJETIVO ESTRATéGICO 6
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7

UNIFORMIzAR PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA E PADRONIzAR 
A FORMA DE ELABORAR DELIBERAçõES

% de utilização dos programas padrão disponibilizados no SGA nas 
auditorias e inspeções de qualquer natureza

100%

% de elaboração de deliberações padronizadas de acordo com a 
Resolução nº 49/2012 e critérios estabelecidos

100%

indicador 7.1

meta 7.1

indicador 7.2

meta 7.2

OBJETIVO ESTRATéGICO 7

PERSPECTIVAS, oBJETIVoS E METAS ESTRATéGICAS 2014-2017         NA PERSPECTIVA PRoCESSoS INTERNoS
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APRIMORAR O USO DE TI NA GESTãO E NAS AçõES DE 
CONTROLE EXTERNO

Número de processos de trabalho de gestão aprimorados com o 
uso de TI

Pelo menos quatro processos de trabalho até 2017

Número de processos de trabalho de controle externo aprimorados 
com uso de TI

Pelo menos quatro processos de trabalho até 2017

indicador 8.1

meta 8.1

indicador 8.2

meta 8.2

OBJETIVO ESTRATéGICO 8

NA PERSPECTIVA APRENDIzADO E CRESCIMENTO
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DESENVOLVER COMPETêNCIAS TéCNICAS E GERENCIAIS

N° de inovações implementadas nos processos auditoriais e de 
apoio da organização para os quais os servidores envolvidos foram 
capacitados

Pelo menos oito inovações até 2017

% servidores capacitados

100% até 2017

indicador 9.1

meta 9.1

indicador 9.2

meta 9.2

OBJETIVO ESTRATéGICO 9

7 PERSPECTIVAS, oBJETIVoS E METAS ESTRATéGICAS 2014-2017         NA PERSPECTIVA APRENDIZADo E CRESCIMENTo
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ASSEGURAR MODERNIzAçãO ORGANIzACIONAL E DE 
INFRAESTRUTURA

Tempo para implantação do Diário Oficial Eletrônico

Em até 180 dias a partir da aprovação do Projeto de Lei sobre o 
Diário Oficial Eletrônico

Tempo para o encaminhamento de Anteprojeto de Lei sobre 
Estrutura Organizacional para a Assembleia Legislativa

12 meses a partir da contratação da consultoria

Tempo para implantação do Projeto de uso racional de recursos 
materiais

Até dezembro de 2014

Tempo previsto para o início da construção do Anexo

Iniciar a construção até 2015

indicador 10.1

meta 10.1

indicador 10.2

meta 10.2

indicador 10.3

meta 10.3

indicador 10.4

meta 10.4

OBJETIVO ESTRATéGICO 10

NA PERSPECTIVA RECURSOS
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iniciativaS 
eStratéGicaS e 
reSpOnSáveiS

8

As iniciativas estratégicas indicam, em linhas gerais, o conjunto 
de medidas ou ações a serem implementadas a longo e médio 
prazos para assegurar o alcance dos objetivos estabelecidos 
no Plano Estratégico da Instituição. Resultaram de encontros 
e reuniões técnicas realizadas com a alta administração e 
lideranças organizacionais e contribuições de servidores 
da Casa que colaboraram na elaboração do Planejamento 
Estratégico. 

As iniciativas serão implementadas por meio do plano anual 
de diretrizes e seu desdobramento no âmbito das unidades do 
Tribunal, ou por meio de projetos elaborados especificamente 
para tal fim.

O conjunto de iniciativas e respectivas unidades responsáveis a 
seguir apresentados norteará o Tribunal na implementação do 
Plano Estratégico 2014-2017, mas são passíveis de alterações 
no referido quadriênio, desde que não esgotem as medidas 
ou ações a serem implementadas para o alcance da Visão de 
Futuro do TCE/BA. 

Para uma melhor visualização das iniciativas estratégicas no 
contexto do processo de planejamento, as mesmas estão 
apresentadas de forma referenciada com os respectivos 
objetivos e metas no Apêndice único deste Plano, qual seja no 
Mapa do Processo do Planejamento Estratégico, às fls. 41.

Por sua vez, as iniciativas que envolvam soluções na área de 
tecnologia da informação serão desenvolvidas pelo CEDASC 
em conjunto com as áreas responsáveis pelas respectivas 
iniciativas.
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8 INICIATIVAS ESTRATéGICAS E RESPoNSÁVEIS

1. Criar a sistemática de monitoramento das recomendações e determinações nas 
auditorias tempestivas e prestações de contas

2. Definir as metas anuais para monitoramento das recomendações e 
determinações nas auditorias tempestivas e prestações de contas nas diretrizes de 
programação

3. Interligar o Sistema de Cobrança (SISCOBRA) com o Sistema Processo 
Informatizado (PROInfo)

4. Criar a sistemática de monitoramento da cobrança de multas e recuperação de 
débitos a partir da utilização conjunta pela Secretaria Geral, Ministério Público de 
Contas e Procuradoria Geral do Estado do Sistema de Cobrança (SISCOBRA)

5. Estruturar programa de envolvimento com os gestores públicos estaduais e 
municipais

6. Inserir no Plano de Diretrizes a obrigatoriedade da instrução das consultas no 
prazo de 60 dias

7. Inserir no Plano de Diretrizes a obrigatoriedade da apreciação das consultas no 
prazo de até 30 dias após o término de sua instrução

8. Definir ações e estruturar a unidade organizacional para implementar as 
atividades de informações estratégicas destinadas ao controle externo, visando, 
dentre outros objetivos, combater a corrupção

9. Estruturar relatórios para acompanhamento da utilização das trilhas de auditoria, 
por meio do SGA, a partir do segundo semestre de 2014

10. Convidar sistematicamente as Comissões Temáticas da Assembleia Legislativa 
para a apresentação dos resultados das auditorias realizadas

11. Realizar e participar de ações com entidades parceiras

SEG, SUTEC

SUTEC

SEG

SEG

GAPRE, CEICE

GAPRE, SUTEC

GAPRE, SUTEC

GAPRE

COPE

GAPRE, Gabinetes de 
Conselheiros

GAPRE, área responsável 
pela parceria

tabela 1 – iniciativaS eStratéGicaS e reSpOnSáveiS

iniciativaS eStratéGicaS reSpOnSável
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12. Realizar duas pesquisas qualitativas junto aos jurisdicionados, Assembleia 
Legislativa e sociedade civil organizada: a 1ª pesquisa deverá ser concluída até 
novembro de 2015; e a 2ª pesquisa, até junho de 2017

13. Intensificar o relacionamento com os órgãos de comunicação

14. Sistematizar banco de dados de notícias até junho de 2014

15. Disponibilizar de forma sistematizada as decisões do TCE

16. Aprovar a Resolução que dispõe sobre o acesso à informação e aplicação da Lei 
Federal nº 12.527/11, no âmbito do TCE-BA

17. Inserir, em ato normativo, a obrigatoriedade da apreciação das denúncias 
no prazo de 100 dias, dividido para cada unidade responsável pelo trâmite da 
denúncia. Casos excepcionais de não atendimento devem ser devidamente 
justificados com vistas a garantir o cumprimento do prazo total estabelecido

18. Aprovar a Resolução que define a política de comunicação institucional até 
março de 2014

19. Estruturar programa de envolvimento com o Cidadão e Sociedade Civil 
Organizada

20. Inserir ajustes nos critérios de avaliação de desempenho na resolução do Plano 
de Diretrizes até o final da 1ª quinzena de novembro de 2013

21. Contratar consultoria de gestão de pessoas

21.1. Definir políticas e diretrizes de gestão de pessoas

21.2. Definir modelo de gestão de pessoas

iniciativaS eStratéGicaS reSpOnSável

GAPRE, Ouvidoria,
CEICE

ASCOM

ASCOM

SEG, ASCOM

Tribunal Pleno

GAPRE
SUTEC

Tribunal Pleno,
Conselheiro, 
Relator

GAPRE, Ouvidoria,
CEICE, ASCOM

GAPRE, SUTEC,
CEICE, DIRAF

GAPRE, COPE

Tribunal Pleno, 
GAPRE, COPE

Tribunal Pleno, 
GAPRE. COPE
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8 INICIATIVAS ESTRATéGICAS E RESPoNSÁVEIS

tabela 1 – iniciativaS eStratéGicaS e reSpOnSáveiS (cOntinuaçãO)

21.3. Dimensionar contingente de pessoal

21.4. Revisar plano de cargos e salários e elaborar plano de carreira

21.5. Definir sistema de gestão e avaliação de desempenho e de produtividade

21.6. Definir modelo de formação e desenvolvimento para gerentes

21.7. Mapear competências

21.8. Capacitar equipe de implantação (até 20 pessoas)

22. Realizar concurso público de acordo com os critérios estabelecidos na política 
de gestão de pessoas

23. Aprovar o Regimento Interno com as inovações do redesenho de processos

24. Aprovar a consolidação da legislação do Controle Externo com as inovações do 
redesenho de processos

25. Implantar o controle de prazos regimentais no PROInfo

26. Adequar a legislação e implementar a sistemática de racionalização no que se 
refere à recepção, instrução e julgamento das contas de secretários, ordenadores e 
administradores

27. Implantar a Certificação Digital

28. Implantar a Processo Eletrônico

Tribunal Pleno, GAPRE, 
COPE

Tribunal Pleno, GAPRE, 
COPE

Tribunal Pleno, GAPRE, 
COPE

Tribunal Pleno, GAPRE, 
COPE

COPE

COPE

GAPRE

Tribunal Pleno,
Conselheiro Relator

Tribunal Pleno, GAPRE, 
SUTEC, COPE

SEG

SEG, SUTEC, COPE

GAPRE, SEG

Tribunal Pleno, GAPRE,
SEG

iniciativaS eStratéGicaS reSpOnSável
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29. Constar pelo menos 12 auditorias tempestivas por ano na programação de 
cada uma das CCEs a partir de 2014

30. Incluir no plano de diretrizes da programação critérios circunstanciais que 
tipifiquem a transformação de denúncia em auditoria tempestiva

31. Inserir no Plano de Diretrizes a obrigatoriedade da instrução de pelo menos 72 
auditorias tempestivas por ano

32. Aprovar resolução referente ao Plano de Diretrizes até o final da 2ª quinzena de 
outubro de cada ano

33. Estruturar relatórios para acompanhamento da utilização dos programas 
padrão por meio do SGA a partir do 2º semestre de 2014

34. Desenvolver programas padrão para todas as naturezas de auditoria até 2017

35. Desenvolver solução tecnológica para criar banco de dados de decisões dos 
órgãos colegiados até 2015

36. Padronizar critérios para fundamentação das decisões de acordo com a 
gravidade dos achados de auditoria

37. Redefinir requisitos e desenvolver sistema de monitoramento do PE e do PO

38. Desenvolver módulo de gestão de custo da auditoria

39. Desenvolver e aprimorar trilhas de auditoria

40. Especificar melhorias no SGA

iniciativaS eStratéGicaS reSpOnSável

Tribunal Pleno,
Conselheiro 
Supervisor,
SUTEC, CCEs

Tribunal Pleno,
GAPRE, SUTEC

Tribunal Pleno,
Conselheiro 
Supervisor,
SUTEC, CCEs

Tribunal Pleno, 
GAPRE

SUTEC, COPE

COPE

Vice-Presidente,
SEG

Vice-Presidente,
SEG

CEICE

SUTEC, DIRAF

SUTEC, COPE

SUTEC, COPE
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8 INICIATIVAS ESTRATéGICAS E RESPoNSÁVEIS

tabela 1 – iniciativaS eStratéGicaS e reSpOnSáveiS (cOntinuaçãO)

41. Desenvolver e aperfeiçoar matrizes de risco, planejamento, achados e 
responsabilização

42. Desenvolver nova versão do sistema Mirante compatível com a estrutura do 
banco de dados do FIPLAN

43. Identificar as demandas e elaborar um programa de capacitação de 
competências técnicas

44. Participar de treinamento em serviço em auditoria com outras instituições de 
controle

45. Identificar as demandas institucionais e elaborar programas de capacitação em 
competências técnicas, administrativas e gerenciais

46. Regulamentar os procedimentos para edição e publicação do Diário Oficial 
Eletrônico

47. Identificar requisitos e desenvolver solução para edição e publicação do Diário 
Oficial Eletrônico

48. Implantar as mudanças provenientes da aprovação da Lei de Reestruturação 
Organizacional até 2016

49. Desenvolver e implantar o Projeto de Uso Racional dos Recursos Materiais

50. Assegurar o cumprimento do cronograma do projeto de construção do Anexo

SUTEC, COPE

SUTEC, COPE

SUTEC, CEICE

CEICE, CCEs

CEICE

GAPRE

SEG

Tribunal Pleno, 
GAPRE, COPE

GAPRE, DIRAF

DIRAF

iniciativaS eStratéGicaS reSpOnSável
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mOnitOramentO dO 
planO eStratéGicO 
2014 - 2017

9

O monitoramento consiste no contínuo e sistemático 
acompanhamento das metas e indicadores estabelecidos no Plano 
Estratégico, tendo como objetivo verificar o alcance dos resultados 
esperados, bem como a necessidade da adoção de medidas 
corretivas. Para tanto, foram definidas as principais iniciativas 
estratégicas, que serão desdobradas nos planos anuais de diretrizes 
e balizarão a elaboração dos planos operacionais anuais para o 
quadriênio 2014-2017.

A função do monitoramento é fornecer informações, obtidas por 
meio do acompanhamento da execução das metas e dos respectivos 
indicadores estratégicos, que permitam avaliar o desempenho do 
Plano. Dessa forma, o monitoramento e a avaliação são processos 
complementares e interdependentes, proporcionando a aferição do 
que foi realizado e a revisão do inicialmente planejado.

A eficiência e a eficácia do modelo de monitoramento e avaliação 
deste Plano Estratégico pressupõem a existência de, pelo menos, 
três componentes essenciais: sistema de medição, definição dos 
responsáveis e periodicidade das reuniões de monitoramento 
e avaliação com vistas à verificação da efetividade na sua 
implementação. 

O modelo concebido para o monitoramento do Plano Estratégico 
2014-2017 está assim configurado: utilização do sistema 
informatizado proprietário, enquanto o Tribunal especifica e 
desenvolve uma solução própria para o registro dos dados relativos 
à execução do Plano; criação de Comitê de Monitoramento e 
Avaliação do Plano Estratégico, cuja composição e funcionamento 
serão regulamentados por ato normativo específico e realização de 
reuniões trimestrais de monitoramento e avaliação do Comitê com 
os responsáveis pelas iniciativas estratégicas.
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apêndice

mapa dO prOceSSO dO 
planejamentO eStratéGicO

ObjetivOS
eStratéGicOS indicadOreS metaS iniciativaS eStratéGicaS reSpOnSável

1. Contribuir 
para o 
aperfeiçoamento 
da  Administração 
Pública Estadual e 
para o combate à 
corrupção

1.1.  % de monitoramento 
das recomendações e 
determinações do TCE/BA nas 
auditorias tempestivas que 
resultarem em Plano de Ação

1.2.  % de monitoramento 
das recomendações e 
determinações do TCE/BA nas 
prestações de contas

1.3.  % de monitoramento  
das decisões dos Colegiados 
quanto ao recolhimento das 
multas e/ou débitos fixados

1.4.  % dos Territórios de 
Identidade Estaduais visitados

1.5.  Tempo para resposta às 
Consultas de Gestores Públicos

1.6.  % de utilização das trilhas 
de auditoria desenvolvidas 
até 2017

1.1.1. Criar a sistemática de monitoramento das recomendações e 
determinações nas auditorias tempestivas e prestações de contas 
 
1.1.2. Definir as metas anuais para monitoramento das recomendações 
e determinações nas auditorias tempestivas e prestações de contas nas 
diretrizes de programação

1.2.1. Criar a sistemática de monitoramento das recomendações e 
determinações nas auditorias tempestivas e prestações de contas 
 
1.2.2. Definir as metas anuais para monitoramento das recomendações 
e determinações nas auditorias tempestivas e prestações de contas nas 
diretrizes de programação

1.3.1. Interligar o Sistema de Cobrança (SISCOBRA) com o Sistema 
Processo Informatizado (PROinfo)

1.3.2. Criar a sistemática de monitoramento da cobrança de multas e 
recuperação de débitos a partir da utilização conjunta pela Secretaria 
Geral, Ministério Público de Contas e Procuradoria Geral do Estado do 
Sistema de Cobrança (SISCOBRA)

1.4.1.  Estruturar programa de envolvimento com os gestores públicos 
estaduais e municipais

1.5.1.  Inserir no Plano de Diretrizes a obrigatoriedade da instrução das 
consultas no prazo de 60 dias

1.5.2.  Inserir no Plano de Diretrizes a obrigatoriedade da apreciação das 
consultas no prazo de 30 dias após o término de sua instrução

1.6.1. Definir ações e estruturar a unidade organizacional para 
implementar as atividades de informações estratégicas destinadas ao 
controle externo visando, dentre outros objetivos, combater a corrupção

1.6.2. Estruturar relatórios para acompanhamento da utilização das trilhas 
de auditoria, por meio do SGA, a partir do segundo semestre de 2014

100%

100%

100%

100% em 
4 anos

Até 90 
dias para 
apreciação

100%

SEG, SUTEC

SUTEC

SEG, SUTEC

SUTEC

SEG

SEG

GAPRE, CEICE

GAPRE, SUTEC

GAPRE, SUTEC

GAPRE

COPE

perSpectiva: SOciedade baiana

10
viSãO: Projeto 365         100%. Ser capaz de julgar as contas no 
prazo de 365 dias e aumentar em 100% a quantidade de auditorias 
tempestivas realizadas em relação ao quadriênio anterior até 2017
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ObjetivOS
eStratéGicOS indicadOreS metaS iniciativaS eStratéGicaS reSpOnSável

2. Atuar em parceria 
com a Assembleia 
Legislativa  e outras 
entidades (Organismos 
Internacionais, TCEs, TCMs, 
TCU, IRB, ATRICON, Rede 
de Controle, Entidades de 
Classe e Universidades)

3. Promover o 
envolvimento do cidadão 
com o TCE

2.1. % de convites formais 
às Comissões Temáticas 
da Assembleia Legislativa 
sobre as auditorias 
operacionais pautadas 
para apreciação do Pleno

2.2. % de ações 
implementadas 
decorrentes de parcerias 
firmadas com outras 
entidades

3.1. Tempo para 
apreciação  das 
Denúncias

3.2. Tempo para resposta 
às Demandas (Queixas, 
Manifestações e 
Representações)

3.3. % de crescimento 
de notícias veiculadas na 
mídia

3.4. % dos Territórios 
de Identidade Estaduais 
visitados

3.5. % de crescimento 
de acessos externos ao 
portal, até o final de 2017

3.6. % de crescimento do 
conhecimento da atuação 
do TCE junto à opinião 
pública

2.1.1. Convidar sistematicamente as Comissões 
Temáticas da Assembleia Legislativa para a 
apresentação dos resultados das auditorias 
realizadas

2.2.1. Realizar e participar de ações com entidades 
parceiras

3.1.1. Inserir, em ato normativo, a obrigatoriedade 
da apreciação das denúncias no prazo de 100 dias, 
dividido para cada unidade responsável pelo trâmite 
da denúncia. Casos excepcionais de não atendimento 
devem ser devidamente justificados com vistas a 
garantir o cumprimento do prazo total estabelecido

3.2.1. Aprovar a Resolução que dispõe sobre o 
acesso à informação e aplicação da Lei Federal nº 
12.527/11, no âmbito do TCE-BA

3.3.1. Intensificar o relacionamento com os órgãos 
de comunicação

3.3.2. Sistematizar banco de dados de notícias até 
junho de 2014

3.4.1. Aprovar a Resolução que define a política de 
comunicação institucional até março de 2014

3.4.2. Estruturar programa de envolvimento com o 
Cidadão e Sociedade Civil Organizada

3.5.1. Disponibilizar de forma sistematizada as 
decisões do TCE

3.6.1. Realizar duas pesquisas qualitativas junto aos 
jurisdicionados, Assembleia Legislativa e sociedade 
civil organizada: a 1ª pesquisa deverá ser concluída 
até novembro de 2015; e a 2ª, até junho de 2017

100%

100%

Prazo de até 100 dias

Cumprir prazo normativo

Aumentar, em 40%, 
anualmente,  a veiculação 
de notícias na mídia, de 
forma que, ao final de 
2017, a média mensal do 
quadriênio alcance pelo 
menos 65 veiculações

100% em quatro anos

10% ao ano

Aumentar, em 40%, até 
2017, o conhecimento da 
atuação do TCE em relação 
ao resultado da 1ª pesquisa

GAPRE,
Gabinetes de 
Conselheiros

GAPRE, área 
responsável 
pela parceria

GAPRE, SUTEC

Tribunal Pleno

ASCOM

ASCOM

Tribunal Pleno, 
Conselheiro 
Relator

GAPRE, 
Ouvidoria, 
CEICE, ASCOM

SEG, ASCOM

GAPRE, 
Ouvidoria, 
CEICE

perSpectiva: SOciedade baiana CoNTINuAção

10 APêNDICE
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ObjetivOS
eStratéGicOS indicadOreS metaS iniciativaS eStratéGicaS reSpOnSável

4. Implantar Política de 
Gestão de Pessoas

4.1. Data para implantação 
dos ajustes nos atuais 
critérios de avaliação de 
desempenho

4.2. Tempo para  o 
encaminhamento de 
Anteprojeto de Lei sobre o 
Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários à Assembleia 
Legislativa

4.3. Tempo para 
implantação do novo 
Sistema de Gestão e 
Avaliação de Desempenho 
e Produtividade e do novo 
modelo de Mapeamento e 
Gestão de Competências

4.4. Tempo para realização 
de concurso público

4.1.1. Inserir ajustes nos critérios de avaliação de desempenho 
na resolução do Plano de Diretrizes até o final da 1ª quinzena de 
novembro de 2013

4.2.1. Contratar consultoria de gestão de pessoas

4.2.2. Definir políticas e diretrizes de gestão de pessoas

4.2.3. Definir modelo de gestão de pessoas

4.2.4. Dimensionar contingente de pessoal

4.2.5. Revisar plano de cargos e salários e elaborar plano de carreira

4.2.6. Definir sistema de gestão e avaliação de desempenho e de 
produtividade

4.2.7. Definir modelo de formação e desenvolvimento para gerentes

4.2.8. Mapear competências

4.2.9. Capacitar equipe de implantação (até 20 pessoas)

4.3.1. Contratar consultoria de gestão de pessoas

4.3.2. Definir políticas e diretrizes de gestão de pessoas

4.3.3. Definir modelo de gestão de pessoas

4.3.4. Dimensionar contingente de pessoal

4.3.5. Revisar plano de cargos e salários e elaborar plano de carreira

4.3.6. Definir sistema de gestão e avaliação de desempenho e de 
produtividade

4.3.7. Definir modelo de formação e desenvolvimento para gerentes

4.3.8. Mapear competências

4.3.9. Capacitar equipe de implantação (até 20 pessoas)

4.4.1. Realizar concurso público de acordo com os critérios 
estabelecidos na política de gestão de pessoas

Em 1º de 
janeiro de 
2014

20 meses 
a partir da 
contratação 
da consultoria

Até 6 
meses após 
aprovação 
da Lei sobre 
o Plano 
de Cargos, 
Carreiras e 
Salários

Prover 100% 
do quadro 
efetivo de 
pessoal até o 
final de 2016

GAPRE, SUTEC, 
CEICE , DIRAF

Tribunal Pleno, 
GAPRE , COPE

Tribunal Pleno, 
GAPRE, COPE

GAPRE

perSpectiva: prOceSSOS internOS
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10 APêNDICE

ObjetivOS
eStratéGicOS indicadOreS metaS iniciativaS eStratéGicaS reSpOnSável

5. Assegurar o 
cumprimento do 
prazo constitucional 
para o julgamento dos 
processos de prestação 
de contas

6. Atuar de forma 
tempestiva, seletiva e 
sistêmica em áreas de 
risco e relevância

5.1. Tempo médio 
de julgamento das 
contas de Ordenadores, 
Administradores e  
Secretários

5.2. Número médio 
de processos julgados 
(Contas de Ordenadores, 
Administradores e 
Secretários) até o final de 
2017

6.1. Número de auditorias 
tempestivas realizadas até 
o final do quadriênio (2014 
- 2017)

6.2. % de apreciação das 
auditorias tempestivas 
instruídas a cada ano

5.1.1. Aprovar o Regimento Interno com as inovações do redesenho 
de processos

5.1.2. Aprovar a Consolidação da Legislação do Controle Externo 
com as inovações do redesenho de processos

5.1.3. Implantar o Controle de Prazos Regimentais no PROInfo

5.1.4. Adequar a legislação e implementar a sistemática de 
racionalização no que se refere à recepção, instrução e julgamento 
das contas de secretários, ordenadores e administradores

5.1.5. Implantar a Certificação Digital

5.1.6. Implantar o Processo Eletrônico

5.2.1. Aprovar o Regimento Interno com as inovações do redesenho 
de processos

5.2.2. Aprovar a Consolidação da Legislação do Controle Externo 
com as inovações do redesenho de processos

5.2.3. Implantar o Controle de Prazos Regimentais no PROInfo

5.2.4. Adequar a legislação e implementar a sistemática de 
racionalização no que se refere à recepção, instrução e julgamento 
das contas de secretários, ordenadores e administradores

5.2.5. Implantar a Certificação Digital

5.2.6. Implantar o Processo Eletrônico

6.1.1. Constar pelo menos 12 auditorias tempestivas por ano na 
programação de cada uma das CCEs, a partir de 2014

6.1.2. Incluir no plano de diretrizes da programação critérios 
circunstanciais que tipifiquem a transformação de denúncia em 
auditoria tempestiva

6.1.3. Inserir no Plano de Diretrizes a obrigatoriedade da instrução de 
pelo menos 72 auditorias tempestivas por ano

6.2.1. Aprovar resolução referente ao Plano de Diretrizes até o final 
da 2ª quinzena de outubro de cada ano

1.066 dias em 
2014; 832 dias 
em 2015;
598 dias em 
2016 e 365 
dias a partir 
de 2017 
(redução 
média de 234 
dias por ano)

192 processos 
por ano

288 auditorias 
tempestivas

100% 
apreciadas 
até março 
do ano 
subsequente

Tribunal Pleno, 
Conselheiros 
Relatores, 
GAPRE, SEG, 
SUTEC, COPE

Tribunal Pleno, 
Conselheiros 
Relatores, 
GAPRE, SEG, 
SUTEC, COPE

Tribunal Pleno,
Conselheiro 
Supervisor, 
SUTEC,
CCEs

Tribunal Pleno, 
GAPRE

perSpectiva: prOceSSOS internOS CoNTINuAção
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ObjetivOS
eStratéGicOS indicadOreS metaS iniciativaS eStratéGicaS reSpOnSável

8. Aprimorar o uso de TI 
na gestão e nas ações de 
controle externo

9. Desenvolver 
competências técnicas e 
gerenciais

8.1. Número de processos 
de trabalho de gestão 
aprimorados com uso de TI

8.2. Número de processos de 
trabalho de controle externo 
aprimorados com uso de TI

9.1. Número de inovações 
implementadas nos processos 
auditoriais e de apoio da 
organização para os quais os 
servidores envolvidos foram 
capacitados

9.2. % servidores capacitados

8.1.1. Redefinir requisitos e desenvolver sistema de 
monitoramento do PE e do PO

8.1.2. Desenvolver módulo de gestão de custo da 
auditoria

8.2.1. Desenvolver e aprimorar trilhas de auditoria

8.2.2. Especificar melhorias no SGA

8.2.3. Desenvolver e aperfeiçoar matrizes de risco, 
planejamento, achados e responsabilização

8.2.4. Desenvolver nova versão do sistema Mirante 
compatível com a estrutura de banco de dados do 
FIPLAN

9.1.1. Identificar as demandas e elaborar um 
programa de capacitação de competências técnicas

9.1.2. Participar de  treinamento em serviço em 
auditoria com outras instituições de controle

9.2.1. Identificar as demandas institucionais 
e elaborar programas de capacitação em 
competências técnicas, administrativas e gerenciais

Pelo menos quatro 
processos de trabalho 
até 2017

Pelo menos quatro 
processos de trabalho 
até 2017

Pelo menos oito 
inovações até 2017

100% até 2017

CEICE 

SUTEC, DIRAF

SUTEC, COPE

SUTEC, CEICE

CEICE, CCEs

CEICE 

perSpectiva: aprendizadO e creScimentO

ObjetivOS
eStratéGicOS indicadOreS metaS iniciativaS eStratéGicaS reSpOnSável

7. Uniformizar 
procedimentos de 
auditoria e padronizar 
a forma de elaborar 
deliberações

7.1. % de utilização 
dos programas padrão 
disponibilizados no SGA 
nas auditorias e inspeções 
de qualquer natureza

7.2. % de elaboração de 
deliberações padronizadas 
de acordo com a Resolução 
nº 49/2012 e critérios 
estabelecidos

7.1.1. Estruturar relatórios para acompanhamento da utilização dos 
programas padrão por meio do SGA a partir do 2º semestre de 2014

7.1.2. Desenvolver programas padrão para todas as naturezas de 
auditoria até 2017

7.2.1. Desenvolver solução tecnológica para criar banco de dados de 
decisões dos órgãos colegiados até 2015

7.1.2. Padronizar critérios para fundamentação das decisões, de 
acordo com a gravidade dos achados de auditoria

100%

100%

SUTEC, COPE

COPE

Vice-
Presidência, SEG

Vice-
Presidência, SEG

perSpectiva: prOceSSOS internOS CoNTINuAção
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ObjetivOS
eStratéGicOS indicadOreS metaS iniciativaS eStratéGicaS reSpOnSável

10.  Assegurar 
Modernização 
Organizacional e de 
Infraestrutura

10. 1. Tempo para 
implantação do Diário 
Oficial Eletrônico

10. 2. Tempo para o 
encaminhamento de 
Anteprojeto de Lei sobre 
Estrutura Organizacional  
para a Assembleia 
Legislativa

10. 3. Tempo para 
implantação do Projeto de 
uso racional de recursos 
materiais

10. 4. Tempo previsto para 
o início da construção do 
Anexo

10. 1.1. Regulamentar os procedimentos para edição e 
publicação do Diário Oficial Eletrônico

10. 1.2. Identificar requisitos e desenvolver solução para 
edição e publicação do Diário Oficial Eletrônico

10. 2.1. Implantar as mudanças provenientes da aprovação da 
Lei de Reestruturação Organizacional até 2016

10. 3.1. Desenvolver e implantar o projeto de uso racional dos 
recursos materiais

10. 4.1. Assegurar o cumprimento do cronograma do projeto 
de construção do Anexo

Em até 180 
dias a partir da 
aprovação do 
Projeto de Lei 
sobre o Diário 
Oficial Eletrônico 

12 meses a partir 
da contratação da 
consultoria

Até dezembro de 
2014

Iniciar a 
construção até 
2015

GAPRE

SEG

Tribunal Pleno, 
GAPRE, COPE

GAPRE, DIRAF

DIRAF

perSpectiva: recurSOS

10 APêNDICE
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reSOluçãO nº 111/201311



Tribunal de ConTas do esTado da bahia






