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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA – TCE

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE, órgão

Nesse sentido e sintonizado com as diretrizes estraté-

integrante da Assembléia Legislativa, desempenha um

gicas emanadas do PPA 2008-2011, esse Tribunal bus-

relevante papel no cenário governamental baiano,

cou definir como diretriz prioritária para essa gestão o

através do controle externo da gestão dos recursos

fortalecimento do controle externo dos recursos esta-

públicos estaduais.

duais, com o objetivo de assegurar o efetivo, regular o
transparente exercício da fiscalização contábil, finan-

Contribuir para a conformidade e o desempenho da

ceira, orçamentária, operacional e patrimonial do

gestão desses recursos e o efetivo resultado das ações

Estado. Todas as ações integrantes desse Programa

governamentais, cumprindo integralmente as compe-

convergem para que os produtos a serem obtidos

tências institucionais e legais que lhe foram atribuídas,

nesse quadriênio possam contribuir para a revitaliza-

atendendo às expectativas da sociedade e do Poder

ção da sua função precípua, no âmbito do Estado.

Legislativo em relação ao controle externo, sob sua
responsabilidade, elevando os níveis de eficiência, de

O aperfeiçoamento técnico-profissional dos servidores

eficácia e efetividades das suas ações é a missão desse

do TCE, nesse contexto de transformação, torna-se

Tribunal.

uma ação de fundamental importância para que a sua
missão e visão de futuro possam ser concretizadas.

Na perspectiva de atender aos seus compromissos

Assim, ações de capacitação serão realizadas no senti-

junto à sociedade baiana, acompanhando as

do de oferecer melhores condições de atuação para os

exigências de um Estado moderno, ágil e eficiente

profissionais que integram o quadro funcional do TCE,

é que o TCE definiu como visão de futuro "ser uma

atendendo às expectativas dos próprios servidores, do

instituição de excelência no controle externo e con-

Poder Legislativo e da sociedade civil organizada.

tribuir para o aperfeiçoamento da administração
pública e para a efetividade das políticas governa-

Outro aspecto a ser destacado é o relevante papel

mentais".

desempenhado pelas modernas tecnologias da infor-
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mação que representam, também, um importante

Já em uma etapa de finalização, composta da apre-

ponto de sustentação para a modernização e agili-

ciação, julgamento e divulgação dos resultados do con-

dade da fiscalização contábil, financeira, orçamen-

trole externo, fechando o ciclo de trabalho de qualquer

tária, operacional e patrimonial do Estado, contribuin-

auditoria, é preciso demonstrar o cumprimento integral

do para a reformulação dos processos de trabalho e

das competências constitucionais e legais desse

dos produtos a serem ofertados ao Estado e à

Tribunal para dar significado à sua missão institucional.

sociedade.
Outro aspecto relevante que merece ser destacado é a
Assim, pode-se depreender que o fortalecimento do

modernização do Centro de Estudos e Desenvol-

controle externo estadual só poderá ser concretiza-

vimento de Tecnologia para a Auditoria – CEDASC,

do, com eficácia e efetividade, se tais ações forem

tornando-se uma ação de fortalecimento do controle

empreendidas, no sentido de modernizar a Institui-

externo estadual. Tal estratégia representa condição

ção, através da renovação dos seus sistemas informa-

fundamental para o contínuo e pleno desenvolvimen-

tizados.

to do órgão a partir também do desenvolvimento de
novos sistemas de informação, bem como o seu efeti-

Entende-se que tais ações, associadas à melhoria das

vo funcionamento, desde que a contratação de

instalações físicas e às condições de funcionamento do

equipes de Tecnologia da Informação seja efetiva-

órgão precisam ser asseguradas através da construção

mente concretizada, para uma atuação de excelência

de um prédio anexo à sede do TCE, concentrado num

tanto do CEDASC quanto do TCE, no cumprimento

único espaço físico às Unidades da Capital.

de suas atribuições legais e regimentais.
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Diretriz Estratégica: FORTALECER O CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS PÚBLICAS ESTADUAIS
Programa: Fortalecimento do Controle Externo Estadual
Tipo: Gestão de Políticas Públicas
Órgão Participante: TCE
Objetivo: Assegurar o efetivo, regular e transparente exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado
Público-Alvo: Orgãos e Entidades Estaduais
Recursos do Programa: Orçamentários
Não-Orçamentários
Total
R$ 279.555.000
R$ 0
R$ 279.555.000

Ação Orçamentária
Localização/Descrição

Produto

Quantidade

Metropolitano de Salvador
Construção do Anexo à Sede dos Tribunais de Contas do Estado
e dos Municípios

Anexo sede do TCE e
TCM construído

1

Modernização do Sistema de Controle Externo do Estado Promoex

Instituição modernizada

1

Desenvolvimento de Novos Sistemas de Informação para o TCE

Sistema desenvolvido

4

Modernização da Gestão do Cedasc

Processo de gestão
modernizada

5

Estado

Auditoria e Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária,
Operacional e Patrimonial do Estado

Órgão fiscalizado

Aperfeiçoamento Técnico-Profissional do TCE

Instituição modernizada

Apreciação, Julgamento e Divulgação dos Resultados do
Controle Externo

Processo fiscalizado

6.422

Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação
para o TCE

Equipamento adquirido

1.400

Desenvolvimento e Suporte Institucional do TCE

Programa desenvolvido

1

Funcionamento dos Sistemas de Informação do TCE

Sistema de informação em
funcionamento

4
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