
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa  

PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNO S
PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE CURSO E/OU EVENTO  

EXECUTOR COMO PROCEDER

INTERESSADO 1.  Acessar  o  Portal  do  TCE-BA ,  na  opção
Institucional / Escola de Contas / Programa de Apoio à
Participação em Eventos Externos / Procedimento para
Solicitação de Apoio à Participação em Evento Externo;

2.  Ler  o  Procedimento  e  preencher  o  Formulário
para Participação em Evento Externo,  registrando em
campo  específico  uma  justificativa  fundamentada
sobre a pertinência temática e oportunidade do evento;

3.  Anexar ao Formulário o folder/documentação do
evento , contendo  informações  sobre  a  programação,
custos  e  dados  da  Instituição  Credora/  Promotora  do
Evento;

4. Encaminhar a documentação  ao Superior Imediato,
solicitando autorização para a sua participação;

SUPERIOR IMEDIATO 5.  Analisar  o  pedido  conforme  a  oportunidade  e
conveniência  em relação  às  atividades  desenvolvidas
pelo interessado;

6.  Autorizar a participação do servidor , por meio de
assinatura  e  identificação ,  no  campo  próprio  do
Formulário;

SUPERIOR MEDIATO 7.  Ratificar  a  aprovação  do  Superior  Imediato  por
meio de assinatura e identificação,  no campo próprio
do Formulário;

INTERESSADO 8.  Realizar  a  pré-inscrição ,  acessando  o  site da
Instituição Credora/Promotora do Evento e encaminhar
à ECPL a confirmação da sua participação;

9.  Protocolar  o  Formulário  e  a  documentação  do
evento na Gerência do Protocolo Geral (GEPRO), para
encaminhamento à ECPL, com antecedência de, pelo
menos,  15  (quinze)  dias  corridos  do  início  do
evento;



ECPL 10. Elaborar Memorando contendo dados do evento e
informações gerais da capacitação solicitada, cruzando
com  os  dados  constantes  do  Plano  de  Ação  e
registrando  a  participação  do  interessado  em cursos/
eventos externos nos 2 (dois) últimos exercícios;

11.  Encaminhar  o  Memorando ,  com  toda
documentação referente  à  solicitação  do  servidor,  ao
Diretor da ECPL;

DIRETOR DA ECPL 12.  Examinar  a  documentação  e  encaminhar  à
Presidência  para deliberação;

PRESIDÊNCIA

 

SE NÃO FAVORÁVEL À SOLICITAÇÃO:
13.  Devolver à ECPL  informando que o pleito não foi
atendido e arquivar a documentação;

SE FAVORÁVEL À SOLICITAÇÃO:
14.  Aprovar  em  campo  próprio  do  formulário ,  a
participação  do  servidor  no  evento  solicitado,
devolvendo a solicitação à ECPL, para continuidade do
processo;

ECPL 16.  Informar  ao  Interessado  se  a  solicitação  foi
aprovada ou não;

17.  Se  aprovada  a  solicitação, registrar  as
informações  referentes  ao  evento  no  Sistema
BETHA Compras e encaminhar o processo à DIRAD
para  procedimentos  quanto  à  inscrição,  aquisição  de
passagens e solicitação de diárias, se for o caso;

INTERESSADO 19. Solicitar à DIRAD , providências para a aquisição de
passagens e concessão de diárias,  no sistema E-sol,
caso o evento seja realizado em local fora de Salvador;

DIRAD 20.  Seguir  procedimentos  administrativos  para
pagamento de taxa de inscrição no evento, aquisição de
passagens e liberação de diárias;

INTERESSADO 21. Após a realização do evento, protocolar a cópia do
certificado na Gerência de Protocolo (GEPRO), com
encaminhamento à CRH ,  para  registro  no Banco de
Dados do Sistema BETHA.


