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PALAVRA DO PRESIDENTE
“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”.

A sabedoria contida nas palavras da grande poetisa e contista Cora 
Coralina (1889 – 1985) torna imperativo que eu declare o quanto 
somos felizes pelo trabalho que vem realizando a Escola de Contas 
Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), desde que começou 
seus trabalhos, em março de 2015, numa contribuição inestimável à 
melhoria da qualificação contínua dos nossos servidores.

Ao possibilitar que os servidores do TCE/BA tenham acesso aos co-
nhecimentos dos grandes mestres e profissionais que têm ministra-
do importantes cursos, seminários e palestras, a ECPL não apenas 
investe na melhoria da nossa formação profissional, mas também

contribui para que todos nós, colaboradores desta Corte de Contas, estejamos nos tornando melhores tam-
bém como seres humanos.

Criada pela Lei Estadual nº 13.192/2014 e inaugurada em março de 2015, a ECPL já se consolidou como uma 
unidade de educação corporativa imprescindível na busca permanente pelo aperfeiçoamento profissional, tal 
como preconiza o Planejamento Estratégico do TCE/BA. Um outro aspecto digno de registro é a contribuição 
inequívoca da ECPL para a ampliação e aperfeiçoamento do exercício da função pedagógica/orientadora do 
nosso Tribunal, ação que tem sido enaltecida e considerada cada vez mais essencial para o êxito do trabalho 
das cortes de contas.

Os registros das ações da Escola de Contas, contidos neste Anuário, servem não apenas para que o tempo não 
leve aquilo que não se escreve, como bem adverte a yalorixá Mãe Stella de Oxóssi, mas também como forma 
de prestação de contas dos eventos realizados e dos números da ECPL neste seu segundo ano de existência.

Tenho a certeza de que, em 2017, com a ativa colaboração de todos, a ECPL continuará combatendo seu bom 
combate e evoluindo na nobre missão de educar, capacitar e orientar.

Inaldo da Paixão Santos Araújo
Conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
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O PATRONO
JOSÉ BORBA PEDREIRA LAPA (19/03/1924 - 2/10/2009) 

Advogado e conselheiro do TCE/BA entre 1987 e 1994, José Borba 
Pedreira Lapa se destacou por sua atuação corajosa na defesa de 
presos políticos durante o regime militar. Empossado como conse- 
lheiro em 26/05/1987, durante o governo de Waldir Pires, ocupou 
a vice-presidência do Tribunal entre 1990 e 1991. Com a escolha do 
seu nome, fez-se uma justa homenagem ao primeiro conselheiro 
oriundo do quadro técnico do TCE/BA, que, além de suas qualida-
des como auditor, destacava-se por sua atuação altiva na advocacia, 
sendo, também, um reconhecido poeta, escritor e compositor.

Feitos esses breves comentários, impende registrar fragmentos do pensar do conselheiro José Borba Pedreira 
Lapa, em especial, aqueles descritos em seu “Credo”, que foi proferido no discurso de posse.

“Creio nos Tribunais de Contas, assim dotados de autonomia e independência, para que possam, sem temo-
res, bem exercer a fiscalização financeira, orçamentária e operacional; fiscalizar a legalidade de contratos, 
onde se avultam as maiores despesas e as mais impatrióticas sangrias do erário; que possam examinar e jul-
gar com imparcialidade as contas de administradores e jurisdicionados, fracos e poderosos, [...] para acabar, 
uma vez por todas, a encenação oficializada.

[...] creio nos Tribunais de Contas advindos da Assembleia Nacional Constituinte; mais transparentes, menos 
esotéricos, menos burocráticos e menos líricos; mais abrangentes e não compassivos nas inspeções; despidos 
de contaminação política no julgamento das contas e na investigação de denúncias constitucionalmente as-
seguradas (C.F. 1969), ativos na realização de sindicâncias; nas respostas, sem prejulgamentos, em casos con-
cretos de interesses privilegiados; Tribunais de Contas essenciais à função democrática do sistema de contas, 
a começar pela mudança dos critérios de seleção de seus membros, já recomendada, sem êxito, ao Senado 
da República, em 1837 e em 1845, pelo baiano Joaquim Alves Branco, não obstante precedida da advertência 
de que “a verdadeira necessidade de um Tribunal de Contas é o poder manifestar-se livremente, com inde-
pendência e conhecimento de causa, através de ilustrações não só científicas, também morais, porque sem 
independência não é possível tomar contas”.[...]                                        

 Conselheiro José Borba Pedreira Lapa
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AÇÕES DA ECPL
Programa de Apoio à Participação em Eventos Externos

Consiste no apoio à participação de servidores do TCE/BA em eventos de caráter técnico-científico e institucio-
nal, promovidos por outras instituições. O Programa é orientado por critérios básicos, como: pertinência da área 
temática do evento com a área de atuação do servidor, concordância da chefia imediata e autorização da Presi-
dência. É considerado, também, se a temática do evento é pertinente com o plano de capacitação do servidor 
(Plano de Ação). Compreende as despesas com inscrição (quando é o caso) e locomoção – passagens e diárias.

O Ato n° 90, de 3 junho de 2016, da Presidência, estabeleceu as diretrizes a serem verificadas pela ECPL e 
seguidas por todos os setores para pautar a condução e o atendimento às solicitações de participação em 
eventos externos.

No exercício 2016, o TCE/BA apoiou 234 participações de servidores em eventos externos.

Programa de Estágio de Estudantes de Ensino Superior

Foi normatizado por meio  da Resolução n° 30 de 21 de maio de 2013, conforme disposto na Lei n° 11.788, de 25 
de setembro de 2008. Compete à ECPL providenciar o levantamento das necessidades de estágio e da oferta e 
supervisão/orientação, elaborando o plano de atividades do estágio, o planejamento e o acompanhamento do 
referido Programa. O primeiro Processo Seletivo Público foi realizado no período de 26 de janeiro a 23 de março 
de 2016. Coube ao agente de integração contratado, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), auxiliar no recrutamento dos 
estudantes. Após o processo seletivo, a 1ª turma com 49 estagiários foi contratada e iniciou as atividades em 2 
de maio nas diversas unidades demandantes do TCE/BA. 

Nos meses de maio e junho de 2016, os estagiários admitidos foram capacitados com a participação em quatro 
temáticas, todas com instrutoria interna: Ética e Controle; Auditoria; Sistemas Informatizados e Administração 
Pública. No mês de agosto, o Conselheiro-presidente Inaldo da Paixão Santos Araújo proferiu a palestra “Histó-
ria de contador ou um contador de histórias”. Em comemoração à passagem do Dia do Estagiário, também em 
agosto, foi exibido o filme “Um Senhor Estagiário”. Em dezembro de 2016, o TCE/BA mantinha 49 estagiários de 
ensino superior distribuídos nas suas diversas unidades.
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Programa de Incentivo à Educação Superior

Foi regulamentado pela Resolução Normativa n° 042/2015, que estabeleceu critérios para a concessão de bol-
sa de estudo de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu (especialização, mestrado e doutorado) 
para servidores do TCE/BA. Em 2016, o processo seletivo foi realizado no período de 7 a 12 de agosto, resul-
tando na concessão de uma bolsa para curso de graduação e duas para cursos de pós-graduação (mestrado e 
doutorado).
 
Ainda neste programa, o TCE/BA e a Universidade Católica do Salvador (UCSal) iniciaram o Curso de Pós-gra-
duação em Controle Externo (lato sensu), com participação de 55 servidores, cuja aula inaugural foi realizada 
em 7 de abril. De periodicidade quinzenal, as aulas realizadas neste exercício tiveram carga horária total de 
230 horas/aula.

Cursos e Eventos Técnicos Internos

Curso Matriz de Responsabilização (22 a 25/02) - Ministrado por Márcio André Santos Albuquerque, auditor 
do TCU, abordou a aplicação da teoria e da jurisprudência na identificação e análise das responsabilidades dos 
agentes jurisdicionados aos Tribunais de Contas. Participaram 75 servidores do TCE/BA.

Treinamento sobre o Sistema Mirante – Módulo Compras e Contratações (9 e 10/03) - Ministrado por servi-
dores do CEDASC. Foram apresentadas as atualizações no sistema no Plenário, seguidas de duas turmas em 
formato de oficina, para 48 servidores.
 
Curso de Oratória (2 a 5/05) - Objetivou oportunizar aos participantes o aprimoramento das técnicas funda-
mentais para falar em público com segurança e foi ministrado via instrutoria externa, por meio de contratação 
da empresa Eloquence - Treinamento em Oratória, para 21 servidores, 18 do TCE/BA e três da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE). 

Curso Responsabilidade perante os Tribunais de Contas – Prática e Jurisprudência (1º a 3/08) - Ministrado 
pelo auditor do TCU Márcio André Santos Albuquerque, abordou a aplicação da teoria e da jurisprudência na 
identificação e análise das responsabilidades dos agentes jurisdicionados aos Tribunais de Contas. Participa-
ram 66 servidores.

Seminário sobre Acessibilidade (11/08) - Em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desen-
volvimento Social (SJDHDS) e com o Ministério Público de Contas, visou à qualificação do corpo técnico da Casa 
e de gestores públicos, de forma a contemplar os dispositivos da Lei Brasileira de Inclusão – LBI, Lei nº 13.146, 
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de 6 de julho de 2015. Teve como palestrantes: Sérgio Caribé, procurador do Ministério Público de Contas 
junto ao Tribunal de Contas da União; Mara Gabrilli, deputada federal, autora e relatora do substitutivo da LBI; 
João Estêvão, presidente da Comissão de Acessibilidade do TCE/ES; Laysa Rebouças, coordenadora da Central 
de Interpretação de Libras do Estado da Bahia, e Alexandre Carvalho Baroni, superintendente dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (SJDHDS). Participaram 150 pessoas.

Curso Fortalecimento da Capacidade Técnica e Práticas Auditoriais do TCE/BA – Líder Coach (26 a 28/09) - Em 
alinhamento ao esforço de definição das Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas, a partir de uma estratégia 
voltada para a gestão por competências, contemplou treinamento presencial de 24 horas e oito módulos de 
e-learning, para 42 participantes.

Reunião Grupo de Trabalho IBRAOP/IRB (17 a 19/10) - Promovida pelo Grupo de Trabalho de Procedimentos 
Gerais, que faz parte do Projeto de Elaboração de Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas, criado pelo 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB) e 
Tribunais de Contas. Participaram deste evento servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e servi-
dores dos Tribunais de Contas dos Estados do Espírito Santo, Pernambuco e Santa Catarina e dos Tribunais de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia e do Pará, totalizando 15 servidores.

Curso de Elaboração de Ementas Jurisprudenciais (7/11) - Ministrado pelo auditor federal de controle externo 
Guilherme Barbosa Netto, visando capacitar equipes de servidores para a elaboração de ementas em conso-
nância com metodologia e critérios técnicos, com foco na temática do controle externo. Contou com a partici-
pação de 28 servidores.

Colóquio sobre Controle Social – instrumentos eficazes e boas práticas (23/11) - Visando fomentar o debate 
sobre controle social e estratégias de articulação deste com o controle externo, o colóquio teve como objetivo 
discutir instrumentos – disponíveis para a sociedade – de combate à corrupção, tendo como expositores: Carly 
Chesma, do Observatório Social de Santo Antônio de Jesus, e Waldir Santos, da AGU. Contou com a participa-
ção de 80 servidores das Coordenadorias de Controle Externo.

Oficina Media Training (28 e 29/11) - Realizada pelo jornalista Biaggio Talento, teve por objetivo preparar Con-
selheiros e gestores das principais unidades do TCE/BA para situações de relacionamento com a imprensa e 
posturas em relação aos jornalistas. Participaram da ação três Conselheiros e 19 servidores do TCE/BA.

Lançamentos de Sumários Executivos (12/12) - O evento marcou o lançamento dos Sumários Executivos, pro-
duzidos com base em informações da Superintendência Técnica (SUTEC), que resumem os resultados das prin-
cipais auditorias realizadas nas áreas de Atenção Básica à Saúde / Programa Bahia Saudável; Lei de Acesso à 
Informação; Defensoria Pública do Estado e Plano Plurianual (PPA).
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Novos Saberes

1ª Edição - Palestra: O Regime Diferenciado das Pequenas e Microempresas nas Licitações e o Controle Exer-
cido pelos Tribunais de Contas (27/04). Ministrada pela assessora jurídica do Ministério Público de Contas, 
Morgana Bellazzi de Carvalho, que abordou os novos paradigmas da Administração Pública, as dificuldades 
enfrentadas pelas pequenas e microempresas, a proteção legal delineada pelo regime diferenciado de contra-
tação a partir da Lei Complementar n° 123/2006, e o papel dos Tribunais de Contas.

2ª Edição - Palestra: Baianidade (1º/07) - Alusiva à comemoração da Independência da Bahia ministrada pelo 
professor e arquiteto Francisco Senna. A palestra tratou dos episódios revelados pela historiografia oficial, 
respondendo à pergunta: “Quem nós somos a partir do que fomos?”  

3ª Edição - Palestra: Combate ao Tráfico de Drogas Ilícitas (7/07) - Proferida pela psicóloga e servidora Jussara 
Nelia Fidélis, objetivou conscientizar os estagiários da Casa sobre os riscos do consumo de drogas ilícitas e 
seus efeitos. Foram realizadas sessões nos turnos matutino e vespertino.

4ª Edição - Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (27/07) - A fisioterapeuta Patrícia Giselle de 
Araújo e Silva Santos desenvolveu atividades relacionadas à ergonomia no ambiente de trabalho com vivên-
cias práticas acerca do assunto.

5ª Edição - Palestra GAAC/BA (30/09) - Os Sintomas do Câncer Infantojuvenil e a Importância do Diagnóstico 
Precoce foi o tema da palestra ministrada pela psicóloga Regina Celi Carvalho (GAAC/BA). A ação, alinhada ao 
objetivo estratégico de promover o envolvimento do cidadão com o TCE/BA, integrou a programação do Se-
tembro Dourado, Campanha Nacional de Conscientização sobre o Câncer Infantojuvenil, com atividades desen-
volvidas na sede do Tribunal de Contas, em parceria com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GAAC/BA).

6ª Edição - Palestra sobre a Implantação do Plano de Previdência Complementar dos Servidores do Estado 
da Bahia (PrevBahia) (10/10) - Pronunciamento acerca do processo de implantação do Plano de Previdência 
Complementar dos Servidores do Estado da Bahia (PrevBahia), que teve o regulamento aprovado em 29 de 
julho de 2016. O conteúdo foi apresentado pelo diretor-presidente da PrevBahia, Jeremias Xavier de Moura, 
para 50 servidores.

7ª Edição - Dia do Servidor Público (26/10) - Comemorado em parceria com o Tribunal de Contas dos Municí-
pios (TCM/BA). Foi realizada uma palestra motivacional com título “Sucesso – A Arte de Realizar Sonhos”, por 
José Inácio da Silva Pereira, o “Professor Pachecão”, para 150 pessoas.
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Café com Prosa

1ª Edição (29/02) - A palestra foi realizada em parceria com o Banco Bradesco, teve por título “Café com Prosa 
– Versão Prime” e tema: “Faça seu dinheiro trabalhar por você”. Esta edição foi dividida em duas partes: Na pri-
meira, o professor e engenheiro Giovani Floridia discorreu sobre a temática “Entendendo o Mercado Financeiro”, 
e na segunda, o representante do Bradesco, Wellington Ornelas Calasans, proferiu palestra sobre “Cenários Eco-
nômicos Nacionais e Internacionais”. Participaram 75 servidores.

2ª Edição (6/05) - Realizada em homenagem às mães, pela data comemorativa. A desembargadora aposentada 
Luislinda Valois foi a palestrante convidada e versou sobre “A Mulher e o Mercado de Trabalho”. Esta 2ª edição 
teve a participação de 100 servidores.

3ª Edição (15/08) - O advogado, poeta, compositor e publicitário Walter Queiroz proferiu palestra com o título 
“Filho da Bahia”, em homenagem ao Dia dos Pais. O Coral Vozes do TCE/TCM, formado por servidores do TCE/BA 
e TCM/BA, realizou uma apresentação. Participaram 100 servidores.

Cine TCE

Ação idealizada para fomentar o debate sobre temáticas pertinentes às relações interpessoais e de liderança 
em contextos organizacionais, com a mediação de um servidor convidado em cada edição, sendo este, tam-
bém, o responsável pela indicação do filme a ser exibido em cada sessão. No exercício, foram realizadas quatro 
edições, com participação total de 179 servidores, sendo exibido um filme por edição.

1ª Edição (22/07) - Exibição do filme This is It, com mediação do servidor Gonçalo do Amarante, teve a partici-
pação de 60 servidores.

2ª Edição (26/08) - Desta Edição, participaram 45 servidores, que assistiram à exibição do filme Whiplash – em 
Busca da Perfeição, tendo sido mediador o servidor Gustavo Quadros.

3ª Edição (23/09) - Nesta data, foi exibido o filme Crash – No Limite, com participação de 34 servidores e me-
diação do servidor Platiny Mascarenhas Santos.

4ª edição (14/10) - Esta última edição contou com a participação de 40 servidores. Foi exibido o filme O Equili-
brista, que teve por mediador o servidor Marcos Navarro.
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Relações Institucionais

Em 2016, a Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa realizou parcerias com instituições públicas 
no plano estadual e federal. No âmbito estadual, firmou parcerias com as instituições: Universidade Corpora-
tiva do Serviço Público (UCS/SAEB), Escola do Legislativo, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento/CEA da Pro-
curadoria Geral do Estado (PGE) e Auditoria Geral do Estado (AGE) na promoção de eventos técnicos (cursos, 
seminários e treinamentos) para servidores, jurisdicionados e sociedade civil. No plano federal, foram também 
parceiros: Rede de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas e Comitê de Aperfeiçoamento Profissional 
do Instituto Rui Barbosa, o que permitiu a articulação e o intercâmbio de experiências na gestão da educação 
corporativa, bem como a oferta de ações de capacitação aos servidores do TCE/BA.

Neste exercício, na Universidade Corporativa do Serviço Público (UCS/SAEB), a ECPL esteve representada no 
Comitê de Educação Corporativa (CEC). Além de sediar reuniões do Comitê de Educação Corporativa, do Grupo 
de Trabalho em Monitoramento e Avaliação das ações de educação corporativa do estado, encaminhou servi-
dores para ações de formação promovidas pela UCS/SAEB.

A Rede de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas e Comitê de Aperfeiçoamento Profissional do Insti-
tuto Rui Barbosa (IRB) compartilharam também ações de Capacitação: Avaliação de Controles Internos (EAD); 
Controle Externo da Gestão Ambiental – Fundamentos (EAD); Acessibilidade: pensando a inclusão em nosso 
contexto de trabalho; Jornadas Científicas; Análise de Dados Aplicada ao Controle; Auditoria de Tecnologia da 
Informação. Na modalidade EAD, e em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), foram oferecidos 
os seguintes cursos: Auditoria Operacional e Educação a Distância. Durante a realização do VII EDUCORP – En-
contro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas, no mês de setembro, em Belém/PA, a ECPL 
esteve representada por três servidores. Neste encontro foi deliberada a candidatura da Bahia como estado 
sede para a realização do VIII EDUCORP, a ser realizado em agosto de 2017, compromisso assumido em parce-
ria com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

Eventos Técnicos Promovidos pela ECPL para o Público Externo

Encontro Técnico sobre Tomada de Contas de Convênios (10/05) - Reuniu 135 servidores, que atuam nas Co-
ordenações de Controle Interno dos diversos órgãos da Administração Pública Estadual, em uma promoção da 
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ), por meio da Auditoria Geral do Estado, em parceria com 
Procuradoria Geral do Estado e ECPL.

I Encontro Interestadual das Escolas dos Tribunais de Contas dos Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e 
Sergipe e Congresso Brasileiro de Controle Interno (1º/06) - Realizado conjuntamente com a UCIB e as Escolas 
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dos Tribunais de Contas dos Estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, contou com o apoio do Instituto Anísio 
Teixeira (IAT), das Secretarias de Administração e Educação do Estado da Bahia, da Rede de Controle da Gestão 
Pública e da Fundação César Montes, nas dependências do Instituto Anísio Teixeira, com transmissão em vide-
oconferência para os polos do interior. Foram realizadas 517 inscrições, entre presenciais e na modalidade a 
distância. Participaram do evento representantes das equipes das Escolas de Contas de Alagoas, Pernambuco 
e Sergipe, bem como servidores dos TCs e da Administração Pública Estadual, gestores e servidores municipais 
que atuam na área de controle, discentes e profissionais liberais interessados na temática.

Treinamento em Prestação de Contas de Convênios (7/06) - Ministrado pelos instrutores Luciano Chaves de 
Farias e Fernanda Berg, assessora de Planejamento e Gestão da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e De-
senvolvimento Social – SJDHDS, teve como público-alvo 50 servidores daquela Secretaria.

Treinamento em Controle e Prestação de Contas de Convênios – SEC (27/10) - Com carga horária de três horas, 
foi realizado nas dependências da ECPL, com instrutoria do servidor Luciano Chaves de Farias, para atendimento à 
demanda da Assessoria de Planejamento e Gestão da Secretaria da Educação. Participaram 30 servidores do órgão.

Treinamento em Controle e Prestação de Contas de Convênios – UEFS (31/10) - Com carga horária de 3 horas, 
foi realizado nas dependências da Universidade de Feira de Santana (UEFS), com instrutoria do servidor Lu-
ciano Chaves de Farias, para atendimento à demanda da Coordenação de Recursos Humanos da Instituição. 
Participaram 20 servidores da entidade.

Curso Auditoria Governamental (7/11 a 2/12) - Ministrado via instrutoria interna pelo Auditor de Controle Ex-
terno Roberto Tenório, teve por público-alvo servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA). 
Objetivou contribuir com o aprimoramento dos profissionais de auditoria da ALBA, instrumentalizando-os para 
a compreensão e construção de conceitos e técnicas do processo da auditoria governamental. Participaram 
dez servidores da ALBA.

TCE em Campo

1ª Edição (18/02) - Seminário Execução e Acompanhamento de Obras Públicas - Realizado nas dependências 
da Câmara Municipal de Antas, com a participação de 18 servidores do Município de Antas.

2ª Edição (13/04) - Seminário de Auditoria e Controle Jurisdicional sobre Licitações Públicas – Em parceria com 
a União das Controladorias Internas do Estado da Bahia (UCIB), Associação dos Contabilistas de Alagoinhas e 
Região (ASCONTA), Fundação José César Montes (FUNDACEM) e Faculdade Santíssimo Sacramento (FSS), rea-
lizado nas dependências da FSS, com a inscrição de 166 pessoas.
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3ª Edição (26/04) - Seminário sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) – Par-
ceria com a Procuradoria Geral do Estado (PGE); Ministério Público Estadual, Secretaria da Administração do 
Estado (SAEB) e Secretaria de Relações Institucionais (SERIN). Realizado no Instituto Anísio Teixeira (IAT), com 
72 participantes.

4ª Edição (13/06) - Seminário de Controle da Administração Pública em Ano Eleitoral – aspectos técnicos e ju-
rídicos – realizada em Camaçari, na Cidade do Saber, com o objetivo de orientar gestores e servidores públicos 
que atuam em atividades de controle interno sobre os parâmetros e normas de Controle na Administração 
Pública em ano eleitoral. Resultou de uma parceria com a UCIB e contou com o apoio da Prefeitura Municipal 
de Camaçari, da Rede de Controle da Gestão Pública e da Gestão Pública e da Fundação César Montes. Contou 
com a participação de 274 participantes.

5ª Edição (6/10) - Seminário Gestão Pública em Foco. Realizado em parceria com o Ministério Público de Con-
tas (MPC), esta edição do Programa teve como propósito fomentar discussões sobre temas relevantes para 
gestão pública e orientar administradores públicos, estudantes e representantes da sociedade civil no que diz 
respeito ao dever de prestação de contas, ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), 
e aos aspectos legais da contratação direta. Com 140 inscritos, a ação ocorreu nas dependências do Instituto 
Anísio Teixeira, sendo transmitida por videoconferência para 27 municípios baianos.

6ª Edição (9 e 10/11) - II Capacitação para o Controle Social – Integrando as iniciativas da ECPL no fomento ao 
controle social, ocorreu em Jacobina, nas dependências do Instituto Federal da Bahia (IFBA). Realizada em par-
ceria com a Rede de Controle da Administração Pública na Bahia, que congrega 15 órgãos de controle externo 
pelo aprimoramento e controle da Administração Pública no Estado.

7ª Edição (25/11) - Cursos de Transição de Governo Municipal – Realizado em Alagoinhas, com 170 participan-
tes, dentre gestores e servidores públicos de vários municípios em parceria com a União de Controladorias do 
Estado da Bahia.

8ª Edição (16/12) - Seminário de Administração Pública e Transição do Governo Municipal – Realizado no mu-
nicípio de Paripiranga, deu continuidade à ação de capacitação para a gestão da transição de governos munici-
pais. Com a participação de cerca de 150 pessoas, entre as quais gestores que estão encerrando mandato em 
2016 e gestores que iniciarão o mandato em 2017.
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Projeto Casa Aberta

Visando atender ao objetivo estratégico de promover o envolvimento do cidadão com o TCE/BA, a ECPL insti-
tuiu, no ano de 2016, o Projeto Casa Aberta, que tem como público-alvo a comunidade estudantil, do Ensino 
Fundamental II, Ensino Médio e graduandos de instituições públicas e privadas. Foram realizadas dez edições, 
das quais participaram 483 estudantes dos cursos de Direito, Administração de Empresas e Ciências Contábeis, 
vinculados às instituições de ensino: UFBA, UNEB, Unijorge, Unime/Itabuna, Visconde de Cairu, Faculdade São 
Thomaz e Faculdade São Salvador.
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AS CONTAS DA ESCOLA
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DETALHAMENTO DAS AÇÕES
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ABRIL - Alunos da Unijorge participam da 1ª edição do projeto Casa 
Aberta e conhecem o plenário do TCE/BA

MEMORIAL DE FOTOS

FEVEREIRO - Na primeira edição do projeto Café com Prosa, servidores 
recebem orientações de como investir seu dinheiro

FEVEREIRO - Reunião sela a parceria entre TCE/BA e UCSal para 
realização do curso que visa capacitar servidores em pós-graduação

FEVEREIRO - ECPL promove curso que traça panorama sobre noções 
de responsabilidade
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ABRIL - CEDASC promove capacitação do novo Módulo de Compras e 
Contratações do Sistema Mirante

ABRIL - Diretor da Faculdade de Direito da Ufba, professor Celso Luiz  
Castro, ministra aula inaugural da Pós-graduação em Controle Externo

ABRIL - Debate sobre Marco Regulatório reúne representantes da 
sociedade civil e da administração pública no IAT

MAIO - Desembargadora Luislinda Valois contou sua história de vida 
em evento Café com Prosa, em homenagem ao Dia das Mães
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MAIO - TCE/BA recebe 45 estagiários avaliados em processo seletivo JUNHO - Servidores da SJDHDS são capacitados em tomada e 
prestação de contas de convênios

JUNHO - Procuradora Élida Graziane fala sobre qualidade dos gastos 
públicos na aula aberta da Pós-graduação em Controle Externo

JULHO - O arquiteto e professor Francisco Senna profere palestra 
sobre o tema Baianidade na sala de treinamento da ECPL
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JULHO - Presidente do TCE/BA, Inaldo Araújo, profere palestra 
motivacional para estagiários dos ensinos médio e superior

AGOSTO - Em edição do Cine TCE, servidores assistem a filme que 
aborda liderança e estímulo no ambiente de trabalho

AGOSTO - Professor Pachecão anima servidores do TCE/BA e do TCM/
BA celebrando o Dia do Servidor com palestra motivacional

AGOSTO - TCE/BA reforça parceria pela acessibilidade e inclusão 
das pessoas com deficiência em seminário
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SETEMBRO - Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará 
(TCE/CE), Edilberto Pontes, ministra aula aberta para pós-graduandos

NOVEMBRO - O ouvidor do TCE/BA, Paulo Figueiredo, fala sobre 
Controle Externo em edição do TCE em Campo em Bom Jesus da Lapa

NOVEMBRO - Jornalista Biaggio Talento ministra curso de media 
training para conselheiros e servidores do TCE/BA

NOVEMBRO -  Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes ministra 
aula aberta no curso de Pós-graduação em Controle Externo
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