
GTAU. 3 - Auditoria da compatibilidade entre os Planos Nacional, 
Estadual e Municipal (TCM) de Educação
Dez/2017 - Processo TCE/009427/2017: Relatório de Auditoria de Ins-
peção sobre Acompanhamento do PEE da SEC.
GTAU. 4 - Auditoria da compatibilidade entre PEE, a Lei de Dire-
trizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual 
Dez/2017 - Processo TCE/009427/2017: Relatório de Auditoria de  
Inspeção sobre Acompanhamento do PEE da SEC.
Dez/2017 - Processo TCE/009313/2017: Relatório de Auditoria sobre 
a compatibilidade entre PEE, LDO e a LOA (TEMA 1).
GTAU. 5 - Capítulo para Prestação de Contas do Chefe do Poder 
Executivo
Mai/2018 - Processo TCE/002387/2018: Capítulo sobre o PEE para o 
Relatório das Contas do Chefe do Poder Executivo, exercício 2017.
GTAU. 6 - Capítulo para Prestação de Contas da Secretaria
Ago/2018 - Processo TCE/001099/2018: Capítulo sobre o PEE para o 
Relatório da Prestação de Contas da Secretaria, exercício 2017.
GTAU. 8 - Relatório de Levantamento dos Programas / Compro-
missos do PPA 2016-2019 alinhados com as Metas e Estratégias 
dos Planos de Educação 
Dez/2017 - Processo TCE/009313/2017: Relatório de Auditoria sobre 
a compatibilidade entre os Programas / Compromissos do PPA 2016-
2019 e as Metas e Estratégias dos Planos de Educação (TEMA 2).
GTAU. 9 - Relatório de Levantamento dos Compromissos do 
Programa Educar para Transformar e suas respectivas ações de 
Acompanhamento e Monitoramento
Ago/2018 - Processo TCE/005114/2018 (Destaque Diretoria Geral): 
Relatório de Auditoria de Contas da Secretaria da Educação.
Ago/2018 - Processo TCE/005346/2018 (Destaque Titular da UJ):
Relatório de Auditoria de Contas da Secretaria da Educação.
GTAU. 13 - Relatório de Levantamento dos indicadores de acom-
panhamento das Metas e Estratégias do Plano Nacional de 
Educação, com foco no Brasil, Nordeste e Bahia
Dez/2017 - Relatório Publicado: https://www.tce.ba.gov.br/
fiscalizacao-da-educacao/dados-da-educacao-na-bahia

GTTI. 1 - Solução de acompanhamento das despesas com 
educação
Jun/2018: Sistema de Acompanhamento das Despesas com Edu-
cação - Módulo do Sistema Mirante – Educação é da Nossa Conta, 
TCE/BA.
GTTI. 2 - Relatórios automáticos de monitoramento das despesas 
com educação
Jun/2018: Relatórios Automáticos de Monitoramento das Despesas 
com Educação gerados a partir do Sistema de Acompanhamento das 
Despesas com Educação - Módulo do Sistema Mirante – Educação é 
da Nossa Conta, TCE/BA.
GTTI. 3 - Instrumento de monitoramento das metas dos planos 
de educação - (MOD)
Mai/2017 -  Adoção de instrumento de monitoramento desenvolvi-
do pelo IRB para monitorar as metas dos Planos de Educação: 
TC Educa. Disponível: https://pne.tce.mg.gov.br/#/public/inicio 
GTTI. 4 - Instrumento de Monitoramento das Metas dos Planos 
de Educação - Relatórios Automáticos – (MOD)
Mai/2017 - Relatórios de Monitoramento das Metas dos PE, IRB: 
TC Educa. Disponível em: https://pne.tce.mg.gov.br/#/public/inicio 
GTTI. 5 - Portal da Internet
Mai/2017 -  Aba no Portal TCE BA para o conteúdo do Projeto Educa-
ção é da Nossa Conta. Endereço: https://www.tce.ba.gov.br/fiscaliza-
cao-da-educacao 
GTTI. 6 - Aplicativo (APP) de Controle Social das Políticas de Edu-
cação – (MOD)
Dez/2018: Aplicativo para o controle social das políticas de Educa-
ção - “Na Ponta do Lápis”. Acordo de Cooperação Técnica TCE/BA e 
TCE/MG.

GTFC. 1 - Quadro de Formações e Capacitações Previstas
Abr/2018 - Curso: “Financiamento e Custeio da Educação”, Módulos 
I e II, em parceria TCE/BA e TCM/BA, realizados em 03-04/04/2018 e 
17-18/04/2018.
GTFC. 3 - Seminário de Lançamento do Projeto – (MOD)
Ago/2017 - Seminário de Lançamento do Projeto Educação é da 
Nossa Conta, promovido pelo TCE/BA e TCM/BA.
GTFC. 4 - Seminário de Devolutiva Projeto Educação é da Nossa 
Conta – (MOD)
Dez/2018 - Seminário de Devolutiva do Projeto Educação é da Nossa 
Conta, promovido pelo TCE/BA e TCM/BA.
GTFC. 6 - Cartilha/Relatório Anual sobre o avanço da entrega dos 
produtos do Projeto Educação é da Nossa Conta - Seminário de 
Devolutiva – (MOD)
Dez/2018: Cartilha com as entregas dos produtos do Projeto Educa-
ção é da Nossa Conta lançada no Seminário de Devolutiva do Projeto.
GTFC.10 - TCE em Debate com temática voltada para a Educação
Produto:
Jun/2018 - 1ª Edição: Índice de Efetividade da Gestão Municipal 
(IEGM).

GTDN. 1 - Acordo de Cooperação entre TCE/BA e TCM/BA
Jul/2017 - Acordo de Cooperação Técnica TCE/BA e o TCM/BA para 
fiscalização e monitoramento do PEE e dos PMEs, e respectivo alinha-
mento com o PNE. 
GTDN. 2- Resolução do Projeto de Fiscalização da Educação
Jul/2017 - Processo: TCE/004534/2017, Resolução nº 082/2017, apro-
va o Plano de fiscalização da educação - “Educação é da nossa conta” 
-  2016-2026. 
GTDN. 7 - Documentos base para o Projeto da Educação
2017-2018: Arquivo de documentos referentes ao projeto “Educação 
é da Nossa Conta”. 

GTDV. 6 - Vídeo Institucional
Ago/2017: Vídeo de apresentação do Projeto Educação é da Nossa 
Conta, divulgado em 21 de agosto de 2017 no Seminário Educação é 
da Nossa Conta. Disponível em: https://www.tce.ba.gov.br/fiscaliza-
cao-da-educação. 
GTDV. 9 - Canal no Youtube
Set/2018 - Canal no Youtube do Projeto Educação é da Nossa Conta.
GTDV. 12 - Jogo de Tabuleiro “Você Gestor”
Set/2018 - Jogo de Tabuleiro “Você Gestor”. 
GTDV. 14 – Divulgação do Aplicativo (APP) para registro de 
denúncias dentro das instituições escolares 
Dez/2018 - Divulgação do Aplicativo para o controle social das políti-
cas de Educação - “Na Ponta do Lápis”. Acordo de Cooperação Técnica 
TCE/BA e TCE/MG. 

PLANEJAMENTO
Descrição detalhada dos produtos a serem entregues, qual o 
prazo e as unidades responsáveis.

GTPL. 1 – Planejamento do Projeto 
Jun/2017 - 1ª Oficina de Planejamento do Projeto Educação é da 
Nossa Conta. TCE/BA e TCM/BA.
Out/2018 - 2ª Oficina de Planejamento do Projeto Educação é da 
Nossa Conta. TCE/BA e TCM/BA.
GTPL. 3 - Iniciativa Estratégica e Desdobramentos
Nov/2017 - Ações do Projeto incluídas na Resolução nº 138/2017, 
que aprovou o Plano Estratégico do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia - TCE/BA para o quadriênio 2018-2021.
Dez/2017 - Ações do Projeto incluídas na Resolução nº 149/2017, que 
aprovou as Diretrizes para o Planejamento Operacional, exercício 2018.

AUDITORIA
Fiscalizar a política pública de educação dentro dos critérios 
de legalidade, eficiência, eficácia, economicidade, legitimi-
dade e efetividade, imprimindo a perspectiva de controle 
externo preventivo.

GTAU. 14 - Relatório de Levantamento dos Macroproblemas da 
educação, segundo Núcleos Territoriais de Educação (NTE)
Dez/2017 - Processo TCE/009586/2017: Relatório de Auditoria de 
Inspeção relacionado aos Macroproblemas das NTE’s SEC.
GTAU. 15 - Matriz de Controle das metas e estratégias dos planos 
de educação
Out/2018 - Matriz de Controle das Metas e Estratégias do PEE.
GTAU 17 - Metodologia/procedimentos de auditoria e avaliação 
das condições de infraestrutura das escolas  - (MOD)
Fev/2018 – Ordem de Serviço SGA 126/2018.
GTAU. 18 - Acordo de Cooperação para acesso à base do SIOPE 
- (MOD)
Jun/2016 - Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica e 
Operacional – MEC/ FNDE/ATRICON/IRB para a implementação da Lei 
Federal n° 13.005/2014: execução dos Planos de Educação.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Desenvolver soluções tecnológicas para acompanhamento 
das despesas do estado com educação e monitoramento das 
metas dos planos de educação e divulgação das iniciativas e 
resultado das ações do TCE/BA.

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Capacitar os técnicos sobre as peculiaridades do novo sis-
tema de fiscalização da educação, orientar os gestores para 
a atuação conforme padrões de legalidade, legitimidade e 
economicidade e, por fim,  formar cidadãos qualificados pa-
ra o exercício do controle social.

DOCUMENTAÇÃO E INSTRUMENTOS NORMATIVOS
Proceder a documentação das atividades do projeto, promo-
ver a compilação dos artigos técnicos pertinentes ao tema 
educacional e minutar os instrumentos normativos necessá-
rios ao desenvolvimento do projeto.

DIVULGAÇÃO
Promover o máximo alcance do conhecimento institucional 
e social sobre os planos educacionais.

CONTROLE SOCIAL
Fomentar e oportunizar a formação técnica do controle so-
cial para que sejam parceiros no processo de melhoria do 
ensino e fiscais da boa gestão.

GTCS. 1 - Mapeamento dos Conselhos de Acompanhamento da 
Educação
Dez/2018 - Mapa dos Conselhos de Acompanhamento da Educação.
GTCS. 3 – Palestra para as escolas estaduais
2018 - Palestras realizadas para estudantes da rede estadual de 
ensino no âmbito do Projeto Casa Aberta: “Controle do Dinheiro Di-
reto na Escola”.
GTCS. 6 - Mapeamento das Entidades voltadas para o Controle 
da Educação – (MOD)
Dez/2018 - Mapa das Entidades voltadas para o Controle da 
Educação.
GTCS. 7 - Mapeamento das Instituições voltadas para o Controle 
Social – (MOD)
Dez/2018 - Mapa das Instituições voltadas para o Controle Social.

PARCERIAS
Ampliar o alcance, efetividade e potencialidade do projeto.

GTPA. 3 - Acordo de Cooperação
Jun/2016 - Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica e 
Operacional – MEC/ FNDE/ATRICON/IRB para a implementação da Lei 
Federal n° 13.005/2014: execução dos Planos de Educação.
Jul/2017 - Acordo de Cooperação Técnica TCE/BA e o TCM/BA - Fisca-
lização e Monitoramento do PEE e dos PMEs. 
Set/2018 - Acordo de Cooperação Técnica - TCE/BA - TCE/MG - “Na 
Ponta do Lápis”.
GTPA. 4 - Execução de Parcerias – (MOD)
2017-2018 - Reuniões técnicas com a Secretaria da Educação para 
apresentação do Projeto Educação é da Nossa Conta e avaliação de 
possibilidade de realização de parcerias.
GTPA. 6 - Participação do TCE/BA na Comissão para Acompanha-
mento e Monitoramento do Plano Nacional de Educação (PNE)/
Instituto Rui Barbosa (IRB) – (MOD)
Out/2018 - TCE/BA passa a integrar a Comissão para Acompanha-
mento e Monitoramento do Plano Nacional de Educação (PNE)/Ins-
tituto Rui Barbosa (IRB).
GTPA. 7 - Relatório Anual sobre o avanço da entrega dos produtos 
do Projeto Educação é da Nossa Conta - Seminário de Devolutiva
Dez/2018 - Relatório Anual sobre o avanço da entrega dos produtos 
do Projeto Educação é da Nossa Conta - Seminário de Devolutiva.
GTPA. 8 - Relacionamento com o TCU
2018 - Reuniões Técnicas e Videoconferências com o TCU para co-
nhecimento e atualização das experiências do TCU no acompanha-
mento e monitoramento dos Planos de Educação.
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GTPL. 5 - Manual de Acompanhamento do Projeto Educação é da 
Nossa Conta - (MOD)
Ação: Elaborar Manual de Acompanhamento do Projeto Educação é 
da Nossa Conta.

GTAU. 2 – Vinte metas do PNE etiquetadas por predominância da 
competência para atuação
Ação: Realizar estudo para identificar a predominância das competên-
cias de atuação dos entes federados na execução das metas do PNE.
GTAU. 7  - Relatório de Levantamento das atividades da Secreta-
ria da Educação visando implantação, operacionalização e acom-
panhamento dos Planos de Educação
Ação: Realizar Auditoria de Inspeção que contemple a verificação das 
atividades da Secretaria da Educação no que se refere à implantação, 
operacionalização e ao acompanhamento dos Planos de Educação.
GTAU. 35 – Auditoria sobre a meta voltada à valorização dos pro-
fissionais de educação (Meta 18 e respectivas estratégias)
Ação: Realizar Auditoria de Inspeção que contemple a verificação das 
ações empreendidas pela Secretaria de Educação para a valorização 
dos profissionais de educação (Meta 18 e respectivas estratégias).
GTAU. 24 - Auditoria nos Gastos com Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino (MDE)
Ação: Produzir o Capítulo sobre o PEE para o Relatório Auditorial da 
Prestação de Contas da SEC, exercício 2018, que contemple a ava-
liação dos Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
(MDE).
GTAU. 29 – Inserir capítulo nas contas da Secretaria de Educação 
sobre as licitações e contratos, retratando, também, a vinculação 
a sua finalidade
Ação: Produzir o Capítulo sobre o PEE para o Relatório Auditorial da 
Prestação de Contas da SEC, exercício 2018, destacando as licitações 
e contratos, retratando, também, a vinculação a sua finalidade.
GTAU. 20 - Trilhas de Auditoria
Ação: Desenvolver Trilhas de Auditoria para verificação de inconsis-
tências entre a Base de Dados do SIOPE e a Base de Dados do Estado 
(Sistema Integrado de Planejamento e Finanças – Fiplan).
GTAU. 40 - Orientações Técnicas para o controle interno do juris-
dicionado quanto à avaliação quantitativa e qualitativa da evo-
lução intertemporal do processo de cumprimento das Metas e 
Estratégias dos Planos de Educação 
Ação: Elaborar Orientações Técnicas para o controle interno do juris-
dicionado quanto à avaliação quantitativa e qualitativa da evolução 
intertemporal do processo de cumprimento das metas e estratégias 
dos Planos de Educação.

GTTI. 1 - Solução de acompanhamento das despesas com educa-
ção (cont.)
Ação: Disponibilizar Sistema de Acompanhamento das Despesas 
com Educação (período, relatórios, trilhas de auditoria e alertas).
GTTI. 2 - Relatórios automáticos de monitoramento das despesas 
com educação (cont.)
Ação: Disponibilizar solução tecnológica que permita a emissão 
de Relatórios Automáticos de Monitoramento das Despesas com 
Educação.

GTFC.10 - TCE em Debate com temática voltada para a Educação
Ação: Definir Diretrizes para a realização do TCE em Debate com te-
mática voltada para a Educação com foco na capacitação dos ser-
vidores para atendimento das demandas do Projeto Educação é da 
Nossa Conta, e elaborar Edital contendo os termos e as regras para a 
execução da atividade e a programação Biênio 2019/2020.
GTFC. 11 - Jornadas Técnicas com temática voltada para a 
Educação
Ação: Definir Diretrizes para a realização do TCE Jornadas Técnicas 
com temática voltada para a Educação com foco na capacitação dos 
servidores para atendimento das demandas do Projeto Educação é 
da Nossa Conta, e elaborar Edital contendo os termos e as regras para 
a execução da atividade e a programação Biênio 2019/2020.
GTFC. 12 – Oficina sobre Gestão à Vista
Ação: Definir Diretrizes para a realização das Oficinas sobre Gestão 
à Vista, com foco no controle social e a formação cidadã, fomento 
da colaboração da comunidade escolar e capacitação dos servidores 
no uso da Gestão à Vista, e elaborar Edital, contendo os termos e as 
regras para a execução da atividade.

GTDN. 10 - Coletânea
Ação: Elaborar Coletânea de Documentos produzidos no âmbito do 
Projeto Educação é da Nossa Conta.

GTDV. 4 - Plano de Relacionamento com as Mídias
Ação: Elaborar Plano de Relacionamento com as Mídias para divulgar 
os resultados das fiscalizações do TCE no âmbito do Projeto.
GTDV. 11 - Palestras nas Escolas e nas Universidades
Ação: Realizar Palestras nas Escolas e nas Universidades com foco na 
divulgação do Projeto e fomento ao Controle Social.

GTCS. 3 – Palestra para as escolas estaduais
Ação: Formatar Palestra para as Escolas Estaduais com vistas a esti-
mular o Controle Social e a Formação Cidadã (comunidade escolar).

GTPA. 1 -  Matriz Parceiros Potenciais – (MOD)
Ação: Elaborar Matriz contendo informações sobre potenciais par-
ceiros na execução do Projeto Educação é da Nossa Conta: parceiro, 
contatos, atribuições na parceria.

O projeto “Educação é da Nossa Conta” é um 
instrumento para fiscalização da educação no Esta-
do da Bahia, idealizado pelo Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia (TCE/BA) e pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA). O 
“Educação é da Nossa Conta” atribui ênfase à verifi-
cação sistemática do cumprimento das disposições 
do Plano Nacional de Educação (PNE), do Plano Es-
tadual de Educação (PEE) e dos Planos Municipais 
de Educação (PMEs), nos termos da Lei Federal nº 
13.005/2014, da Lei Estadual nº 13.559/2016 e de-
mais leis municipais pertinentes.

Seu objetivo geral consiste em estabelecer, nos 
Planos Estratégicos do TCE/BA e do TCM/BA, o con-
trole externo da aplicação de recursos públicos des-
tinados à educação como prioridade de fiscalização 
anual, especialmente quanto à verificação do cum-
primento tempestivo das metas e estratégias fixadas 
nos planos de educação. 

O Projeto também se compõe de objetivos espe-
cíficos definidos de acordo com as seguintes áreas 
de atuação: GTPL - Planejamento; GTAU - Auditoria; 
GTTI - Tecnologias da Informação; GTFC - Formação 
e Capacitação; GTDN - Documentação e Instrumen-
tos Normativos; GTDV - Divulgação; GTCS - Controle 
Social e GTPA - Parcerias, tal qual apresentadas no 
Anexo da Resolução do TCE/BA 082/2017, que apro-
va o Projeto para o período 2016-2026. 

Dentre esses objetivos específicos, a Matriz de 
Controle das Metas e Estratégias dos Planos de Edu-
cação destaca-se como uma das principais entregas 
realizadas. Após a definição da Matriz de Controle, 
foram desenvolvidas metodologias e procedimen-
tos de auditoria para exame do PNE, do PEE e dos 
PMEs, o que resultou em uma análise descritiva do 
processo de elaboração e de concepção dos Planos. 
Também foram desenvolvidos procedimentos de au-
ditoria para o exame anual da conformação do PEE e 
dos PMEs em relação ao Plano Plurianual (PPA), à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamen-
tária Anual (LOA), com a finalidade de verificar se es-
tão sendo consignadas dotações orçamentárias que 
permitam executar as Metas e Estratégias dos Planos. 

Saliente-se ainda a realização de auditorias para a 
prestação de contas anuais da Secretaria da Educa-
ção e quando da emissão de Parecer Prévio para a 
prestação de contas do Chefe do Poder Executivo.

Para o pleno atingimento dos objetivos do Proje-
to, foram adotadas e/ou desenvolvidas tecnologias 
da informação, incluindo Sistema de Acompanha-
mento das Despesas com Educação, Sistema de 
Monitoramento das Metas e Estratégias dos Planos 
Nacional e Estadual de Educação, e aplicativo para 
o controle social das políticas de Educação.

Ainda consta como produto entregue a reali-
zação de seminários e eventos com a temática da 
fiscalização da educação, objetivando a capacitação 
não só dos servidores do TCE/BA, mas também de 
gestores, parceiros e demais interessados. Foram 
ministradas palestras em escolas, de modo a colher 
informações dos principais destinatários do Projeto, 
bem como lhes fornecer informações sobre a forma 
de atuação dos Tribunais de Contas na fiscalização 
da educação. 

Assim, seu foco principal reside no fortalecimen-
to do controle social, de modo a torná-lo instru-
mento de apoio na realização do controle externo, 
permitindo que, por meio dele, se obtenham as in-
formações necessárias quanto à inexecução de de-
terminações legais e do próprio Tribunal de Contas, 
bem como de questões que necessitem melhorias e 
ações mais urgentes.

Para tornar tudo isto possível, o TCE/BA e o 
TCM/BA vêm realizando Acordos de Cooperação com 
diversos órgãos e entidades para implementação de 
ações conjuntas ou de apoio mútuo e de atividades 
complementares de interesses comuns.

Nesse sentido, este Relatório de Atividades apre-
senta à sociedade as entregas realizadas no âmbi-
to do projeto “Educação é da nossa conta”, biênio 
2017/2018. O documento representa importante 
instrumento de promoção da transparência, ao de-
monstrar, de forma objetiva, os resultados do contro-
le externo exercido pelo TCE/BA no âmbito do Pro-
jeto. Também compõe este relatório a Programação 
das novas entregas previstas para o ano de 2019.

www.tce.ba.gov.br
www.tce.ba.gov.br/fiscalizacao-da-educacao

Resolução TCE 082/2017
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