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APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços ao Cidadão do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia (TCE/BA), cuja divulgação obrigatória nos Portais foi 
estabelecida pela Lei Federal n.º 13.460, de 26/07/2017, que en-
trou em vigência em junho de 2018, tem como objetivo orientar 
os cidadãos sobre os serviços de comunicação disponibilizados 
pelo Tribunal, apresentando informações básicas sobre os canais 
de atendimento existentes neste órgão de controle externo da 
gestão pública estadual.

Este material é um documento que visa esclarecer, de maneira 
objetiva, sobre os serviços do TCE/BA, informando ao cidadão 
as formas de acesso, os prazos, os horários de atendimento e 
proporcionando um melhor conhecimento das atividades de-
senvolvidas pelo Tribunal de Contas em prol da sociedade. A 
busca pelo relacionamento com os cidadãos, pelo estímulo 
ao controle social e pela transparência pública faz com que o 
TCE/BA aperfeiçoe, consequentemente, o exercício do controle 
externo, visando a uma maior efetividade.

Gildásio Penedo Filho
Conselheiro-presidente do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia
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SOBRE O ÓRGÃO*

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) é um órgão 
autônomo e independente que auxilia a Assembleia Legislativa 
no exercício do controle externo dos Poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública 
do Estado.

Funciona com a atuação do Tribunal Pleno (composto por sete 
conselheiros) e duas Câmaras (integradas, cada uma, por três 
conselheiros). 

Compete ao TCE/BA examinar a legalidade, legitimidade, eco-
nomicidade e razoabilidade de qualquer ato administrativo de 
que resulte receita ou despesa. Ao Tribunal também compete 
verificar os atos que provoquem renúncia de receita, que ocorre 
quando o ente público deixa de arrecadar os recursos que lhe 
cabem. Essa fiscalização ocorre em todos os Poderes do Esta-
do, incluídas as entidades públicas da administração indireta 
(autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de eco-
nomia mista) e demais entes que sejam responsáveis por verba 
pública estadual.

Portanto, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos terá o dever de prestar contas e estará 
sujeita ao controle externo realizado pelo Tribunal. 

Essa ação fiscalizadora pode, ainda, ser provocada por solicitação 
do Poder Legislativo, bem como por cidadãos, partidos políticos 
ou sindicatos, que podem apresentar denúncias que tenham re-
percussão na área de atuação do TCE/BA.

O Tribunal conta com uma Ouvidoria, que é o setor responsável 
por receber denúncias, reclamações, elogios ou simplesmente 
orientar o cidadão. Portanto, não basta julgar as aplicações dos 
recursos públicos. O TCE/BA necessita de aproximação com a so-
ciedade para, em parceria, desempenhar melhor seu papel de 
controlador da gestão pública. Além de estar aberto às recla-
mações e sugestões que a população tem a fazer, o Tribunal de 
Contas age também orientando e esclarecendo sobre as regras, 
princípios e melhores práticas, buscando sempre a boa gestão 
dos recursos públicos. 

*Conforme Constituição Estadual/1989; Lei Orgânica e Regimento Interno do TCE/BA.
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MISSÃO, VISÃO E VALORES* 

MISSÃO: 
Exercer com efetividade o controle externo da gestão pública, 
em benefício da sociedade.

VISÃO: DESAFIO 7+ 
Melhorar os resultados para a sociedade, alcançando a Nota 7 
em pesquisa de opinião, além de ter implementadas, pelos juris-
dicionados, ao menos 70% das recomendações e determinações 
selecionadas para monitoramento.

VALORES:

O CIDADÃO é o nosso foco.

INDEPENDÊNCIA no exercício do Controle Externo.

CELERIDADE e EFICÁCIA devem andar juntas.

COMPORTAMENTO ÉTICO: melhor o exemplo do que o discurso.

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL é uma busca permanente.

TRANSPARÊNCIA é essencial.

COMPROMETIMENTO: nós fazemos o Tribunal de Contas.

*Conforme Planejamento Estratégico 2018-2021. Disponível em: www.tce.ba.gov.br.
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ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Todo cidadão tem acesso ao TCE/BA e às sessões de julgamento, 
que são públicas.

Conheça as formas de atendimento:

1 - Presencial: o Tribunal de Contas fica localizado na 4ª Avenida, 
nº 495 - Plataforma V, Ed. Conselheiro Joaquim Batista Neves,  
Centro Administrativo da Bahia (CAB), Salvador – Bahia – CEP 
41.745-002. Todo visitante deve passar pela recepção do TCE/BA, 
onde será atendido com cortesia e presteza. É necessária a apre-
sentação de um documento de identidade para se fazer o regis-
tro fotográfico e ter acesso às dependências do Tribunal. Após 
o credenciamento, o visitante receberá uma identificação e será 
orientado e encaminhado à unidade pertinente. O TCE/BA dispõe 
de estrutura que facilita a acessibilidade ao prédio, incluindo uma 
recepcionista com especialidade na Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras). Os atendimentos presenciais poderão ser feitos de segunda 
a quinta, das 8h30 às 18h, e sexta-feira, das 8h às 13h.

2 - Telefone: o número da recepção do TCE/BA é (71) 3115-4503. 
Este contato dá acesso às unidades do Tribunal. Há ainda os te-
lefones da Ouvidoria, que são o 0800 284 3115 e o (71) 99902-
0166 (Whatsapp). Os atendimentos telefônicos poderão ser de 
segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sexta-feira, das 8h às 13h.

3 - E-mail: o cidadão também pode se comunicar com o TCE/BA 
por meio do seguinte endereço eletrônico: ouvidoria@tce.ba.
gov.br. 

4 - Internet: no Portal do TCE/BA (www.tce.ba.gov.br), o cidadão 
pode encontrar todas as informações sobre o órgão e solicitar 
atendimento por meio do Serviço de Informação ao Cidadão 
(SIC) ou pelo canal da Ouvidoria.

5 - "TCE Cidadão": aplicativo para smartphones que permite ao 
cidadão consultar atas, pautas, processos e jurisprudência, fazer 
manifestações e emitir boletos.
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OUVIDORIA

Qual o serviço? Quem pode acessar? Prazo de resposta Formas de atendimento

Recebimento de manifes-
tações de reclamação, de 
denúncia, de sugestão e 
de elogio sobre a atuação 
do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia.

Qualquer cidadão. 30 dias, prorrogável de 
forma justificada uma 
única vez, por igual 
período.

 Por meio de formulário eletrônico para preen-
chimento da manifestação disponível no portal do 
TCE/BA (www.tce.ba.gov.br) no menu Institucional/
Ouvidoria/Manifestacao/Inicio.

 Presencial ou por correspondência no seguinte 
endereço: 4ª Avenida, nº 495 - Plataforma V - Cen-
tro Administrativo da Bahia (CAB), Salvador - Bahia. 
CEP 41.745-002.

 Aplicativo TCEMobile Cidadão: disponível gratui-
tamente nas lojas Google Play.

 0800 284 3115, segunda a quinta, das 8h30 às 
18h, e sexta-feira das 8h às 13h.

  (71) 99902-0166, segunda a quinta, das 8h30 às 
18h, e sexta-feira, das 8h às 13h.

 ouvidoria@tce.ba.gov.br
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OUVIDORIA

Qual o serviço? Quem pode acessar? Prazo de resposta Formas de atendimento

Serviço de Informa-
ção ao Cidadão (SIC) 
- recebimento de pe-
didos de informações 
e documentos previs-
tos e regulamentados 
pela Lei de Acesso à In-
formação (Lei Federal 
nº 12.527/2011).

Qualquer cidadão. O prazo determinado para atendi-
mento das demandas é de no máximo 
20 (vinte) dias, podendo ser prorrogá-
vel por mais 10 (dez) dias, mediante 
justificativa expressa, da qual será 
notificado o demandante, nos ter-
mos da Lei Federal nº 12.527/2011. 
Em alguns casos, quando se tratarem 
de fatos complexos, que demandem 
pesquisa aprofundada do tema, ou 
de jurisprudência, tal prazo pode ser 
prorrogado, mas nesses casos o inte-
ressado será informado sobre a dila-
ção e o seu motivo.

 Por meio de cadastramento e envio 
de formulário eletrônico no portal do 
TCE/BA, no menu Serviço de Informação 
ao Cidadão  (https://www.tce.ba.gov.br/
institucional/ouvidoria/manifestacao/
solicitar-informacao).

 Presencial na Ouvidoria (sala 4) ou por 
correspondência, no seguinte endereço: 
4ª Avenida, nº 495 - Plataforma V, Centro 
Administrativo da Bahia (CAB), Salvador 
– Bahia. CEP 41.745-002.

 Aplicativo TCEMobile Cidadão: disponí-
vel gratuitamente nas lojas Google Play. 
Clicar em Manifestações / +  /Área/Solici-
tação de Informação.

 0800 284 3115, segunda a quinta, das 
8h30 às 18h, e sexta-feira, das 8h às 13h.

 ouvidoria@tce.ba.gov.br
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Qual o serviço? Quem pode acessar? Requisitos de acesso ao serviço Formas de atendimento

Cursos, seminários, pales-
tras e eventos*. 

Jurisdicionados 
e cidadãos.

Preencher formulário de inscri-
ção no portal do TCE/BA infor-
mando: nome, CPF, RG, e-mail, 
telefone e endereço.

 Fazer inscrição no portal do TCE/ECPL. 
Alguns eventos oferecidos pela ECPL são 
destinados aos jurisdicionados e aos cida-
dãos. A divulgação e inscrições são feitas 
pelo Portal e de acordo com a ordem cro-
nológica e vagas disponíveis.

 (71) 3115-4505 

 escoladecontas@tce.ba.gov.br

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e 
sexta-feira, das 8h às 13h.

ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO JOSÉ BORBA PEDREIRA LAPA (ECPL)

* Alguns desses eventos são de participação exclusiva dos servidores do TCE/BA ou do estado.
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Qual o serviço?
Quem pode 

acessar?
Prazo de resposta Formas de atendimento

Emissão de Certidões Ne-
gativas e Positivas e Certi-
dões de Processos.

Partes dos proces-
sos ou cidadão.

De imediato ou de acor-
do com as possibilidades 
operacionais do setor.

As certidões positivas e negativas são disponibili-
zadas virtualmente no portal do TCE/BA (www.tce.
ba.gov.br) no menu Servicos/Emissao de certidões. 
Já as certidões de andamento e julgamento de pro-
cessos necessitam de formalização de pedido (via 
protocolo, presencialmente ou por email).

 (71) 3115-4450

 www.tce.ba.gov.br 

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sexta-feira, 
das 8h às 13h.

Emissão de boletos. Partes dos proces-
sos ou cidadão.

De imediato ou de acor-
do com as possibilidades 
operacionais do setor.

Por meio do portal do TCE/BA (www.tce.ba.gov.br) 
no menu Servicos/Emissao de boletos.

 (71) 3115-4450

 www.tce.ba.gov.br 

 Aplicativo TCEMobile Cidadão: disponível gratui-
tamente nas lojas Google Play.

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sexta-feira, 
das 8h às 13h.

SECRETARIA GERAL (SEG)
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SECRETARIA GERAL (SEG)

Qual o serviço?
Quem pode 

acessar?
Prazo de resposta Formas de atendimento

Consulta de Atas e Pautas. Jurisdicionados 
e cidadãos.

De imediato. As atas e pautas das sessões realizadas são disponi-
bilizadas virtualmente no portal do TCE/BA (www.
tce.ba.gov.br) ou presencialmente na Secretaria de 
Plenário.

 Aplicativo TCEMobile Cidadão: disponível gratui-
tamente nas lojas Google Play.

 (71) 3115-4436

 www.tce.ba.gov.br 

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sexta-feira, 
das 8h às 13h.
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Qual o serviço? Quem pode acessar? Prazo de resposta Formas de atendimento

Informações sobre pro-
cessos, bem como vista 
ou cópias de proces-
sos em tramitação ou 
arquivados.

Partes dos processos 
ou cidadão.

De imediato ou de acor-
do com as possibilidades 
operacionais do setor.

Atendimento presencial ou por telefone para o 
acompanhamento processual, que pode ser reali-
zado também pela internet, exceto nos processos 
sigilosos.

 Caso o atendimento seja presencial, é necessário 
apresentar identidade, CPF e informar o endereço, 
nos casos de o interessado não ter sido citado ou 
intimado nos autos. Quando citado ou intimado, 
é exigida apenas apresentação do documento de 
identificação.

 Aplicativo TCEMobile Cidadão: disponível gratui-
tamente nas lojas Google Play.

 (71) 3115-4544

 www.tce.ba.gov.br (consulta de processos)

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sexta-feira, 
das 8h às 13h.

GERÊNCIA DE CONTROLE PROCESSUAL (GECON)
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Qual o serviço? Quem pode acessar? Prazo de resposta Formas de atendimento

Consulta ao acervo bibliográ-
fico constituído por obras de 
conteúdo jurídico, adminis-
trativo, contábil, auditorial, 
econômico e financeiro, den-
tre outros, inclusive as publi-
cações editadas pelo TCE/BA.

Qualquer cidadão. Imediato.  Acessar o site do TCE/BA (www.tce.ba.gov.
br) no menu Biblioteca/Acervo.

 (71) 3115-4477

 biblioteca@tce.ba.gov.br

 Dirigir-se à GEBID na sede do TCE/BA.

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sex-
ta-feira, das 8h às 13h.

Consulta à Legislação do 
TCE/BA.

Qualquer cidadão. Imediato.  Acessar o site do TCE/BA (www.tce.ba.gov.
br) no menu Legislação.

 (71) 3115-4477

 biblioteca@tce.ba.gov.br

 Dirigir-se à GEBID na sede do TCE/BA.

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sex-
ta-feira, das 8h às 13h.

GERÊNCIA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO (GEBID)
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GERÊNCIA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO (GEBID)

Qual o serviço? Quem pode acessar? Prazo de resposta Formas de atendimento

Consulta ao Diário Oficial do 
TCE/BA.

Qualquer cidadão. Imediato.  Acessar o site do TCE/BA (www.tce.ba.gov.
br) no menu Serviços/Diário Oficial Eletrônico.

 (71) 3115-4477

 biblioteca@tce.ba.gov.br

 Dirigir-se à GEBID na sede do TCE/BA.

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sex-
ta-feira, das 8h às 13h.

Pesquisas bibliográficas em 
diversas fontes de informação.

Qualquer cidadão. Imediato. 

Haverá estabelecimen-
to de prazo razoável  
apenas quando houver 
uma consulta que de-
mande pesquisas mais 
detalhadas.

 (71) 3115-4477

 biblioteca@tce.ba.gov.br

 Dirigir-se à GEBID na sede do TCE/BA.

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sex-
ta-feira, das 8h às 13h.
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Qual o serviço? Quem pode acessar? Prazo de resposta Formas de atendimento

Prestação de informa-
ções gerais e específi-
cas sobre o trâmite de 
processos, o fluxo de 
documentos e consul-
tas às decisões e juris-
prudência do TCE/BA.

Qualquer cidadão, 
jurisdicionados.

Imediato. 

Haverá estabelecimento 
de prazo razoável  apenas 
quando houver uma con-
sulta que demande pes-
quisa jurisprudencial mais 
detalhada.

 Acessar o site do TCE/BA (www.tce.ba.gov.br) no 
menu Jurisprudência.

 Aplicativo TCEMobile Cidadão: disponível gratui-
tamente nas lojas Google Play.

 Dirigir-se à GERIN na sede do TCE/BA.

 (71) 3115-4601

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sexta-feira, 
das 8h às 13h.

GERÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS (GERIN)
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Qual o serviço? Quem pode acessar? Prazo de resposta Formas de atendimento

Recebimento, protocoliza- 
ção e encaminhamento 
às unidades competentes 
do TCE/BA de documen-
tos e solicitações diversas, 
bem como de denúncias e 
representações.

Qualquer cidadão, 
jurisdicionados.

Imediato.  No sistema Proinfo express: acessar o site do 
TCE/BA (www.tce.ba.gov.br) no menu Servicos/
Push de Processos. 

 Aplicativo TCEMobile Cidadão: acessar o 
menu Processos.  
Disponível gratuitamente nas lojas Google 
Play.
 

 Dirigir-se à GEPRO na sede do TCE/BA, onde 
serão disponibilizados scanners para digita-
lização e protocolização de documentos.

 (71) 3115-4541

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sexta- 
feira, das 8h às 13h.

GERÊNCIA DE PROTOCOLO (GEPRO)
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (COPEL)

Qual o serviço? Quem pode acessar? Prazo de resposta Formas de atendimento

Atender solicitações de edi-
tais, prestar informações e 
esclarecimentos de dúvidas 
sobre editais e seus modelos, 
sobre posicionamentos do 
TCE/BA, sobre os aspectos le-
gais dos certames licitatórios 
e sobre como se cadastrar 
para participar de pregões.

Cidadãos ou licitantes. Imediato ou de acordo 
com as possibilidades 
operacionais do setor.

 Dirigir-se à COPEL na sede do TCE/BA.

 (71) 3115-4615

 copel@tce.ba.gov.br

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sex-
ta-feira, das 8h às 13h.

Atendimento de vista e pedi-
dos de cópias de processos 
licitatórios.

Cidadãos ou licitantes. Imediato ou de acordo 
com as possibilidades 
operacionais do setor.

 Dirigir-se à COPEL na sede do TCE/BA.

 (71) 3115-4615

 copel@tce.ba.gov.br

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e  
sexta-feira, das 8h às 13h.
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O que é? Quem pode acessar? Prazo de resposta Formas de atendimento

Sistema que permite 
a pesquisa de infor-
mações processuais, 
ensejando o devido 
acompanhamento das 
fases e andamento dos 
processos, bem como 
todas as principais pe-
ças, quando julgados.

Qualquer cidadão, 
jurisdicionados.

On-line.  No sistema Push de Processos: acessar o site do 
TCE/BA (www.tce.ba.gov.br) no menu Serviços/
Push de Processos.

 (71) 3115-4601

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sexta-fei-
ra, das 8h às 13h.

SISTEMAS INFORMATIZADOS (PUSH DE PROCESSOS)
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O que é? Quem pode acessar? Prazo de resposta Formas de atendimento

Sistema utilizado pelo TCE/BA para 
disponibilizar aos cidadãos envol-
vidos em processos eletrônicos um 
mecanismo de acesso aos seus ser-
viços através da internet. Por meio 
de cadastramento prévio, previsto 
na Resolução nº 124/2015, qual-
quer cidadão poderá ter acesso di-
reto aos processos e documentos 
eletrônicos sob a responsabilida-
de do TCE/BA, assim como pode-
rá peticionar e protocolar novos 
documentos.

Qualquer cidadão, 
jurisdicionados.

On-line.  O acesso ao sistema PROInfo Express 
se dá no Portal do TCE/BA (www.tce.ba.
gov.br) por meio do menu Serviço / Pro-
cesso Eletrônico.

É necessário o prévio credenciamento 
e atendimento das etapas previstas em 
sua Política de Certificados.

 (71) 3115-4541

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e 
sexta-feira, das 8h às 13h.

SISTEMAS INFORMATIZADOS (PROINFO EXPRESS)
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O que é? Quem pode acessar? Prazo de resposta Formas de atendimento

Sistema de prestação ele-
trônica de contas utilizado 
pelos jurisdicionados do 
TCE/BA para o envio de suas 
prestações de contas anuais.

Jurisdicionados. On-line.  Acessar o site do TCE/BA (www.tce.ba.gov.br) 
no menu Serviços / Sistemas / PrestContas.

É necessário o prévio credenciamento via sistema.

  (71) 3115-4541

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sexta-fei-
ra, das 8h às 13h.

SISTEMAS INFORMATIZADOS (PRESTCONTAS)
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O que é? Quem pode acessar? Prazo de resposta Formas de atendimento

Sistema de prestação eletrô-
nica de convênios utilizado 
pelos jurisdicionados do 
TCE/BA para o encaminha-
mento de informações sobre 
a gestão de seus convênios.

Jurisdicionados. On-line.  Acessar o site do TCE/BA (www.tce.ba.gov.br) 
no menu Serviços / Sistemas / PrestConvênios.

É necessário o prévio credenciamento via sistema.

 (71) 3115-4541

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sexta-fei-
ra, das 8h às 13h.

SISTEMAS INFORMATIZADOS (PRESTCONVÊNIOS)
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O que é?
Quem pode 

acessar?
Prazo de resposta Formas de atendimento

Sistema de prestação ele-
trônica de informações do 
TCE/BA, utilizado pelos ju-
risdicionados para o enca-
minhamento de dados es-
truturados ao TCE/BA para 
comunicação entre os seus 
sistemas.

Jurisdicionados. On-line.  Acessar o site do TCE/BA (www.tce.ba.gov.br) no 
menu Serviços / Sistemas / SPEI.

É necessário o prévio credenciamento via sistema.

 (71) 3115-4541

 Segunda a quinta, das 8h30 às 18h, e sexta-feira, das 
8h às 13h.

SISTEMAS INFORMATIZADOS (SPEI)

31



Fo
to

: Y
an

al
ya

 / 
fr

ee
pi

k.
co

m



CONTATOS TCE/BA

UNIDADES CONTATOS

GABINETES DE CONSELHEIROS

Conselheiro Gildásio Penedo Filho (Presidente) (71) 3115-4575

Conselheiro Marcus Presídio (Vice-Presidente) (71) 3115-4677

Conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo 
(Corregedor)

(71) 3115-4532

Conselheiro Pedro Lino (71) 3115-4481

Conselheiro Antonio Honorato (71) 3115-4525

Conselheira Carolina Costa (71) 3115-4683

Conselheiro João Bonfim (71) 3115-4460

SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA (SUTEC)

Assessoria (71) 3115-5629

Recepção (71) 3115-4610

Gerência de Desenvolvimento da Gestão do 
Controle Externo (GDEX)

(71) 3115-5687

Gerência de Métodos, Técnicas e Normas para 
Auditoria (GTEC) 

(71) 3115-5629
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UNIDADES CONTATOS

SECRETARIA GERAL (SEG)

Recepção (71) 3115-4529

1ª Câmara (71) 3115-4528

2ª Câmara (71) 3115-4644

Gerência de Arquivo e Microfilmagem (GEARQ) (71) 3115-4493

Gerência de Biblioteca e Documentação 
(GEBID) 

(71) 3115-4613

Gerência de Controle Processual (GECON) (71) 3115-4531

Gerência de Jurisprudência e Informações Pro-
cessuais (GERIN)

(71) 3115-4601

Gerência de Protocolo Geral (GEPRO) (71) 3115-4467

Secretaria do Plenário (SEPLEN) (71) 3115-4436

Serviço de Cerimonial (SCM) (71) 3115-5645

Serviço de Taquigrafia (SETAQ) (71) 3115-4515

ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA (ATEJ)

Recepção (71) 3115-4566

UNIDADES CONTATOS

AUDITORIA INTERNA (AUDIT)

Recepção (71) 3115-4407

CENTRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 
DE  TECNOLOGIAS PARA AUDITORIA (CEDASC)

Recepção (71) 3115-4661

Gerência de Informações Estratégicas e Apoio 
à Auditoria (GATI)

(71) 3115-4555

Gerência de Infraestrutura (GITI) (71) 3115-5626

Gerência de Projetos e Modernização (GPMO) (71) 3115-4543

Gerência de Serviços e Suporte aos Usuários 
(GSSU) 

(71) 3115-4664

Gerência de Sistemas (GSIS) (71) 3118-1111

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(COPEL )

Recepção (71) 3115-4615
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UNIDADES CONTATOS

COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
(CRH)

Recepção (71) 3115-4471

Gerência de Assistência ao Servidor (GERAS) (71) 3115-4508

Gerência de Cadastro, Avaliação e Pagamento 
de Pessoal (GCAP) 

(71) 3115-5633

Serviço de Pagamento de Pessoal (SEPAG) (71) 3115-4511

Serviço de Cadastro e Informações (SECIN) (71) 3115-4591

CORREGEDORIA

Recepção (71) 3115-5634

UNIDADES CONTATOS

DIRETORIA ADMINISTRATIVA (DIRAD)

Recepção (71) 3115-4674

Coordenação de Contabilidade (CCON) (71) 3115-4608

Gerência Administrativa (GERAD) (71) 3115-4552

Gerência de Liquidação da Despesa (GLIQ) (71) 3115-4401

Gerência de Orçamento e Finanças Públicas 
(GEOF)

(71) 3115-4630

Gerência de Preservação Patrimonial (GPAT) (71) 3115-4599

Serviço de Compras (SECOMP) (71) 3115-4473

Serviço de Execução Financeira (SEF) (71) 3115-4453

Serviço de Material e Patrimônio (SEMAP) (71) 3115-4517

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA (DGE)

Recepção (71) 3115-4400

Gerência de Planejamento (GP) (71) 3115-4562
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UNIDADES CONTATOS
ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO 
JOSÉ BORBA PEDREIRA LAPA (ECPL)

Recepção (71) 3115-4505

OUVIDORIA

Recepção (71) 3115-5639

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM)

Recepção (71) 3115-4523

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS (MPC)

Recepção (71) 3115-4579

1ª Procuradoria de Contas (71) 3115-5641

2ª Procuradoria de Contas (71) 3115-4582

3ª Procuradoria de Contas (71) 3115-4579

4ª Procuradoria de Contas (71) 3115-4579

5ª Procuradoria de Contas (71) 3115-5643

UNIDADES CONTATOS

NÚCLEO DE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO JUNTO AO TCE/BA

Recepção (71) 3115-5644

COORDENADORIAS DE CONTROLE EXTERNO 
(CCES)

1ª CCE  (71) 3115-4459 

2ª CCE (71) 3115-4573

3ª CCE (71) 3115-5648

4ª CCE (71) 3115-4654

5ª CCE (71) 3115-4585

6ª CCE (71) 3115-4645

7ª CCE (71) 3115-4689
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UNIDADES CONTATOS

GERÊNCIAS DE AUDITORIA

Gerência 1A (71) 3115-4553

Gerência 1B (71) 3115-4567

Gerência 1C (71) 3115-4458

Gerência 1D (71) 3115-4559

Gerência 2A (71) 3115-4577

Gerência 2B (71) 3115-4470

Gerência 2C (71) 3115-4571

Gerência 2D (71) 3115-4403

Gerência 3A (71) 3115-4569

Gerência 3B (71) 3115-4457

Gerência 3C (71) 3115-4558

Gerência 3D (71) 3115-4570

Gerência 4A (71) 3115-4463

Gerência 4B (71) 3115-4461

UNIDADES CONTATOS

GERÊNCIAS DE AUDITORIA

Gerência 4C (71) 3115-4568

Gerência 4D (71) 3115-4448

Gerência 5A (71) 3115-4572

Gerência 5B (71) 3115-4574

Gerência 5C (71) 3115-4406

Gerência 5D (71) 3115-4626

Gerência 6A (71) 3115-4405

Gerência 6B (71) 3115-4455

Gerência 6C (71) 3115-4506

Gerência 6D (71) 3115-4482

Gerência 7A (71) 3115-5630

Gerência 7B (71) 3115-4653

Gerência 7C (71) 3115-4693

Gerência 7D (71) 3115-4690
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4ª Avenida, nº 495 - Plataforma V, Ed. Conselheiro Joaquim Batista Neves,  
Centro Administrativo da Bahia (CAB), Salvador – Bahia – CEP 41.745-002

www.tce.ba.gov.br
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