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ATA DA QUADRAGESIMA REUNIÃO ORDINARIA DA REDE DE CONTROLE

DA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA

Às 9 horas e 30 minutos do dia 12 de setembro de 2016, estiveram presentes na quadragésima
reunião da REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA, na sala de reuniões do
Tribunal de Contas do Estado - TCE-BA, os representantes do Tribunal de Contas da União (TCU),

Nicola Khourye Andréa Gaivão;da Controladoria-Geral da União-CGU, Antonio Veiga Argollo Neto

e Rodrigo Giudice; do Tribunal de Contas do Estado (TCE/BA), Luciano Chaves; da Advocacia Geral

da União (AGU), Waldir Santos; da Auditoria Geral do Estado (AGE/BA), Djalmir Freire de Sá; da

Receita Federal do Brasil (RFB/BA), Demian Fagundes; do Ministério Público Estadual (MPE/BA),
Heliete Viana, Valmiro Macedo e Adriano Assis; do Ministério Público Federal, Mirella Aguiar (MPF)

e do Ministério Público de Contas do TCE/BA (MP TCE/BA), Danilo Ferreira Andrade. Aberta a

sessão, a Sra. Andréa do TCU e o Sr. Argollo da CGU, iniciando a pauta dos trabalhos, informaram

sobre o andamento das tratativas para a realização do evento da Rede de Controle em Jacobina. A

criação de um grupo Zap com os representantes dos órgãos que compõem a Comissão de

organização, a inclusão da Dra. Milena, Promotora de Justiça de Jacobina, que se responsabilizará

pela articulação com os conselheiros de políticas públicas municipais de Jacobina e cidades do

entorno visando a participação destes no respectivo evento. Sr. Argollo informou, ainda, da reserva

do auditório do IFBA para a consecução das palestras. Também ficou definido que todas as

representações da Rede deverão se manifestar até o dia 16/09/2016 sobre a proposição de temas

e interesse do órgão em palestrar. O Sr. Valmiro, do MPE, informou da impossibilidade da realização

do evento de Celebração do Dia Internacional de combate à corrupção nos moldes dos anos

anteriores. Que o MPE realizará uma atividade na estação da Lapa no dia 14/12/2016 e sugere que

as representações da Rede de Controle formulem um novo modelo de evento para o dia

09/12/2016. Nesse sentido, foi deliberada a marcação de uma reunião no dia 21/09/2016 para

tratar dessa ação. O Sr. Adriano, do MPE, convidou as representações da Rede de Controle para

participarem do evento de Transição da Gestão Municipal promovido pelo MPE a ser realizado no

dia 18/11/2016. Ainda no âmbito do MPE, o Sr. Adriano solicitou o posicionamento da Rede acerca

da possibilidade desta encampar a Orientação Técnica (O.T) desenvolvida pelo MPE que trata das

ações que devem ser observadas pelos Prefeitos Municipais no período que antecede o

encerramento de seus mandatos, nos termos do Art. 42 da LRF. A Proposta do MPE foi lida pelo Sr.

Adriano e após debate entre todos os participantes da reunião restou definido a necessidade de

pequenos ajustes para posterior deliberação na próxima reunião da Rede. A Sra. Mirela, do MPF,

informa ter recebido proposta da União das Controladorias Internas do Estado da Bahia - UCIB,

acerca da possibilidade de a Rede expedir uma nova Orientação Técnica aos Gestores Municipais

sobre a realização de licitações no final de mandato, evitando-se, assim, as contratações por

dispensa pela nova Gestão. Após ampla reflexão, houve entendimento no sentido de que existem

especificidades nas contratações e que seria temerário a expedição de uma Orientação Geral

abrangente que alcançasse todas as situações.
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O Sr. Danilo, MP/TCE, propõe a criação de um novo instrumento de atuação da Rede, vocacionado
a incentivar os gestores públicos a implementarem práticas inovadoras de aprimoramento da
gestão pública. Seria um instrumento não vinculante, ao contrário das Orientações Técnicas,
tratando-se de um novo campo de atuação, em que a Rede passará a agir como agente fomentador
da incorporação de boas práticas administrativas à gestão pública, expedindo sugestões cuja
implementação insere-se na esfera de discricionariedade dos administradores públicos. A
segregação dos instrumentos de atuação {Orientação técnica e Sugestão de Boa Prática
Administrativa) mostra-se, portanto, conveniente, face a distinção da natureza e da finalidade de

cada modo de atuação da Rede. Luciano, TCE, fez o contraponto, entendendo que a Rede deveria
fazer um acompanhamento das OTde forma mais contundente para evitar a banalização e que a

criação de um novo mecanismo de ação da Redeconfundiriao Gestor Público sobre a vinculaçãoou
não da propositura expedida. Colocada em votação, a proposta de criação desse novo instrumento

sagrou-se vencedora por 7 votos favoráveis {MPE, TCM, RF, CGU, AGU, PF, MPTCE) contra 4
desfavoráveis {TCU, TCE, AGE, MPF). Uma vez constituído esse novo instrumento da Rede, o Sr.

Danilo propõe a transformação da proposta de Orientação técnica do Sr. Waldir (AGU) sobre a
filmagem dos certames licitatório para "Boas Práticas", o que foi prontamente acatado por todos.
Antes da votação, manifestaram-se contrariamente Nicola (TCU) e Ronaldo (TCM), argumentando

que a referida filmagem não é utilizada nem pelos próprios signatários da Rede, faltando, ainda, um
embasamento que consubstanciasse de fato que tal ação configuraria uma "boa prática". Afalta de
exemplos de utilização desse mecanismo impediria uma avaliação profícua acerca desse
instrumento. O Sr. Waldir defendeu a aprovação com o argumento que a filmagem seria um

poderoso ferramental de controle social e serviria, também, como mecanismo probatório de
verificação pelos órgãos de controle de possíveis irregularidades nas licitações promovidas pelas
Prefeituras Municipais. Afirmou que apesar de não vinculante, o bom gestor poderia seguir a

recomendação e comprovam a sua boa gestão. Colocada em votação, houve a rejeição da proposta

por 9 votos a 2 (rejeitaram: TCU, TCE, MPF, MP-TCE, CGU, AGE, RF, TCM, MPE. Aprovaram: AGU e

PF). Dando continuidade à pauta, Sr. Waldir sugere retorno à JUCEB para verificação da efetiva

implantação da "Boa Prática" - criação do campo CEP no sistema de consulta, já tratado em
reuniões anteriores da Rede. Nicola sugere que a atualização da página da Rede hospedada no site

do TCU passe a ser realizada pelo setor de comunicação do MPF, a partir da disponibilização da
senha consignada pelo TCU. O Sr. Nicola, do TCU, encerrou a reunião, marcando a data da próxima

para o dia 21 de setembro de 2016. Essa ata vai assinada por mim, Antonio Argollo, que a lavrei, e
pelos demais presentes na reunião.

réa F. de C. Gaivão
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