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Rede de Controle da Gestão Pública
Construindo parcerias para o controle público efetivo

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
REDE DE CONTROLE NO ESTADO DA BAHIA
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Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de maio de dois mil e onze, estiveram presentes na décima
primeira reunião ordinária da REDE DE CONTROLE NO ESTADO DA BAHIA, no auditório do
Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Estado da Bahia-MPF-PR-BA, Rua Ivone
Silveira, 243, Loteamento Centro Executivo - Doron - Salvador/BA, os representantes do Tribunal de
Contas da União-TCU, Antonio França da Costa, Miriam Pinheiro Menezes e José Reinaldo Luna
Gusmão, do DENASUS, Maria da Gloria Dourado, do Ministério Público Federal Juliana de Azevedo
Moraes, Danilo Pinheiro Dias e Melina Castro Montoya Flores, do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia- TCM-BA, Luiz Humberto Freitas, Ronaldo Nascimento de Sant' Anna e José Cláudio
Mascarenhas Ventin, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia- TCE-BA, Maria Salete Silva Oliveira e
Marcos André S. de Matos, da Advocacia Geral da União - Procuradoria da União na Bahia-AGU-PU-
BA, José Paulo Soriano de Souza e da Auditoria Geral do Estado da Bahia-AGE-BA, Mirian Tereza M.
G. de Freitas e Djalmir Freire de Sá. A Procuradora da República, Juliana de Azevedo Moraes, abriu os
trabalhos e passou a palavra ao representante do TCU, Antonio França da Costa que, inicialmente,
registrou a realização do evento de treinamento no Município de Araçás. O evento, realizado no âmbito
da Rede de Controle, no período de cinco de abril a oito de abril do corrente exercício, contou com a
participação do TCU, AGE, DENASUS e TCE-BA. No evento, foram tratados os seguintes termas:
licitações e contratos, obras públicas, convênios e contratos de repasse, sistema de controle interno
municipal e papel dos conselhos municipais no controle sociaL Em seguida, a discussão foi centrada nos
temas que foram iniciados na nona reunião ordinária, ocorrendo os seguintes encaminhamentos: TEMA:
fortalecimento do controle social - minicursos mensais na capital para gestores e/ou treinamento
nos municípios (Rede de Controle Itinerante). Objetivo: realizar treinamento dos gestores municipais,
cujos tutores seriam indicados pelos órgãos que integram a Rede. Foi suscitada a possibilidade de a Rede
de Controle se unir à UPB/TCM nos eventos já realizados por estes órgãos, uma vez que o conteúdo seria
semelhante. Discutiu-se também a viabilidade de os cursos serem itinerantes, em detrimento da realização
na capitaL Questionou-se a possibilidade de o curso não se limitar a servidores municipais, pois existiriam
gestores da esfera estadual que necessitariam dos treinamentos. Encaminhamento: o assunto ainda deve
ser debatido. O representante do TCU Antonio França da Costa juntamente com o representande do TCM
Ronaldo Nascimento de Sant' Anna apresentaram um anteprojeto. TEMA: Diagnóstico Municipal. O
representante do TCU apresentou um anteprojeto intitulado Diagnóstico Municipal, que tem por objetivo
apresentar aos atores municipais - Prefeito, Vereadores, Conselheiros - um diagnóstico a partir de
trabalhos realizados pelos diversos órgãos de controle da gestão pública. Encaminhamento: ficou
definido que as discussões sobre a operacionalização do sistema continuaria por e-mail e que a
representante do TCE-BA, Maria Salete, verificaria junto àquela Corte de Contas a possibilidade de
confeccionar o sistema para inserção de dados. TEMA: Auditoria na Fundação Estatal Saúde da
Família-Fesf. O representante do TCU registrou que seria feito uma auditoria para conhecer essa nova
instituição e que o cronograma de trabalhos impunha a conclusão da auditoria até trinta de agosto do
corrente exercício. Foi registrado que o Ministério Público Estadual, na pessoa da Dra. Rita Tourinho,
teria interesse no tema. Encaminhamento: será enviado um email pelo TCU para os demais membros da
Rede para verificar quem tem interesse em participar deste trabalho. Ficou combinado que o prazo para
manifestação de interesse seria até o dia dez de junho do corrente exercício. TEMA: Programa Nacional
de Transporte Escolar - Pnate. A representante TCE-BA, Maria Salete, expôs interesse em realizar
trabalhos na área do Pnate conforme suscitado em reuniões anteriores. O representante do TCU informou
que, possivelmente, haveria fiscalização no âmbito do TCU, mas que a mesma deveria ser coordenada por
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Secretaria da Sede em Brasília. Encaminhamento: os representantes do TCU iriam verificar com a
Secex-6 sobre as previsões para realização da auditoria no Pnate. TEMA: Guarda de Documentos em
Prefeituras. Redação de documento que será encaminhado às prefeituras, alertando sobre a necessidade
de uma correta guarda de documentos. A Procuradora da República, Juliana de Azevedo, distribuiu
cópias da minuta do documento que vem elaborando e solicitou que os demais participantes da Rede de
Controle fornecessem subsidios para a conclusão do documento. Discutiu-se, também, qual seria o
melhor momento para o envio do documento aos Municípios, se neste exercício, ou próximo do período
eleitoral, em 2012, não se chegando a um consenso. Encaminhamento: MPF-PGR-BA concluirá o
documento e será deliberado na próxima reunião sobre o melhor momento para o seu envio aos
municípios. TEMA: Controle de estoques em prefeituras. Encaminhamento: A Procuradora da
República Melina Montoya ficou de estudar o tema e iria fazer contato com a Controladoria Geral da
União, que levantou o assunto na nona reunião. Esta ata vai assinada por mim, Antonio França da Costa,
que a lavrei, e pelos demais presentes na reunião.
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