






Copyright by
TCM – TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

DO ESTADO DA BAHIA

FICHA TÉCNICA

Equipe de Elaboração

Coordenação Geral
Afonso Hildebrando Barbuda

Coordenação Técnica
Carlos Sampaio Filho

Paulo Roberto Rebouças Ferreira

Equipe Técnica
Otoniel Cambui da Lapa

Apoio
Nadson Borges Chaves Maia

Conselho Editorial
Francisco Soares Senna

Carlos Sampaio Filho
Antonio Fernando Barbosa Caires

Editoração
Idea Design 

Tribunal de Contas dos Municípios
Do Estado da Bahia

Av. 4, nº. 495 – 3 º. Andar, Centro Administrativo da Bahia
CAB – Salvador-BA, CEP 41.745-002



COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

TRIBUNAL PLENO

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Presidente

Conselheiro Fernando Vita
Vice-Presidente

Conselheiro Raimundo Moreira
Corregedor

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias
Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto

Conselheiro Paolo Marconi
Conselheiro Plínio Carneiro da Silva Filho

PRIMEIRA CÂMARA

Conselheiro Paolo Marconi
Presidente

Conselheiro Raimundo Moreira
Conselheiro Fernando Vita

SEGUNDA CÂMARA

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias
Presidente

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto

Conselheiro Plínio Carneiro da Silva Filho

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS 

Antonio Carlos da Silva

Antonio Emanuel Andrade Souza 

José Cláudio Mascarenhas Ventim

Ronaldo Nascimento Sant’Anna



CORPO TÉCNICO

Afonso Hildebrando Barbuda
Superintendente-Geral

Paulo Cesar Drummond Gouvea
Chefe de Gabinete

Antônio Emanuel Andrade de Souza
Chefe da Assessoria Jurídica

Luiz Humberto Castro de Freitas
Chefe da ATP

Carlos Sampaio Filho
Secretário Geral

Francisco Soares Senna
Ouvidor

Antonio Fernando Barbosa Caires
Coordenador da 1ª CCE

Cesar Luiz Galvão de Melo
Coordenador da 2ª CCE

Alex Cerqueira de Aleluia
Coordenador da 3ª CCE

Antonio Dourado Vasconcelos
Coordenador da CAM

Eunice de Assis Faria Carvalho
Coordenadora de Administração

Fabrício André de S. Muniz
Diretor de Informática



APRESENTAÇÃO

Com o intuito de dar continuidade às ações de orientação aos 
municípios, deferida a esta Corte de Contas pela Lei Complementar nº 
06, de 06/12/91 – Lei Orgânica do Tribunal -, O TCM-BA houve por bem 
editar o Volume nº 03 da Coletânea de Normas Básicas, publicação que 
encerra a sua legislação originária sob a forma de Resoluções, Pareceres 
Normativos e Instruções.

A partir das duas últimas décadas do século XX, a nação deu 
mostras de considerar imprescindível ao desenvolvimento do país a 
atividade de controle externo enquanto elemento de fi scalização da 
legalidade e regularidade, a cargo das Cortes de Contas, do dispêndio de 
recursos públicos nas áreas federal, estadual e municipal. Essa diretriz 
consubstanciou-se com a promulgação da Carta Federal e das Cartas 
Estaduais que, de maneira geral, propuseram e estabeleceram novas 
atribuições para os Tribunais de Contas.

Objeto dos encargos propugnados, as Cortes de Contas foram 
levadas a reestruturarem-se para fazer face às novas atribuições. O 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, por exemplo, optou 
por estabelecer um tripé de atribuições a serem operadas em tempos 
diferentes, complementares ao mesmo objetivo: a orientação, atividade 
de cunho preliminar exercida antes mesmo da prestação das contas; o 
acompanhamento, tarefa exercida pari passu, ou seja, através do exame 
mensal dos demonstrativos de despesa e receita, e a fi scalização fi nal, a 
posteriori, ou a apreciação das contas pelo Tribunal Pleno.

Esta Coletânea de Normas Básicas faz parte do esforço dedicado 
pelo TCM-BA ao quesito orientação, na medida em que, agregando-o ao 
acompanhamento e ao tradicional exame fi nal das contas, estabeleceu 
como seu objetivo não a imposição de penas aos jurisdicionados que 
não prestassem suas contas de forma regular e legal - competência 
exclusiva do Tribunal Pleno -, mas sim preveni-los e ensiná-los a evitar o 
cometimento de erros e equívocos por mero desconhecimento das leis, 
normas e procedimentos em vigor. 



Essa orientação compreende, entre outras providências, os cursos 
e treinamentos dos servidores municipais, as respostas às consultas 
feitas pelos gestores, à implantação de sistemas computadorizados que 
auxiliem os jurisdicionados, a exemplo do Sistema Integrado de Gestão e 
Auditoria – SIGA e, sobretudo, a elaboração e difusão de uma legislação 
básica de natureza procedimental, no que concerne aos ensinamentos 
repassados aos municípios para a perfeita observância das leis que 
tratam do controle externo.

Assim, neste número serão encontrados Pareceres Normativos, 
Resoluções e Instruções do interesse do gestor municipal, todos 
atualizados, que, esperamos, sejam de grande auxílio à tarefa de exercer a 
direção do governo municipal, tanto no Legislativo quanto no Executivo.    

Salvador, outubro de 2012.

Conselheiro Paulo Maracajá Pereira
Presidente do TCM
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RESOLUÇÃO Nº 167/90
(com as alterações introduzidas pelas Rs. 249/94 e 426/00)

   
Regula a apreciação, para fi ns de re-
gistro, da legalidade das admissões 
de pessoal na administração direta, 
indireta e fundacional, bem como o jul-
gamento das concessões de aposen-
tadorias, reformas e pensões dos ser-
vidores municipais.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais e com fundamento no disposto no 
inciso X do artigo 16, da Lei Delegada nº 28, de 28 de fevereiro de 1983, 
combinado com os artigos 14 e 91, incisos IV e V da Constituição do 
Estado da Bahia,

RESOLVE

Art. 1º – Os atos de admissão dos servidores municipais, a 
qualquer título, inclusive a modalidade de que trata o art.37, inciso 
IX da Constituição Federal, da administração direta, indireta e 
fundacional, excetuadas as nomeações para cargos em comissão, 
observado, para estes, o disposto no art. 14, parágrafo 2º da 
Constituição do Estado, deverão ser remetidos ao Tribunal de Contas 
dos Municípios, para efeito de apreciação da legalidade e registro.

Art. 2º  – Os atos de concessão de aposentadorias, reformas 
e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem 
o fundamento legal do ato concessório, deverão ser remetidos ao 
Tribunal de Contas dos Municípios, para efeito de julgamento da le-
galidade e registro.

            
Art. 3º – A remessa dos atos referidos nos artigos anteriores 

deverá ser feita diretamente ao Tribunal, pelo titular do órgão ou 
entidade a que pertencer o servidor, mediante ofício, nos seguintes  
prazos: 
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 I – de 30 (trinta) dias, da nomeação do concursado, contados 
da data do  início do seu  exercício;  e 

 II – de 30 (trinta) dias, da concessão da aposentadoria, conta-
dos da data da sua publicação.

 
Art. 4º – Os processos de admissão de pessoal, referidos no 

art. 1º, serão submetidos à apreciação do Tribunal, constituídos dos 
seguintes elementos:

 I – atos que criaram os cargos ou empregos;

 II – edital do Concurso Público e prova da sua publicidade;

 III – relatório da comissão examinadora do concurso, indican-
do os aprovados e sua classifi cação;

 IV – certidão ou fotocópia do despacho que homologou o con-
curso;

 V – período de validade do concurso;

 VI – ato autorizatório da admissão;

 VII – em caso de contratação, cópia do contrato celebrado;

 VIII – termo de posse lavrado pelo setor competente; e

 IX – declaração de bens do servidor.
            

Parágrafo único – Os elementos de que tratam os incisos I, II, III e VI, do 
mencionado artigo, deverão ser remetidos, também, diretamente a este Tribunal, 
em disquete de 3,5, dupla face, dupla densidade, formatado em ambiente Windo-
ws, para os fi ns objeto da Resolução em referência, devendo sua confi guração ser 
aquela constante do Anexo I a esta Resolução.

Art. 5º – Os processos de aposentadorias e reformas, men-
cionados no art. 2º, serão submetidos ao julgamento do Tribunal, 
constituídos dos elementos seguintes:

 I – requerimento do funcionário, nos casos de aposentadoria 
voluntária;
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 II – certidão do tempo de serviço do funcionário, explícita quan-
to à condição funcional, identifi cação e tempo de serviço 
prestado ao Município e a outras entidades legalmente re-
conhecidas;

 III – laudo médico circunstanciado, no caso de aposentadoria 
por invalidez, emitido, de preferência, por junta constituída 
no mínimo, de três médicos, devendo constar a indicação 
da condição funcional e do registro no CREMEB dos seus 
componentes;

 IV – certidão de nascimento do funcionário;

 V – decreto de aposentadoria;

 VI – cópia autêntica dos dispositivos de lei municipal, se hou-
ver, em que se fundamentou o ato de aposentadoria;

 VII – cópia autêntica da lei municipal, vigente na data da aposen-
tadoria, referente aos proventos a serem percebidos pelo 
aposentado;

 VIII – cálculo dos proventos que o aposentado terá direito, com 
sua fundamentação legal;

 IX – prova de que foi dada ao ato a publicidade exigida por lei; e

 X – declaração de bens do aposentado.
  
       Parágrafo único – No caso de aposentadoria compulsória, não 
serão exigidos, no respectivo processo, os elementos constantes 
dos incisos I e III deste artigo.

Art. 6º – Os processos de pensões, referidos no art. 2º, serão 
submetidos ao julgamento do Tribunal, constituídos dos seguintes 
elementos:

 I – requerimento da pensão pelo benefi ciário;

 II – legislação previdenciária e ou especiais, concessórias 
deste benefício;
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 III – atos de concessão da ou das pensões, acompanhado do 
ou dos respectivos processos; e

 IV – prova de que foi dada ao ato a publicidade exigida por lei.

Parágrafo único – No caso da pensão especial instituída por 
lei, o processo conterá, ainda, cópia autêntica da ata da sessão da 
Câmara Municipal que votou e aprovou a lei concessora da pensão 
especial, com exposição de motivos detalhando as razões que a jus-
tifi caram, identifi cação do benefi ciário, cópia da declaração de renda 
de bens do benefi ciário referente aos três anos anteriores à conces-
são do benefício, além da exigência constante do inciso IV.

Art. 7º – Os processos de admissão de pessoal, de aposenta-
doria, reformas e pensões, após o seu registro no Protocolo Geral do 
Tribunal de Contas dos Municípios, serão encaminhados à Coorde-
nadoria competente, para fi ns de exame e complementação, quando 
necessário.

Art. 8º – Concluídos os exames  serão os processos, através 
da Presidência, encaminhados à Assessoria Jurídica e, em seguida, 
à Secretaria Geral, para sua inclusão em pauta, com vistas ao sor-
teio do Relator.

Art. 9º – Concluída a instrução, sanadas as falhas porventu-
ra existentes e considerado em ordem pelo setor jurídico, será o 
processo submetido, pelo Relator, à apreciação ou julgamento de 
órgão deliberativo competente, dispensando-se, para sua inclusão 
em pauta, a publicação no Diário Ofi cial do Estado.

  
Art. 10 – Terão a forma de Deliberação, de acordo com o Re-

gimento Interno, as decisões para fi ns de registro das aprovações 
dos atos de admissão de pessoal, concessões de aposentadorias, 
reformas e pensões dos serviços municipais.

Art. 11 – No caso de inexistência de lei municipal regulamen-
tadora dos assuntos ou sendo esta omissa, poder-se-á adotar, su-
pletivamente, as normas constantes do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado da Bahia.
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Art. 12 – O registro das admissões, aposentadorias, reformas 
e pensões será feito em livros ou fi chas na Coordenadoria compe-
tente e o processo, acompanhado da Deliberação e anotações devi-
das, será devolvido ao órgão ou entidade de origem.

Art. 13 – Deverão ser remetidos ao Tribunal, pelos órgãos ou 
entidades da administração direta indireta e fundacional do Muni-
cípio, todas as normas regulamentadoras relativas a pessoal e al-
terações posteriores, no prazo de trinta (30) dias, a partir de sua 
publicação.

Art. 14 – A publicidade dos atos referidos nesta resolução será 
efetivada, preferencialmente em imprensa ofi cial e na falta desta, 
em jornal ou afi xação no mural ou quadro de avisos dos órgãos ou 
entidades e em outros locais para tanto designados, comprovada 
mediante certidão.

Art. 15 – Nas despesas com pessoal, deverá ser observado 
limite constante do art.38 das Disposições Constitucionais Transitó-
rias e o art.169 da Constituição Federal.   
     

Art.  16 – A presente Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 17 – Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente a Resolução nº 73, de 03 de abril de 1985.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS, em  1º de março de 2000.

José Alfredo Rocha Dias
Conselheiro Presidente

Carlos Araújo
Vice-Presidente

Francisco de Souza Andrade Netto
 Cons. Corregedor  
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Plínio Carneiro da Silva
Conselheiro

Oyama Ribeiro de Araújo
Conselheiro Substituto 

Evânio Antunes Coelho Cardoso
Conselheiro Substituto

José de Albuquerque Coelho                                                                     
Conselheiro Substituto
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ANEXO I

DESCRIÇÃO DA RELAÇÃO DE APROVADOS

Disquete em arquivo texto com a seguinte descrição:

Nome: APROV.txt
Tamanho: 76 bytes

CAMPO TAMANHO DESCRIÇÃO DO CAMPO

classifi cação 5 Classifi cação do aprovado com zeros à esquerda 
(Ex: “00001”)

CPF 11 Número do CPF do aprovado

Nome 60 Nome completo do aprovado
Modelo de Etiqueta do Disquete

Entidade; Prefeitura Municipal de ................

Data da Publicação:       /          /        *

* A data deve ser a da publicação da relação dos aprovados em Diário Ofi cial ou 
em jornais, mural, quadro de aviso, etc.,  caso não exista imprensa ofi cial no 
município
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RESOLUÇÃO Nº 216/92
(com as alterações introduzidas pela Rs. nº 225/93)

Estabelece normas para a realização 
das Tomadas de Contas.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto 
no artigo 95, parágrafo 2º, da Constituição do Estado da Bahia, arti-
go 1º, XXV, artigo 34 e seu parágrafo único, artigos 54 e 55 e seus 
parágrafos únicos, artigo 59 e seu parágrafo único e artigo 60 da Lei 
Complementar nº 6, de 06 de dezembro de 1991,

RESOLVE

Art. 1º – A Prefeitura, Câmara Municipal ou entidade da admi-
nistração  indireta municipal que não tenha prestado contas anuais 
ao Tribunal de Contas dos Municípios, nos prazos estabelecidos na 
legislação em vigor, estará sujeita à Tomada de Contas.

Art. 2º – Nos termos da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, a 
Tomada de Contas consiste no levantamento, na sede da Prefeitura, 
da Câmara Municipal ou da entidade da administração indireta muni-
cipal, por técnico ou técnicos do Tribunal de Contas dos Municípios, 
dos balanços de encerramento do exercício, na organização dos de-
monstrativos e demais peças contábeis complementares além de 
outras verifi cações consideradas indispensáveis e necessárias.

Art. 3º – Cabe ao Presidente do Tribunal de Contas dos Muni-
cípios, na forma prevista no artigo 70, nº 12, da Resolução nº 208/92, 
de 10.07.92 - o Regimento Interno da Corte –, determinar a realiza-
ção de Tomada de Contas nos órgãos e entidades da administração 
direta ou indireta municipal.

Art. 4º – Após realizada a Tomada de Contas, na forma do pre-
visto no artigo 2º desta Resolução, o técnico do Tribunal organizará 
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todo o material coletado  na ordem seqüencial estabelecida pelas 
Resoluções nº 220/92 (no caso de Prefeituras e Mesas de Câma-
ras), nº 218/92 e nº 219/92 (no caso de entidades da administração 
indireta municipal) –, colocando-o em capa própria, grampeando-o, 
numerando e rubricando suas páginas.

§ 1º – O processo de Tomada de Contas, após ser efetivado 
pelo técnico do Tribunal, será encerrado com o “ciente” aposto pelo 
Gestor respectivo, ou por autoridade habilitada, estabelecendo-se, 
assim, o contraditório.

§ 2º – Caso o Gestor se recuse a apor o “ciente” de que trata 
o parágrafo anterior, o técnico do Tribunal lavrará, no corpo do pro-
cesso, um “Termo de Recusa”, esclarecendo os fatos, datando-o e 
assinando-o.

Art. 5º – Ordenada a documentação, o técnico do Tribunal en-
tregará ao Presidente da Câmara Municipal, ou a quem legalmente 
o esteja substituindo, a(s) pasta(s) contendo o material coletado e o 
ofício do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (Anexo I), 
contendo autorização para a entrega e anunciando que, a partir da-
quela data, dar-se-á inicio à contagem do prazo constitucional de 60 
(sessenta) dias no qual a documentação deverá fi car, na Secretaria 
da Câmara Municipal, à disposição de qualquer contribuinte, para 
exame e apreciação.

Art. 6º – No ato da entrega do ofício e da documentação, o 
Presidente da Câmara, ou quem o estiver legalmente substituindo, 
datará e assinará a respectiva contrafé (Anexo II), devolvendo-a, 
logo após, ao técnico do Tribunal.

Parágrafo único – Havendo recusa, por parte do Presidente da 
Câmara, de recebimento da documentação ou de assinatura da con-
trafé, o técnico do Tribunal registrará o fato e as razões alegadas no 
ofício (Anexo I), encaminhando-o, juntamente com a documentação, 
ao seu chefe imediato, a fi m de que sejam adotadas as providên-
cias cabíveis.
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Art. 7º – Recebida a documentação, fi ca o Presidente da Câ-
mara responsável pela integridade física da mesma durante o pe-
ríodo de 60 (sessenta) dias em que ela estiver, na Secretaria da 
Câmara Municipal, à disposição de qualquer contribuinte.

Art. 8º – Findo o prazo referido no artigo anterior, o Presidente 
da Câmara encaminhará a documentação que compõe a Tomada de 
Contas ao Tribunal de Contas dos Municípios.

Parágrafo único – O atraso ou o não encaminhamento da 
documentação no fi m do prazo referido no art. 7º desta Resolução 
será da exclusiva responsabilidade do Presidente da Câmara.

Art. 9º – Após o ato de Tomada de Contas, somente será 
permitida a juntada de quaisquer documentos a juízo do Conselheiro 
Relator.

Art. 10 – Recebida a contrafé mencionada no art. 6º desta 
Resolução, o técnico do Tribunal a encaminhará ao seu chefe 
imediato, que providenciará sua remessa à Secretaria Geral do 
Tribunal, SGE, para oportuna formalização do processo.

Art. 11 – Fica a Secretaria Geral, SGE, do Tribunal de Contas 
dos Municípios, responsável pelo controle das Tomadas de Contas 
que estejam em disponibilidade nas Câmaras Municipais, mantendo, 
para tanto, arquivos ou controles julgados necessários.

Parágrafo único – A Secretaria Geral do Tribunal, SGE, pro-
moverá, através de seu setor competente, o reordenamento do pro-
cesso encaminhado pelo Presidente da Câmara Municipal, na forma 
do artigo 8º desta Resolução, juntando ao mesmo outras peças já 
apresentadas à respectiva Inspetoria Regional, além de quaisquer 
outros documentos relativos à matéria.

Art. 12 – Findo o prazo constitucional de 60 (sessenta) dias re-
ferido no art. 5º desta Resolução, e encaminhada a Tomada de Con-
tas ao Tribunal, iniciar-se-á, na forma estabelecida pelo parágrafo 
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único do art. 34 da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, a contagem 
dos prazos estabelecidos pelos incisos I e II, do art. 1º, do mesmo 
diploma legal.

Art. 13 – Poderá haver diligência para a correção de falhas e 
irregularidades constatadas no exame da documentação, a juízo do 
Conselheiro Relator.

Art. 14 – Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de ja-
neiro de 1993.

Art. 15 – Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 2  de  dezembro de 1992.

Edivaldo Lopes
Cons. Presidente

Carlos Araújo                          
Cons.Vice-Presidente                        

Jorge dos Santos Pereira
Conselheiro Relator 

João Lessa Ribeiro                             
Conselheiro                                         

Clemenceau Teixeira
Conselheiro

Plínio Carneiro da Silva                     
Conselheiro                                         

José Alfredo Rocha Dias
Conselheiro Substituto
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ANEXO I

                    
Ofício nº    /
Em    de     de

Senhor Presidente da Câmara Municipal de

O portador deste, Sr.                     , servidor deste Tribunal de Contas 
dos Municípios, é responsável pela entrega a V.Exa., mediante 
assinatura de recebimento na contrafé deste ofício, dos documentos 
que compõem a Tomada de Contas do(a)                              , órgão/
entidade desse Município de                   , referente ao exercício de 199   
, com o fi m exclusivo de observar a disposição constitucional (artigo 
95, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia) que estabelece deva a 
mencionada Tomadas de Contas fi car à disposição, pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, na Secretaria dessa Câmara Municipal, de qualquer 
contribuinte, para exame e apreciação.

Informando que, no período acima referido, a integridade física da 
documentação que compõe a Tomada de Contas será de inteira 
responsabilidade de V.Exa. e que, além do mais, fi ca V.Exa., ainda, 
responsável pelo encaminhamento da mencionada documentação 
a este Tribunal fi ndo o prazo constitucional de 60 (sessenta) dias, 
renovo meus votos de consideração.

     Atenciosamente

Cons. Presidente do TCM

Exmº Sr. Vereador
D.D. Presidente da Câmara Municipal de
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ANEXO II

CONTRAFÉ
Ofício nº     /
Em    de         de

Senhor Presidente da Câmara Municipal de

O portador deste, Sr.                , servidor deste Tribunal de Contas 
dos Municípios, é responsável pela entrega a V.Exa., mediante 
assinatura de recebimento na contrafé deste ofício, dos documentos 
que compõem a Tomada de Contas do(a)               , órgão/entidade 
desse Município de              , referente ao exercício de 199  , com 
o fi m exclusivo de observar a disposição constitucional (artigo 95, 
§ 2º, da Constituição do Estado da Bahia) que estabelece deva a 
mencionada Tomada de Contas fi car à disposição, pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, na Secretaria dessa Câmara Municipal, de qualquer 
contribuinte, para exame e apreciação.

Informando que, no período acima referido, a integridade física da 
documentaçÃo que compõe a Tomada de Contas será de inteira 
responsabilidade de V.Exa. e que, além do mais, fi ca V.Exa., ainda, 
responsável pelo encaminhamento da mencionada documentação 
a este Tribunal fi ndo o prazo constitucional de 60 (sessenta) dias, 
renovo meus votos de consideração.

Atenciosamente

Cons. Presidente do TCM

Recebi, nesta data, a documentação que compõe a 
Tomada de Contas do(a)            ,órgão/entidade deste Município de            
referente ao exercício de 199  , para o fi m específi co de colocá-la 
em disponibilidade, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar desta 
data, na Secretaria desta Câmara. Declaro, ainda, que reconheço 
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minha responsabilidade no que diz respeito à integridade física dos 
documentos enquanto perdurar o prazo acima menFVonado e à 
devoluçÃo dos mesmos ao Tribunal de Contas dos Municípios fi ndo 
o mesmo.

            Em   de             de199
            Ass:
            Nome:
            Cargo

Exmº. Sr. Vereador da Câmara Municipal de
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RESOLUÇÃO  Nº 297/96

Dispõe sobre os Fundos Especiais Mu-
nicipais; disciplina a descentralização 
de recursos e as respectivas prestações 
de contas e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 1º, XXV, e 6º, III da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, a Lei 
Orgânica do TCM; art. 4º, XXV, da Resolução nº 208/92, o Regimen-
to Interno da Corte, e considerando que:

a) os Fundos Especiais são entendidos como forma de ges-
tão dos recursos públicos, sendo sempre vinculados a um 
órgão da Administração Pública, centralizada ou descentra-
lizada;

b) aos Fundos Especiais, através do seu Gestor, compete a 
aplicação e a utilização dos recursos que forem descentrali-
zados da Prefeitura, e de órgãos outros das demais esferas 
do Poder, bem com os que venham a ser repassados por 
entidades privadas;

c) ao Tribunal de Contas dos Municípios compete a fi scaliza-
ção da aplicação de quaisquer recursos transferidos pelos 
Municípios, mediante convênio, acordo, ajuste ou outro ins-
trumento.

RESOLVE

Art. 1º – Os Fundos Especiais serão sempre criados por lei 
(art. 167, IX, da Constituição da Republica Federativa do Brasil) .

Art. 2º – Os recursos descentralizados para os Fundos Espe-
ciais, observadas as proibições constantes do art. 167, IV, da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil, independem de empenha-
mento prévio por não se constituir despesa.
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Art. 3º – As importâncias descentralizadas para os Fundos 
Especiais deverão permanecer em conta vinculada, sob a seguinte 
denominação:

“Prefeitura Municipal............................................................................
Conta Fundo Municipal de ................................................................”

Art. 4º – Os Fundos Especiais prestarão contas dos recursos 
recebidos aos órgãos ou entidades responsáveis pelas respectivas 
liberações, que as farão integrar às suas para apresentação ao Tri-
bunal de Contas dos Municípios, observando-se os prazos e exercí-
cios correspondentes.

Art. 5º – A prestação de contas de que trata o artigo anterior, 
quando a descentralização dos recursos fi nanceiros for feita pelo 
Município, será realizada:

 I – mensalmente, através do encaminhamento, nos prazos 
especifi cados,  dos seguintes documentos:

 a) balancete demonstrando os ingressos e egressos;

 b) comprovantes de ingressos fi nanceiros;

 c) processos de pagamento com todos os estágios da 
despesa documentados, previstos na Lei nº 4320/64, 
acompanhados das licitações e dos respectivos contra-
tos, se for o caso:

 1 – se disserem respeito a despesa relacionada a obras, 
deverão identifi car, no histórico, a destinação dos 
materiais adquiridos e dos serviços contratados;

 2 – quando as despesas forem superiores a 100 UFIRs,  
deverão ser pagas mediante cheque nominal, indi-
cando-se o banco, nº da conta e nº do cheque.

 d) relação a parte, constando de todos os números de processos 
de pagamento, com histórico resumido e se discriminando:
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 1 – os respectivos credores e valores;

 2 – os totais das despesas a incorporar e a não incor-
porar ao patrimônio  municipal;

 e) relação de todas as contas, com seus respectivos nú-
meros, mantidas pelo Fundo em entidades bancárias,  
no  Município  ou  fora  dele,  acompanhadas  dos  seus  
extratos (inclusive daquelas consideradas inativas), 
complementadas  pelas  conciliações  bancárias, devi-
damente  assinadas pelo Gestor, Contador e Tesoureiro, 
se exigível na sua instituição;

 f) quadros demonstrativos de aplicações fi nanceiras a 
qualquer título, devidamente comprovadas pela apresen-
tação de extratos bancários e  documentos comprobató-
rios das mencionadas aplicações, com os rendimentos  
auferidos;

 II – anualmente, mediante o envio, até 31 de janeiro do exercício 
subseqüente àquele a que se refere, da documentação a seguir 
elencada:

 a) relatório da gestão;

 b) relação dos bens patrimoniais a serem incorporados 
pelo Município;

 c) relação dos restos a pagar, discriminando os processa-
dos dos não   processados;

 d) extratos bancários datados de 31.12;

 e) declaração de bens do gestor, com os valores atuali-
zados;

 f) comprovante de depósito bancário do saldo porventura 
remanescente em caixa em 31.12;

Art. 6º – A prestação de contas a que se refere o art. 4º des-
ta Resolução será analisada, face a determinação legal, preliminar-
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mente pelo Conselho do Fundo Especial, bem como pelo controle 
interno do órgão ou entidade municipal ao qual o Fundo encontra-
se vinculado, devendo o seu Gestor, necessariamente, emitir pro-
nunciamento formal quanto à regularidade ou não da aplicação dos 
recursos públicos, integrando-se ela, em seguida à prestada anu-
almente pelo Município ao Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia.

Parágrafo único – A não apresentação da documentação devi-
da, poderá ensejar a tomada de contas especial, a ser realizada pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 7º – A não prestação de contas prevista no artigo 4º desta 
Resolução, nos prazos defi nidos no seu artigo 5º, ensejará a tomada 
de contas a ser concretizada pelo Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 8º – Independentemente da apresentação da prestação 
de contas voluntária, poderá o Tribunal de Contas dos Municípios, 
a qualquer momento, fi scalizar, “in loco”, a aplicação dos recursos 
públicos municipais que tenham sido descentralizados para o Fundo 
Especial.

Art. 9º – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publi-
cação.

Art. 10 – Revogam-se as disposições em contrário.
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SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, em  14 de maio de 1996.

Clemenceau Teixeira
Conselheiro Presidente

José Alfredo Rocha Dias 
Conselheiro Vice-Presidente

(Relator)
Jorge dos Santos Pereira

Conselheiro

João Lessa Ribeiro
Conselheiro                                        

Carlos Araújo 
 Conselheiro

Plínio Carneiro da Silva
Conselheiro                        

Paulo Maracajá
Conselheiro                                      
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RESOLUÇÃO  Nº  318/97
(com as alterações introduzidas pela Rs. nº 428/2000)

Disciplina o procedimento de coloca-
ção das contas anuais e da documen-
tação mensal de receita e de despesa 
dos órgãos e entidades das administra-
ções direta e indireta municipal à dis-
posição dos contribuintes bem como o 
de concessão a Vereadores de “vista”, 
no âmbito das Inspetorias Regionais 
de Controle Externo do TCM, da docu-
mentação mensal referida.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o art. 
5º, XXXIII e XXXIV, a e b, da Constituição da República Federativa 
do Brasil; art. 95, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia; art. 40, 
II, do Código de Processo Civil;  art. 54 e seu parágrafo único da Lei 
Complementar nº 6, de 06.12.91; art. 7º, XV, da Lei nº 8.906/94,  e,

a) considerando a necessidade de disciplinar a obrigatorieda-
de derivada de norma constitucional de se colocar à dispo-
sição dos contribuintes, nos sessenta dias anteriores ao seu 
encaminhamento ao Tribunal, as contas anuais dos órgãos 
e entidades das administrações direta e indireta municipal;

b) considerando o direito constitucionalmente estabelecido 
de qualquer cidadão receber dos órgãos públicos informa-
ções de seu interesse particular ou de interesse coletivo 
ou geral; e,

c) considerando que este Tribunal decidiu facultar, no âmbito 
de suas Inspetorias Regionais,  “vista” aos Vereadores da 
documentação mensal de receita e de despesa dos órgãos 
e entidades da administração direta e indireta municipal,
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RESOLVE

Art. 1º – Enquanto perdurar o prazo de 60 (sessenta) dias 
anteriores ao encaminhamento a este Tribunal, estabelecido pelo 
§ 2º do art. 95 da Constituição do Estado da Bahia, as Prefeituras, 
Mesas de Câmaras, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas 
e Sociedades de Economia Mista municipais colocarão à disposi-
ção dos contribuintes, nas Secretarias das Câmaras respectivas, 
suas contas anuais referentes ao exercício anterior.

Art. 2º – As datas de encaminhamento a este Tribunal das 
contas anuais dos órgãos e entidades referidos na artigo anterior 
são as seguintes:

a)  Prefeituras e Mesas de Câmara – até 15 de junho do 
exercício subseqüente àquele a que se refere (art. 8º, § 
4º, da Resolução TCM nº 220/92);

b) Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Socieda-
des de Economia Mista – até 31 de março do exercício 
subseqüente àquele a que se refere (art. 7º da Resolução 
TCM nº 218/92 e art. 9º da Resolução TCM nº 219/92).

Parágrafo único – Considerar-se-á como termo fi nal do pra-
zo de 60 (sessenta) dias de disponibilidade das contas anuais 
das Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista a data de 15 de junho do exercício subseqüente 
àquele a que se referem.

Art. 3º – Os órgãos e entidades referidos no art. 1º desta 
Resolução colocarão à disposição dos contribuintes, em suas res-
pectivas sedes e no prazo previsto naquele dispositivo, observada 
o quanto dispõe o parágrafo único do seu art. 2º, toda a sua docu-
mentação mensal de receita e de despesa referente ao exercício 
anterior.

Parágrafo único – A documentação de que trata este 
artigo, devidamente autenticada pela Inspetoria Regional de 
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Controle Externo competente,  será colocada à disposição do con-
tribuinte de forma ordenada, separada em 12 (doze) lotes, referentes 
aos meses do ano.

Art. 4º – As Câmaras Municipais encarregar-se-ão de divulgar 
na comunidade, entre os contribuintes, com a necessária antece-
dência, em jornal local ou, inexistindo, em quadro de aviso ou mural 
situado em local visível, as datas exatas em que as contas anuais  
estarão à disposição deles.

§ 1º – O acesso dos contribuintes às contas e documentação 
de que trata este artigo obedecerá a regras previamente estipuladas 
pelas Secretarias das Câmaras,  que tudo farão para facilitar o direi-
to a eles assegurado constitucionalmente.

§ 2º – A publicidade de que trata o parágrafo anterior deverá 
ser comprovada perante a Inspetoria Regional a que estiver jurisdi-
cionado o órgão ou entidade municipal.

Art. 5º – As Inspetorias Regionais de Controle Externo do Tri-
bunal facultarão “vista” da documentação mensal de receita e de 
despesa dos órgãos e entidades da administração direta e indireta 
municipal  ao Vereador – ou a advogado legalmente habilitado que o 
represente mediante procuração, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da data de seu ingresso na mencionada Inspe-
toria – e aos membros dos Conselhos que tenham por fi nalidade 
acompanhar a gestão do FUNDEF nos respectivos municípios.

Art. 6º – A “vista” mencionada no artigo anterior será concedi-
da pela Inspetoria ao Vereador, ou ao advogado que o represente, 
mediante requerimento devidamente protocolado, respeitada a or-
dem cronológica de seu ingresso.

Art. 7º – O exame da documentação durante a “vista” con-
cedida somente será permitido nas dependências das Inspetorias 
Regionais e na presença de um preposto do órgão.
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Art. 8º – Durante a “vista” , o Vereador, ou o advogado que 
legalmente o represente,  poderá efetuar anotações em seus ca-
dernos e agendas, fi cando a Inspetoria desobrigada de fornecer ao 
mesmo caneta, lápis, papel, etc.

§ 1º – É vedado qualquer tipo ou espécie de anotação no cor-
po do processo ou em qualquer das peças que o compõem e inte-
gram.

§ 2º – Na hipótese de ocorrência das anotações de que trata 
o parágrafo anterior, o Inspetor Regional lavrará um Termo de Ocor-
rência que servirá de base para a representação de que trata o art. 
9º desta Resolução. 

Art. 9º – A retirada de peças processuais ou a adulteração de 
documentos durante o momento da “vista” provocará representa-
ção do Tribunal ao Ministério Público para apuração de responsa-
bilidades.

Art.10 – Cópias dos balancetes mensais poderão ser faculta-
das ao Vereador, ou ao advogado que legalmente o represente, des-
de que às suas expensas e mediante requerimento feito ao Inspetor 
Regional. 

Parágrafo único – Os documentos referidos neste artigo so-
mente poderão sair das dependências da Inspetoria Regional, para 
fi ns de cópias ou duplicação, quando acompanhados por um prepos-
to do órgão, o qual fi cará responsável por sua integridade, retorno e 
reincorporação ao processo respectivo.

Art. 11 – Mediante requerimento às Prefeituras, Câmaras Mu-
nicipais, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades 
de Economia Mista, fi ca assegurada ao contribuinte a obtenção de 
certidões que versem sobre qualquer  documentação  nelas manti-
da, nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da Constituição da República 
Federativa do Brasil.
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Art. 11 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICIPIOS, em 2    de setembro de 1997.

José Alfredo Rocha Dias
Cons. Presidente

Carlos Araújo
Cons. Vice-Presidente

João Lessa Ribeiro
Conselheiro

                          
Clemenceau Teixeira

Conselheiro

Plínio Carneiro da Silva
Conselheiro
                

Paulo Virgílio Maracajá
Conselheiro

                       
Evânio Coelho

Conselheiro Substituto                
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RESOLUÇÃO Nº 612/02
(altera a Rs. TCM nº 215/92)

Estabelece normas para a escrituração 
e manutenção de Livros Contábeis e 
Administrativos nos órgãos da adminis-
tração direta e indireta municipal.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições  legais, com base nos arts. 1º, 
VII, X e XI, 71, 73, 85 e 86 da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, 
e considerando que:

a) a Contabilidade Pública Municipal pressupõe, para seu per-
feito e correto funcionamento, a existência de Livros Con-
tábeis próprios, onde são lançados os registros devidos e 
competentes;

b) a apuração de ilegalidades e irregularidades apontadas em 
processos de denúncias chegados a este Tribunal depen-
dem, em grande parte, da análise desses Livros;

c) em alguns casos, tem sido verifi cado, por ocasião da rea-
lização de inspeções decorrentes de processos de denún-
cias, a não existência ou a não apresentação, por parte dos 
órgãos e das entidades municipais, desses Livros Contá-
beis e Administrativos obrigatórios;

d) a inexistência desses Livros ou a não apresentação dos 
mesmos ao Tribunal por parte dos órgãos e entidades mu-
nicipais ou a sua não atualização infringem a legislação 
em vigor, podendo sujeitar os seus respectivos gestores às 
sanções previstas em lei,

RESOLVE

Art. 1º – As Prefeituras e entidades da administração indireta 
municipal manterão, obrigatoriamente, para lançamento de seus re-
gistros contábeis indispensáveis, os seguintes Livros:
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 I – no setor de Contabilidade:

 a) Diário;

 b) Razão (ou fi chas do Razão);

 c) Receita Classifi cada;

 d) Despesa Classifi cada.

 II – na Tesouraria:

 a) Caixa.

 III – no setor de Administração:

 a) Tombo;

 b) Livro de Leis, Decretos e Portarias;

 c) Livro de Ocorrências.

 d) Livro de Registro de Contratos Administrativos.

 IV – no Setor de Receita:

 a) Livro de Inscrição da Dívida Ativa.

§ 1º – Para as Câmaras Municipais que processam e pagam 
suas despesas torna-se obrigatória a manutenção do Livro Caixa 
Geral e Despesa Classifi cada, no setor contábil, dos Livros de Leis, 
Decretos, Portarias, de Atas, de Ocorrências e de Registro de Con-
tratos Administrativos, no setor de Administração, apresentando a 
mesma exigência de formalização defi nida no § 2º.

 § 2º – Os Livros referidos neste artigo deverão apresentar:

a) número de ordem;

b) termos de abertura e encerramento assinados pelo Gestor;

c) numeração tipográfi ca das folhas;
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d) autenticação prévia do Tribunal de Contas dos Municípios, 
no caso de Livros não confeccionados   mediante sistema 
eletrônico de processamento de dados, à exceção do Livro 
de Atas da Câmara, o qual não será objeto de autenticação.

§ 3º – Os livros deverão ser mantidos nas dependências das 
instituições municipais, de onde não deverão sair, salvo para atendi-
mento a diligência ou por requisição do TCM.

§ 4º – Para que se dê a autenticação mencionada no inciso d 
deste artigo, os Livros serão constituídos por folhas soltas, que de-
verão ser encadernadas.

Art. 2º – A autenticação de Livros de que trata o § 2º, d, do 
artigo anterior, será efetivada pelo titular da Inspetoria Regional de 
Controle Externo a que esteja jurisdicionado o Município, através 
da aposição  de carimbo na contracapa anterior dos mesmos, com 
os dizeres constantes do Anexo Único a esta Resolução, e, no caso 
de Livros confeccionados mediante sistema eletrônico de proces-
samento de dados, mediante a marcação de suas folhas através 
perfuração efetivada por equipamento apropriado.

Art. 3º – Para que se verifi que a autenticação mencionada no 
artigo anterior, as Prefeituras, Câmaras Municipais e entidades da 
administração indireta municipal encaminharão os Livros novos a 
serem utilizados bem como aqueles já em utilização, mediante ofí-
cio, diretamente à Inspetoria Regional de Controle Externo a que 
estiverem jurisdicionadas.

Art. 4º – O prazo para encaminhamento dos Livros de que trata  
o artigo anterior,  pelos órgãos e entidades  da administração direta e 
indireta municipal, será de até 30 de abril de cada exercício.

Parágrafo único – O não encaminhamento dos Livros no prazo 
estabelecido neste artigo ensejará a adoção da providência de que 
trata o art. 13 desta Resolução.
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Art. 5º – Os Livros deverão ser escriturados uniformemente, 
mediante processo manual, mecânico ou eletrônico, desde que os 
lançamentos contábeis se efetuem observando-se os princípios fun-
damentais de Contabilidade, mantendo-se os lançamentos atualiza-
dos diariamente.

Parágrafo único – Serão considerados sem nenhuma validade 
os demonstrativos, balanços e demais elementos que não forem ba-
seados em regular escrituração dos livros contábeis.

Art. 6º – O Livro Caixa será preenchido diariamente pelo Te-
soureiro, ou pessoa por ele formalmente designada, fazendo constar 
todos os valores recebidos e pagos diariamente, citando o histórico 
da receita e da despesa.

Art. 7º – O Livro Diário será preenchido pelo contabilista munici-
pal, efetuando-se os lançamentos pelo método das partidas dobradas, 
admitindo-se a escrituração sintética das operações fi nanceiras e pa-
trimoniais, desde que haja escrituração analítica lançada em registros 
auxiliares, e deverão ser escriturados os sistemas orçamentário, fi nan-
ceiro e patrimonial.

Art. 8º – A transcrição para o Diário dos balanços de encerramen-
to de exercício – orçamentário, fi nanceiro e patrimonial – deverá ser 
efetivada até 31 de março do exercício a ele subseqüente.

Art. 9º – As origens das fontes de recursos deverão ser especi-
fi cadas e individualizadas de forma a que se possibilite a identifi cação, 
especialmente nos casos de convênios e transferências, adotando-se o 
mesmo procedimento para as despesas.

Art. 10  – Os Livros de Receita e Despesa classifi cadas destinar-
se-ão ao registro do sistema orçamentário e nele serão lançadas todas 
as receitas orçadas e arrecadadas e despesas fi xadas e realizadas.

Art. 11 – O Livro Tombo destina-se ao registro analítico dos bens 
móveis, imóveis e semoventes, componentes do patrimônio municipal.
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Art. 12 – No Livro Inscrição da Dívida Ativa serão efetuados 
os registros dos impostos, taxas, contribuições e multas de qual-
quer natureza, inclusive atualizações monetárias, foros, laudêmios, 
alugueres, alcance dos responsáveis e reposições, que não foram 
arrecadados ou cobrados no exercício.

§ 1º – O Termo de Inscrição da Dívida Ativa autenticado pela 
autoridade competente indicará, obrigatoriamente:

a) o nome do devedor, e, sendo o caso, o dos co-responsáveis, 
bem como os elementos de sua classifi cação;

b) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora 
acrescidos da atualização monetária, quando houver;

c) a origem e a natureza do crédito, mencionada especifi ca-
mente a disposição de lei em que esteja fundada

d) a data em que foi inscrita;

e) sendo o caso, o número do processo administrativo de que 
se originou o crédito.

§ 2º  – A certidão da dívida ativa deverá conter os elementos 
acima indicados e mais os números do Livro e da folha em que foi 
efetuada a inscrição.

Art. 13 – O Livro de Ocorrências será utilizado sempre que 
técnicos do Tribunal de Contas dos Municípios, no exercício de suas 
atividades, estabelecidas pelas Constituições Federal e Estadual e 
pela Lei Complementar nº 06/91, executarem tarefas na sede de ór-
gão municipal e/ou identifi carem fatos que mereçam registro.

§ 1º –  Qualquer registro efetuado no Livro de Ocorrências de-
verá descrever claramente o fato e ser seguido de data e assinatura 
do(s) técnico(s) do Tribunal, do Prefeito/Gestor, ou preposto devida-
mente credenciado por este, e duas testemunhas identifi cadas.
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§ 2º – Se em inspeções, auditorias ou atividades similares, 
técnicos do Tribunal identifi carem lacunas ou quaisquer outras irre-
gularidades na escrituração, farão constar, mediante termo de fi sca-
lização, no Livro de Ocorrências, o nome do Livro, número de ordem, 
página e linha onde o fato foi observado.

§ 3º – Havendo recusa da outra parte em assinar o termo 
a que se refere o parágrafo anterior, o(s) técnico(s) do Tribunal 
registrará(ão) o fato.

Art. 14 – Os documentos de receita e de despesa antes da 
remessa e após o seu recebimento da Inspetoria Regional deverão 
ser arquivados no Setor de Contabilidade, obedecendo  a rigorosa 
ordem cronológica, devendo ser confeccionados em mais de uma 
via, de onde não deverão sair, sob pena de responsabilidade do ges-
tor que tenha dado margem ao extravio.

Art. 15 – A Contabilidade Municipal deverá fi car sob a respon-
sabilidade de contabilista devidamente habilitado e inscrito no Con-
selho Regional de Contabilidade, CRC.

Art. 16 – Os contabilistas responderão solidariamente com 
o Gestor pelos atos que praticarem no exercício de sua profi ssão, 
junto aos órgãos municipais, em desacordo com as normas legais 
pertinentes.

Art. 17 – Comprovada a falsidade na escrituração ou de do-
cumentos da contabilidade municipal, o Tribunal, sem prejuízo dos 
procedimentos que no caso couberem, comunicará o fato ao Gestor 
e ao CRC, para a adoção das medidas corretivas cabíveis.

Art. 18 – O Gestor e o Contabilista, este no que concerne aos 
Livros Contábeis, responderão solidariamente pela inobservância de 
quaisquer dos dispositivos desta norma, fi cando sujeitos às sanções 
da lei.
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Art. 19 – As disposições desta Resolução estendem-se, no 
que couber, às empresas públicas e sociedades de economia mista, 
entidades regidas pela Lei Federal nº 10.303/01, dispensando-se a 
autenticação dos Livros pelo Tribunal, tendo em vista a existência 
de idêntica obrigatoriedade perante a Junta Comercial do Estado da 
Bahia.

Art. 20 – Esta Resolução entra em vigor  na data de sua pu-
blicação.

Art. 21 – Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 16 de maio de 2002.

Francisco de Souza Andrade Netto 
Conselheiro Presidente

Raimundo José Almeida Moreira
Cons. Vice-Presidente

    
José Alfredo Rocha Dias
Conselheiro Corregedor

João Lessa Ribeiro
Conselheiro

Plínio Carneiro da Silva
Conselheiro 

         
Paulo Virgílio Maracajá Pereira 

Conselheiro 
                  

Paolo Marconi
Conselheiro                                        
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ANEXO ÚNICO

AUTENTICAÇÃO

“Verifi cado este Livro, e constatado que o mesmo preenche 
os requisitos exigidos pela legislação em vigor, autentico-o, 
assinando-o, em nome do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia;

Inspetor Regional de Controle Externo da .... IRCE.
ass:
nome:

Parágrafo Único - Quando se tratar de Livro já em utilização, 
além do registro na contracapa, anotar-se-á, logo a seguir ao 
último lançamento registrado pelo órgão ou entidade municipal, os 
seguintes dizeres:

“ Este Livro foi apresentado ao Tribunal de Contas dos 
Municípios, sendo, nesta data, autenticado. “

Inspetor Regional de Controle Externo da .... IRCE.
Em     de           de 200... .
ass:
nome:
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RESOLUÇÃO Nº 930/ 04

Disciplina a prestação de contas, pelos 
municípios, de recursos provenientes 
do Fundo de Investimentos Econômico 
e Social da Bahia – FIES, e dá outras 
providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 
art. 1º, XXII e XXV, da Lei Complementar n.º 6, de 06.12.91, e con-
siderando que:

a) O Fundo de Investimentos Econômico e Social da Bahia – 
FIES, instituído pela Lei nº 8.632, de 12 de junho de 2.003, 
alterada pela de n.º 8.644, de 24 de julho de 2.003,  destina-
se à implementação de programas sociais no Estado da Ba-
hia e em seus Municípios, mediante celebração de termo de 
acordo com empresas interessadas em contribuir para os 
programas estaduais de investimentos em infra- estrutura e 
em ações sociais;

b) o FIES tem natureza contábil/fi nanceira;

c) a fi scalização da aplicação dos recursos que compõem o 
FIES será efetivada, no âmbito municipal, pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

RESOLVE

Art. 1º – Os Municípios encaminharão à Regional a que estejam 
jurisdicionados, junto à documentação mensal de receita e despesa, 
na forma e prazos  previstos na Resolução TCM n.º 220/92, todos 
os documentos relativos a dispêndios com recursos provenientes do 
Fundo de Investimentos Econômico e Social da Bahia – FIES.
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Parágrafo único – Os documentos a que se refere o “caput” 
deste artigo  são os seguintes:

 I – originais dos extratos  da conta bancária específi ca aber-
ta para  recebimento dos valores transferidos ao Muni-
cípio pelo Estado, fornecidos pela respectiva instituição  
bancária;

 II – originais dos processos de pagamento relativos a despe-
sas efetivadas com recursos do FIES, identifi cados sob o 
título “DESPESA REALIZADA COM RECURSO DO FIES”, 
acompanhados de relação contendo todos os números de 
processos, notas de empenho e histórico resumido, inde-
pendentemente da relação mencionada no inciso 12 do 
art. 4º, da Resolução TCM nº 220/92.

Art. 2º – Os recursos do FIES serão destinados exclusivamen-
te a investimentos em infra-estrutura e em ações de natureza social, 
sendo vedada a sua utilização para o pagamento de despesas com 
pessoal e encargos sociais, assim como para quaisquer outras des-
pesas correntes não vinculadas diretamente aos investimentos ou 
ações apoiados pelo Fundo.

Art. 3º – Constituem receitas do FIES aquelas previstas no art. 
5º da Lei n.º 8.632/03.

Art. 4º – Os recursos provenientes do FIES  deverão ser cre-
ditados e movimentados em conta bancária específi ca, aberta em 
instituição fi nanceira de crédito.

Art. 5º – Os Municípios com índice de Participação no Pro-
duto da Arrecadação do ICMS superior a 1% (um por cento) fi cam 
obrigados a instituir, por Lei Municipal,  Conselho com a fi nalidade 
de  exercer o acompanhamento e o controle social da aplicação dos 
recursos do FIES.
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§ 1º – O Conselho mencionado neste artigo será integrado por, 
no mínimo, quatro membros que, sem perceberem remuneração a 
qualquer título, representarão os órgãos/entidades executoras de 
programas ou ações apoiadas pelo Fundo, competindo-lhe:

 I – avaliar os programas de investimentos em infra-estrutura 
e em ações sociais a serem apoiadas com recursos do 
FIES;

 II – supervisionar a aplicação dos recursos;

 III – analisar as prestações de contas dos investimentos fi nan-
ciados com recursos do Fundo.

§ 2º – O Conselho em lide  não será dotado de estrutura ad-
ministrativa.

§ 3º – Os Municípios, cujo índice de Participação no Produto 
da Arrecadação do ICMS for inferior a 1% (um por cento), fi cam de-
sobrigados de instituir o Conselho de que trata este artigo. 

Art. 6º – Os saldos fi nanceiros, apurados no fi nal de cada 
exercício, serão transferidos automaticamente para o exercício sub-
seqüente. 

Art. 7º – No prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publi-
cação desta Resolução, os Municípios deverão remeter à respectiva 
IRCE relação dos processos de pagamento efetivados com os recur-
sos de que trata esta Resolução, referentes aos meses de janeiro a 
agosto do corrente ano, na forma especifi cada no  inciso II do art. 1º.

Art. 8º  – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário.
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SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL PLENO,  em 1º de se-
tembro de  2004.

Francisco de Souza Andrade Netto
Conselheiro Presidente

Raimundo Moreira
Cons. Vice-Presidente         

José Alfredo Rocha Dias
Cons. Corregedor           

Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Conselheiro

Paolo Marconi
Conselheiro  

            
Fernando Vita Souza  

Conselheiro
          

Evânio Antunes Coelho Cardoso
Conselheiro Substituto
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RESOLUÇÃO  Nº 931/04

Disciplina a prestação de contas, pe-
los Municípios, de recursos provenien-
tes do fundo especial/royalties de pe-
tróleo, xisto betuminoso e gás natural, 
orienta suas aplicações, e dá outras 
providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 
art 1º, XXII e XXV, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, e consi-
derando que:

a) a Lei nº 7.990/89 instituiu, para os Estados, Distrito Federal 
e Municípios, compensação fi nanceira pelo aproveitamento 
de recursos hídricos e minerais, incluindo-se, em relação 
aos últimos, a indenização pela respectiva exploração; 

b) a Lei nº 8.001/90 defi niu os percentuais referentes à dis-
tribuição da compensação fi nanceira de que trata a norma 
mencionada no item anterior; 

c) a Lei nº 10.195/01 instituiu medidas adicionais de estímulo à reestrutura-
ção e ao ajuste fi scal dos Estados;

d) a Decisão nº 101/02, do STF, em sede do Mandado de Se-
gurança nº 24.312, impetrado pelo TCE/RJ, reconheceu que 
os recursos provenientes dos royalties  integram a receita 
própria dos Estados e dos Municípios; 

e) em decorrência,  a competência para a fi scalização desses 
recursos passou à esfera dos Tribunais de Contas estadu-
ais e municipais, conforme o caso, 

RESOLVE

Art. 1º – Os Municípios encaminharão à Regional de sua res-
pectiva jurisdição, junto à documentação mensal de receita e des-
pesa, na forma e  prazos previstos na Resolução TCM nº 220/92, 
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os documentos relativos à aplicação de recursos provenientes de 
royalties/fundo especial recebidos.

Parágrafo único – Os recursos provenientes de royalties/fun-
do especial deverão, obrigatoriamente, ser movimentados em conta 
bancária especifi ca.

Art. 2º – Os documentos a que se refere o artigo anterior  são 
os seguintes:

 I – originais dos extratos  da conta bancária específi ca, aberta 
para o recebimento dos valores transferidos ao Município 
pela União;

 II – originais dos processos de pagamento relativos a despe-
sas efetivadas com recursos de royalties/fundo especial, 
identifi cados sob o título “DESPESA REALIZADA COM 
RECURSO DE ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL”, acom-
panhados de relação contendo todos  os números de pro-
cessos e notas de empenho e histórico resumido, indepen-
dentemente da relação mencionada na alínea 12,  do art. 
4º, da Resolução TCM nº 220/92.

Art. 3º – Não poderão ser pagas com recursos provenientes 
de royalties/fundo especial despesas realizadas com pagamento de 
pessoal  e  dívidas, à exceção das contraídas com a União e suas 
entidades e para capitalização de fundos de previdência. 

Art. 4º – As prestações de contas relativas aos recursos rece-
bidos durante o exercício de 2003 serão analisadas conjuntamente 
com as contas anuais do Município respectivo, uma  vez que as 
integram.

Art. 5º – No prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da pu-
blicação desta, os Municípios deverão remeter à respectiva IRCE 
relação dos processos de pagamento efetivados com os recursos de 
que trata esta Resolução, referentes aos meses de janeiro a agosto 
deste exercício, na forma especifi cada no  inciso II, do art. 2º, desta 
Resolução. 
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Art. 6º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL PLENO, em 1º  de se-
tembro de 2004.

Francisco de Souza Andrade Netto
Cons. Presidente

Raimundo Moreira 
Cons. Vice-Presidente 

       
José Alfredo Rocha Dias 

Cons. Corregedor 
         

Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Conselheiro

Paolo Marconi    
Conselheiro    

        
Fernando Vita Souza 

Conselheiro  
               

Evânio Antunes Coelho Cardoso
Cons. Substituto



56

RESOLUÇÃO Nº 956/05

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
emissão de Nota Fiscal por meio eletrô-
nico nas operações com mercadorias 
destinadas a órgãos ou entidades da 
Administração Pública Municipal direta 
ou indireta, e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 1º, 
XXV, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, arts. 1º a 4º do Decre-
to Estadual nº 9.265, de 14.12.04, art.4º, IX, da Resolução TCM nº 
627/02, e considerando que:

a) confi gura-se como responsabilidade dos gestores munici-
pais zelar pelo emprego correto dos recursos públicos de 
que dispõem os órgãos e entidades que dirigem;

b) cabe à administração municipal verifi car a legalidade e a 
regularidade das aquisições de mercadorias destinadas a 
órgãos e entidades, diretas ou indiretas, de seu aparelho 
institucional;

c) o Decreto Estadual nº 9.265, de 14.12.04, introduziu a obri-
gatoriedade de emissão de Nota Fiscal eletrônica por parte 
dos contribuintes que realizam operações com mercadorias 
com qualquer órgão ou entidade da administração pública 
estadual ou municipal, direta ou indireta,

RESOLVE

Art. 1º – Nas aquisições de mercadorias destinadas a órgãos 
ou entidades da administração municipal direta ou indireta deverá 
ser exigida do contribuinte não somente a apresentação de Notas 
Fiscais modelos 1 ou 1-A, de conformidade com a situação que lhes 
der origem, como também – e obrigatoriamente –, de Nota Fiscal 
emitida por meio eletrônico, como prescreve o art. 1º do Decreto 
Estadual nº 9.265/04.

Parágrafo único – A Nota Fiscal eletrônica de que trata este 
artigo será emitida mediante acesso ao endereço eletrônico www.
sefaz.ba.gov.br, da Secretaria Estadual da Fazenda.
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Art. 2º – As Notas Fiscais emitidas por meio eletrônico consta-
rão obrigatoriamente dos processos de pagamento que integram as 
prestações de contas encaminhadas a este Tribunal.

Art. 3º – A não observância do disposto no artigo anterior de-
verá repercutir diretamente nos exames das prestações de contas 
efetivados por este Tribunal.

Art. 4º – Deverão os gestores municipais observar as regras 
contidas no Decreto Estadual nº 9.265/04, no que concerne a pra-
zos, datas, origem dos recursos, natureza e limites fi nanceiros das 
operações, e nos demais atos e normas que vierem a ser editados 
pela Secretaria Estadual da Fazenda, a cerca da matéria.

Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Art. 6 º – Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS, em  2  de fevereiro 2005.

Francisco de Souza Andrade Netto
Conselheiro Presidente

Raimundo Moreira
Cons. Vice Presidente        

José Alfredo Rocha Dias
Conselheiro Corregedor              

Paulo V. Maracajá Pereira
Conselheiro

Paolo Marconi
Conselheiro                    

Fernando Vita Souza
Conselheiro                                  
Otto Alencar
Conselheiro 
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RESOLUÇÃO  Nº 1060/05
(alterada pelas Rs nºs 1272/08, 1307/11 e 1312/12)

Estabelece normas para a apresentação 
da documentação mensal da receita e 
despesa e da prestação de contas anual 
de Prefeituras e Mesas de Câmaras, 
revoga a Resolução TCM nº 220/92, e 
dá outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no 
disposto no art. 95, inciso II, letra d, da Constituição do Estado da 
Bahia, e no art. 1º, inciso XXV, da Lei Complementar nº 6, de 6 de 
dezembro de 1991, 

RESOLVE

CAPÍTULO I
Da Documentação Mensal de Receita e Despesa

Art. 1º – As Prefeituras e as Mesas das Câmaras Municipais 
encaminharão ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, através 
da Inspetoria Regional - IRCE, a que estejam vinculadas, até o últi-
mo dia do mês subsequente àquele a que se refere, a documentação 
mensal de receita e despesa, na forma dos §§ 1º e 2º  do art. 4º desta 
Resolução. 

Parágrafo único – Quando a documentação de que trata este 
artigo for encaminhada pelos Correios deverá ser postada até a data 
nele estabelecida, assegurada a entrega nas dependências da IRCE.

Art. 2º – Até o dia 20 do mês subsequente àquele a que se 
refere, a Câmara remeterá à Prefeitura cópia do balancete mensal, 
a fi m de que as movimentações orçamentária, a nível de elemento, e 
extraorçamentária venham integrar as contas do Poder Executivo.
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Art. 3º – Excepcionalmente, poderá o Presidente do TCM con-
ceder prazo suplementar - e improrrogável - àquele fi xado no caput 
do art. 1º desta Resolução de, no máximo, 15 (quinze) dias corridos, 
à vista de solicitação fundamentada por escrito e protocolada neste 
Tribunal antes do seu vencimento, não sendo conhecidos pedidos 
extemporâneos. 

Parágrafo único – O não encaminhamento da documentação 
prevista no art. 1º no prazo ali especifi cado ou naquele resultante da 
excepcionalidade prevista no caput deste artigo, quando facultada,  
implicará em imputação de multa ao gestor, fundamentada no inciso 
VIII do art. 71 da Lei Complementar nº 06/91.

Art. 4º – A documentação mensal de que trata o art. 1º deverá 
vir acompanhada de ofício fi rmado pelo Gestor, acondicionada em 
pasta apropriada, obedecendo sequencialmente a numeração de 
página.

§ 1º – A  Prefeitura encaminhará as seguintes peças:

 I – mensalmente:

 a) demonstrativo analítico de receita e despesa, expres-
sando a movimentação orçamentária e extraorçamentá-
ria que deverá demonstrar os créditos adicionais, anu-
lações de créditos e total da despesa autorizada, além 
da despesa orçada e efetivamente paga no mês e até o 
mês, a despesa empenhada no mês e até o mês, bem 
como a despesa empenhada e não paga, a nível de ele-
mento, gerado pelo Sistema Integrado de Gestão e Au-
ditoria - SIGA;

 b) demonstrativo das contas do razão analítico gerado pelo 
SIGA; 

                c) originais das guias de conhecimento e demais documen-
tos de receita, devidamente relacionados e numerados, 
inclusive os relativos a transferências de repasses esta-
duais e federais e de alienação de bens do patrimônio, 
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estes últimos acompanhados do processo licitatório e/
ou da autorização legislativa respectiva;

 d) cópia dos convênios e dos avisos de crédito. Quando 
envolver recursos municipais, deverá vir acompanhada 
da respectiva autorização legislativa;

 e) originais dos processos de pagamento, com identifi ca-
ção das fontes de recursos, acompanhados dos respec-
tivos processos licitatórios e contratos, quando pertinen-
tes. Tratando-se de subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito 
e Secretários Municipais, deverão ser encaminhadas as 
folhas de pagamento, em duas vias;

 f) relação de forma sequencial e crescente, contendo to-
dos os números de processos de pagamento, discrimi-
nados por grupos de despesas orçamentária e extraor-
çamentária, vinculando-os às notas de empenho, com 
histórico resumido e discriminando-se os respectivos 
credores, identifi cados por CNPJ ou CPF, e valores;

 g) cópias autênticas de leis e decretos referentes a créditos 
adicionais – suplementares, especiais e extraordinários, 
aí se incluindo os concernentes à Câmara Municipal e a 
administração indireta – e alterações do Quadro de De-
talhamento da Despesa – QDD. Caso haja abertura de 
créditos adicionais, utilizando-se recursos do excesso 
de arrecadação por fonte, o decreto deverá indicar para 
cada dotação a respectiva fonte de recurso;

 h) relação das contas bancárias mantidas pela Comuna, 
com seus respectivos números, acompanhada de origi-
nais dos extratos, inclusive daquelas contas considera-
das inativas, complementadas pelas conciliações ban-
cárias, devidamente assinadas pelo gestor, tesoureiro e 
contador;

  i) demonstrativo das aplicações fi nanceiras a qualquer tí-
tulo, acompanhado dos extratos bancários das respecti-
vas contas;
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  j) original dos comprovantes de transferência de recursos 
à Câmara;

 k) relação dos processos licitatórios, contendo o número, 
data, modalidade, objeto, licitante vencedor, bem como 
o número e data dos contratos deles decorrentes;

  l) relação dos bens móveis adquiridos no mês, constando 
número do empenho, número do processo de pagamen-
to, valor, credor e resumo descritivo, indicando-se, tam-
bém, aquelas despesas que, embora ainda não tenham 
sido efetivamente pagas, já foram liquidadas.     

 II – exclusivamente no mês de janeiro de cada ano:

 a) leis orçamentária e de diretrizes orçamentárias, com os 
anexos de metas e riscos fi scais, acompanhadas das 
respectivas comprovações de publicidade;

 b) programação fi nanceira e cronograma de execução 
mensal de desembolso acompanhadas das respectivas 
comprovações de publicidade;

                c) plano de contas analítico;

 d) receitas previstas desdobradas em metas bimestrais de 
arrecadação até 30 (trinta) dias após a publicação do 
orçamento.

         III – exclusivamente no mês de dezembro de cada ano:

 a) relação dos restos a pagar, discriminando-se os pro-
cessados e não processados do exercício, elencando-
os por número do empenho, dotação, fonte de recur-
so, valor e nome do credor, informando-se o número de 
inscrição no CNPJ ou CPF, fazendo-se constar a data 
do empenho, e, se processados, a data da liquidação, 
indicando-se, ainda, aquelas despesas, liquidadas ou 
não, que, por falta de disponibilidade fi nanceira, deixa-
ram de integrar os restos a pagar do exercício, gerada 
pelosistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA.
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          IV – no  mês  de  janeiro do  primeiro ano do mandato ou em 
caso de alteração:

 a) lei municipal relativa à concessão de diárias;

 b) lei que fi xa os subsídios dos agentes políticos.

       V – no mês de janeiro do 2º ano do mandato do Gestor: 

 a) plano plurianual, acompanhado de comprovação de 
publicidade. Nos exercícios  seguintes, apenas as leis 
aditivas, se  houver.

§ 2º – A Mesa da Câmara encaminhará as seguintes peças:

 I – mensalmente:

 a) demonstrativo analítico de receita e despesa, expres-
sando a movimentação orçamentária e extraorçamentá-
ria que deverá demonstrar os créditos adicionais, anu-
lações de créditos e total da despesa autorizada, além 
da despesa orçada e efetivamente paga no mês e até o 
mês, aquela empenhada no mês e até o mês, bem como 
a despesa empenhada e não paga, a nível de elemento, 
gerado pelo Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - 
SIGA;

 b) comprovante do repasse de recursos efetuado pela Pre-
feitura; 

 c) originais dos processos de pagamento acompanhados 
dos respectivos processos licitatórios e contratos, quan-
do pertinentes. Tratando-se de subsídios dos Vereado-
res, deverão ser encaminhadas, em duas vias, as folhas 
de pagamento;

 d)  relação de forma sequencial e crescente, contendo to-
dos os números de processos de pagamento, discrimi-
nados por grupos de despesas orçamentária e extraor-
çamentária, vinculando-os às notas de empenho, com 
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histórico resumido e indicando-se os respectivos credo-
res, identifi cados por CNPJ ou CPF, e valores;

 e) cópias autênticas de decretos executivos referentes a 
créditos adicionais – suplementares, especiais e extra-
ordinários – e originais dos atos legislativos de alteração 
do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD;

 f) relação das contas bancárias mantidas pela Câmara, 
com seus respectivos números, acompanhada de origi-
nais dos extratos, inclusive daquelas contas considera-
das inativas, complementadas pelas conciliações ban-
cárias, devidamente assinadas pelo gestor, tesoureiro e 
contador;

 g) comprovante de remessa do balancete mensal à Prefei-
tura;

 h) relação dos processos licitatórios, contendo o número. 
data, modalidade, objeto, licitante vencedor, bem como 
o número e data dos contratos deles decorrentes;

  i) relação dos bens móveis adquiridos no mês, constando 
número do empenho, número do processo de pagamen-
to, valor, credor e resumo descritivo, indicando-se, tam-
bém, aquelas despesas que, embora ainda não tenham 
sido efetivamente pagas, já foram liquidadas; 

 II – exclusivamente no mês de janeiro de cada ano:

 a) lei orçamentária anual.

 III – exclusivamente no mês de dezembro de cada ano:

 a) relação dos restos a pagar, discriminando-se os proces-
sados e não processados do exercício, elencando-os 
por número de empenho, a dotação, fonte de recursos, 
valor e nome do credor, informando-se o número de ins-
crição no CNPJ ou CPF, fazendo-se constar a data do 
empenho, e, se processados, a data da liquidação, indi-
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cando-se, ainda, aquelas despesas, liquidadas ou não, 
que, por falta de disponibilidade fi nanceira, deixaram de 
integrar os restos a pagar do exercício, gerada pelo Sis-
tema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA;

          IV – no  mês  de  janeiro  do  primeiro ano do mandato ou em 
caso de alteração:

 a) lei municipal relativa à concessão de diárias;

 b) lei que fi xa os subsídios dos agentes políticos.

§ 3º – Os processos de pagamento de que trata a alínea e do 
inciso I do parágrafo 1º e a alínea c do inciso I do parágrafo 2º deste 
artigo:

a) quando disserem respeito a despesa efetuada pela Prefeitura 
Municipal na função educação deverão ser elaborados separa-
damente, sempre distinguindo-se aqueles relativos ao ensino in-
fantil, fundamental e médio, se houver, observando-se que os pro-
cessos pertinentes ao pagamento de pessoal vinculado ao ensino 
fundamental discriminarão, necessariamente e com destaque, as 
despesas efetuadas com os profi ssionais do magistério daque-
las efetuadas com os demais servidores técnico-administrativos, 
identifi cando-se, na capa dos mesmos, aquelas realizadas com 
recursos do FUNDEB na manutenção e desenvolvimento da edu-
cação básica. De igual forma, os processos de pagamento perti-
nentes à função saúde, bem como os provenientes de fontes de 
recurso do Royalties/CFRM/CFRH e CIDE; 

b) tratando-se de processos de pagamentos atinentes a despesas 
com educação e saúde, deverá o gestor também remeter, no pra-
zo estabelecido no caput do art. 1º, as informações constantes 
das telas e quadros do Sistema de Informações de Gastos com 
Educação e Saúde – SIES, disponibilizado na Internet no endere-
ço www.tcm.ba.gov.br ;

c) quando relacionados a despesas com encargos sociais 
(GPS), deverão apresentar demonstrativo discriminando os 
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valores pertinentes aos servidores vinculados à saúde 
e aos ensinos infantil, fundamental e médio, se houver, 
distinguindo-se, no tocante ao ensino fundamental, os va-
lores relativos aos profi ssionais do magistério dos demais 
servidores técnico-administrativos;

d) quando referentes a despesa relacionada, a obras deve-
rão identifi car, no histórico, a destinação dos materiais ad-
quiridos e serviços contratados;

e) decorrentes de convênio deverão identifi car, no histórico, 
o nome da entidade conveniada, a data da celebração e o 
número do instrumento;

 f) deverão conter recibos assinados, identifi cando-se o 
nome por extenso, CPF e RG do responsável pelo recebi-
mento;

g) deverão identifi car o responsável pela liquidação da des-
pesa, citando nome, cargo  e cadastro.

§ 4º – Os demonstrativos de receita e despesa e das contas 
do razão analítico referentes ao     mês de dezembro deverão, 
necessariamente, ser apresentados em duas vias.

§ 5º – Todos os pagamentos deverão ser efetuados median-
te cheques nominativos,  ordem bancária ou transferência eletrô-
nica. 

Art. 5º – Recebida a documentação pela IRCE, esta a anali-
sará e elaborará relatório solicitando esclarecimentos sobre a do-
cumentação e atos praticados, que será encaminhado ao gestor, 
em diligência, mediante notifi cação.

§ 1º – Recebida a notifi cação, o gestor terá o prazo máximo 
e improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a contar do seu re-
cebimento, para responder à mesma, em documento elaborado 
em duas vias, fazendo-se juntar as peças que o notifi cado enten-
da necessárias, devidamente numeradas e rubricadas.
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§ 2º  –  Após análise da resposta à notifi cação, a IRCE cientifi cará 
o gestor das conclusões do exame efetuado, não sendo admitidas no-
vas manifestações quanto às mencionadas conclusões.

Art. 6º – Decorrido o prazo estabelecido no § 1º do artigo ante-
rior, não serão recebidas pela IRCE, ou por qualquer outra instância do 
TCM, respostas às diligências efetuadas via notifi cação, salvo quando 
autorizadas pelo Presidente.

CAPÍTULO II
Do Encaminhamento das Prestações de Contas

Anuais às Câmaras

Art. 7º –  As contas do Poder Executivo deverão ser enviadas à 
Câmara Municipal, mediante ofício fi rmado pelo Gestor, até 31 (trinta e 
um) de março do exercício seguinte, cabendo ao Presidente da Câmara 
juntar, no mesmo prazo, as do Poder Legislativo, para fi ns da disponibi-
lidade pública de que trata o art. 54 da Lei Complementar nº 06/91.

§ 1º – A Prefeitura encaminhará à sede deste TCM, até o dia 31 
(trinta e um) de março do exercício subsequente àquele a que se refe-
rem, independentemente do encaminhamento a que se obriga por força 
do disposto no caput deste artigo, cópias dos Anexos 2 e 12 a 17 da Lei 
Federal nº 4.320/64.

§ 2º – Para efeito da disponibilidade pública a que se refere este 
artigo, integrarão as contas do Poder Executivo as segundas vias dos 
documentos que constituem as prestações de contas das entidades da 
administração indireta municipal, na forma prevista nas resoluções que 
tratam da matéria.

 CAPÍTULO III
Do Encaminhamento ao Tribunal das Prestações e

Contas Anuais

Art. 8º – As prestações de contas anuais de que trata o art. 7º, 
acompanhadas de ofício fi rmado pelo gestor e acondicionada em pasta 
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apropriada, obedecendo seqüencialmente a numeração de página, 
serão encaminhadas ao TCM pelos Presidentes de Câmaras até, no 
máximo, o dia 15 de junho do exercício subsequente àquele a que se 
referem. 

Art. 9º –  A documentação anual encaminhada pela Prefeitura 
deverá conter:

 1 – demonstrativo da receita e despesa segundo as catego-
rias econômicas (Anexo I da Lei Federal nº 4.320/64, atu-
alizado pelo Adendo II à Portaria SOF nº 08/85);

 2 – resumo geral da receita (Anexo 02 da Lei Federal nº 
4.320/64, atualizado pelo Adendo II à Portaria SOF 
08/85);

 3 – natureza da despesa (Anexo 02 da Lei Federal nº 
4.320/64, atualizado pelo Adendo III à Portaria SOF 
08/85);

 4 – demonstrativo de programa de trabalho (Anexo 06 da Lei 
Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Adendo V à Portaria 
SOF 08/85);

 5 – demonstrativo de funções, programas e subprogra-
mas por projeto e atividade (Anexo 07 da Lei Federal 
nº 4.320/64, atualizado pelo Adendo VI à Portaria SOF 
08/85);

 6 – demonstrativo da despesa por funções, programas e 
subprogramas (Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64, 
atualizado pelo Adendo VII à Portaria SOF 08/85);

 7 – demonstrativo da despesa por órgão e funções (Anexo 
09 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Adendo 
VIII à Portaria SOF 08/85);

 8 – comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 
10 da Lei Federal nº 4.320/64);
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 9 – comparativo da receita orçada com a arrecadada, discri-
minando as rubricas por fonte  de recursos;

10 – comparativo da despesa autorizada com a realizada 
(Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64);

11 – balanço orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº 
4.320/64);

12 – balanço fi nanceiro (Anexo 13 da Lei Federal nº 
4.320/64);

13 – balanço patrimonial, incluindo-se os bens sob a respon-
sabilidade da Câmara Municipal respectiva e de entida-
des da administração indireta, se houver (Anexo 14 da 
Lei Federal nº 4.320/64);

14 – balanço patrimonial do exercício anterior (Anexo 14 da 
Lei Federal nº 4.320/64);

15 – demonstração das variações patrimoniais (Anexo 15 da 
Lei Federal nº 4.320/64);

16 – demonstração da dívida fundada interna (Anexo 16 da 
Lei Federal nº 4.320/64);

17 – demonstração da dívida fundada externa (Anexo 16 da 
Lei Federal nº 4.320/64);

18 – demonstração da dívida fl utuante (Anexo 17 da Lei Fede-
ral nº 4.320/64);

19 – inventário contendo os respectivos valores de bens do 
ativo permanente, indicando-se a sua alocação e núme-
ros dos respectivos tombamentos, acompanhado por 
certidão fi rmada pelo Prefeito, Secretário de Finanças 
e pelo Encarregado do Controle do Patrimônio, atestan-
do que todos os bens do município (ativo permanente) 
encontram-se registrados no livro tombo e submetidos a 
controle apropriado, estando, ainda, identifi cados por pla-
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quetas. O município com população superior a 200.000 
habitantes deverá manter o inventário, na sede da Pre-
feitura, à disposição do TCM, para as verifi cações que 
se fi zerem necessárias, sendo, entretanto, obrigatória a 
remessa da certidão;

20 – termo de conferência de caixa lavrado no último dia do 
mês de dezembro, por comissão designada pelo Prefeito;

21 – relação analítica dos elementos que compõem os pas-
sivos fi nanceiro e permanente. Tratando-se de restos a 
pagar não processados, deverão ser discriminados por 
elemento de despesa, especifi cando-se a natureza do 
bem ou do serviço);

22 – original ou cópia autenticada legível de extratos regis-
trando os saldos bancários do último dia útil do mês de 
dezembro, com as conciliações, complementadas pelos 
extratos do mês de janeiro do exercício subsequente;

23 – cópias de contratos de operações de créditos e consór-
cios celebrados no exercício, acompanhados dos respec-
tivos atos de autorização legislativa;

24 – cópia de relatório das atividades do Poder Executivo encami-
nhado à Câmara Municipal;

25 – relação analítica dos elementos que compõem o ativo reali-
zável;

26 – demonstrativo contendo o último lançamento da receita no 
livro caixa;

27 – demonstrativo contendo o último lançamento da despesa no 
livro caixa;

28 – demonstrativo contendo o último lançamento do livro diário;

29 – relação de valores e títulos da dívida ativa tributária e não tri-
butária, discriminados por contribuinte, corrigidos  e contendo, 
ainda, a última inscrição efetivada em controle próprio. Em 
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contando o município com população superior a 200.000 ha-
bitantes, dispensa-se o encaminhamento da relação, deven-
do entretanto ser apresentada certidão fi rmada pelo Prefeito 
e Secretário de Finanças atestando estarem tais valores 
devidamente registrados;

30 – relação dos restos a pagar, discriminando-se os proces-
sados e não processados do exercício, incluindo-se os 
porventura remanescentes de exercícios anteriores, elen-
cando-os por números de ordem e dos empenhos, a do-
tação, valor e nome do credor, informando-se o número 
de inscrição no CNPJ ou CPF, fazendo-se constar a data 
do contrato e do empenho e, se processados, a data da 
liquidação, indicando-se, ainda, aquelas despesas, liqui-
dadas ou não, que por falta de disponibilidade fi nanceira 
deixaram de integrar os restos a pagar do exercício;

31 – demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas ado-
tadas na forma do art. 13 da Lei Complementar nº 101/00;

32 – cópias das atas das audiências públicas realizadas até o fi -
nal de maio, setembro e fevereiro, conforme determina o § 4º 
do art. 9º da Lei Complementar nº 101/00;

33 – relatório fi rmado pelo prefeito acerca dos projetos e ativida-
des concluídos e em conclusão, com identifi cação da data 
de início, data de conclusão, quando couber, e percentual da 
realização física e fi nanceira;

34 – cópia do relatório do controle interno da Prefeitura, dirigido ao 
gestor, com um resumo das atividades do exercício, dando 
ênfase aos principais resultados;

35 –prestação de contas dos fundos especiais porventura exis-
tentes, na forma prevista em Resolução do TCM que trata da 
matéria;

36 – prestação de contas dos recursos repassados a entidades 
civis mediante convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento 
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congênere, conforme disciplina a resolução que trata da ma-
téria;

37 – processos de cancelamento de dívidas ativas  e passivas;

38 – processos de insubsistência ativa;

39 – processos de encampação, com apropriação do ativo e do 
passivo;

40 - comprovantes, por meio de certidões ou extratos emitidos pe-
los órgãos pertinentes, demonstrando os saldos das dívidas 
registradas no passivo permanente do balanço patrimonial 
do exercício.

Art. 10 – A documentação anual encaminhada pela Mesa da 
Câmara deverá conter:

 1 – inventário dos bens patrimoniais em 31 de dezembro, sob a 
sua responsabilidade;

 2 – termo de conferência de caixa lavrado por comissão designa-
da pelo Presidente;

 3 – cópia dos comprovantes do recolhimento do saldo do exercí-
cio (caixa e/ou banco) ao tesouro municipal, à exceção dos 
recursos fi nanceiros que se vinculem exclusivamente ao pa-
gamento de restos a pagar, bem como das consignações e 
retenções sob a responsabilidade da Câmara;

 4 – original ou cópia autenticada de extratos registrando os sal-
dos bancários no último dia útil do mês de dezembro, com 
as conciliações, complementados pelos extratos do mês de 
janeiro do ano subsequente;

 5 – relação dos restos a pagar, discriminando-se os processados 
e não processados do exercício, elencando-os por número 
dos empenhos, a dotação, fonte de recursos, valor e nome do 
credor, informando-se o número de inscrição no CNPJ ou CPF, 
fazendo-se constar a data do empenho e, se processados, a 
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data da liquidação, indicando-se, ainda, aquelas despesas, li-
quidadas ou não, que por falta de disponibilidade fi nanceira 
deixaram de integrar os restos a pagar do exercício, gerados 
pelo Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA;

 6 – em casos que redundem em insubsistência ativa, comprovan-
te das comunicações expedidas ao Poder Executivo para que 
este promova as necessárias consolidações nos demonstrati-
vos de resultado.

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Finais

Art. 11 – Ficam os gestores obrigados a apresentar ao TCM a de-
claração de seu patrimônio com os bens e valores dele integrantes até a 
data da sua investidura no mandato e ao fi m do mesmo. 

Art. 12 – Sempre que for criada entidade da administração indireta 
municipal ou fundo especial, a Prefeitura dará ciência ao TCM, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados dessa criação, encaminhando, ainda, 
juntamente com a comunicação, as leis, os atos e estatutos respectivos.

Parágrafo único – Em caso de extinção, a Prefeitura observará o 
mesmo prazo estabelecido no caput deste artigo para o encaminhamento 
dos atos e normas e demonstrar a incorporação do ativo e do passivo.

Art. 13 – A documentação de receita e despesa recolhida por 
prepostos do Tribunal, na hipótese de auditoria, não sanará a falha de-
corrente do descumprimento do prazo previsto no art. 1º desta Reso-
lução nem dará ao gestor quitação de sua responsabilidade, servindo 
apenas para os exames e confrontações necessários ao desempenho 
da fi scalização contábil, fi nanceira, orçamentária, operacional e patri-
monial, a cargo do Tribunal, nos estritos termos da Constituição e da 
lei.

Art. 14 – Até o dia 30 de março, impreterivelmente, deverão os 
gestores retirar das dependências da IRCE respectiva a documen-
tação de receita e despesa, sob pena de não observar o dispositivo 
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constitucional que reza sobre a disponibilidade pública das contas, 
regulamentado pelo parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar 
nº 6, de 06.12.91.

Art. 15 – A cópia do protocolo de recebimento da prestação de 
contas anual, emitido pela Câmara por ocasião da entrega de que trata o 
art. 7º, deverá ser encaminhada pelo gestor a este TCM.

Art. 16 – Os casos não previstos nesta Resolução serão resolvidos 
pelo Tribunal Pleno.

Art. 17 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se às contas anuais a partir daquelas referentes ao exercício 
de 2005.

Art. 18 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente 
a Resolução TCM nº 220/92.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNI-
CÍPIOS, em 9 de outubro de 2012

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira 
Presidente

Conselheiro Fernando Vita 
Vice-Presidente

Conselheiro Raimundo Moreira
Corregedor

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias                                                        

Francisco de Souza Andrade Netto 

       Conselheiro Paolo Marconi                            

Conselheiro Plínio Carneiro da Silva Filho
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RESOLUÇÃO Nº 1061/05
(alterada pelas Rs nº 1272/08, 1307/11 e  1.313/12)

Estabelece normas para a 
apresentação da documentação mensal 
de receita e despesa e da prestação 
de contas anual das Autarquias e 
Fundações de direito público da 
administração indireta municipal, 
revoga a Resolução nº 218/92, e dá 
outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no 
disposto no art. 91, inciso II, da Constituição do Estado da Bahia, e 
no art. 33, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar n.º 6, de 6 de dezembro 
de 1991,

R E S O L V E:

CAPÍTULO I
Da Documentação Mensal de Receita e Despesa

Art. 1º-  As Autarquias e Fundações de direito público instituídas 
pelo Município, regidas pela Lei Federal n.º 4.320/64, sujeitas à 
fi scalização fi nanceira e orçamentária deste Tribunal de Contas 
dos Municípios - TCM, remeterão as respectivas documentações 
mensais de receita e despesa à Inspetoria Regional – IRCE, a que 
estejam jurisdicionadas, até o último dia do mês subseqüente àquele 
a que se refere,  independentemente do seu  encaminhamento à 
Prefeitura respectiva.

 
Parágrafo único. Quando a documentação de que trata este 

artigo for encaminhada pelos Correios deverá ser postada até a 
data nele estabelecida, assegurada a entrega nas dependências da  
IRCE. 
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Art. 2º- Excepcionalmente, poderá o Presidente do TCM 
conceder prazo suplementar – e improrrogável – àquele fi xado no 
caput do art. 1º  desta Resolução de, no máximo, 15 (quinze) dias 
corridos, à vista de solicitação fundamentada por escrito, protocolada 
neste TCM, antes do seu vencimento, não sendo  conhecidos pedidos 
extemporâneos. 

Parágrafo único. O nã o encaminhamento da documentaç ã o 
prevista no art. 1o no prazo ali especifi cado, ou naquele resultante da 
excepcionalidade prevista no caput deste artigo, quando facultada, 
implicará  em imputaç ã o de multa ao gestor, fundamentada no inciso 
VIII do art.71 da Lei Complementar no 06/91. 

Art. 3º  A documentação mensal de que trata o art. 1º deverá 
estar acompanhada de ofício fi rmado pelo Gestor, acondicionada  
em pasta apropriada, obedecendo seqüencialmente a numeração 
de página, contendo as seguintes peças: 

I - mensalmente:

a) demonstrativo analí tico de receita e despesa, 
expressando a movimentaç ã o orç amentá ria e 
extraorç amentá ria, que deverá  demonstrar os 
cré ditos adicionais, anulaç õ es de cré dito e total 
da despesa autorizada, alé m da despesa orç ada 
e efetivamente paga no mê s e até  o mê s, a 
despesa empenhada no mê s e até  o mê s, bem 
como a despesa empenhada e nã o paga a ní vel 
de elemento, gerado pela Sistema Integrado de 
Gestã o e Auditoria – SIGA; 

b)  demonstrativo das contas do razã o analí tico gerado pelo 
SIGA;

c) documentos de receita, incluindo os decorrentes de 
transferências por parte da administração centralizada e 
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de alienação de bens do patrimônio, acompanhados dos 
processos licitatórios, com os respectivos julgamentos;

 d) cópias dos convênios, dos avisos de créditos e dos 
contratos de qualquer natureza assinados no mês;

 
e)      originais dos processos de pagamento, com identifi cação 

das fontes de    recursos, acompanhados dos respectivos 
processos licitatórios e contratos, quando pertinentes; 

f)  quadro demonstrativo de aplicação de recursos da 
entidade em contribuições, subvenções, auxílios, 
investimentos e inversões fi nanceiras, mencionando os 
atos de autorização;

  
g) cópias autênticas de decretos do Poder Executivo 

referentes a créditos adicionais e originais dos atos de 
alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa - 
QDD;

h)   cópias autênticas dos atos e deliberações que, 
emanados da administração superior da entidade, fi xem 
os vencimentos de sua diretoria;

i)  relação das contas bancárias mantidas pela entidade 
com seus respectivos números, acompanhada de 
originais dos extratos, inclusive daquelas contas 
consideradas inativas, complementadas  pelas 
conciliações bancárias, devidamente assinadas pelo 
Gestor, Gerente Administrativo Financeiro e Contador;

j)  demonstrativos das aplicações fi nanceiras a qualquer 
título, acompanhados  dos extratos bancários das 
respectivas contas;

 k)  originais dos processos licitatórios homologados e 
das dispensas e inexigibilidades ratifi cadas no mês, 
os quais deverão ser encaminhados com a relação 
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deles, gerada pelo SIGA, bem como os originais dos 
contratos deles decorrentes e a respectiva relação, 
também gerada pelo SIGA; 

l)  relação dos bens móveis adquiridos no mês, 
constando número do empenho, número do processo 
de pagamento, valor, credor e resumo descritivo, 
indicando-se, ainda, aquelas despesas que, embora 
não tenham sido pagas, já foram liquidadas.

2 - exclusivamente no mês de janeiro de cada ano:

 a) Lei  Orçamentária;
 
 b) Plano de Contas analítico;

3 - exclusivamente no mês de dezembro de cada ano:  

a) relaç ã o dos restos a pagar, discriminando-se os 
processados e nã o processados do exercí cio, 
elencando-os por nú mero do empenho, dotaç ã o, fonte 
de recursos, valor e nome do credor, informando-se 
o nú mero de inscriç ã o no CNPJ ou CPF, fazendo-se 
constar a data do empenho, e, se processados, a data 
da liquidaç ã o, indicando-se, ainda, aquelas despesas, 
liquidadas ou nã o, que, por falta de disponibilidade 
fi nanceira, deixaram de integrar os ‘restos a pagar’ do 
exercí cio, gerada pelo Sistema Integrado de Gestã o e 
Auditoria – SIGA; 

4 - no mês de janeiro do primeiro ano de gestão ou em caso 
de alteração do respectivo diploma: 

 a)  lei municipal  relativa à concessão de diárias.
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§ 1º Os processos de pagamento de que trata a alínea e do 
item 1 deste artigo deverão conter:

a)  quando referentes a despesa relacionada a obras, 
identifi cação, no histórico, da  destinação dos materiais 
adquiridos e serviços contratados;

b) quando decorrentes de convênio, identifi cação, no 
histórico, do nome da  entidade  conveniada, data da 
celebração e número do instrumento;

 
c)  recibos assinados, identifi cando-se o nome por extenso, 

CPF e RG do responsável pelo recebimento;

d)  identifi cação do responsável pela liquidação da despesa, 
citando nome, cargo e cadastro.

§ 2º - Todos os pagamentos deverão ser efetuadas mediante 
cheques nominativos, ordens bancárias ou transferências 
eletrônicas.

Art. 4º - Recebida a documentação pela IRCE, esta a 
analisará e elaborará relatório, solicitando esclarecimentos sobre 
a documentação e atos praticados, o qual será encaminhado ao 
Gestor, em diligência, mediante Notifi cação.

§ 1º - Recebida a Notifi cação, o Gestor terá o prazo máximo 
e improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a contar do seu 
recebimento,  para responder à mesma, em documento elaborado 
em duas vias, fazendo-se juntar as peças que o notifi cado entenda 
necessárias, devidamente numeradas e rubricadas.

§ 2º -  Após analise da resposta à Notifi cação, a IRCE cientifi cará 
o Gestor das conclusões do exame efetuado, não sendo admitidas 
novas manifestações quanto às mencionadas conclusões. 

Art. 5º -  Decorrido o prazo estabelecido no § 1º do artigo 
anterior, não serão recebidas pela IRCE, ou por qualquer outra 
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instância do TCM, respostas a diligências efetuadas via Notifi cação, 
salvo quando autorizadas pelo Presidente, em caráter excepcional.

CAPÍTULO II
Da  Prestação de Contas Anual

Art.  6º -  As Autarquias e Fundações de direito público 
instituídas e mantidas pelo Município encaminharão ao TCM, até 
31 (trinta e um) de março do exercício seguinte àquele a que se 
refere, suas prestações de contas anuais, mediante ofício fi rmado 
pelo Gestor.

Parágrafo único - As segundas vias dos documentos que 
constituem as prestações de contas das entidades referidas neste 
artigo comporão as contas do Poder Executivo e fi carão, juntamente 
com estas, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e 
apreciação, na Secretaria da Câmara Municipal respectiva.

Art. 7º -  A prestação de contas anual de que trata o art. 6º 
deverá vir acompanhada de ofício fi rmado pelo Gestor, acondicionada 
em pasta apropriada, obedecendo seqüencialmente a numeração de 
página, devendo conter as seguintes peças:

1. resumo geral da receita (Anexo 02 da Lei Federal nº 
4.320/64, atualizado pelo Adendo II à Portaria SOF 
08/85);

2.  natureza da despesa (Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64, 
atualizado pelo Adendo III à Portaria SOF 08/85);

3.  demonstrativo de programa de trabalho (Anexo 06 da Lei 
Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Adendo V à Portaria 
SOF 08/85);

4.  demonstrativo de funções, programas e subprogramas 
por projeto e atividade (Anexo 07 da Lei Federal nº 
4.320/64, atualizado pelo Adendo VI à Portaria SOF 
08/85);
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5.  demonstrativo da despesa por funções, programas e 
subprogramas (Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64, 
atualizado pelo Adendo VI à Portaria SOF 08/85);

6.  demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 
09 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Adendo 
VIII à Portaria SOF 08/85);

7. comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 
10 da Lei Federal nº 4.320/64);

8. comparativo da despesa autorizada com a realizada 
(Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64):

9.  balanço orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº 
4.320/64);

10. balanço fi nanceiro (Anexo 13 da Lei Federal nº 
4.320/64)

11. balanço patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº 
4.320/64);

12. balanço patrimonial do exercício anterior (Anexo 14 da 
Lei Federal nº 4.320/64); 

13. demonstração das variações patrimoniais (Anexo 15 da 
Lei Federal nº 4.320/64);

14. demonstração da dívida fundada interna (Anexo 16 da 
Lei Federal nº 4.320/64);

15. demonstrativo da dívida fundada externa (Anexo 16 da 
Lei Federal nº 4.320/64);

16. demonstração da dívida fl utuante (Anexo 17 da Lei 
Federal nº 4.320/64);
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17. inventá rio com os respectivos valores de bens do ativo 
permanente, indicando- se a sua alocaç ã o e nú meros 
dos respectivos tombamentos, acompanhado por 
certidã o fi rmada pelo Gestor, Gerente Administrativo 
Financeiro e pelo Encarregado do Controle do 
Patrimô nio, atestando que todos os bens da 
entidade encontram-se registrados no Livro Tombo 
e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, 
identifi cados por plaquetas. 

18. relação analítica dos elementos que compõem o ativo 
realizável;

19. relação analítica dos elementos que compõem os 
passivos fi nanceiro e permanente. Tratando-se 
de restos a pagar não processados deverão ser 
discriminados por elemento de despesa, especifi cando 
a natureza do bem ou serviço;

20. termo de conferência de Caixa lavrado no último dia 
útil do mês de dezembro, por Comissão designada 
pelo Gestor;

21. original ou cópia autenticada legível de extratos 
registrando os saldos bancários do último dia 
útil do mês de dezembro, com as conciliações 
complementadas pelos extratos do mês de janeiro do 
exercício subseqüente;

22. comprovantes bancários de valores de receita 
transferidos à entidade pela Prefeitura ou outro órgão 
municipal, estadual ou federal;

23.  cópias de contratos de operações de créditos, 
convênios e consórcios celebrados no exercício, 
acompanhados dos respectivos atos de autorização 
legislativa;
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24.  cópia do relatório de atividades da entidade encaminhado 
ao Prefeito;

25. relaç ã o dos restos a pagar, discriminando-se os 
processados e nã o processados do exercí cio, 
elencando-os por nú mero do empenho, dotaç ã o, fonte 
de recursos, valor e nome do credor, informando-se 
o nú mero de inscriç ã o no CNPJ ou CPF, fazendo-se 
constar a data do empenho e, se processados, a data 
da liquidaç ã o, indicando-se, ainda, aquelas despesas, 
liquidadas ou nã o, que por falta de disponibilidade 
fi nanceira deixaram de integrar os restos a pagar do 
exercí cio, gerada pelo Sistema Integrado de Gestã o e 
Auditoria – SIGA; 

26. cópia do relatório do controle interno dirigido ao Gestor, 
com um resumo das atividades do exercício, dando 
ênfase aos principais resultados;

27. prestação de contas dos recursos repassados a 
entidades civis mediante convênio, acordo, ajuste ou 
outro instrumento congênere, conforme disciplinado em 
Resolução  deste Tribunal; 

28. avaliação atuarial das entidades de Previdência;

29. processos de cancelamento de dívidas ativas e 
passivas;

30. processos de insubsistência ativa;

31. processos de encampação, com apropriação do ativo e 
do passivo;

32. prestações de contas dos Fundos Especiais porventura 
existentes, na forma prevista em Resolução deste 
Tribunal. 
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CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

.
Art. 8º - Ficam os Gestores obrigados a apresentar ao TCM a 

declaração de seu patrimônio, com os bens e valores dele integrantes 
atualizados até a data da sua investidura no cargo, e ao fi nal da 
gestão.

Art. 9º - Cópia das deliberações emitidas em julgamento de 
contas de entidades descentralizadas deverá ser obrigatoriamente 
anexada ao processo de contas da Prefeitura correspondente.

Art. 10 - A Presidência do TCM poderá determinar que o 
exame e a análise da documentação mensal de receita e despesa 
das Autarquias e Fundações sejam efetivados nas sedes dessas 
entidades.

Art. 11 -  A documentação de receita e despesa recolhida 
por prepostos do TCM, na hipótese de realização de auditoria, não 
sanará a falha decorrente do descumprimento do prazo previsto 
no art. 1º desta Resolução, nem dará ao Gestor quitação de sua 
responsabilidade, servindo apenas para os exames e confrontações 
necessários ao desempenho da fi scalização contábil, fi nanceira, 
orçamentária, operacional e patrimonial a cargo do Tribunal, nos 
estritos termos da Constituição e da lei.

Art. 12 -  Até o dia 30 de março, impreterivelmente, deverão 
os Gestores retirar das dependências da IRCE respectiva a 
documentação de receita e despesa, sob pena de inobservância do 
dispositivo constitucional que reza sobre a disponibilidade pública 
das contas, regulamentado pelo parágrafo único do art. 54 da Lei 
Complementar nº 6/91.

Art. 13 -  Os casos não previstos nesta Resolução serão 
decididos pelo Tribunal Pleno.

Art. 14 -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente a Resolução TCM nº 218/92 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em  09 de outubro de 2012.

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira 
Presidente

Conselheiro Fernando Vita 
Vice-Presidente              

Conselheiro Raimundo Moreira              
Corregedor 

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias                                                     
 Francisco de Souza Andrade Netto 

       Conselheiro Paolo Marconi                           
Conselheiro Plínio Carneiro da Silva Filho



85

RESOLUÇÃO Nº 1062/05
(alterada pela Rs nº 1272/08, 1307/11 e 1.314/12)

Estabelece normas para a 
apresentacã o da documentacã o 
mensal de receita e despesa e da 
prestacã o de contas anual de Socie-
dades de Economia Mista, Empre-
sas Pú blicas e outras entidades da 
administracã o indireta municipal que 
sejam regidas pelas Leis Federais 
n.o 6.404/76 e no 11.638/07, revoga 
a Resolucã o TCM no 219/92, e dá  ou-
tras providencias. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento 
no disposto no art. 91, inciso II, da Constituição do Estado da 
Bahia, e no art. 33, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar n.º 6, de 6 de 
dezembro de 1991,

R E S O L V E:

CAPÍTULO I
Da Documentação Mensal  

Art. 1º - As entidades da administraç ã o indireta municipal, 
regidas pelas Leis Federais n.o 6.404/76 e no 11.638/07, sujeitas 
à  fi scalizaç ã o fi nanceira, patrimonial, operacional e orç amentá ria 
do Tribunal de Contas dos Municí pios - TCM, remeterã o, mensal-
mente, à  Inspetoria Regional – IRCE, a que estejam jurisdiciona-
das, independentemente do encaminhamento de documentaç ã o à  
Prefeitura respectiva, até  o ú ltimo dia do mê s subsequente à quele 
a que se refere, os documentos abaixo relacionados: 

 
 I - mensalmente:
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a) demonstrativo das contas do razã o analí tico para todas 
as contas patrimoniais e de resultado, contemplando a 
movimentaç ã o a dé bito e cré dito e os saldos anterior 
e atual, assinado pelo Gestor e pelo Contador, gerado 
pelo Sistema Integrado de Gestã o e Auditoria - SIGA ; 

b)  toda a documentação de caixa e extra-caixa, devida-
mente numerada, codifi cada e rubricada, observando-
se que os recibos dos pagamentos efetuados deverão 
identifi car, por extenso, o nome do responsável pelo re-
cebimento, CPF e RG;

c)  originais dos processos de licitaç õ es pú blicas homolo-
gadas no mê s, inclusive aqueles atinentes a dispensa e 
inexigibilidade, que deverã o estar compostos pelos pro-
cessos administrativos que os motivaram e respectivos 
contratos, se for o caso, comprovando-se a publicidade 
conferida aos atos; 

d)   processos de pagamento dos empregados da entidade, 
acompanhados das RE’s do GFIP (FGTS), sendo  que 
aqueles concernentes à remuneração da diretoria de-
verão ser apresentadas em duas vias;

e) originais ou cópias autenticadas dos atos e deliberações 
que, emanados da administração superior da entidade, 
fi xem os vencimentos de sua diretoria;

f)   extratos bancários acompanhados das respectivas con-
ciliações;

 
g)  quadros  demonstrativos  de  aplicações  fi nanceiras  

a  qualquer  título, acompanhados dos extratos bancá-
rios;

h)  apresentação do comprovante de entrega da DCTF, 
RAIS, DIRF e de outras exigências legais, quando fo-
rem devidas no mês;
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i) relacã o dos processos licitató rios homologados no mê s, 
contendo nú mero, data, modalidade, objeto, valor e 
licitante vencedor, bem como o nú mero e a data dos 
contratos deles decorrentes, gerada pelo Sistema In-
tegrado de Gestã o e Auditoria – SIGA; 

j)  relacã o resumida de todos os pagamentos efetuados, 
citando-se credor, data e valor, gerada pelo Sistema 
Integrado de Gestã o e Auditoria – SIGA. 

II - no mês de janeiro do primeiro ano da gestão ou em caso 
de alteração do respectivo diploma:

a)  plano de contas, evidenciando a função e funciona-
mento das contas;

b)  regulamentação relativa à concessão de diárias e 
instituição de fundo fi xo de caixa.

Art. 2º-  A documentação encaminhada pelos Correios de-
verá ser postada até a data estabelecida no art. 1º desta Resolu-
ção, assegurada a entrega nas dependências da IRCE;

Art. 3º-  Excepcionalmente, poderá o Presidente do TCM 
conceder prazo suplementar - e improrrogável – àquele fi xado no 
caput do art. 1º desta Resolução de, no máximo, 15 (quinze) dias 
corridos, à vista de solicitação fundamentada por escrito, protoco-
lada neste TCM, antes do seu vencimento, não sendo conhecidos 
pedidos extemporâneos.

Pará grafo ú nico - O nã o encaminhamento da documentaç ã o 
prevista no art. 1o no prazo ali especifi cado ou naquele resultante 
da excepcionalidade prevista no caput deste artigo, quando facul-
tada, implicará  em imputacã o de multa ao gestor, fundamentada 
no inciso VIII do art. 71 da Lei Complementar no 06/91. 
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Art. 4º - Recebida a documentação pela IRCE, esta a analisará 
e elaborará relatório solicitando esclarecimentos sobre a documen-
tação e atos praticados, os quais serão encaminhados ao Gestor, 
em diligência, mediante Notifi cação. 

§ 1º- Recebida a Notifi cação, o Gestor terá o prazo máximo e im-
prorrogável de 15 (quinze) dias corridos, a contar do seu recebimento,  
para responder à mesma, em documento elaborado em duas vias, fazen-
do juntar as peças que o notifi cado entender necessárias, devidamente 
numeradas e rubricadas.

§ 2º - Após a análise da resposta à Notifi cação, a IRCE cientifi cará 
o Gestor das conclusões do exame efetuado, não sendo admitidas novas 
manifestações quanto às mencionadas conclusões.

  
Art. 5º- Decorrido o prazo estabelecido no § 1º do artigo anterior, 

não serão recebidas pela IRCE, ou por qualquer outra instância do TCM, 
respostas às diligências efetuadas via Notifi cação, salvo quando autori-
zadas pelo Presidente, em caráter excepcional.

CAPÍTULO II
Da Prestação de Contas Anual

Art. 6º -  As Sociedades de Economia Mista, Empresas Pú blicas 
e demais entidades da administraç ã o indireta municipal, regidas pe-
las Leis Federais no 6.404/76 e 11.638/07, encaminharã o ao TCM , 
até  31 (trinta e um) de març o do exercí cio seguinte à quele a que se 
refere, suas prestaç õ es de contas anuais. 

§ 1º - As Demonstrações Financeiras serão encaminhadas no 
original e devem estar assinadas pelo Gestor e pelo profi ssional  en-
carregado da contabilidade.

§ 2º - As segundas vias dos documentos que constituem as 
prestações de contas das entidades referidas neste artigo comporão 
as contas do Poder Executivo e fi carão, juntamente com estas, à 
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disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, na 
Secretaria da Câmara Municipal respectiva. 

Art. 7º -  A prestação de contas anual de que trata o art. 6º 
deverá vir acompanhada de ofício fi rmado pelo Gestor, acondi-
cionada em pasta apropriada, obedecendo, seqüencialmente, a 
numeração de páginas, contendo as seguintes peças:  

a)  demonstrações fi nanceiras do exercício anterior 
e em exame, conforme art. 176, da Lei Federal n.º 
6.404/76;

b)  termo de conferência de caixa e/ou fundo fi xo lavrado 
no último dia útil do exercício, por comissão designada 
pelo Gestor;

c) extratos bancários do mês de dezembro, acompanha-
dos das respectivas conciliações e dos extratos do 
mês de janeiro do ano subseqüente;

d)  relatório de atividades da entidade encaminhado ao 
Prefeito;

e)  cópia autenticada das duas últimas folhas do Livro Di-
ário, devidamente assinadas pelo Gestor e Contador;

f)  parecer de auditor independente (pessoa física ou ju-
rídica) sobre as demonstrações fi nanceiras referentes 
ao exercício em exame, se houver.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 8º - A Presidência do Tribunal poderá determinar que o 
exame e a análise da documentação mensal de receita e despesa 
das entidades da administração indireta municipal referidas nesta 
Resolução sejam efetivadas nas sedes das mesmas.
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Art. 9º -  Ficam os Gestores obrigados a apresentar ao TCM 
a declaração de seu patrimônio com os bens e valores dele inte-
grantes até a data da sua investidura no cargo e ao fi nal da gestão.  

Art. 10 -  Cópias das Deliberações emitidas em julgamento das 
contas de entidades descentralizadas deverão ser obrigatoriamente 
anexadas aos processos de contas das Prefeituras corresponden-
tes. 

Art. 11 - A documentação de receita e despesa recolhida por 
prepostos do Tribunal, na hipótese de realização de auditoria, não sa-
nará a falha decorrente do descumprimento do prazo previsto no art. 
1º desta Resolução nem dará ao Gestor quitação de sua responsa-
bilidade, servindo apenas para os exames e confrontações necessá-
rias ao desempenho da fi scalização contábil, fi nanceira, orçamentá-
ria, operacional e patrimonial a cargo do TCM, nos estritos termos da 
Constituição e da lei.

Art. 12 - Todos os pagamentos deverão ser efetuados mediante 
cheques nominativos, ordem bancária ou transferência eletrônica. 

Art. 13 - Até o dia 30 de março, impreterivelmente, deverá o 
Gestor retirar das dependências da IRCE respectiva, a documenta-
ção de receita e despesa, sob pena de não observar o dispositivo 
constitucional que reza sobre a disponibilidade pública das contas, 
regulamentado pelo parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar 
n.º 006/91, estando sujeito as sanções previstas em lei.

Art. 14 - Deverão os dirigentes das entidades descentralizadas mu-
nicipais objeto desta Resolução elaborar seus relatórios gerenciais em 
tempo hábil, para que os Prefeitos promovam a consolidação das contas 
municipais, em atendimento à Lei Complementar nº 101/00.

Art. 15 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art.  16 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 
Resolução TCM nº 219/92.
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SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS,  em 09 de outubro de 2012.

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira 
Presidente

Conselheiro Fernando Vita 
Vice-Presidente             

Conselheiro Raimundo Moreira              
Corregedor 

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias                                                         

Francisco de Souza Andrade Netto 

       Conselheiro Paolo Marconi                                            

Conselheiro Plínio Carneiro da Silva Filho
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RESOLUÇÃO Nº 1065/05

Dispõe sobre a remessa obrigatória, 
por meio eletrônico, ao Tribunal de Con-
tas dos Municípios, de dados atinentes 
ao controle da gestão fi scal instituído 
pela Lei Complementar nº 101/00, bem 
como, por via documental, dos Relató-
rios a que se refere, e dá outras provi-
dências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no art. 1º, XXV, da 
Lei Complementar nº 6, de 06.12.91 – a Lei Orgânica do TCM – ,  e 
no art. 4º, IX, da Resolução TCM nº 627/02 – o Regimento Interno 
da Corte,

RESOLVE

CAPÍTULO I
Da Remessa por Meio Eletrônico

Seção I
Dos Dados a Serem Remetidos por Meio Eletrônico

 
Art. 1º – Os Prefeitos remeterão, obrigatoriamente por meio 

eletrônico, ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, até as da-
tas fi xadas nos Anexos I e II desta Resolução, conforme o caso, 
demonstrativos contendo os dados dos Relatórios de Gestão Fiscal 
e Resumido da Execução Orçamentária, de que trata a Lei Comple-
mentar nº 101/00.

Art. 2º  – Serão encaminhados ao TCM, ainda por meio eletrô-
nico, até o dia 5 (cinco) do segundo mês subseqüente ao encerra-
mento do bimestre, o demonstrativo da receita e despesa do mês do 
encerramento do referido bimestre.
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Art. 3º – Os titulares do Poder Legislativo Municipal remeterão, 
obrigatoriamente, por meio eletrônico, ao TCM os demonstrativos 
contendo os dados do Relatório de Gestão Fiscal, além das des-
pesas com o Poder Legislativo, até as datas fi xadas no Anexo III 
desta Resolução.

Seção II
Dos Prazos para o Encaminhamento dos Dados

Art. 4º – Os prazos para o encaminhamento eletrônico dos 
demonstrativos contendo os dados referidos na seção anterior 
são aqueles consignados nos Anexos I, II e III, desta Resolução.

Seção III
Da Forma de Encaminhamento dos Dados

por Meio Eletrônico

Art. 5º – O TCM disponibilizará, pela Internet (www. tcm.
ba.gov.br), durante os 15 (quinze) dias que precederem os prazos 
fi nais de remessa estabelecidos nos Anexos desta norma, as telas 
e quadros relativos aos dados de que trata este artigo, bem como 
as instruções para o seu preenchimento e encaminhamento. 

Parágrafo único – O TCM reserva-se no direito de solicitar, 
a qualquer tempo, a remessa de outros dados que se fi zerem ne-
cessários para verifi cação do cumprimento da Lei Complementar 
nº 101/00.

CAPÍTULO II
Dos Relatórios a Serem Encaminhados por via Documental

Art. 6º – O Poder Executivo municipal encaminhará ao TCM, 
por via documental, o Relatório Resumido da Execução Orçamen-
tária e respectivos demonstrativos com comprovação de sua di-
vulgação até o dia 5 (cinco) do segundo mês subseqüente ao 
encerramento do bimestre.
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Parágrafo único – Os municípios com população inferior a 
50.000 (cinqüenta mil) habitantes, que optarem formalmente pela 
divulgação semestral dos demonstrativos a que se refere o art. 53 
da Lei Complementar nº 101/00, encaminharão o comprovante da 
divulgação referida até o dia 5 (cinco) do segundo mês subseqüente 
ao encerramento do semestre.

Art. 7º – O Relatório de Gestão Fiscal, acompanhado dos de-
monstrativos, será encaminhado, com o comprovante de sua divul-
gação, até o dia 5 (cinco) do segundo mês subseqüente ao encer-
ramento do quadrimestre, observado o quanto disposto no art. 63, § 
2º, da Lei Complementar nº 101/00.

Parágrafo único – Os municípios com população inferior a 
50.000 (cinqüenta mil) habitantes, que optarem formalmente pela 
divulgação semestral do Relatório de Gestão Fiscal, encaminharão 
o comprovante da divulgação até o dia 5 (cinco) do segundo mês 
subseqüente ao encerramento do semestre.

Art. 8º – O Relatório Resumido da Execução Orçamentária, 
o Relatório de Gestão Fiscal, e respectivos demonstrativos, serão 
elaborados conforme modelos padronizados pelo Conselho Nacio-
nal de Gestão Fiscal, ou, à falta destes, pelo órgão central de con-
tabilidade da União, de acordo com o teor do art. 50, § 2º, da Lei 
Complementar nº 101/00.  

Art. 9º – A divulgação de que tratam os arts. 6º e 7º, e seus 
respectivos parágrafos únicos, além da Internet, somente poderá ser 
efetivada através de:
 I – jornal de circulação nacional;
 II – jornal de circulação estadual; 
 III – jornal de circulação regional;
 IV – jornal de circulação municipal;
 V – Diário Ofi cial do União;
 VI – Diário Ofi cial do Estado;
 VII – Diário Ofi cial do Município;
 VIII – Diário Ofi cial dos Municípios (suplemento do DOE).
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CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 10 – A inobservância de qualquer dispositivo desta Reso-
lução, bem como a prestação de informações incorretas ou incom-
pletas, poderá ensejar não só a rejeição das contas como, também, 
a aplicação de multa prevista no art. 71 da Lei Complementar nº 
6/91, a Lei Orgânica do TCM.

Art. 11 – Ficará sujeito à multa de 30% (trinta por cento) de 
seus vencimentos anuais, prevista no art. 5º, § 1º, da Lei Federal 
nº.10.028, de 19 de outubro de 2000, o responsável que deixar de di-
vulgar ou de enviar o relatório de Gestão Fiscal nos prazos previstos 
no art. 55, § 2º, da Lei Complementar nº 101/00, bem como aquele 
que não  o encaminhar ao TCM, por meio documental, quando ex-
pressamente solicitado.

Art. 12 – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Art. 13 – Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente as Resoluções TCM nº 460/00 e 789/03.

          SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS, em 18 de maio de 2005.

Conselheiro Raimundo Moreira
Presidente

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira 
Vice-Presidente

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias                     
Conselheiro Paolo Marconi
Conselheiro Fernando Vita                                 
Conselheiro Otto Alencar
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ANEXO I
PRAZO REMESSA DADOS – INFORMAÇÕES PELO

PODER EXECUTIVO – MUNICÍPIOS POPULAÇÃO SUPERIOR.
50 MIL HABITANTES  E ABAIXO DE 50 MIL QUE NÃO OPTARAM PELA 

SEMESTRALIDADE 

Prazo para 
remessa Dados e informações relativos aos demonstrativos Previsão 

na LRF

05/FEV

1 – Relatório  de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre do exercício
anterior

Arts. 54 
e 55

2 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º 
Bimestre do exercício anterior Art. 52

3 – Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do último bimestre do exercício anterior

Art. 53 e 
§ 1º

4 – Demonstrativo do cronograma de execução mensal de
desembolso Art. 8º

5 – Demonstrativo das receitas previstas no orçamento em metas 
bimestrais de arrecadação Art. 13

05/ABR

1 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 1º 
bimestre Art. 52

2 – Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do 1º Bimestre Art. 53

05/JUN
1 – Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre Arts. 54 

e 55
2 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 2º Bimestre Art. 52

05/AGO
1 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 3º Bimestre Art. 52
2 – Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do 3º Bimestre Art. 53

05/OUT

1 – Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre Arts. 54 
e 55

2 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 4º Bimestre Art. 52
3 – Demonstrativos que acompanham o Relatório resumido da
Execução Orçamentária do 4º Bimestre Art. 53

05/DEZ
1 – Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 5º Bimestre Art. 52
2 – Demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do 5º Bimestre Art. 53
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ANEXO II
PRAZO REMESSA DADOS – INFORMAÇÕES PELO PODER 

EXECUTIVO – MUNICÍPIOS POPULAÇÃO INF. 50 MIL HAB. OPTANTES 
DIVULGAÇÃO SEMESTRAL ART. 63 Lei 101/2000.

Prazo para 
remessa Dados e informações relativos aos demonstrativos Previsão na 

LRF

05/FEV

1 – Relatório da Gestão Fiscal do 2º Semestre do exercício 
anterior

Arts. 54 
e 55

2 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 2º 
Semestre do exercício anterior Art. 52

3  – Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária do 2º Semestre do exercício anterior

Art. 53 
e §1º

4 – Demonstrativo do cronograma de execução mensal de
desembolso Art. 8º

5 – Demonstrativo do desdobramento das receitas previstas no
 orçamento em metas bimestrais de arrecadação Art.13

05/ABR 1 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 
1º Bimestre Art. 52

05/JUN 1 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 2º 
Bimestre Art. 52

05/AGO

1 – Relatório de Gestão Fiscal do 1º Semestre Arts. 54 
e 55

2 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 3º
Bimestre Art. 52

3 – Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária do 1º Semestre

Art. 53 e 
§ 1º

05/OUT 1 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 4º
Bimestre Art. 52

05/DEZ 1 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 5º
Bimestre Art. 52

ANEXO III
PRAZOS PARA REMESSA DE DADOS E INFORMAÇÕES PELO

PODER LEGISLATIVO DOS MUNICÍPIOS

Prazos para
remessa Dados e informações relativos aos demonstrativos Previsão 

na LRF

05/FEV 1 – Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre do exercício 
anterior

Arts. 54 e 
55

05/JUN 1 – Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre Arts.54 e 55
05/OUT 1 – Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre Arts.54 e 55
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RESOLUÇÃO Nº 1120/05

Dispõe a sobre a criação, a implemen-
tação e a manutenção de Sistemas de 
Controle Interno nos Poderes Executi-
vo e Legislativo municipais, e dá outras 
providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento nos arts. 
74, I a IV, § 1º, e 75, da CRFB; art.54, parágrafo único, da Lei Com-
plementar nº 101/00; art. 90, I a IV, e seu parágrafo único, da CEB; 
arts. 1º, XXII e XXV, 77, I a IV, 78, I e II, e 79, da Lei Complementar 
nº 6, de 06.12.91, a Lei  Orgânica do TCM, e considerando que:

a) cabe ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 
Bahia orientar os municípios quanto a problemas legais, 
fi nanceiros, orçamentários ou outros que digam respeito a 
suas funções; 

b) a implantação e a manutenção, de forma integrada, pelos 
Poderes Executivo e Legislativo municipais, de Sistemas de 
Controle Interno Municipais constituem obrigação constitu-
cional a ser adimplida pela Administração Pública Municipal, 
de acordo com o prescrito no art. 74, I a IV, da CRFB, cum-
prindo, dentre outras funções ali estabelecidas,  a de apoiar 
a atribuição de auxílio ao controle externo conferida a este 
Tribunal pelo art. 91, I a XVI, da CEB;

c) cabe aos Sistemas de Controle Interno Municipais, junta-
mente com o controle externo exercido por este Tribunal, 
auxiliarem a respectiva Câmara Municipal na fi scalização do 
cumprimento das normas da Lei Complementar nº 101/00 
– a Lei de Responsabilidade Fiscal;

d) a existência e a manutenção de Sistemas de Controle Inter-
no Municipais constituem peças fundamentais para a reali-
zação de gestões responsáveis e transparentes.
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RESOLVE

CAPÍTULO I
Do Sistema de Controle Interno Municipal

Seção I
Da Obrigatoriedade de sua Implantação e Manutenção

Art. 1º – Os Poderes Executivo e Legislativo municipais im-
plantarão e manterão, de forma integrada, Sistemas de Controle In-
terno Municipais, de conformidade com o mandamento contido no 
art. 74, I a IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, e 
no art. 90, I a IV e respectivo parágrafo único, da Constituição do 
Estado da Bahia.

Seção II
Do Conceito e das Garantias

Art. 2º – Entende-se por Sistema de Controle Interno Muni-
cipal o conjunto de normas, regras, princípios, planos, métodos e 
procedimentos que, coordenados entre si, têm por objetivo efetivar 
a avaliação da gestão pública e o acompanhamento dos programas 
e políticas públicas bem como, evidenciando sua legalidade e razo-
abilidade, avaliar os seus resultados no que concerne à economia, 
efi ciência e efi cácia da gestão orçamentária, fi nanceira, patrimonial 
e operacional dos órgãos e entidades municipais.

Art. 3º – A manutenção de Sistemas de Controle Interno Munici-
pais confere aos Gestores a garantia de que se vejam cumpridas: 

 I – a promoção de operações metódicas, regulares e repeti-
das que visem aferir, no processo de produção de bens 
e/ou serviços pelo município, a estrita observância aos 
princípios constitucionais da legalidade, publicidade, razo-
abilidade, economicidade e efi ciência;

 II – a preservação dos recursos públicos municipais, buscando 
defendê-los e eximi-los de  prejuízos advindos de desvios, 
desperdícios, abusos, erros, fraudes ou irregularidades;
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 III – a promoção e o respeito a leis e regulamentações, bem como 
a normas e diretrizes emanadas do próprio órgão ou entida-
de, desde que não confl item com a legislação em vigor; e

 IV – a elaboração e a manutenção de dados fi nanceiros e de ges-
tão confi áveis, apresentando-os correta e ordenadamente, 
quando solicitados pelo Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 4º – As atividades inerentes ao controle interno serão 
exercidas em todos os níveis hierárquicos dos  Poderes Executivo 
e Legislativo municipais, bem como das entidades da administra-
ção indireta do município, por servidores municipais, ocupantes de 
cargos públicos do quadro permanente do órgão ou entidade, não 
sendo passíveis de delegação por se tratar de atividades próprias 
do Município.

Seção III
Do Suporte Institucional do Sistema de Controle Interno

Art. 5º – As atividades dos Sistemas de Controle Interno Muni-
cipais serão atribuídas a   unidades específi cas – os Órgãos Centrais 
do Sistema – que, criadas por lei municipal, possuam estruturas con-
dizentes com o porte e a complexidade do respectivo Poder, fi cando 
diretamente subordinada ao Prefeito ou Presidente de Câmara, confor-
me o caso, vedada a subordinação hierárquica a outro qualquer órgão/
unidade da estrutura dos Poderes ou da entidade.

Parágrafo único – O Sistema de Controle Interno do Poder Exe-
cutivo terá como órgãos setoriais a Contabilidade, as Supervisões e 
Diretorias das Secretarias Municipais e os órgãos das entidades da ad-
ministração indireta, os quais se reportarão ao Órgão Central no que 
concerne à prestação de informações referentes a suas atividades.

Art. 6º – O Sistema de Controle Interno Municipal não poderá ser 
alocado a unidade a criar ou já existente na estrutura do órgão muni-
cipal que seja, ou venha a ser,  responsável por outro qualquer tipo de 
atividade que não a de controle interno.   
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Art. 7º – É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese, a ter-
ceirização da implantação e manutenção do Sistema de Controle In-
terno Municipal, cujo exercício é de exclusiva competência do órgão 
que o instituiu.

Art. 8º – À unidade responsável pela manutenção do Sistema 
de Controle Interno Municipal não será negado o acesso a informa-
ções pertinentes ao objeto de sua ação por quaisquer unidades da 
estrutura do órgão ou entidade municipal, seja qual for o nível hierár-
quico ao qual pertencerem.  

Seção IV
Da Finalidade

Art. 9º – Constituem fi nalidades do Sistema de Controle Inter-
no Municipal:

 I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plu-
rianual, a execução dos programas de governo e do orça-
mento do município;

 II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
economia, efi ciência e efi cácia, da gestão orçamentária, fi -
nanceira e patrimonial nos órgãos e entidades municipais, 
bem como da aplicação de recursos públicos por entida-
des de direito privado, resultante de repasse de recursos 
efetivado pelo órgão ou entidade municipal;

 III – exercer o controle das operações de crédito e garantias, 
bem como dos direitos e deveres do município;

 IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional.

§ 1º – A avaliação do cumprimento das metas do Plano Pluria-
nual de que trata o inciso I deste artigo visa comprovar a conformi-
dade de sua execução.

§ 2º – A avaliação da execução dos programas de governo, 
objeto, ainda, do inciso I mencionado no parágrafo anterior, visa ve-
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rifi car o  nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a 
adequação do gerenciamento.

§ 3º  – A avaliação da execução do orçamento do município, 
tratada no inciso II deste artigo, tem por objetivo comprovar a confor-
midade da execução com os parâmetros, limites e destinações cons-
tantes dos dispositivos da Lei nº 4.320/64 e legislação pertinente.

§ 4º – A avaliação da gestão dos administradores públicos de 
que trata o inciso II tem por fi nalidade comprovar a legalidade e a 
legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economi-
cidade, à efi ciência e à efi cácia da gestão orçamentária, fi nanceira, 
patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e opera-
cionais.

§ 5º – A avaliação das operações de crédito, garantias, direitos 
e haveres do município tem por meta analisar sua consistência e 
adequação aos limites legais vigentes.

Seção V
Da Competência

Art. 10 – Compete ao Sistema de Controle Interno Municipal, 
além de outras atividades que  forem fi xadas por lei municipal no ato 
de criação da unidade administrativa pertinente:

 I – normatizar, sistematizar  e padronizar os procedimentos 
operacionais dos órgãos municipais, observadas as dis-
posições da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, a Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios, e demais 
normas editadas pela Corte;

 II – verifi car a consistência dos dados contidos no Relatório de 
Gestão Fiscal, conforme estabelecido pelo art. 54 da Lei 
Complementar nº 101, de 04.05.00, o qual será assinado, 
também, pelo chefe da unidade responsável pela manu-
tenção do Sistema de Controle Interno Municipal;

 III – exercer o controle das operações de crédito, garantias, di-
reitos e haveres do município;
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 IV – verifi car a adoção de providências para recondução dos 
montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites 
de que trata a Lei Complementar nº 101/00;

 V – verifi car e avaliar a adoção de medidas para o retorno da 
despesa total com pessoal ao limite de que tratam os arts. 
22 e 23 da Lei Complementar nº 101/00;

 VI – verifi car a observância dos limites e das condições para 
realização de operações de crédito e inscrição em Restos 
a Pagar;

 VII – verifi car a destinação de recursos obtidos com a alienação 
de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as 
da Lei Complementar nº 101/00;

 VIII – avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano 
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Anexo 
de Metas Fiscais;

 IX – avaliar os resultados, quanto à efi cácia e efi ciência, da 
gestão orçamentária, fi nanceira e patrimonial dos órgãos 
e entidades municipais;

 X – fi scalizar e avaliar a execução dos programas de gover-
no;

 XI – realizar auditorias sobre a  gestão dos recursos públicos 
municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades 
públicos e privados, bem como sobre a aplicação de sub-
venções e renúncia de receitas;

 XII – apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, 
praticados por agentes públicos ou privados, na utilização 
de recursos públicos municipais, dar ciência ao controle 
externo e, quando for o caso, comunicar à unidade respon-
sável pela contabilidade, para as providências cabíveis;

 XIII – verifi car a legalidade e a adequação aos princípios e regras 
estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 dos procedimentos 
licitatórios e respectivos contratos efetivados e celebrados pelos 
órgãos e entidades municipais.
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Seção VI
Das Operações Objeto de Controles Específi cos

Art. 11 – Serão objeto de acompanhamentos e controles específi cos 
por parte do órgão responsável pelo Sistema de Controle Interno 
Municipal:

 I – a execução orçamentária e fi nanceira;

 II – o sistema de pessoal (ativo e inativo);

 III – os bens patrimoniais;

 IV – os bens em almoxarifado;

 V – os veículos e combustíveis;

 VI – as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;

 VII – as obras públicas, inclusive reformas;

 VIII – as operações de créditos;

 IX – os limites de endividamento;

 X – os adiantamentos;

 XI – as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos;

 XII – a dívida ativa;

 XIII – a despesa pública;

 XIV – a receita;

 XV – a observância dos limites constitucionais;

 XVI – a gestão governamental;

 XVII – os precatórios.
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Seção VII
Das Atividades do Sistema de Controle Interno Municipal

Art. 12 – Para o pleno exercício de sua competência, os Sis-
temas de Controle Interno Municipais deverão desempenhar, dentre 
outras, as seguintes atividades de controle:

 I – na Execução Orçamentária e Financeira:

 a) verifi car a existência, atualização e adequação dos re-
gistros dos Livros ou Fichas de Controle Orçamentário, 
do Diário, do Razão, do Caixa, dos Boletins de Tesoura-
ria e dos Livros da Dívida Ativa com as normas constan-
tes da Lei nº 4.320/64 e legislação pertinente; 

 b) verifi car se a guarda dos Livros está sendo feita nos 
arquivos do órgão ou entidade, já que é vedada sua 
permanência em escritórios de contabilidade;

 c) verifi car se os Livros informatizados estão devidamente 
impressos, encadernados e assinados pela autoridade 
competente;

 d) verifi car a existência de autorização legislativa para 
abertura de créditos adicionais, transposição, transfe-
rência e remanejamento de recursos de uma categoria 
de programação para outra;

 e) verifi car o cumprimento dos prazos para publicação dos 
relatórios da Lei Complementar nº 101/00, a exemplo 
dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária 
e Relatório de Gestão Fiscal.

 II – no Sistema de Pessoal:

 a) verifi car a existência de registros/fi chas funcionais e fi -
nanceiras individualizados dos servidores do órgão ou 
entidade, aí se incluindo os ocupantes de cargos de 
provimento permanente ou efetivos, ativos e inativos, 
de cargos de provimento temporários (cargos em co-
missão) e os empregados contratados sob o regime ce-
letário;
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 b) verifi car a existência de registros contendo dados pes-
soais dos servidores e empregados, atos e datas de 
admissões, cargos ocupados ou funções exercidas, lo-
tações, remunerações e alterações ocorridas em suas 
vidas profi ssionais;

 c) verifi car a existência de registros atualizados das pen-
sões e aposentadorias concedidas, identifi cando os no-
mes dos benefi ciados e as respectivas fundamentações 
legais;

 d) verifi car a existência de controles de freqüências, arqui-
vos e prontuários atualizados e organizados;

 e) verifi car a existência de programas de capacitação con-
tinuada de servidores e empregados;

 f) verifi car a existência de segregação das funções de ca-
dastro e de folha de pagamento;

 g) verifi car a realização de recadastramento periódico de 
servidores inativos e pensionistas;

 h) efetivar o acompanhamento de contratos de servidores 
por tempo determinado, analisando sua legalidade e vi-
sando a observância das obrigações contratuais neles 
contidas;

  i) verifi car se estão sendo encaminhados, trimestralmen-
te, à Inspetoria Regional do TCM à qual esteja jurisdicio-
nado o órgão ou entidade, informações sobre o número 
total de servidores públicos e empregados, nomeados e 
contratados, bem como a despesa total com o pessoal, 
na forma especifi cada pela Resolução TCM nº 395/99;

  j) efetivar análise da legalidade e legitimidade dos gastos 
com folhas de pagamento dos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta municipal;

 k) verifi car a existência e geração constante e freqüente 
de relatórios gerenciais relativos aos recursos humanos 
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dos órgãos e entidades da administração direta e indi-
reta municipal;

  l) verifi car se estão sendo cumpridos os limites relativos  
a despesa de pessoal estabelecidos por legislação fe-
deral. 

 III – nos Bens Patrimoniais:

 a) verifi car a realização de inventários físicos periódicos 
dos bens patrimoniais em períodos não superiores a 
(01) um ano;

 b) verifi car se os bens de natureza permanente receberam 
números seqüenciais de registro patrimonial para iden-
tifi cação e inventário, por ocasião da aquisição ou da 
incorporação ao patrimônio; 

 c) verifi car se a numeração foi efetuada mediante grava-
ção, fi xação de plaqueta ou etiqueta apropriada e carim-
bo, no caso de material bibliográfi co;

 d) verifi car se os bens estão registrados em fi chas ou livros 
de inventário, dos quais constem data de aquisição, in-
corporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, va-
lor, número do processo e identifi cação do responsável 
por sua guarda e conservação;

 e) verifi car a existência de arquivos de notas fi scais para 
bens móveis;

 f) verifi car a existência de termos de responsabilidades 
sobre um bem ou sobre um lote de bens.

 IV – nos Bens em Almoxarifado:

 a) verifi car a existência de arquivos de registro de materiais 
e bens que, processados em fi chas ou magneticamente, 
contenham a data de entrada e saída do material, sua 
especifi cação, sua quantidade e custo e sua destinação, 
com base nas requisições de materiais;
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 b) verifi car a existência e utilização de documento padrão 
para a requisição de material;

 c) verifi car a existência de normas que defi nam quais os 
responsáveis pelas assinaturas das requisições de ma-
terial;

 d) verifi car se os níveis de estoque estão sendo controla-
dos e atualizados sistematicamente;

 e) verifi car se o valor total do estoque apurado no encerra-
mento do exercício ou da gestão fi nanceira vem sendo 
registrado no sistema patrimonial;

 f) verifi car as condições de acondicionamento de bens e 
materiais, no que concerne à segurança, iluminação, 
ventilação, etc.;

 g) verifi car a existência de registro diário das entradas e 
saídas do almoxarifado bem como da confecção de ba-
lancetes mensais;

 h) verifi car a existência de controle das compras e aqui-
sições de bens e serviços, seja através de boletins de 
medição de serviços, seja mediante a aferição da quan-
tidade e qualidade do bem entregue.

 V – nos Veículos e Combustíveis:

 a) verifi car a existência de fi chas de registros de veículos 
contendo informações sobre marca, cor, ano de fabrica-
ção, tipo, número da nota fi scal, modelo, número do mo-
tor e do chassi, placa e número de registro no Detran;

 b) verifi car a existência de autorizações para abastecimen-
to de veículos e equipamentos devidamente implanta-
das; 

 c) verifi car a existência de mapas de controle de quilome-
tragem e abastecimento;

 d) verifi car a existência de mapas de controle do desem-
penho dos veículos para a promoção de revisões e/ou 
manutenções;
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 e) verifi car a existência de controle sobre reposições de 
peças em veículos, incluindo-se pneus.

 VI – nas Licitações, Contratos, etc.:

 a) verifi car a existência de cadastro atualizado de empresas 
que forneçam materiais ou equipamentos;

 b) verifi car a existência de registros e atas das ações da 
comissão de licitação;

 c) verifi car a existência de acompanhamento dos 
contratos celebrados pela administração no que tange 
à vigência, pagamento de parcelas, etc.;

 d) verifi car a existência de tabelas de registro de preços 
municipais elaborada pelo Poder Executivo municipal 
e se os órgãos e entidades municipais fazem uso dela, 
compatibilizando os preços constantes das licitações 
com aqueles registrados nas mencionadas tabelas.

 VII – nas Obras Públicas, inclusive Reformas:

 a) verifi car os registros das obras/serviços de engenharia 
executado e/ou em execução no município, de acordo 
com as regras constantes de Resolução do TCM que 
trata do Sistema SICOB;

 b) verifi car a manutenção de cadastros atualizados de 
fornecedores de materiais, equipamentos e serviços 
destinados às obras, os quais deverão permanecer 
sempre à disposição do TCM;

 c) verifi car se as obras/serviços de engenharia executa-
das ou em execução estão devidamente identifi cadas e 
a sua documentação arquivada em pastas especiais;

 d) verifi car se existem projetos básico e executivo;

 e) verifi car se as obras/serviços de engenharia foram 
precedidos de procedimento licitatório;

 f) verifi car se foram elaborados orçamentos detalhados 
em planilhas que expressem a composição de todos 
os itens e preços unitários;
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 g) verifi car se foi indicada a dotação por onde deveria 
ocorrer a despesa;

 h) verifi car se foram providenciadas fotografi as da situa-
ção pré-existente, no caso de reformas;

 i) verifi car se foi fi rmado contrato com a empresa execu-
tora, bem como se o mesmo foi complementado por 
termos aditivos;

 j) verifi car se foi expedida ordem de início dos serviços;

 k) verifi car se os pagamentos das obras/serviços de en-
genharia foram efetuados com base nos boletins de 
medições;

 l) verifi car se as faturas, empenhos, notas fi scais e reci-
bos se referem às obras contratadas;

 m) verifi car se ocorreram requisições de materiais, bem 
como se houve remanejamentos daqueles excedentes 
de ou para outras obras;

 n) verifi car se as obras foram recebidas mediante termos 
provisórios ou defi nitivos;

 o)  solicitar e analisar demais informações consideradas 
necessárias para a perfeita caracterização dos servi-
ços a serem executados.

 VIII – nas Operações de Crédito:

 a) verifi car a existência de arquivos com controles espe-
cífi cos de todos os empréstimos tomados pelo municí-
pio, contendo as autorizações legais para contraí-los, 
os contratos, valores, prazos, desembolsos ou amorti-
zações, bem como aditamentos que elevem o valor da 
dívida ou modifi quem prazos contratuais.

 IX – nos Limites de Endividamento:

 a) verifi car a emissão de alertas na hipóteses de a dívida 
consolidada do município encontrar-se próxima dos li-
mites fi xados na Resolução nº 40, do Senado Federal.
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 X – nos Adiantamentos:

 a) verifi car a existência de normas defi nindo as condi-
ções para realização de despesas sob regime de 
adiantamento e as regras para a sua concessão e 
prestação de contas;

 b) verifi car a existência de ato administrativo defi nindo 
quem poderá ser supridor e a forma de prestação 
das contas relativa ao adiantamento, conforme es-
tabelecido em Resolução do TCM.

 XI – nas Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições:

 a) verifi car se a entidade  para a qual o recurso foi re-
passado é reconhecida, por lei municipal, como en-
tidade civil sem fi ns lucrativos, como ensina Resolu-
ção deste TCM;

 b) verifi car se as entidades que receberam recursos de-
les prestaram contas no prazo assinalado em Reso-
lução deste Tribunal;

 c) verifi car se da prestação de contas a que alude a alí-
nea anterior consta a documentação estabelecida 
por Resolução deste TCM;

 d) emitir parecer sobre a regularidade ou não da presta-
ção de contas da entidade civil benefi ciada. 

 XII – na Dívida Ativa:

 a) verifi car se, depois de esgotado o prazo estabelecido 
para pagamento, da decisão administrativa irrefor-
mável ou da decisão judicial passada em julgado, o 
crédito tributário foi devidamente inscrito em dívida 
ativa;

 b) verifi car se constam da inscrição em dívida ativa o(s) 
nome(s) do(s) devedor(es) ou co-responsável(eis), 
bem como seu(s) domicílio(s) ou residência(s);
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 c) verifi car se constam da inscrição a quantia devida, o 
modo de cálculo dos juros de mora, a origem do cré-
dito, a data de inscrição, o número do processo admi-
nistrativo que originou o crédito, a indicação do livro e 
da folha de inscrição;

 d) verifi car se contribuinte foi devidamente comunicado 
da inscrição do débito em dívida ativa;

 e) verifi car se, não sendo regularizado o débito pelo con-
tribuinte no prazo estabelecido, foi emitida a certidão 
de dívida ativa;

 f) verifi car se da certidão de que trata a alínea anterior 
constam o nome do devedor, co-responsável, se hou-
ver, bem como domicílios ou endereços residenciais, 
valor original da dívida, juros e outros encargos pre-
vistos em lei, origem, natureza e fundamento legal, 
data e número de inscrição no registro da dívida ativa 
e número do processo administrativo ou do auto de 
infração;

 g) verifi car se a Certidão de Dívida Ativa foi encaminhada 
à Procuradoria do Município para que se dê início ao 
processo de execução fi scal.

 XIII – na Despesa Pública:

 a) verifi car a existência de descrições e especifi cações 
lançadas, de forma clara e detalhada, nas Notas de 
Empenho, Notas Fiscais, Recibos, cotações de pre-
ços, nos casos de aquisições por dispensa de licita-
ção, e outros documentos similares;

 b) verifi car se nos processos de pagamento de despesas 
constam o nome do credor, o valor exato a pagar, a 
unidade gestora responsável pelo pagamento, o nú-
mero da conta bancária e cheque, da nota de empe-
nho e da nota fi scal respectiva;
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 c) verifi car se o pagamento foi efetuado pelas únicas for-
mas previstas em Resolução do Tribunal: cheque no-
minativo, ordem bancária ou transferência eletrônica, 
e se as quitações das importâncias recebidas pelos 
credores foram efetuadas mediante assinaturas fi r-
madas em recibo;

 d) analisar a caracterização do interesse público na aqui-
sição do bem ou serviço;

 e) consultar as bases de dados dos órgãos fazendários 
quanto à regularidade cadastral dos fornecedores e 
prestadores de serviços. 

 XIV – na Receita:

 a) verifi car a existência de documentos de arrecadação 
municipal;

 b) verifi car a existência de registros bancários e de Te-
souraria, tais como boletins de Tesouraria, contas 
bancárias, etc.;

 c) verifi car a existência de cadastro de contribuintes atu-
alizado (imóveis, prestadores de serviços, etc.  

 XV – na observância dos Limites Constitucionais:

 a) verifi car a observância dos limites constitucionais ati-
nentes:

 1 – ao endividamento do órgão/entidade;

 2 – aos gastos com pessoal;

 3 – às aplicações em educação (FUNDEF inclusive);

 4 – aos gastos com a saúde.

 XVI – na Gestão Governamental:

 a) verifi car o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual;
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 b) verifi car se os programas/projetos previstos no PPA 
constam da LOA e da LDO;

 c) analisar, sob o aspecto da economicidade, o nível de 
execução das metas, o alcance dos objetivos e a ade-
quação do seu gerenciamento;

 d) avaliar a gestão do administrador, visando comprovar 
sua legalidade e legitimidade e seus resultados quanto 
à efi ciência e efi cácia dos programas/projetos execu-
tados ou em execução. 

 XVII – nos Precatórios

 a) verifi car a sua inclusão no orçamento;

 b) verifi car a sua contabilização;

 c) verifi car o acompanhamento da ordem cronológica 
dos pagamentos.

Seção VIII
Do Apoio ao Controle Externo

Art. 13 – No apoio ao controle externo exercido por este Tribu-
nal, o Sistema de Controle Interno Municipal deverá desempenhar, 
dentre outras que lhe forem solicitadas pela Corte, as seguintes fun-
ções:

 I – organizar e executar, por iniciativa própria ou por determi-
nação do Tribunal de Contas dos Municípios, programa-
ção semestral de auditoria contábil, fi nanceira, orçamentá-
ria, operacional e patrimonial nas unidades administrativas 
sob seu controle, enviando ao TCM os respectivos relató-
rios, na forma a ser estabelecida em Resolução da Corte;

 II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu 
controle, emitindo relatório, certifi cado de auditoria e pa-
recer; 
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 III – alertar formalmente a autoridade administrativa competen-
te para que instaure Tomada de Contas Especial sempre 
que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências que 
ensejem tal providência.

Seção IX
Da Responsabilidade

Art. 14 – O dirigente da unidade competente para a manuten-
ção do Sistema de Controle Interno Municipal, ao tomar conheci-
mento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciência 
ao Tribunal de Contas dos Municípios, sob pena de responsabilidade 
solidária.

§ 1º – Na comunicação ao Tribunal, o dirigente referido no ca-
put deste artigo informará as providências adotadas para:

 I – corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada;

 II – determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao 
erário;

 III – evitar ocorrências semelhantes.

Art. 15 – Verifi cada em inspeção ou auditoria, ou na aprecia-
ção e julgamento das contas, irregularidade ou ilegalidade que não 
tenha sido comunicada tempestivamente ao Tribunal, notadamente 
as que possam vir a causar dano ao erário, e constatada a omissão 
do dirigente responsável pela unidade de manutenção do Sistema 
de Controle Interno Municipal, fi cará o mesmo sujeito, na qualidade 
de responsável solidário, às sanções previstas para a espécie.

CAPÍTULO II
Das Obrigações e das Sanções

Art. 16 – O Sistema de Controle Interno Municipal avaliará 
a observância, pelas diversas instâncias e unidades dos órgãos e 
entidades, dos procedimentos, normas e regras estabelecidos pela 
legislação pertinente.
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Art. 17 – O dirigente da unidade responsável pela manutenção 
do Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião dos 
preparativos das prestações de contas mensais e anuais, fi rmar e 
anexar aos demonstrativos mensais ou anuais relatórios circunstan-
ciados, atestando que a documentação a ser encaminhada sofreu a 
devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e re-
gistrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não 
sido elas sanadas. 

Parágrafo único – Fica vedada a assinatura, no relatório de 
que cuida este artigo, de servidor que não seja o dirigente nele iden-
tifi cado.

Art. 18 – As prestações de contas encaminhadas ao Tribunal 
de Contas dos Municípios destituídas do relatório de que trata o ca-
put do artigo anterior serão consideradas incompletas, o que poderá 
ensejar sua rejeição.

Art. 19 – Fica conferido o prazo de 270 dias, a contar da publi-
cação desta Resolução,  para que, através de lei municipal, se efeti-
ve a criação de unidades nos órgãos/entidades municipais, às quais 
será atribuída a responsabilidade pela manutenção do Sistema de 
Controle Interno Municipal, de conformidade com as regras contidas 
nesta Resolução. 

§ 1º – Será encaminhada a este Tribunal de Contas dos Muni-
cípios, tão logo seja editada e publicada, cópia da lei municipal que 
instituiu a unidade de que trata este artigo, bem como do ato que 
designou o servidor municipal encarregado de chefi á-la.

§ 2º – Os Poderes Executivo e Legislativo municipais cujas 
unidades de manutenção do Sistema de Controle Interno Municipal, 
criadas por lei municipal, já tenham sido implantadas, encaminha-
rão a este Tribunal de Contas dos Municípios, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias contados da publicação desta Resolução, cópia dos 
referidos diplomas legais e dos atos que designaram os servidores 
municipais encarregados de chefi á-las.
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Art. 20 – A inobservância do disposto no caput do artigo ante-
rior, aí se incluindo aquelas de que tratam seus §§ 1º e 2º, pelo órgão 
municipal, poderá ensejar a rejeição da respectiva conta anual, con-
forme prescreve o art. 1º, XXXVIII, da Resolução TCM nº 222/92.

 
Art. 21 – O Prefeito Municipal ou o Presidente da Câmara ou o 

dirigente da entidade descentralizada emitirá expresso e indelegável 
pronunciamento sobre o parecer contido no relatório do Sistema de 
Controle Interno  relativo a contas, no qual atestará haver tomado 
conhecimento das conclusões nele contidas.

Art. 22 – A omissão ou a falsidade da informação na escritu-
ração ou nas demonstrações a qualquer título sujeitará o titular, ou 
aquele que responder pela Contabilidade, à responsabilidade soli-
dária por qualquer fato que venha provocar danos ou prejuízos ao 
erário, aí se incluindo a efetivação de representação ao Conselho 
Regional de Contabilidade, CRC.

Art. 23 – Ficam impedidos de atuar em qualquer função no 
âmbito do controle interno municipal aqueles servidores cujas pres-
tações de contas, na qualidade de gestor ou responsável por bens 
ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas pelo Tribunal de Con-
tas dos Municípios ou pela Câmara Municipal respectiva. 

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 24 – Os escritórios técnicos que prestam assessoramento 
ou consultoria aos órgãos/entidades municipais poderão vir a ser 
responsabilizados pela prestação de informações equivocadas ou 
fraudulentas.

 
Art. 25 – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publi-

cação.

Art. 26 – Revogam-se as disposições em contrário, notada-
mente a Instrução TCM nº 006/92.
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SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS, em  21 de dezembro de 2005

Conselheiro Raimundo  Moreira
Presidente

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira
    Vice-Presidente

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
       Corregedor

       Conselheiro José Alfredo Rocha Dias                      
 Conselheiro  Paolo Marconi                     

              Conselheiro Fernando Vita                                 
 Conselheiro  Otto Alencar



119

RESOLUÇÃO Nº 1121/05 
(com as alterações introduzidas pela Rs.

TCM nº 1257/07 e 1265/07)

Dispõe sobre a fi scalização, pelo Tri-
bunal de Contas dos Municípios, de 
recursos repassados pelo Município 
a entidades civis sem fi ns lucrativos, 
a título de subvenção ou auxílio, me-
diante convênio, acordo, ajuste ou 
outros instrumentos congêneres, e dá 
outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNÍCIPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento 
no art. 91, XI, da Constituição do Estado da Bahia; art. 1º, X e 
XXV, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, e art. 106 da Reso-
lução TCM nº 627/02,

RESOLVE  

Art. 1º – O repasse de recursos por órgãos ou entidades da 
administração direta ou indireta municipal  a entidades civis sem 
fi ns lucrativos, reconhecida por lei municipal como de utilidade 
pública, a título de subvenção ou auxílio, observará o quanto dis-
posto nos arts. 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 26 da Lei 
Complementar nº 101/00. 

Art. 2º  – A transferência de recursos a que se refere o ar-
tigo anterior dar-se-á mediante convênio, acordo, ajuste ou ou-
tros instrumentos congêneres e dependerá de prévio empenho 
da despesa, devendo a movimentação fi nanceira realizar-se entre 
instituições bancárias da rede ofi cial, ressalvados os casos pre-
vistos em lei.
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 Art. 3º  – As entidades civis referidas no art. 1º desta Resolução 
que receberem recursos municipais deles prestarão contas ao órgão 
ou entidade que os repassou.

§ 1º – Em caso de liberação parcelada de recursos, a liberação 
da terceira parcela condiciona-se à prestação de contas da penúltima 
parcela recebida e aplicada pela entidade, na forma ajustada. 

§ 2º – Caso a aplicação da parcela não se dê em sua totalida-
de dentro do exercício em que os recursos foram repassados, deve-
rão ser prestadas contas da aplicação parcial desses recursos até o 
último dia anterior a 31 de dezembro.

§ 3º – Os valores não utilizados pela entidade civil por um pe-
ríodo igual ou superior a um mês serão aplicados em fundo de ren-
da fi xa ou caderneta de poupança, em instituição fi nanceira ofi cial, 
devendo a receita resultante ser aplicada exclusivamente na mesma 
fi nalidade dos recursos de origem.

Art. 4º  – A prestação de contas referida no artigo anterior, a 
ser encaminhada ao órgão ou entidade municipal, deverá conter:

 I – original do extrato bancário de conta específi ca mantida 
pela entidade benefi ciada, no qual esteja evidenciado o 
ingresso e a saída dos recursos;

 II – original do comprovante da despesa (nota fi scal ou reci-
bo), acompanhado de declaração fi rmada por dirigente da 
entidade benefi ciada certifi cando que o material foi recebi-
do ou o serviço foi prestado;

 III – demonstrativo fi nanceiro de aplicação dos recursos;

 IV – reprogramação da aplicação da parcela dos recursos por-
ventura não aplicados no exercício;

 V – relatório fi rmado por dirigente da entidade benefi ciada 
acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quando 
da aplicação da totalidade dos recursos repassados.
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Parágrafo único – Tratando-se de repasse de recurso visando 
o auxílio para execução de obras de ampliação ou reforma de ins-
talações, a prestação de contas deverá ser acrescida da seguinte 
documentação:

 I – orçamento e cronograma físico-fi nanceiro;

 II – projeto e especifi cações técnicas;

 III – relatório de execução do serviço ou obra, ou da situação 
em que se encontra, assinado por profi ssional habilitado, 
identifi cado por seu registro no CREA.

Art. 5º – O órgão ou entidade municipal encaminhará ao Tri-
bunal de Contas dos Municípios – TCM a prestação de contas da 
totalidade dos recursos aplicados no exercício pela entidade civil, 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento 
da prestação de contas da última  parcela aplicada, acrescida da 
seguinte documentação:

 I – parecer do órgão de controle interno sobre a regularidade 
da prestação de contas da entidade benefi ciada;

 II – lei municipal de reconhecimento de utilidade pública relati-
va à entidade;

 III – original do convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento 
congênere que tenha dado suporte ao repasse;

 IV – original do processo de pagamento que autorizou o repas-
se: e

 V – original do extrato bancário da conta do órgão ou entidade 
municipal, no qual esteja evidenciada a saída de recurso.

Art. 6º – Caberá à Coordenadoria de Controle Externo pro-
ceder ao exame da prestação de contas referida no artigo anterior, 
podendo notifi car o gestor do órgão ou entidade municipal ou o di-
rigente da entidade benefi ciada quando constatada falha ou impro-
priedade.
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Art. 7º – O processo de prestação de contas de entidades civis 
terá trâmite autônomo e será distribuído, pela Secretaria Geral, por 
sorteio, a Conselheiro Relator.

Parágrafo único – Deverá a Secretaria Geral remeter cópia da 
respectiva Deliberação à competente Coordenadoria de Controle Ex-
terno para que promova sua juntada ao respectivo processo de pres-
tação de contas anual do órgão ou entidade da administração direta 
ou indireta municipal, objetivando sua necessária repercussão.

Art. 8º – A entidade civil que, no prazo estabelecido no art. 
3º desta Resolução, não prestar contas dos recursos que lhe fo-
ram repassados, será descredenciada para o recebimento de novas 
subvenções ou auxílios, mediante ato do Executivo Municipal, a ser 
encaminhado ao TCM, sem prejuízo de vir este a proceder à res-
pectiva tomada de contas, nos termos do disposto no art. 34 da Lei 
Complementar nº 6/91. 

Art. 9º – Estará sujeito à imputação de débito, além de multa 
prevista no art. 71, II, da Lei Complementar nº 6/91, o gestor que 
transferir recursos municipais a entidades civis que não prestaram 
contas de recursos que lhes foram repassados ou que tenham dado 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade da qual resulte dano 
ao erário.

Art. 10º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 11º – Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente a Resolução TCM nº 321/97.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICIPIOS, em 21 de dezembro de 2005.

Conselheiro Raimundo  Moreira
Presidente
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Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Vice-Presidente

 Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias                       

Conselheiro  Paolo Marconi                     

Conselheiro Fernando Vita                                  

Conselheiro   Otto Alencar
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RESOLUÇÃO  Nº 1122/05

Dispõe sobre a fi scalização dos recur-
sos da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico – CIDE, e dá ou-
tras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 
art. 1º, incisos XXII e XXV, da Lei Complementar nº 006, de 06/12/01, 
e considerando:

1 – que a Lei Federal nº 10.336, de 19/12/01, instituiu a Contri-
buição de Intervenção no Domínio Econômico- CIDE, inci-
dente sobre a importação e a comercialização de petróleo 
e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool 
etílico combustível, a que se referem os arts. 149 e 177 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 33, de 11/12/01;

2 – que os critérios e diretrizes para aplicação dos respectivos 
recursos acham-se estabelecidos na Lei Federal nº 10.636, 
de 30/12/2002;

3 – que os municípios participam da arrecadação da Contri-
buição de que trata esta Resolução, no percentual de 25% 
(vinte e cinco por cento) do montante dos recursos que ca-
bem ao Estado, cujos percentuais individuais serão calcu-
lados pelo Tribunal de Contas da União, na conformidade 
do disposto no art. 1º-B, acrescido à Lei nº 10.336/01 pela 
de nº 10.866, de 04/05/04, 

RESOLVE

Art. 1º – A fi scalização dos recursos da Contribuição de Inter-
venção no Domínio Econômico – CIDE, será efetuada juntamente 
com a Prestação de Contas do Município.

Parágrafo único – O Tribunal poderá, também, realizar inspe-
ções visando, precipuamente, à regularidade da execução orçamen-
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tário-fi nanceira e à adequação da aplicação dos recursos aos obje-
tivos estabelecidos na  Lei nº 10.636/02, tendo em vista a relação 
anual dos índices percentuais individuais de participação dos Muni-
cípios do Estado calculados pelo Tribunal de Contas da União.

Art. 2º – Os Municípios remeterão à Inspetoria Regional de 
Controle Externo – IRCE,          de sua jurisdição, na forma e prazos 
previstos na Resolução TCM nº 1060/05, os documentos relativos à 
aplicação de recursos recebidos provenientes da CIDE.

Art. 3º – São os seguintes os documentos de receita e des-
pesa a que se refere o artigo anterior:

 I – originais dos extratos da conta bancária na qual são depo-
sitados os valores transferidos ao Município pela União, 
incluindo os rendimentos de aplicações fi nanceiras;

 II – originais dos processos de pagamento relativos às des-
pesas efetuadas com recursos da CIDE, identifi cados sob 
o título “Recursos da CIDE”, acompanhados de relação 
de todos os processos, com respectivos números,  empe-
nhos e histórico resumido, com discriminação, ainda, do 
valor previsto por projeto/atividade e do correspondente 
valor aplicado, independentemente da relação menciona-
da na alínea f, do parágrafo 1º, do art. 4º, da Resolução 
TCM nº 1060/05.

Art. 4º – Os recursos provenientes da CIDE deverão ser, obri-
gatoriamente, movimentados em conta bancária específi ca. 

Art. 5º – A aplicação dos recursos da CIDE nos programas de 
infra-estrutura de transportes atenderá aos objetivos previstos na 
Lei nº 10.636/02, vedada sua extensão a investimentos defi nidos 
como de responsabilidade dos concessionários  nos contratos de 
concessão e de arrendamento de ativos dos Municípios.

§ 1º – Os programas a que se refere este artigo terão, na for-
ma da Lei,  como objetivos essenciais:
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I – redução do consumo de combustíveis automotivos;

 II – o atendimento mais econômico da demanda de trans-
porte de pessoas ou bens; 

 III – a segurança e o conforto dos usuários; 

 IV – a diminuição do tempo de deslocamento dos usuários 
do transporte público coletivo; 

 V – a melhoria da qualidade de vida da população; 

 VI – a otimização  das economias dos centros urbanos; 

 VII – a menor participação dos fretes e dos custos portuários 
e de outros terminais na composição fi nal dos preços 
dos produtos de consumo interno e de exportação. 

§ 2º – O disposto neste artigo não se aplica aos investi-
mentos públicos destinados a complementar obrigações de con-
cessionários, desde que previstos nos respectivos contratos de 
concessão.

Art. 6º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, em 21 de  dezembro de 2005

Conselheiro Raimundo  Moreira
Presidente

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Vice-Presidente
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Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

       Conselheiro José Alfredo Rocha Dias   
                   

 Conselheiro  Paolo Marconi         
            

  Conselheiro Fernando Vita        
                        

  Conselheiro   Otto Alencar
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RESOLUÇÃO Nº 1124/05

Dispõe sobre as multas, no âmbito do 
Tribunal de Contas dos Municípios, a 
serem recolhidas por gestores munici-
pais, ou responsáveis, e dá outras pro-
vidências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 91, 
XIII, XVI, § 1º, da Constituição Estadual, e nos arts. 1º, XII, 48, 49, 69, 
71, 72, 73, 74 e 76, III, d, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, 

RESOLVE

Art. 1º  – O gestor, ou responsável, a quem for imputada multa, 
deverá recolhê-la no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do trân-
sito em julgado da decisão.

Art. 2º – Será admitido o pagamento da multa em até 12 (doze) 
parcelas mensais, iguais e consecutivas, desde que o valor de cada 
parcela não seja inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

§ 1º – Sobre o valor das parcelas mensais incidirão juros legais.

§ 2º – O parcelamento de que trata este artigo não se aplica aos 
gestores, ou responsáveis, por  débito com qualquer outra obrigação de 
natureza pecuniária decorrente de decisão deste Tribunal.

Art. 3º – O pagamento da multa dar-se-á em instituição bancária 
da rede ofi cial, ressalvados os casos previstos em lei, mediante do-
cumento próprio de arrecadação municipal emitido pela Prefeitura, ve-
dada a prorrogação do prazo estabelecido para sua quitação, total ou 
parcial.

§ 1º – O documento de arrecadação municipal conterá, no mí-
nimo, os seguintes dados: o nome do devedor, os números do pro-



129

cesso de origem e da Deliberação, o valor do débito ou da parcela 
deste, seu respectivo número e data de vencimento.

§ 2º – O Tribunal disponibilizará no seu endereço na Internet 
(www.tcm.ba.gov.br) o Sistema de Informações de Multas – SIM, de 
forma a possibilitar ao multado, mediante digitação do número do 
processo de origem, o acesso ao valor da multa e à data do seu ven-
cimento ou, se fi zer opção pelo parcelamento, ao valor das parcelas 
e aos seus respectivos vencimentos, digitando o número de parcelas 
escolhido.

 
Art. 4º – A Prefeitura encaminhará à Inspetoria de Controle 

Externo – IRCE, à qual esteja jurisdicionada, quando da remessa 
da documentação mensal de receita e despesa, o documento pró-
prio de arrecadação municipal, acompanhado do respectivo conhe-
cimento de receita.

§ 1º – A contabilização da receita deverá ser efetuada na ru-
brica 1919.99.00 – Outras Multas, subalínea Multa – TCM, mediante 
registro individualizado, dele constando os números do processo de 
origem e da Deliberação e o nome do multado.

§ 2º – Caberá à IRCE efetuar, de pronto, o registro do paga-
mento da multa ou parcela desta no Sistema de Controle de Contas 
– SICCO do Tribunal.

Art. 5º – O não pagamento da multa, ou de qualquer das suas 
parcelas, no prazo estabelecido, implicará o vencimento antecipado 
da dívida, com a conseqüente inscrição do débito na dívida ativa do 
município e remessa do título executivo (Deliberação) ao Ministério 
Público, com vistas à correspondente execução judicial, sem pre-
juízo das providências de cobrança judicial a serem adotadas pelo 
chefe do Poder Executivo. 

Art. 6º – Somente após a comprovação do pagamento da multa 
e de sua contabilização, o Tribunal conferirá a necessária quitação.
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Art. 7º – O falecimento do imputado extinguirá a obrigação 
de recolhimento aos cofres municipais da multa de que trata esta 
Resolução.  

Art. 8º  – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente a Resolução TCM nº 330/97.  

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS, em  21 de dezembro de 2005. 

Conselheiro Raimundo  Moreira
Presidente

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Vice-Presidente

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias                       

Conselheiro  Paolo Marconi                     

Conselheiro Fernando Vita                                 
 

Conselheiro   Otto Alencar
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RESOLUÇÃO Nº 1125/05

Dispõe sobre os ressarcimentos, no 
âmbito do Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios, a serem efetuados por gesto-
res municipais, ou responsáveis, e dá 
outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento nos arts. 
91, XIII, XVI, § 1º, 95, II, c, e 97, da Constituição Estadual, nos arts. 
1º, XII, 48, 49, 68 e 76, I, d, e III, c, da Lei Complementar nº 6, de 
06/12/91, e no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, 

RESOLVE

Art. 1º – O gestor, ou o responsável, a quem for imputado dé-
bito terá de ressarcir a importância devida, corrigida monetariamente 
e acrescida de juros legais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias con-
tados do trânsito em julgado da decisão, não sendo admitido parce-
lamento a qualquer título.

Parágrafo único – O débito de que trata este artigo constará de 
título executivo próprio.

Art. 2º – O ressarcimento do débito dar-se-á em instituição 
bancária da rede ofi cial, ressalvados os casos previstos em lei, me-
diante documento próprio de arrecadação municipal emitido pela 
Prefeitura, vedada a prorrogação do prazo estabelecido para a sua 
efetivação.

Art. 3º – A Prefeitura encaminhará à Inspetoria de Controle 
Externo – IRCE, à qual esteja jurisdicionada, quando da remessa 
da documentação mensal de receita e despesa, o documento pró-
prio de arrecadação municipal, acompanhado do respectivo conhe-
cimento de receita.
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§ 1º – O documento de arrecadação municipal conterá, no mí-
nimo, os seguintes dados: o nome do devedor, os números do pro-
cesso de origem e da Deliberação, o valor do débito e a data do seu 
vencimento.

§ 2º – A contabilização da receita deverá ser efetuada na ru-
brica 1921.99.00 – Outras Indenizações, subalínea Ressarcimento, 
mediante registro individualizado, dele constando o nome do deve-
dor e os números do processo de origem e da Deliberação.

§ 3º – Caberá à IRCE efetuar, de pronto, o registro do ressar-
cimento do débito no Sistema de Controle de Contas – SICCO, do 
Tribunal.

Art. 4º – Não havendo o ressarcimento do débito, no prazo 
estabelecido, o Tribunal encaminhará ao Ministério Público o título 
executivo (Deliberação) com vistas à correspondente execução ju-
dicial, sem prejuízo das providências de cobrança judicial a serem 
adotadas pelo chefe do Poder Executivo..

Art. 5º – Somente após a comprovação do ressarcimento inte-
gral do débito e de sua  contabilização, o Tribunal conferirá a neces-
sária quitação.

Art. 6º – Quando constatada improbidade administrativa ou 
outro qualquer ilícito, o Tribunal formulará representação ao Ministé-
rio Público para adoção das medidas cíveis e criminais cabíveis, in-
dependentemente de o gestor, ou responsável, a quem for imputado 
débito tê-lo ou não quitado.

Art. 7º – A obrigação do ressarcimento transmite-se aos her-
deiros e sucessores, na hipótese de falecimento do gestor, ou res-
ponsável, e será contra os mesmos executada, até o limite do patri-
mônio transferido.

Art. 8º – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publi-
cação.
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Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS, em   21 de dezembro de 2005.

Conselheiro Raimundo  Moreira
Presidente

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Vice-Presidente

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

       
Conselheiro José Alfredo Rocha Dias                       

Conselheiro  Paolo Marconi                     

Conselheiro Fernando Vita                                  

Conselheiro   Otto Alencar
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RESOLUÇÃO Nº 1196/06

Dá nova redação ao inciso V do art. 4º 
da Resolução TCM nº 627/02, que apro-
vou o Regimento Interno do Tribunal.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 1º, 
XXV, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, a Lei Orgânica do 
TCM, nos arts. 4º, IX, 110, § 1º, e 112, da Resolução TCM nº 627/02, 
o Regimento Interno da Corte,

RESOLVE

Art. 1º – O inciso V do art. 4º da Resolução TCM nº 627/02, 
que aprovou o Regimento Interno do Tribunal, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 4º – Compete ao Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia:

...................................................................................................

V – julgar da legalidade das concessões das aposentadorias, 
transferências para a reserva, reformas e pensões, excluídas as 
melhorias posteriores;”

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS, em 30 de março de 2006

Conselheiro Raimundo  Moreira
Presidente
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 Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

       Conselheiro José Alfredo Rocha Dias

Conselheiro  Paolo Marconi                     

              Conselheiro Fernando Vita                                 

 Conselheiro   Otto Alencar

Conselheiro Substituto Evânio Antunes Coelho Cardoso
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RESOLUÇÃO Nº 1197/06
  

Dispõe sobre a fi scalização, pelo Tribu-
nal de Contas dos Municípios, de nu-
merário  entregue a servidor, em regime 
de adiantamento, para o fi m de realizar 
despesas que não possam subordinar-
se ao processo normal de aplicação, e 
dá outras providências.

   
O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 1º, 
II e XXV, da Lei Complementar nº 6/91, 

RESOLVE

Art. 1º – O regime de adiantamento é aplicável aos casos de 
despesas expressamente defi nidas em Lei Municipal e consiste na 
entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na 
dotação própria, para o fi m de realizar despesas que não possam 
subordinar-se ao processo normal de aplicação, de acordo com o 
prescrito no art. 68 da Lei Federal nº 4.320/64.

Parágrafo único – A lei deverá especifi car os casos em que é 
aplicável o adiantamento, quais servidores e em que circunstâncias 
poderão recebê-lo e os valores máximos admitidos.

Art. 2º – A entrega do numerário deverá ser feita mediante 
depó sito em conta corrente do servidor responsável, aberta para 
este fi m em instituição bancária da rede ofi cial ou, quando o valor 
for pouco expressivo, conforme defi nido em lei, através de cheque 
nominal. 

 
§ 1º  – O processo de entrega do numerário deverá identifi car:

 I – o dispositivo legal que deu suporte;

 II – o nome, cargo ou função do servidor responsável; 
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 III – o valor do adiantamento; 

 IV – a fi nalidade;

 V – a classifi cação orçamentária da despesa;

 VI – o prazo de aplicação;

 VII – o prazo da prestação de contas.

§ 2º  – O adiantamento é escriturado a débito em conta corrente do 
servidor responsável.

                
Art. 3º – O prazo de aplicação do adiantamento não será superior a 

90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento do numerário, pelo 
servidor, respeitado o limite do exercício fi nanceiro.  

        
Art. 4º  – O pagamento das despesas será efetuado mediante che-

que nominativo sacado contra a conta corrente do servidor responsável 
ou, em caso de manifesta impossibilidade, em espécie, devidamente jus-
tifi cado no processo de comprovação. 

Art. 5º  – A comprovação da aplicação do numerário entregue ao 
servidor será encaminhada por este ao responsável pelo controle interno 
do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do término 
do prazo de aplicação ou, quando for o caso, do encerramento do exer-
cício.

§ 1º  – Deverão constar da referida comprovação os originais dos 
seguintes documentos:

 I – extrato bancário de conta específi ca do servidor responsável, 
no qual esteja evidenciado o ingresso e a saída dos recursos;

 II – comprovante de despesa correspondente a cada pagamento, 
emitido em nome do órgão ou entidade que concedeu o adian-
tamento;

 III – comprovante do depósito na conta do órgão ou entidade que 
concedeu o adiantamento, ou do Município, do saldo do adian-
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tamento porventura não aplicado, que deverá ser efetuado até 
o primeiro dia útil após o decurso do prazo de aplicação ou do 
último dia útil do exercício, independentemente do prazo de 
aplicação.

§ 2º – O servidor responsável que não observar os prazos esta-
belecidos neste artigo ou tiver como irregular a comprovação da apli-
cação de adiantamento será considerado em alcance, anulando-se 
a escrituração da despesa e instaurando-se inquérito administrativo 
para apuração de responsabilidade. 

Art. 6º  – Caberá ao responsável pelo controle interno do Município 
o exame preliminar quanto à regularidade da comprovação de que trata 
o artigo anterior, consubstanciado em relatório próprio, a ser elaborado no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento.

Parágrafo único – Até o quinto dia útil subseqüente, o responsável 
pelo controle interno do Município encaminhará à Inspetoria Regional – 
IRCE, de competência, do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, 
a comprovação da aplicação do adiantamento acompanhada do citado 
relatório bem como da nota de empenho que autorizou o adiantamento 
e do extrato bancário da conta do órgão ou entidade que concedeu o 
adiantamento, ou do Município, no qual esteja evidenciada a saída do 
recurso.

Art. 7º – A IRCE procederá ao exame da comprovação da aplica-
ção do adiantamento, podendo notifi car o servidor responsável quando 
constatada falha ou impropriedade, e emitirá parecer conclusivo sobre a 
regularidade ou não, o qual será parte integrante de processo respectivo 
a ser encaminhado mensalmente à competente Coordenadoria de Con-
trole Externo – CCE, deste TCM. 

§ 1º – Para efeito do encaminhamento, os processos conside-
rados regulares serão reunidos em um único grupo, por Município, 
capeado com relação fi rmada pelo Inspetor, contendo: exercício fi -
nanceiro, número dos processos, nome dos servidores responsáveis 
e valores.
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§ 2º – A IRCE manterá arquivo atualizado com as leis munici-
pais que regulamentam o regime de adiantamento.

Art. 8º – Recebido o processo referido no artigo anterior, o 
qual terá trâmite autônomo, a CCE o encaminhará à Secretaria da 
Câmara correspondente, que o distribuirá por sorteio a Conselheiro 
Relator.

 
Art. 9º – O julgamento dar-se-á pelas 1ª e 2ª Câmaras, con-

forme disposto no inciso III do art. 35 do Regimento Interno do TCM, 
do qual resultará uma Deliberação Cameral, que será publicada, de 
forma resumida, pelas respectivas Secretarias, no Diário Ofi cial do 
Estado. 

Parágrafo único – As Secretarias das Câmaras remeterão có-
pia da referida Deliberação à competente Coordenadoria de Contro-
le Externo, para que promova sua juntada ao respectivo processo 
de prestação de contas anual do órgão ou entidade que concedeu 
o adiantamento, ou do Município, objetivando sua necessária reper-
cussão.

Art. 10º – A comprovação da aplicação do adiantamento feita 
fora do prazo estabelecido no inciso VII do art. 2º desta Resolução 
sujeitará o servidor responsável à multa  prevista no art. 71 da Lei 
Complementar nº 6/91.

Art. 11º – É expressamente vedado conceder-se adiantamen-
to a servidor em alcance ou que seja responsável por dois adian-
tamentos. 

Parágrafo único – A inobservância do acima disposto sujeitará 
o gestor a imputação de débito, além de multa prevista no art. 71 da 
Lei Complementar nº 6/91.

Art. 12º – Esta Resolução entra em vigor na da data de sua 
publicação.
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Art. 13° – Revogam-se as disposições  em contrário, especial-
mente a Resolução TCM nº 352/98.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS, em  30 de março de   2006.

Conselheiro Raimundo  Moreira
Presidente

 Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

       
Conselheiro José Alfredo Rocha Dias  

Conselheiro  Paolo Marconi                     

Conselheiro Fernando Vita                                  

Conselheiro   Otto Alencar

Conselheiro Substituto Evânio Antunes Coelho Cardoso
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RESOLUÇÃO Nº 1225/06
(com as alterações introduzidas pela Rs. TCM nº 1246/06)

Dispõe sobre denúncia, seu ofereci-
mento, conhecimento e julgamento no 
âmbito do Tribunal, e dá outras provi-
dências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento nos arts. 1º, 
XX, e 87, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91,  e considerando 
que é da sua competência decidir sobre denúncias que lhe sejam 
encaminhadas, 

RESOLVE

Capítulo I
Das Denúncias e seus Requisitos

Art. 1º  – Qualquer cidadão, partido político, associação ou sin-
dicato é parte legítima para denunciar irregularidade ou ilegalidade 
perante o Tribunal de Contas dos Municípios –TCM.

Art. 2º – A denúncia poderá referir-se a qualquer pessoa física, 
órgão ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou admi-
nistre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Município 
responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. 

Art. 3º – Para ser conhecida  pelo Tribunal, a denúncia deverá:

 I – ser redigida em linguagem clara e objetiva;

 II – conter o nome completo do denunciante, sua qualifi cação, 
endereço, cópia de seu documento de identidade e da sua 
inscrição do CPF, e documentos correspondentes, quando 
se tratar de pessoa jurídica;
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 III – estar acompanhada de indício razoavelmente convincen-
te do fato denunciado e de provas, cujas formas sejam 
reconhecidas na legislação cível ou penal, de existência 
de irregularidades ou ilegalidades;

 IV – indicar a qual ou a quais exercícios fi nanceiros refere-se 
o fato, irregularidade ou ilegalidade denunciada;

 V – estar assinada pelo denunciante ou por seu represen-
tante legal, no caso de pessoa jurídica.

Parágrafo único – A Folha de Rosto, na forma do Anexo I 
desta Resolução, disponível no endereço eletrônico do Tribunal 
na Internet e nos protocolos central e das Inspetorias Regionais, 
deverá ser preenchida pelo denunciante, se presente, no momento 
do ingresso da denúncia.

Capítulo II
Do Recebimento e Tramitação 

Art. 4º – Protocolado, o expediente será remetido ao Gabi-
nete da Presidência, que, caso necessário, o enviará à Assesso-
ria Jurídica – AJU, que opinará acerca da sua tramitação como 
denúncia, ou não.

§ 1º – Após a manifestação da AJU, esta retornará o expe-
diente à Presidência  que decidirá pelo seu arquivamento ou sua 
tramitação como denúncia. 

§ 2º – Imprimindo-se ao expediente o rito de denúncia, a 
Presidência  o remeterá à Secretaria Geral para fi ns de sorteio do 
Relator.

Art. 5º – Somente ao Relator compete verifi car se a denún-
cia não preenche os requisitos elencados nos incisos do art. 3º 
desta Resolução, caso em que emitirá voto pelo não conhecimen-
to, a ser apreciado pelo Tribunal Pleno.
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§ 1º – Não conhecida a denúncia, nos termos do caput, será 
ela arquivada, devendo o denunciante receber cópia da decisão.

§ 2º – É facultada a apresentação de nova denúncia de mesmo 
conteúdo, desde que saneado o fator motivador do não conhecimento.

Art. 6º – Satisfeitos os requisitos legais, o Relator providenciará a 
notifi cação do denunciado, através da Secretaria Geral, mediante Edital 
publicado no Diário Ofi cial do Estado (Anexo II), objetivando a que, no 
prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da publicação, ob-
servado o disposto no parágrafo único, do art. 99, da Resolução TCM nº 
627/02, exercite o seu direito de defesa com a apresentação das suas 
razões e documentos que entenda necessários.

Parágrafo único – Publicado o Edital, tornará o processo ao Ga-
binete da Presidência para expedição de ofício, pelo qual se advertirá 
o denunciado da existência de denúncia contra ele formulada encami-
nhando cópia da inicial e da publicação de sua notifi cação. 

Art. 7º  – Após a notifi cação de que trata o artigo anterior, o pro-
cesso de denúncia retornará ao Gabinete do Relator onde aguardará o 
decurso de prazo.

§ 1º – Ingressada a defesa no Protocolo Geral, esta será protoco-
lada e encaminhada ao Gabinete do Relator para anexação aos autos 
do processo de denúncia.

§ 2º – Decorrido o prazo estabelecido no Edital de que trata o art. 
6º desta Resolução sem que o denunciado ofereça defesa, estará con-
fi gurada a revelia, com suas conseqüências, inclusive e principalmente, 
a presunção de veracidade dos fatos.

 
Art. 8º – Incumbe ao Relator determinar, se entender necessário, 

em qualquer fase do processo, diligência interna ou externa, bem como 
requisitar informações e solicitar ao Presidente do TCM a realização de 
inspeção in loco.
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Capítulo III
Do Julgamento da Denúncia

Art. 9º – O julgamento do mérito da denúncia dar-se-á à vista 
do voto do Conselheiro Relator, emitido com base nas acusações 
e provas veiculadas, na defesa e nos documentos anexados pelo 
denunciado, bem como nas instruções produzidas por esta Corte de 
Contas.

Art. 10º – Quanto ao julgamento do mérito, as denúncias clas-
sifi cam-se em procedentes, parcialmente procedentes ou improce-
dentes.  

§ 1º – Procedentes são aquelas  em que todas as acusações 
nelas veiculadas revelarem-se verdadeiras.

§ 2º – Parcialmente procedentes são aquelas em que parte 
das acusações forem  comprovadas.

§ 3º – Improcedentes são as que se mostrarem inverídicas ou 
não comprovadas.

Art. 11º – Em observância ao princípio da celeridade processu-
al, ao fi car constatado que o conteúdo do expediente verse, integral-
mente, sobre denúncia já apreciada e julgada pelo Tribunal Pleno, 
poderá ser  arquivado por ato do Presidente deste Colegiado. 

 
Art. 12º – O processo de denúncia que diga respeito a matéria 

que não é de atribuição constitucional e legal deferida à esta Corte 
de Contas, deverá ser votado pelo encaminhamento ao Órgão com-
petente para apreciá-lo. 

Art. 13º – A instância competente para determinar o arquiva-
mento da denúncia, quando não conhecida ou julgada improceden-
te, ou seu encaminhamento ao órgão competente para apreciá-la, é 
o Tribunal Pleno da Corte.
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Art. 14 – Do julgamento da denúncia resultará uma Deliber-
ção, na forma do Anexo III desta Resolução, que será publicada, de 
forma resumida, pela Secretaria Geral, no Diário Ofi cial do Estado.

Art. 15 – Na hipótese de a denúncia ser julgada proceden-
te ou parcialmente procedente, caberá à Secretaria Geral remeter 
cópia da correspondente Deliberação à competente Coordenadoria 
de Controle Externo para que promova sua juntada ao respectivo 
processo de prestação de contas anual, objetivando sua necessária 
repercussão.

Capítulo IV
Disposições Finais

Art. 16 – Tendo falecido o denunciado e caso a denúncia con-
tenha indícios de desfalque ou desvio de recursos, com possível le-
são ao erário, serão notifi cados para apresentar defesa os herdeiros 
e sucessores, inclusive por intermédio do inventariante, se houver, 
respondendo estes pelo integral ressarcimento até o limite do valor 
do patrimônio transferido.

Art. 17 – Por economia processual, deverá um processo de 
denúncia ser anexado a outro, quando ambos disserem respeito ao 
mesmo denunciado e exercício e haja similitude entre as ocorrências 
denunciadas, considerando-se competente para apreciação do feito 
o Conselheiro que tenha despachado em primeiro lugar. 

Parágrafo único – Para efeito do disposto neste artigo, con-
sidera-se anexar um processo a outro a inserção do mais recente 
ao mais antigo, perdendo aquele a sua individualidade (número de 
registro, autuação e paginação). 

Art. 18 – Não será permitido ao denunciante promover acrés-
cimos ou alterações na peça acusatória após o denunciado ter sido 
notifi cado.

Art. 19 – Estará sujeito à pena prevista no art. 339 do Código 
Penal, com a redação oferecida pela Lei nº 10.028/00, aquele que 
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formular, contra alguém, denúncia caluniosa, dando causa a instau-
ração de investigação, imputando-lhe fato delituoso de que o sabe 
inocente, além da apenação inserta no § 1º, do art. 83 da Lei Com-
plementar nº 06/91, representação ao Ministério Público.

Art. 20 – O TCM não conhecerá das denúncias anônimas, po-
dendo, entretanto, valer-se das suas informações para a realização 
de auditorias, inspeções ou adoção de providências outras que en-
tenda pertinentes. 

Art. 21 – A denúncia que tenha sido apensada aos autos do 
processo de prestação de contas anual, quando da sua disponibili-
dade pública, poderá ser daqueles desentranhada, a critério do Con-
selheiro Relator, que a encaminhará, de logo, ao Presidente, o qual 
determinará sua autuação e tramitação em separado. 

§ 1º – O processo de denúncia será distribuído, por depen-
dência, ao Conselheiro Relator do processo de prestação de contas 
anual para apreciação, se possível, simultaneamente a este último.

§ 2º – A denúncia em tramitação nesta Corte de Contas, que 
diga respeito ao mesmo gestor e exercício a que se refere a presta-
ção de contas anual a ser relatada, deverá ser ressalvada no Voto 
emitido pelo Conselheiro Relator.

Art. 22 – O  fato  identifi cado por  técnicos deste  Tribunal, que  
exija  atuação  imediata,  visando impedir a sua continuidade, deverá 
ser  comunicado à competente Coordenadoria de Controle Externo 
sob o título de Termo de Ocorrência.

Art. 23 – O “Termo de Ocorrência” de que trata o artigo ante-
rior terá rito processual administrativo idêntico ao dos processos de 
denúncia, assim sendo considerado para todos os efeitos, tendo a 
forma discriminada no Anexo IV a esta Resolução.

Art. 24 – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publi-
cação.
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Art. 25 – Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente a Resolução TCM nº 267/95.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS,  em 30  de maio de 2006. 

Conselheiro Raimundo Moreira
Presidente

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Vice-Presidente

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

 Conselheiro José Alfredo Rocha Dias

Conselheiro Fernando Vita

Conselheiro Conselheiro Otto Alencar

Cons. Substituto Oyama Ribeiro de Araújo
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ANEXO I

FOLHA DE ROSTO DA DENÚNCIA

DADOS DO DENUNCIANTE

NOME

RG CPF/CNPJ

ENDEREÇO

CIDADE/ESTADO CEP

TELEFONE CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
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ANEXO II 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO

ESTADO DA BAHIA

EDITAL nº 

            O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
DO ESTADO DA BAHIA, pelo presente Edital NOTIFICA o Sr.           , 
Prefeito Municipal de , denunciado no Proc. TCM nº        , para que, 
no prazo máximo de vinte (20) dias corridos a contar da publicação 
desta NOTIFICAÇÃO, apresente defesa contra as acusações que 
sobre ele pesam. Findo o prazo, os autos serão relatados em Sessão 
Plenária nas condições em que se encontram, considerando-se o 
notifi cado revel.  Saliente-se que o mencionado processo encontra-
se na Sede desta Corte no Gabinete do Exmº Senhor Conselheiro 
Relator      , para consulta ou vistas, diretamente ao através de  
representante credenciado, na forma das Leis Complementares nºs. 
06/91 e 14/98. 

                                                                                      
  Salvador, 

                                             Cons. ............................................
                                                                    Presidente
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ANEXO III 

DELIBERAÇÃO nº....../.......

PROCESSO TCM Nº:    – DENÚNCIA/TERMO DE OCORRÊNCIA
DENUNCIANTE(S)/INTERESSADO(S):
DENUNCIADO(S):
EXERCÍCIO AO QUAL SE REFERE A DENÚNCIA:
RELATOR:

DECISÃO

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no inciso XX, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 06/91, 
combinado com ........................................, após deliberar sobre o 
referido processo e considerando o Voto do Conselheiro ...................
........., discutido e aprovado na Sessão Plenária de .........................., 
julga ...................................................................................

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, Em......de.......................
de..............

Cons. .......................................
Presidente

Cons.. ......................................
Relator
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ANEXO IV

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
DO ESTADO DA BAHIA

.......... COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO – CCE

......... DIVISÃO DE CONTROLE EXTERNO – DCT

TERMO DE
OCORRÊNCIA

ENTIDADE:

RESPONSÁVEL PELOS FATOS:

CARGO:

EXERCÍCIO:

Tipifi cação

Normas Infringidas:

Enquadramento Legal:
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Outras Considerações:

Servidor:

Cargo:
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RESOLUÇÃO Nº 1251/07
(com as alterações introduzidas pela Rs. TCM nº 1.256/07) 

Regulamenta a implantação, nos muni-
cípios baianos, do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profi ssio-
nais da Educação – FUNDEB, dispõe 
sobre a aplicação de seus recursos, e 
dá outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 6o 
do Ato das Disposições Transitórias da CRFB, na Emenda Constitu-
cional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, na Medida Provisória nº 
339, de 28 de dezembro de 2006, que a regulamenta, no art. 1º, XXII 
e XXV, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, a Lei Orgânica do 
TCM, e no art. 4º, IX e XXIII, da Resolução TCM nº 627/02, o Regi-
mento Interno da Corte,
                                      

RESOLVE

CAPÍTULO I
Do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorização dos
Profi ssionais da Educação – FUNDEB

Art. 1º  – O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu -
cação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação – 
FUNDEB, de natureza contábil,  instituído pela Emenda Constitucio-
nal nº 53, de 19 de dezembro de 2006, e regulamentado pela Medida 
Provisória nº 339, de 28 de dezembro do mesmo ano, destina-se à 
manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à 
remuneração condigna dos trabalhadores da educação.
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CAPÍTULO II
Da Etapa da Educação a ser Contemplada pelo FUNDEB

Art. 2º –  Os recursos do FUNDEB destinam-se ao fi nancia-
mento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação 
básica pública, observando-se o âmbito de atuação prioritária dos 
municípios, conforme estatuído pelos § 2º do art. 211, da CRFB,  
independentemente:

a) da modalidade em que o ensino é oferecido – regular, espe-
cial ou de jovens e adultos;

b) da sua duração – ensino fundamental de oito ou de nove 
anos;

c) da idade dos alunos – crianças, jovens ou adultos;

d) do turno de atendimento – matutino, vespertino ou noturno; e 

e) da localização da escola – zona urbana, zona rural, área 
indígena ou       quilombola.

Parágrafo único – A educação básica pública a que se refere 
este artigo compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 
e a Educação de Jovens e Adultos.

CAPÍTULO III
Da Distribuição dos Recursos e da Movimentação Bancária

Art. 3º – Os recursos  do Fundo serão distribuídos aos muni-
cípios de forma automática pelo Banco do Brasil, proporcionalmente 
ao  número de alunos matriculados nas respectivas redes de edu-
cação básica pública presencial do município, mediante crédito em 
conta única e específi ca vinculada ao FUNDEB.
 

Parágrafo único – Para os fi ns de distribuição de recursos se-
rão consideradas exclusivamente as matrículas presenciais efetivas, 
de acordo com os dados do último Censo Escolar, considerando as 
ponderações aplicáveis.
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Art. 4º – Serão considerados alunos da educação básica aque-
les matriculados no ensino infantil e fundamental, observada a prio-
ridade de atendimento, de acordo com o § 2º, do art. 211 da CRFB, 
e jovens e adultos (EJA), indígena e quilombola.
    

CAPÍTULO IV
Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB

Art. 5º – Os recursos do FUNDEB, inclusive aqueles oriundos 
da complementação da União e os rendimentos de aplicações fi nan-
ceiras, deverão ser aplicados pelos municípios no exercício fi nancei-
ro em que lhes forem creditados. 

Parágrafo único – Até 5% (cinco por cento) desses recursos 
poderão ser aplicados no primeiro trimestre do exercício subseqüen-
te àquele em que se deu o crédito, mediante abertura de crédito 
adicional, vedado o pagamento de despesa de exercício anterior 
(DEA).

Art. 6º – É obrigatória a aplicação de, no mínimo, 60% (ses-
senta por cento) das receitas provenientes do Fundo, incluída a 
complementação da União, quando for o caso,  na remuneração dos 
profi ssionais do magistério da Educação Básica em efetivo exercí-
cio na rede pública, aí se incluindo os encargos sociais decorrentes 
dessa remuneração.

Parágrafo único – Para os fi ns do disposto no caput deste ar-
tigo, considera-se: 

 I – remuneração: os pagamentos devidos aos profi ssionais do 
magistério da educação em decorrência do efetivo exercí-
cio de cargo, emprego ou função integrantes da estrutura, 
quadro ou tabela de servidores do Município, conforme o 
caso; 

 II – profi ssionais do magistério da educação: docentes e profi s-
sionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercí-
cio da docência, aí se incluindo direção ou  administração 
escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação 
educacional e coordenação pedagógica; e 
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 III – efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das ati-
vidades de magistério previstas no inciso II, associada a 
sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutá-
ria, com o órgão municipal que o remunera, não sendo 
descaracterizado por eventuais afastamentos temporários 
previstos em lei que, com ônus para o empregador, não 
impliquem rompimento da relação jurídica existente. 

Art. 7º – Os recursos da conta única e específi ca do FUNDEB 
somente poderão ser utilizados em sua fi nalidade legal, fi cando  ve-
dada sua utilização:
 I – no fi nanciamento de despesas não consideradas como de 

manutenção e desenvolvimento da educação básica públi-
ca, de acordo com o art. 71, da Lei nº 9.394/96; e

 II – como garantia ou contrapartida de operações de crédito, 
internas ou externas, contraídas pelo município, que não 
se destinem ao fi nanciamento de projetos, ações ou pro-
gramas considerados como ação de manutenção e desen-
volvimento do ensino para a educação básica pública.

Parágrafo único – Não será admitida a movimentação na conta 
única e específi ca do FUNDEB de recursos estranhos àqueles pre-
vistos na legislação pertinente.

CAPÍTULO V
Das Despesas de Manutenção e Desenvolvimento

da Educação  Básica  Pública

Art. 8º – Para efeito desta norma, entendem-se como despe-
sas de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública 
aqueles recursos empregados na remuneração e aperfeiçoamento 
dos profi ssionais da educação, na aquisição de material didático e 
no transporte escolar, bem como os utilizados em ações relaciona-
das à aquisição, manutenção e ao funcionamento das instalações e 
dos equipamentos necessários ao ensino, ao uso e manutenção de 
bens e serviços, dentre outras despesas.
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Seção I
Das Ações Consideradas como de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica Pública

Art. 9º – São consideradas, dentre outras assemelhadas, 
como ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica 
pública:

 I – a remuneração e o aperfeiçoamento do pessoal docente e 
dos profi ssionais da educação, compreendendo: 

 a) a capacitação dos profi ssionais da educação – ma-
gistério e outros servidores em exercício na educação 
básica –, por meio de programas de educação conti-
nuada;

 b) a remuneração dos profi ssionais da educação básica 
que desenvolvem atividades de natureza técnico-ad-
ministrativa, ocupando ou não cargos de direção ou 
chefi a, ou de apoio, como, por exemplo, auxiliares de 
serviços gerais, auxiliares de administração, secretá-
rios de escola e outros assemelhados, lotados e em 
exercício nas escolas, órgão ou unidade administrati-
va da educação básica pública.

 II – a aquisição, manutenção  e funcionamento das instala-
ções e dos equipamentos necessários ao ensino, compre-
endendo:

 a) a aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos 
para a construção de prédios destinados a escolas ou 
órgãos do sistema de ensino;

 b) a ampliação, conclusão e construção de prédios, po-
ços, muros e quadras de esporte nas escolas e outras 
instalações físicas de uso exclusivo do sistema de ensi-
no previstas nos respectivos projetos, nas etapas arqui-
tetônicas descritivas, de construção e paisagísticas;

 c) a aquisição de mobiliário e equipamentos voltados 
para o atendimento exclusivo das necessidades do sis-
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tema de educação básica pública, tais quais carteiras 
e cadeiras, mesas, armários, mimeógrafos, retropro-
jetores, computadores, televisores, antenas e outros 
assemelhados;

 d) a manutenção dos equipamentos existentes, máqui-
nas, móveis equipamentos eletro-eletrônicos, seja me-
diante aquisição de produtos e serviços necessários 
ao seu funcionamento – tintas, graxas, óleos, energia 
elétrica, etc. –, seja mediante a realização de conser-
tos diversos como reparos, recuperações, reformas, 
reposição de peças, revisões e outros assemelhados;

 e) a reforma, total ou parcial, de instalações físicas, rede 
elétrica, hidráulica, estrutura interna, pintura, cobertu-
ra, pisos, muros, grades e outros assemelhados, do 
sistema de educação básica.

 III – o uso e a manutenção de bens vinculados ao sistema de 
ensino, compreendendo:

 a) o aluguel de imóveis e de equipamentos;

 b) a manutenção de bens e equipamentos, incluindo a 
realização de consertos e reparos;

 c) a conservação das instalações físicas do sistema de 
ensino prioritário dos municípios;

 d) as despesas com serviços de energia elétrica, água e 
esgoto, serviço de comunicação e outros assemelha-
dos.

 IV – os levantamentos estatísticos, estudos e  pesquisas visan-
do precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à ex-
pansão do ensino, compreendendo:

 a) os levantamentos estatísticos relacionados ao sistema 
de ensino, objetivando o aprimoramento da qualidade 
e a expansão do ensino prioritário dos municípios, a 
exemplo da apuração dos índices de evasão, aprovei-
tamento e repetência escolar;
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 b) a organização de bancos de dados, bem como a reali-
zação de estudos e pesquisas que visem a elaboração 
de programas, planos e projetos voltados para o ensi-
no prioritário dos municípios.

 V – a realização de atividades-meio necessárias ao funciona-
mento do ensino, compreendendo:

 a) as despesas inerentes ao custeio das diversas ativida-
des relacionadas ao adequado funcionamento da edu-
cação básica pública, como, por exemplo, serviço de 
vigilância, de limpeza e de conservação, aquisição do 
material de consumo utilizado nas escolas e demais 
órgãos do sistema, tais quais papel, lápis, canetas, 
grampos, colas, fi tas adesivas, gizes, cartolinas, água, 
produto de higiene e limpeza, tintas e outros asseme-
lhados.

 VI – a aquisição de material didático-escolar e manutenção de 
transporte escolar, compreendendo:

 a) a aquisição de material didático-escolar diverso, des-
tinado a apoiar o trabalho pedagógico na escola, tais 
quais material esportivo usado nas aulas de educação 
física, acervo da biblioteca da escola, livros, atlas, di-
cionários, periódicos e outros assemelhados;

 b) a aquisição, locação e a manutenção de veículos es-
colares apropriados ao transporte de alunos da educa-
ção básica pública na zona rural, devidamente equipa-
dos e identifi cados como de uso específi co nesse tipo 
de transporte, em observância ao disposto no Código 
Nacional de Trânsito.

 VII – a amortização e o custeio de operações de crédito desti-
nadas a atender ao disposto nos itens mencionados nos 
incisos anteriores, compreendendo:

 a) a quitação de empréstimos, principal e encargos, des-
tinados a investimentos em educação.
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 VIII – o dispêndio de recursos destinados a escolas comunitá-
rias, confessionais ou fi lantrópicas, desde que atendam às 
condições previstas no § 1º, do art. 15 desta Resolução.

Parágrafo único – A aquisição e a locação de veículos de que 
trata o inciso VI, b, deste artigo, deverá levar em conta se tais equi-
pamentos são  apropriados ao transporte de alunos, se reúnem ade-
quadas condições de utilização, se estão licenciados pelos órgãos 
competentes e se dispõem de todos os equipamentos obrigatórios, 
principalmente no que tange ao item segurança, podendo ser ado-
tados modelos e marcas diferenciadas, em função da quantidade de 
pessoas a serem transportadas e das condições das vias de tráfego, 
aceitando-se, ainda, caso comprovada a necessidade, a adoção de 
veículos de transporte hidroviários.

Seção II
Das Ações não Consideradas como de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica Pública

Art. 10 – Não serão consideradas, dentre outras assemelha-
das, como ações de manutenção e desenvolvimento da educação 
básica pública, estando sujeito às penas da lei quem nelas empregar 
recursos do FUNDEB:

 I – a  concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas pú-
blicas e privadas;

 II – a efetivação de pesquisas não vinculadas às instituições 
de ensino ou que, realizadas fora dos sistemas de ensino, 
não tenham por objetivo precípuo o aprimoramento de sua 
qualidade ou a sua expansão;

 III – as subvenções a instituições públicas ou privadas de cará-
ter assistencial, desportivo ou cultural;

 IV – a formação de quadros especiais de servidores para a ad-
ministração pública municipal; 

 V  – a realização de programas suplementares de alimentação, 
assistência médico/odontológica, farmacêutica e psicológi-
ca e outras formas assemelhadas de assistência social;
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 VI – a realização de obras públicas de infra-estrutura além 
dos limites da rede escolar, ainda que venham a benefi -
ciá-la, direta ou indiretamente;

 VII  – a remuneração de pessoal docente e demais trabalha-
dores da educação quando em desvio de função ou em 
exercício de atividades alheias à manutenção e ao de-
senvolvimento do ensino;

 VIII  – os investimentos deslocados da unidade educacional, 
como Rádio e TV Educativa, construção de bibliotecas, 
museus e quadras poliesportivas;

 IX – a desapropriação de áreas de acesso às escolas;

 X – o pagamento de proventos e demais gastos vinculados 
à inatividade dos professores e demais trabalhadores 
da educação; e

 XI – quaisquer outros dispêndios que, após exame da docu-
mentação respectiva pelo Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios, se revelarem sem amparo da legislação perti-
nente.

CAPÍTULO VI
Do Encaminhamento dos Documentos Relativos à

Aplicação dos Recursos

Art. 11 – Os municípios encaminharão ao Tribunal de Con-
tas dos Municípios, juntamente com o demonstrativo mensal de 
receita e de despesa, dentro dos prazos previstos na Resolução 
TCM nº 1060/05, a documentação relativa à aplicação dos recur-
sos na manutenção e desenvolvimento da educação  básica e de 
valorização dos profi ssionais da educação.

 
Art. 12 – A documentação a que se refere o artigo anterior, 

in fi ne, compõe-se de:

 I – demonstrativo das transferências mensais individualiza-
das, que deverão ser contabilizadas por seu valor bruto, 



162

recebidas a título de ICMS, IPVA, ITR, IPI exportação, 
desoneração de exportações (LC nº 87/96) e FPM, bem 
como dos valores retidos destinados ao FUNDEB;

 II – demonstrativo dos impostos arrecadados pelo Município;

 III – demonstrativo das demais transferências recebidas pelo 
Município do Estado e da União, excluindo-se as decor-
rentes de recursos vinculados, nos quais estão inclusas 
aquelas transferências originárias de convênios ou instru-
mentos congêneres;

 IV – demonstrativo das despesas realizadas na educação bá-
sica pública, discriminando-se por seus totais aquelas de 
que tratam o art. 6º desta Resolução;

 V – original dos extratos bancários da conta específi ca aber-
ta para recebimento dos valores transferidos ao município 
pelo FUNDEB, fornecidos pela respectiva instituição fi nan-
ceira; e

 VI – originais dos processos de pagamento relativos a despe-
sas com a manutenção do ensino  fundamental e valori-
zação do magistério, identifi cados sob o título “Despesa 
Realizada com Recurso do FUNDEB”, observando-se o 
quanto disposto no art.  4º, § 1º, alíneas a e b, da Resolu-
ção TCM nº 1060/05.

Parágrafo único – A documentação de que trata este artigo 
fi cará, permanentemente, à disposição do Conselho de que trata o 
art. 16 desta Resolução. 

 CAPÍTULO VII
Da Fiscalização pelo Tribunal de Contas dos Municípios

Seção I 
Da Fiscalização da Aplicação dos Recursos do FUNDEB

Art. 13 – Cabe ao Tribunal de Contas dos Municípios fi s-
calizar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do 
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FUNDEB não somente mediante a análise dos demonstrativos 
mensais de receita e despesa e das prestações de contas anuais 
dos seus jurisdicionados, como também através de ações audito-
riais intempestivas.

Parágrafo único – As prestações de contas anuais referidas 
no caput deste artigo deverão conter, além da documentação exi-
gida, pareceres dos respectivos Conselhos de que trata o art. 16 
desta norma, relativos à distribuição, transferência e aplicação 
dos recursos do FUNDEB.

Art. 14 – Para efeito da apuração do valor aplicado na ma-
nutenção e desenvolvimento da educação básica pública, serão 
consideradas pelo Tribunal de Contas dos Municípios as despe-
sas exclusivamente pagas com  recursos provenientes da conta 
única e específi ca do FUNDEB e as liquidadas, desde que pagas 
até 31 de janeiro do exercício subseqüente.

Parágrafo único – As despesas de que trata o caput deste 
artigo, pagas com recursos de fontes diversas da conta única e 
específi ca do FUNDEB, serão computadas para efeito do cumpri-
mento do disposto no art. 212 da CRFB, o mesmo ocorrendo com  
as despesas liquidadas e pagas até 31 de janeiro.

Art. 15 – No exercício de sua função fi scalizatória, o Tribunal 
de Contas dos Municípios procederá à apuração das aplicações 
de que tratam os arts. 5º e 6º desta Resolução, mediante exame 
dos processos de pagamento encaminhados mensalmente pelo 
Gestor, devidamente cadastrados no Sistema de Informações de 
Gastos com Educação e Saúde – SIES, na forma do art. 4º, § 1º, 
alíneas a e b, respectivamente, da Resolução TCM nº 1060/05. 

  
§ 1º – Os recursos de que trata o inciso VIII do art. 9º desta 

Resolução,  em consonância com a Lei Federal nº 9.394/96, somen-
te poderão ser concedidos a instituições legalmente reconhecidas 
como de utilidade pública e que atendam às seguintes exigências, 
além de outras estabelecidas em lei estadual ou municipal:
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a)  comprovem fi nalidade não lucrativa e não distribuam, a 
qualquer título,  parcelas de seu patrimônio;

b)  apliquem seus excedentes fi nanceiros em educação;

c)  assegurem, em caso de cessação de suas atividades, a destina-
ção de seu patrimônio a outra entidade da mesma natureza, desde 
que atenda a estes mesmos requisitos;

d)  prestem contas mensalmente ao órgão repassador dos recursos.

§  2º  – A receita municipal proveniente das retenções efetuadas a 
título de ISS e IRRF sobre despesas realizadas na aplicação dos recur-
sos do FUNDEB não incorporarão os valores do FUNDEB.

 
Seção II

Do Acompanhamento e Controle da Gestão de
Recursos do FUNDEB

 
Art. 16 – O acompanhamento e controle da gestão dos recursos 

do FUNDEB, em cada município, será exercido por Conselho criado por 
lei municipal, cujas atribuições e constituição serão por ela defi nidos.

 
§ 1º – Os municípios encaminharão ao Tribunal de Contas dos 

Municípios, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da publi-
cação desta Resolução, cópia dos seguintes documentos:

 I – da lei que criou o respectivo Conselho bem como dos atos de 
nomeação dos seus membros; 

 II – do ato de designação do gestor dos recursos vinculados ao 
Fundo; 

 III – da lei que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do 
Magistério (por via magnética).  

 
§ 2º – Sempre que houver alteração na legislação ou atos 

re  feridos no parágrafo anterior será feita a devida comunicação 
ao Tribunal de Contas dos Municípios.
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   CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais 

 
Art. 17 – As folhas de pagamento do pessoal vinculado à área 

educacional deverão ser elaboradas separadamente, distinguindo-
se os profi ssionais do magistério dos profi ssionais do setor adminis-
trativo.

 Parágrafo único – Tratando-se de processos de pagamentos 
relativos a despesa com encargos sociais dos profi ssionais referidos 
no caput deste artigo, deverão ser obrigatoriamente empenhados e 
pagos na unidade orçamentária Secretaria da Educação/FUNDEB.

Art. 18 – O titular do Poder Executivo é responsável solidário 
pelos atos praticados pelo gestor dos recursos  vinculados ao FUN-
DEB, na hipótese de delegação de competência.

 
Art. 19 – A contabilização dos recursos do FUNDEB obede-

cerá às normas contidas na Portaria nº 48/07, da Secretaria do 
Tesouro Nacional. 

Art. 20 – A diferença a maior existente entre a contribuição 
efetiva do município para a constituição do FUNDEB e aquela 
verifi cada em função dos alunos identifi cados no censo escolar 
integrará o total de valor aplicado com fi m ao cumprimento do art. 
212 da CRFB.

Art. 21 – O controle interno municipal, de que trata a Reso-
lução TCM nº  1120/05, acompanhará a execução orçamentária 
do FUNDEB e emitirá relatório mensal  sobre o cumprimento dos 
índices de aplicação estabelecidos na legislação respectiva.

Art. 22 – As restituições devidas ao FUNDEF, decorrentes de 
decisões do Tribunal, continuarão sendo creditadas à conta desse 
mesmo Fundo, cuja aplicação deverá estar relacionada, exclusiva-
mente, ao ensino fundamental, não sendo computada para fi ns do 
art. 212 da Constituição Federal e nem para o FUNDEB.
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Art. 23 – O Estado da Bahia e os respectivos municípios 
poderão celebrar convênios para transferência de alunos, recur-
sos humanos, materiais e encargos fi nanceiros nos quais estará 
prevista a transferência imediata de recursos do Fundo corres-
pondentes ao número de matrículas que o Estado ou o município 
assumir.

 
Art. 24 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação.

Art. 25 – Revogam-se as disposições em contrário.
 
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS, em 29  de março  de 2007.
  

Conselheiro Raimundo  Moreira
Presidente

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Vice-Presidente

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias               

Conselheiro  Paolo Marconi

Conselheiro Fernando Vita                                  

Conselheiro   Otto Alencar
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RESOLUÇÃO Nº 1259/07

Dispõe sobre as modalidades de Audi-
torias a serem realizadas pelo Tribunal, 
disciplina sua programação e execu-
ção, institui os procedimentos adminis-
trativos pertinentes e dá outras provi-
dências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 91, 
VII, e seu § 4º, da Constituição do Estado da Bahia, nos arts. 1º, VII 
e XXV, e 4º, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, a Lei Orgânica 
do TCM; nos arts. 4º, IX e XIX, e 60, alínea 12, da Resolução TCM nº 
627/02, o Regimento Interno da Corte, e considerando que:

a) a Constituição do Estado da Bahia atribui aos Tribunais de 
Contas, em seu art. 91, VII, no âmbito de sua atuação, a 
realização de auditorias de natureza contábil, fi nanceira, 
orçamentária, patrimonial e operacional, inclusive quando 
requeridas pelo Legislativo e por iniciativa de comissão téc-
nica ou de inquérito;

b) a Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, estabelece em seu 
art. 4º a realização, pelo órgão, de auditorias em obras pú-
blicas; 

c) se faz necessário disciplinar o planejamento, a efetivação e 
a tramitação de auditorias realizadas pelo Tribunal,

RESOLVE

CAPÍTULO I
Das Modalidades de Auditorias no Âmbito do Tribunal

Art. 1º  – Compete ao Tribunal de Contas dos Municípios, no 
exe r    cício de suas atribuições fi scalizatórias e por suas Coordenado-
rias de atividades fi ns, programar, coordenar e executar Auditorias 
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de Conformidade, Auditorias de Obras e Serviços de Engenharia, 
Auditorias Operacionais e Auditorias Especiais.

Seção I
Da Auditoria de Conformidade

Art. 2º – A Auditoria de Conformidade, cujo exercício se dá pela 
confrontação dos documentos da prestação de contas com as normas 
pertinentes e pela realização de inspeções in loco, tem por fi nalidade 
confrontar os atos e ações municipais com regras pré-estabelecidas 
que os disciplinam.

Parágrafo único – As inspeções in loco mencionadas no caput 
deste artigo têm origem em falhas ou irregularidades detectadas por 
ocasião de exame das contas municipais ou decorrem de programação 
de auditoria efetivada com base em matriz de risco e análise amostral.

Seção II
Da Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia

Art. 3º – A Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia tem como 
fi nalidade fi scalizar o cumprimento do cronograma físico-fi nanceiro, a 
estimativa dos quantitativos e custo da obra, a exatidão dos serviços 
medidos e os cálculos dos reajustamentos, além de comparar os parâ-
metros, critérios e especifi cações utilizados na obra com aqueles esta-
belecidos no projeto básico integrante do edital da respectiva licitação.

Seção III
Da Auditoria Operacional

Art. 4º – A Auditoria Operacional tem por fi nalidade avaliar a 
economicidade, efi ciência, efi cácia e efetividade dos atos e ações 
municipais, verifi cando sua conformidade com diretrizes, políticas, 
estratégias e normas pré-estabelecidas e confrontando-os com 
aque las previstas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). 
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Seção IV
Da Auditoria Especial

Art. 5º – A Auditoria Especial tem por fi nalidade fi scalizar a 
ocorrência de fatos relevantes que inobservem disposições normati-
vas pertinentes ou atentem contra o erário municipal. 

CAPÍTULO II
Do Procedimento e da Autorização de Auditorias

Art. 6º – A etapa da Auditoria de Conformidade a ser rea-
lizada mediante inspeção in loco, decorrente de falhas ou irre-
gularidades detectadas durante o exame das contas municipais, 
dependerá de prévia autorização da Presidência em expediente 
da Coordenadoria que a solicitar ou mediante requisição de Con-
selheiros, na forma regimentalmente prevista.

Parágrafo único – No expediente deverão estar descritas 
a natureza das falhas ou irregularidades detectadas, a relação 
dos dispositivos legais que elas pretensamente inobservaram e o 
prejuízo que poderiam causar ao erário, assim como, no caso de  
resultados da aplicação de matriz de risco ou de análise amostral, 
os motivos que ensejaram a solicitação.

Art. 7º – A aprovação, pela Presidência, da Programação 
Anual de Auditorias de que trata o art. 8º desta Resolução fará 
com que se tornem automaticamente autorizadas as Auditorias de 
Obras e Serviços de Engenharia e Auditorias Operacionais que 
dela constem.

Parágrafo único – O surgimento de fatos ou ocorrências 
posteriores à apreciação e aprovação da Programação Anual de 
Auditorias serão objeto de autorização da Presidência para a ins-
tauração de procedimentos auditoriais, se considerados prejudi-
ciais ao erário municipal.  
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CAPÍTULO III
Da Programação Anual de Auditorias

Art. 8º – As Coordenadorias de atividades fi nalísticas elabo-
rarão, com base em dados extraídos das análises amostrais e de 
matrizes de risco, a Programação Anual de Auditorias a serem re-
alizadas no exercício subseqüente, estipulando as modalidades a 
serem empregadas em cada caso, bem como os órgãos e entidades 
que serão objeto da fi scalização.

Art. 9º – A programação de que trata o artigo anterior será 
inicialmente encaminhada à  Superintendência Geral, a quem cabe 
a atribuição de assegurar a compatibilidade e a coordenação das 
diversas atividades auditoriais, como meio de evitar a duplicidade 
de ações.

Art. 10 – Assegurada a compatibilidade e coordenação men-
cionadas no artigo anterior, a Superintendência Geral submeterá 
a Programação Anual de Auditorias, até 15 de dezembro de cada 
exercício, à apreciação da Presidência.

Parágrafo único – Aprovada pela Presidência, a Programação 
será publicada em Diário Ofi cial do Estado.

CAPÍTULO IV
Da Tramitação dos Processos de Auditoria

Art. 11 – Os processos de auditoria terão tramitação própria e 
independente, apartada daquela reservada às prestações das res-
pectivas contas, sendo, ao fi nal, objeto de decisão do Pleno, ainda 
no curso do exercício em que foram ou serão realizadas.

Art. 12 – O processo administrativo de auditoria iniciar-se-á 
com a autorização expedida pela Presidência do Tribunal para sua 
realização, tendo em vista a programação estabelecida, as solicita-
ções das Coordenadorias de que trata o art. 6º desta Resolução.
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Art. 13 – Realizada a auditoria, o processo contendo o relató-
rio respectivo será encaminhado pela Coordenadoria à Presidên-
cia, que o submeterá ao Tribunal Pleno, para sorteio do relator e 
decisão, ainda que não se tenha encontrado vestígios de irregu-
laridades durante o procedimento auditorial.

 
Art. 14 – A decisão do Tribunal Pleno nos processos de Au-

ditoria tomará a forma de   Deliberação, pronunciamento previsto 
no art. 13 do Regimento Interno da Corte, cuja cópia será enca-
minhada ao gestor responsável, para conhecimento e adoção de 
medidas saneadoras, se for o caso.

Art. 15 – O processo de auditoria, acompanhado da res-
pectiva Deliberação,  será anexado ao processo de prestação de 
contas anual do órgão ou entidade municipal objeto da auditoria, 
caso este último se encontre ainda em tramitação no âmbito do 
Tribunal, podendo repercutir na decisão da Corte a respeito das 
respectivas contas municipais.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais

Art. 16 – A obstrução ao livre exercício das auditorias além 
de ensejar a aplicação de multa, na forma do artigo 71 da Lei 
Complementar nº 6, de 06.12.1991, poderá comprometer o méri-
to das contas anuais, sendo o processo que originou a limitação  
encaminhado ao Ministério Público Estadual, para as medidas ca-
bíveis.

Art. 17 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 18 – Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, em 29 de novembro de 2007.
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Conselheiro Raimundo Moreira
Presidente

Conselheiro Paulo Maracajá Pereira
Vice-Presidente

Conselheiro Francisco de Souza andrade Neto
Corregedor

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias

Conselheiro Paolo Marconi

Conselheiro Fernando Vita                                          

Conselheiro Otto Alencar
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RESOLUÇÃO Nº  1268/08

Dispõe sobre os procedimentos das re-
ceitas públicas, institui a Tabela Única 
de Destinações de Recursos/Fonte de 
Recursos a ser utilizada pelos municí-
pios do Estado da Bahia, e dá outras 
providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 
91 da CEB, no art. 1º, I, II e XXV, da Lei Complementar nº 6, de 
06.12.91, no art. 4º, I, II e IX, da Resolução TCM nº 627/02, no intei-
roteor da Resolução TCM nº 1.255/07, e considerando que a padro-
nização dos procedimentos técnicos orçamentários e contábeis, no 
âmbito da administração direta e indireta municipal, constitui-se em 
elemento imprescindível ao pleno exercício dos controles interno e 
externo,

RESOLVE

Art. 1º – Os Municípios adotarão, na elaboração, programa-
ção, execução e contabilização dos atos e fatos orçamentários e 
fi nanceiros da Administração Pública Municipal, o quanto estabele-
cido no Manual de Procedimentos das Receitas Públicas, aprovado, 
em sua 4ª edição, pela Portaria Conjunta nº 2, de 08 de Agosto de 
2007, da Secretaria do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazen-
da.gov.br.

Art. 2º – Para fi ns de captura e transferência dos dados or-
çamentários, fi nanceiros e contábeis, por via eletrônica, através do 
Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA, fi ca instituída nos 
municípios do Estado a Tabela Única de Destinações de Recursos/
Fonte de Recursos, na forma do Anexo Único a esta Resolução.

Parágrafo único – A Tabela Única de Especifi cação das Desti-
nações de Recursos de que trata esta Resolução poderá ser atua-
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lizada mediante análise e decisão das Coordenadorias de Controle 
Externo do Tribunal, em decorrência de:

a) divulgação da Tabela a ser utilizada na operação do SIGA;
b) inclusão de Especifi cação de Destinação de Recursos soli-

citada, por escrito, pelo Município interessado.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta Resolução po-
derá ensejar o comprometimento de mérito das contas públicas anu-
ais dos gestores respectivos.

Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação, tendo seus efeitos aplicados a partir da Lei Orçamentária de 
2009 e da sua respectiva execução.

Parágrafo único – Os demais procedimentos estabelecidos 
pela Portaria Conjunta nº  2, da STN, mencionada no art. 1º desta 
norma, entrarão em vigor a partir da elaboração da Lei Orçamentária 
de 2010 e da sua respectiva execução.

Art. 5º  – Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS, em    27 de agosto de 2008.

Conselheiro Raimundo Moreira
Presidente

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Vice-Presidente

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias                               

Conselheiro Paolo Marconi

Conselheiro Fernando Vita                                          

Conselheiro Otto Alencar
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ANEXO ÚNICO

ESPECIFICAÇÃO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

Código que individualiza cada destinação, dividindo-se em Pri-
mária ou Não Financeira e Não Primária ou Financeira. Esses con-
ceitos são importantes na elaboração do Demonstrativo do Resul-
tado Primário, parte integrante do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária, regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

a) Destinação Primária ou Não Financeira – fonte vincula-
da ou ordinária derivada de natureza de receita que tem 
caráter não fi nanceiro, identifi cada em grande parte como 
receitas efetivas, e, portanto, sem características de endi-
vidamento ou de desmobilização, que compõe o cálculo do 
resultado primário.

b) Destinação Não Primária ou Financeira – fonte vinculada 
ou ordinária derivada de natureza de receita que tem cará-
ter fi nanceiro e características de endividamento ou de des-
mobilização, tais como as receitas de operações de crédito, 
amortizações de empréstimos e alienação de bens.

Tabela Única  –  Especifi cação das Destinações de Recursos 

A – Destinação Primária ou Não Financeira

Código Descrição
00 Recursos Ordinários
01 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%
02 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%

03
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 
(patronal, servidores e compensação fi nanceira)

04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS

15
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE

16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE

18
Transferências FUNDEB (aplicação na remuneração dos profi ssionais do
Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)
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19 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica)
22 Transferências de Convênios – Educação
23 Transferências de Convênios – Saúde
24 Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)
29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
30 Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES

42
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais
50 Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta

Obs.: Os rendimentos de aplicação fi nanceira terão o mesmo código da fonte 
original, salvo quando houver detalhamento de destinação específi ca.

B – Destinação Não Primária ou Financeira

Código Descrição
90  Operações de Crédito Internas
91  Operações de Crédito Externas
92  Alienação de Bens
93  Outras Receitas Não Primárias
94  Remuneração de Depósitos Bancários

C – CONCEITUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DAS 
DESTINAÇÕES   PRIMÁRIAS OU NÃO FINANCEIRAS E DAS 

NÃO-PRIMÁRIAS OU FINANCEIRAS

00 – RECURSOS ORDINÁRIOS

Os recursos ordinários  são as Receitas do Tesouro Munici-
pal, de natureza tributária, de contribuições, patrimonial, de transfe-
rências correntes e outras sem destinação específi ca, isto é, estão 
livres para aplicação, não estando vinculados a nenhum órgão ou 
programação.

01 – RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOS-
TOS – EDUCAÇÃO – 25%

Recursos provenientes dos impostos municipais, os quais de-
vem ser classifi cados no código da receita 1110.00.00 – impostos, 
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e as transferências de impostos do Estado e União aos Municípios, 
destinados à educação.

02 – RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOS-
TOS – SAÚDE – 15%

Recursos provenientes dos impostos municipais, os quais de-
vem ser classifi cados no código de receita: 1110.00.00 – impostos, e as 
transferências de impostos do Estado e União aos Municípios, destina-
dos à saúde.

03 – CONTRIBUIÇÃO P/ O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL – RPPS (patronal, servidores e compensação fi nanceira)

Recursos provenientes da arrecadação da receita das contribui-
ções referentes ao Regime Próprio de Previdência Social, compreen-
dendo a contribuição Patronal, de servidores e os recursos da compen-
sação fi nanceira entre os Regimes de Previdência.

04 – CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL – 
SALÁRIO EDUCAÇÃO

Recursos provenientes do Salário Educação destinados ao fi nan-
ciamento de programas, projetos e ações voltados para o fi nanciamen-
to do ensino fundamental público, podendo ainda ser aplicados na edu-
cação especial, desde que vinculados ao referido nível de ensino.

14 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – SUS

Recursos provenientes das transferências do Fundo Nacional 
de Saúde recebidos pelos fundos de Saúde dos Municípios, refe-
rentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, (Piso de Atenção Bási-
ca – Fixo e Variável, Transferência de Alta e Média Complexidades, 
PSF, PACS e outros programas fi nanciados por repasses regulares 
e automáticos).
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15 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 
DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

Recursos provenientes de transferências da União recebidos pelos 
Municípios, relativos ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa-
ção – FNDE, compreendendo os repasses referentes ao PNATE, PNAE, 
PPDE, e demais programas do FNDE.

16 – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMI-
CO – CIDE

Recursos provenientes das receitas recebidas pelos Municípios 
através de transferências constitucionais da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico (Emenda Constitucional n.º 42, de 19/12/2003).

18 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (APLICAÇÃO NA REMUNE-
RAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)

Recursos provenientes de transferências recebidas diretamente do 
FUNDEB, pelos Municípios, independente do valor que foi deduzido no 
ente para a formação do fundo, destinados à aplicação na remuneração 
dos profi ssionais do magistério da educação básica, em efetivo exercí-
cio.

19 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (APLICAÇÃO EM OUTRAS 
DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

Recursos provenientes de transferências recebidas diretamente pe-
los Municípios, independente do valor que foi deduzido no ente para a for-
mação do fundo, destinados a custear despesas com a educação básica.

22 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO

Recursos provenientes de convênios fi rmados, com ou sem 
contraprestação de serviços, por entidades públicas de qualquer es-
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pécie, ou entre estas e organizações particulares, para realização de 
objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear 
despesas correntes ou de capital relacionadas com a manutenção e 
desenvolvimento do ensino.

23 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE

Recursos provenientes de convênios fi rmados, com ou sem 
contraprestação de serviços, por entidades públicas de qualquer es-
pécie, ou entre estas e organizações particulares, para realização de 
objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear 
despesas correntes ou de capital relacionadas com as ações e serviços 
públicos de saúde.

24 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – OUTROS (NÃO RELA-
CIONADAS A EDUCAÇÃO/SAÚDE)

Recursos provenientes de convênios fi rmados, com ou sem 
contraprestação de serviços, por entidades públicas de qualquer es-
pécie, ou entre estas e organizações particulares, para realização de 
objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear 
despesas correntes ou de capital, não relacionadas a educação e à 
saúde.

29 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

Recursos provenientes de transferências da União recebidos 
pelo Município, referentes ao Fundo Nacional de Assistência Social, 
para aplicação em assistência social.

30 – FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAIS – FIES

Recursos provenientes do Fundo de Investimentos Econômico 
e Social da Bahia – FIES, destinados exclusivamente a investimen-
tos em infra-estrutura e em ações de natureza social.
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42 –  ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPEN-
SAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MI-
NERAIS

Recursos provenientes da  retribuição monetária que os Mu-
nicípios recebem pelo resultado da exploração de petróleo, gás na-
tural, xisto betuminoso, recursos hídricos e minerais, em seus res-
pectivos territórios, plataformas continentais, mar territorial ou zonas 
econômicas exclusivas. 

50 –  RECEITAS PRÓPRIAS  DE ENTIDADES  DA ADMINISTRA-
ÇÃO INDIRETA

Recursos cuja arrecadação, controle e disponibilidade, estão 
sob a responsabilidade das entidades da administração indireta, 
uma vez que têm origem no esforço próprio pelo fornecimento de 
bens, prestação de serviços e exploração do respectivo patrimônio.

90 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Recursos provenientes de contratos fi rmados entre o Municí-
pio e o Sistema Financeiro Nacional.

91 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

Recursos provenientes de contratos fi rmados entre o Municí-
pio e o Sistema Financeiro Internacional.

92 – ALIENAÇÃO DE BENS

Recursos provenientes da receita de alienação de bens mó-
veis e imóveis.
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94 – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Recursos provenientes de remuneração de depósitos bancá-
rios. Recursos oriundos de aplicações das entidades da administra-
ção pública no mercado fi nanceiro, autorizados por lei, em caderne-
tas de poupança, contas remuneradas, inclusive depósitos judiciais.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS, em 27 de agosto de 2008

Cons. Raimundo Moreira
Presidente

Cons. Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Vice-Presidente

Cons. Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

Cons. José Alfredo Rocha Dias
                                       

Cons. Paolo Marconi

Cons. Fernando Vita

Cons. Otto Alencar



182

RESOLUÇÃO  Nº 1269/08
(alterada pela Rs nº 1290/10)

                                     
Dispõe sobre a prestação de contas 
das entidades de direito privado qualifi -
cadas como Organização Social – OS, 
e Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público – OSCIP, revoga a 
Resolução TCM nº 1258/07, e dá ou-
tras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 
art. 70, parágrafo único, da CRFB; no art. 91, XI, da CEB; no art. 6º, 
III, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91; nos arts. 9º, I, 10, XI e 
XII, 11, XI, 12, XI, a, b, c e d, e 17, da Resolução TCM nº 1.120/05, 
que dispõe sobre a criação e manutenção de Sistemas de Controle 
Interno nos Municípios,

CAPÍTULO I
Da Qualifi cação das OS e OSCIP, da celebração 

de Contratos e Termos e das Prestações de Contas

Art. 1º - As entidades de direito privado sem fi ns lucrativos, qualifi -
cadas, na forma da legislação aplicável, como Organização Social – OS, 
e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, que ce-
lebrarem, respectivamente, Contrato de Gestão e Termo de Parceria com 
órgãos da Administração Pública Municipal, para o fomento e a execução 
de atividades de interesse público,fi cam sujeitas a apresentar anualmen-
te, ao órgão ou entidade signatário do Contrato ou Termo mencionados, 
prestação de contas dos recursos públicos a elas repassados, nos termos 
do art. 70, parágrafo único, da CRFB, do art. 6º, III, da Lei Complementar 
nº 6, de 06.12.91, e das normas constantes desta Resolução.

§ 1º - Sem prejuízo das prestações de contas anuais de que 
trata o caput deste artigo, as OS e OSCIP encaminharão, mensal-
mente, até o fi nal do mês subseqüente àquele a que se refere, aos 
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órgãos com os quais celebraram Contrato de Gestão ou Termo de 
Parceria, tendo como objeto atividades ou ações nas áreas de edu-
cação e saúde, relatórios de suas atividades e do dispêndio, no mês 
de referência, dos recursos recebidos, juntamente com a documen-
tação indicada nos incisos I, II e VII do art. 3º desta Resolução, para 
fi ns de acompanhamento do alcance dos índices constitucionais de 
aplicação naquelas áreas.

§ 2º - O Relatório e a documentação recebidos pelo órgão ou 
entidade pública serão analisados pelos seu Sistema de Controle In-
terno, que emitirá parecer sobre sua regularidade e os encaminhará 
à Inspetoria Regional de Controle Externo pertinente por ocasião do 
envio regular dos documentos mensais de receita e despesa.

Art. 2º - Além da documentação comprobatória da aplicação 
dos recursos públicos repassados e do relatório indicativo dos resul-
tados, conforme o plano de trabalho estabelecido, os processos de 
prestação de contas serão instruídos com:

I –  cópia do documento de qualifi cação da OS ou da OS-
CIP expedido pelo órgão competente;

II –  cópia do termo de Contrato de Gestão ou do Termo de 
Parceria celebrado;

III – declaração da autoridade municipal competente sobre 
a compatibilidade do objeto do Contrato

 de Gestão ou do Termo de Parceria com o objeto ou 
fi nalidade social estatutário da entidade

 colaboradora;

IV – justifi cativa da autoridade municipal competente da es 
colha da OS ou da OSCIP;

V – comprovação do funcionamento regular da entidade co-
laboradora.
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VI – Lei Municipal autorizadora de celebração de Contrato  
de Gestão e de Termo de Parceria.

Parágrafo único - A Lei Municipal autorizada de celebração 
de Contrato de Gestão e de Termo de Parceria observará as dis-
posições contidas nas Leis Federais n° 9.637/98 e n° 9.790/99, 
respeitando, sempre, o preceito constitucional atinente à necessi-
dade de realização de prévio concurso público para admissão de 
pessoal pela Administração Pública Municipal.”

Art. 3º - Comporão ainda as prestações de contas de que 
trata o art. 1º a seguinte documentação: 

I – extrato bancário de conta específi ca mantida pela OS 
ou OSCIP, no qual esteja evidenciada a movimenta-
ção dos recursos repassados;

II – original do comprovante da despesa (nota fi scal ou 
recibo), acompanhado de declaração do dirigente da 
OS ou da OSCIP, certifi cando que o serviço foi reali-
zado ou o material foi recebido;

III – relatório analítico sobre a execução do objeto do 
Termo de Parceria ou Contrato de Gestão, contendo 
comparativo entre metas propostas e os resultados 
alcançados;

IV –relatório de resultados atingidos com a execução do 
Termo de Parceria, elaborado pela Comissão de Ava-
liação, de que trata o § 1º do art. 11, da Lei Federal 
nº 9.790, de 23 de março de 1999;

V – demonstrativo integral das receitas e despesas efeti-
vamente realizadas pelas OS e OSCIP, relativamente 
aos recursos recebidos;
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VI - Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 
do Exercício, Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, 
Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Social 
e notas explicativas das Demonstrações Contábeis, 
caso necessário, para as OSCIP, de conformidade 
com o estatuído pelo art. 11, do Decreto Federal nº 
3.100/99;

VII –detalhamento das remunerações pagas a diretores, 
empregados e consultores com recursos vinculados 
ao Contrato de Gestão ou ao Termo de Parceria;

VIII – parecer e relatório de auditoria independente para 
as OSCIP, nos casos em que o montante de recur-
sos repassados for igual ou maior que R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais), exigência constante do Decre-
to Federal nº 3.100/99, em seu art. 19;

IX -  comprovante da publicação, na imprensa ofi cial, do 
extrato do Contrato de Gestão ou do Termo de Parce-
ria e da execução física e fi nanceira.

§ 1º - O relatório de resultados atingidos elaborado pela Co-
missão de Avaliação, de que trata o inciso IV deste artigo, será 
por ela encaminhado ao órgão do Sistema de Controle Interno 
Municipal no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do 
término de cada exercício fi nanceiro.

§ 2º - A não prestação de contas pela OS ou pela OSCIP, 
nas formas, condições e prazos previstos neste Capítulo, implica-
rá a imediata rescisão do respectivo Contrato de Gestão ou Termo 
de Parceria, acrescida da proibição, mediante ato do Executivo, 
de órgãos e entidades da administração municipal virem a cele-
brar novos Contratos ou Termos com as entidades inadimplentes, 
sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, observadas as 
garantias do devido processo legal.



186

CAPÍTULO II
Das Obrigações do Sistema de Controle Interno Municipal

Art. 4º - Ao Sistema de Controle Interno Municipal compete:

I –  acompanhar mensalmente a execução do plano de traba-
lho integrante Contrato de Gestão e do Termo de Parceria;

II – emitir parecer sobre a regularidade ou não das contas pres-
tadas pelas OS ou OSCIP.

CAPÍTULO III
Dos procedimentos que competem ao TCM 

Art. 5º - Recebido o processo de prestação de contas anual apre-
sentado pelo gestor do órgão ou entidade municipal, contendo a presta-
ção de contas da OS ou da OSCIP de que trata o art. 1º e seu parágrafo 
único desta norma, a Coordenadoria de Controle Externo competente 
adotará as seguintes providências:

I – desentranhamento das contas prestadas pelas OS e OS-
CIP, juntamente com o parecer do responsável pelo Siste-
ma de Controle Interno Municipal;

II – autuação das referidas prestações de contas como pro-
cesso autônomo.

Parágrafo único - O processo de prestação de contas da OS ou 
OSCIP será distribuído por dependência ao Conselheiro Relator encar-
regado da prestação de contas do respectivo gestor municipal.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais

Art. 6º - A inobservância das normas constantes desta Resolu-
ção, inclusive a transferência de ovos recursos às OS e OSCIP que 
não tenham prestado contas de recursos anteriormente repassados,  
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bem como a utilização de pessoal em atividades diversas do objeto do 
Contrato de Gestão ou  Termo de Parceria no âmbito da administração 
pública, ensejará o comprometimento do mérito das contas anuais do 
gestor e imputação de débito, sem prejuízo da cominação de multas 
prevista no art. 71, II, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, e de re-
presentação ao Ministério Público, se for o caso.

Art. 7º - Os municípios remeterão ao TCM, quando for o caso, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua publicação, as leis que 
tiverem editado sobre as Organizações da Sociedade Civil de Inte-
resse Público, OSCIPs.

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente a Resolução TCM nº 1258/07.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS, em 17 de novembro de 2010.

Conselheiro Raimundo Moreira
Presidente

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Vice-Presidente

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

Conselheiro Paolo Marconi

Conselheiro Fernando Vita

Conselheiro Otto Alencar
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R E S O L U Ç Ã O   Nº 1270/08  (*)

Disciplina as providências a serem ado-
tadas pelos Municípios para a trans-
missão de cargos de Prefeitos, Vice-
Prefeitos Municipais e Vereadores, e 
dá outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 1º, XXII e 
XXV, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, no art. 4º, IX e XXIII, da Re-
solução TCM nº 627/02, o Regimento Interno da Corte, e considerando 
que:

a) a não-utilização dos procedimentos legais e administrativos ine-
rentes à posse de gestores municipais acarretará prejuízos ao 
funcionamento das Comunas e Câmaras;

b) a ausência de regras que disciplinem e regulamentem as trans-
missões de cargos poderá não somente ocasionar questões 
formais insuperáveis como também prejudicar o patrimônio mu-
nicipal;

c) o Sistema de Controle Interno do Município deverá zelar pela 
fi el observância das orientações, normas e regras contidas nes-
ta Resolução;

d) o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia tem a 
atribuição constitucional de orientar os órgãos e entidades mu-
nicipais que lhe são jurisdicionados;

e) a transmissão do Poder deverá ser promovida pelo gestor de 
forma a resguardar o interesse público; 
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R E S O L V E

CAPÍTULO I
Das Obrigações dos Gestores Municipais

em Término de Mandato
Art. 1º – Os Prefeitos e Presidentes de Câmara que estão en-

cerrando o mandato constituirão, nos órgãos que dirigem, uma Co-
missão de Transmissão de Governo, com a incumbência de evitar a 
descontinuidade administrativa no município, mediante o repasse de 
informações e documentos aos representantes da nova administra-
ção, de modo a não inibir, prejudicar ou retardar as ações e serviços 
encetados em prol da comunidade. 

Parágrafo único – A Comissão de que trata este artigo será 
constituída imediatamente após a diplomação dos novos Prefeitos 
e Vereadores pela Justiça Eleitoral, com, no mínimo, 30 (trinta) dias 
úteis antes da data da posse e transmissão dos cargos, as quais 
ocorrerão em 1º de janeiro do ano seguinte ao das eleições.

Art. 2º – A Comissão terá, preferencialmente, a seguinte com-
posição:

 I – na Prefeitura:

 a) o Secretário de Finanças;

 b) o Secretário de Administração;

 c) o responsável pelo Sistema de Controle Interno 
Municipal;

 d) o responsável pelo Setor Contábil;

 e) 2 (dois) ou mais representantes do Prefeito eleito;

 II – na Câmara:

 a) no máximo 3 (três) servidores da Câmara, indicados 
pelo atual Presidente;

 b) o responsável pelo Sistema de Controle Interno;

 c) o responsável pelo Setor Contábil.
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Art. 3º – O atual Prefeito ordenará o imediato encaminhamento 
à Comissão de Transmissão de Governo do Plano Plurianual, do 
Orçamento Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, contendo 
os Anexos de Metas e Riscos Fiscais para o exercício seguinte, nos 
termos dos arts. 4º e 5º da Lei Complementar nº 101/00, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Art. 4º – Além da documentação mencionada no artigo ante-
rior, compete ainda ao Prefeito e ao Presidente da Câmara (no que 
couber a este último) o encaminhamento à Comissão de Transmis-
são de Governo de:

 I – Termo de Verifi cação de Saldo em Caixa, no qual se regis-
trará o valor, em moeda corrente, e os cheques em poder 
da Tesouraria, encontrados nos cofres da Prefeitura ou da 
Câmara em 31 de dezembro do exercício que se encerra; 

 II – Termo de Verifi cação de Saldos Bancários, do qual consta-
rá o saldo da conta�corrente da Prefeitura ou Câmara em 
bancos, anexando-se extrato que indique o valor existente 
no banco em 31 de dezembro do exercício que se encer-
ra;

 III – Demonstrativo das Contas Bancárias, o qual deverá indi-
car o nome do banco, o número da conta, o saldo demons-
trado no extrato, os cheques emitidos e não descontados, 
os créditos efetuados e não liberados e os débitos autori-
zados e não procedidos pela instituição;

 IV – Relação de valores pertencentes a terceiros, como, por 
exemplo, cauções, cautelas etc.;

 V – Demonstrativo dos Restos a Pagar referentes a exercícios 
anteriores e aqueles relativos ao exercício que se encerra, 
com cópias anexas dos respectivos empenhos, distinguin-
do-se os processados dos não processados, contendo:

 a) o número de ordem, pela numeração dos empenhos, 
a dotação, com os respectivos valores e nomes dos 
credores; 
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 b) o número da inscrição do credor no CNPJ ou CPF;

 c) a data do contrato, do empenho e, se processados, a 
data da liquidação;

 VI – Relação dos Precatórios pendentes de pagamento;

 VII – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna, contendo lei 
autorizativa, objeto, data do contrato, prazo de pagamen-
to, valor principal, valor dos encargos, número de parcelas 
a pagar, montante autorizado e saldo a pagar;

 VIII – Relação das Obrigações de Longo Prazo, decorrentes de 
contratos de execução de obras, consórcios, convênios e 
outros assemelhados, destacando-se o que já foi pago e o 
saldo a pagar;

 IX – Relação de valores e títulos da Dívida Ativa Tributária e Não 
Tributária, corrigidos e discriminados por contribuintes; 

 X – Relação atualizada em 31 de dezembro do exercício que se 
encerra dos bens patrimoniais, indicando-se sua alocação, 
por setor, e números dos respectivos tombamentos;

 XI – Relação dos Bens de Consumo existentes em almoxarifado 
em 31 de dezembro do exercício que se encerra;

 XII – Balancete referente ao mês de dezembro, acompanhado 
dos Demonstrativos da Receita, da Despesa e das Contas 
do Razão;

 XIII – Relação das obras e dos serviços de engenharia executa-
dos e em execução no município, de acordo com as regras 
constantes do Sicob - Sistema de Cadastro de Obras e Ser-
viços de Engenharia, desenvolvido pelo Tribunal e instituído 
pela Resolução TCM nº 1123/05;

 XIV – Levantamento da situação dos servidores, por meio de có-
pia do relatório emitido pelo Sistema de Acompanhamento 
de Pagamento de Pessoal – Sappe, desenvolvido por este 
Tribunal, contendo o quantitativo de:



192

 a) servidores estáveis, assim considerados por força do art. 
19 do ADCT, integrante da CRFB;

 b) servidores pertencentes ao Quadro Suplementar, por 
força do não-enquadramento no item anterior;

 c) servidores admitidos por concurso público;

 d) pessoal contratado por prazo determinado a partir do pri-
meiro dia do mandato que se encerra;

 XV – Relação de concursos públicos realizados e em realização, 
indicando-se os homologados no exercício, os que estão 
em andamento e aqueles que se encontram dentro do pra-
zo de validade;

 XVI – Relação de pendências em pagamentos de servidores, se 
houver;

 XVII – Relação de entidades civis que receberam recursos públi-
cos municipais a título de subvenção, contribuição ou auxí-
lio e que deles não prestaram contas;

 XVIII – Relação de contratos administrativos de despesas continu-
adas;

 XIX – Relação de atrasos no recolhimento de contribuições previ-
denciárias e patronais, se houver;

 XX – Relação de ações em Juízo a favor ou contra a Fazenda 
Pública Municipal;

 XXI – Livros contábeis e administrativos estabelecidos na Resolu-
ção TCM nº 612/02;

 XXII – Cadastro Tributário e Fiscal dos contribuintes do município;

 XXIII – Relação dos Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo 
em tramitação na Câmara Municipal;

 XXIV – Cópia da Legislação básica do Município, como:

 a) Lei Orgânica do Município;
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 b) Leis Complementares à Lei Orgânica, se ocorrerem;

 c) Regimentos Internos das entidades da administração 
municipal;

 d) Lei de Organização do Quadro de Pessoal;

 e) Estatuto dos Servidores Públicos, ou norma subsidiaria-
mente utilizada;

 f) Legislação Tributária;  

 g) Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e legislação 
pertinente;

 h) leis que disciplinem:

 1 – concessão de diárias;

 2 – fi xação de subsídios de agentes políticos;

 3 – concessão de adiantamentos;

 4 – contratação temporária de mão-de-obra;

 5 – concessão de subvenções sociais;

 6 – licitações e contratos administrativos;

 i) outras normas correlatas.

§ 1º – Os documentos encaminhados à Comissão de Trans-
missão de Governo serão emitidos em papel timbrado e subscritos:

 I – na Prefeitura, pelo Prefeito e autoridades competentes da 
administração que se encerra;

 II – nas Câmaras, pelo Presidente que está deixando o cargo 
e por membros da Mesa.

§ 2º – Ao encerrar suas atividades, a Comissão de Transmis-
são de Governo, elaborará relatório conclusivo, remetendo-o, no 
prazo máximo de  20 (vinte) dias úteis após o término do exercício 
em que ocorreram as eleições, ao gestor que está deixando o car-
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go; ao gestor eleito, juntamente com a documentação recebida; e à 
Mesa Diretora da Câmara.

§ 3º – O relatório de que trata o parágrafo anterior será parte 
integrante dos respectivos Termos de Transmissão de Cargo.

Art. 5º – A não-constituição da Comissão de Transmissão de 
Governo pelo gestor anterior poderá ocasionar a rejeição de suas 
contas anuais referentes ao último ano de mandato.

CAPÍTULO II
Dos Procedimentos a Cargo dos Gestores

que estão iniciando o Mandato

Art. 6º – O Prefeito e o Presidente da Câmara em início de 
mandato deverão:
 I – realizar a alteração dos cartões de assinatura nos esta-

belecimentos bancários em que a Prefeitura e a Câmara 
mantenham conta-corrente;

 II – receber os levantamentos e demonstrativos elaborados 
pela Comissão de Transmissão e emitir os respectivos re-
cibos, nos quais constará a ressalva de que a exatidão dos 
números e das informações deles constantes será poste-
riormente conferida e validada, se for o caso;

 III – encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios e à Câ-
mara Municipal cópia do relatório elaborado pela Comis-
são de Transmissão de Governo, em 5 (cinco) dias úteis 
após o recebimento. 

10 IV – nomear uma Comissão que terá como atribuição analisar 
os levantamentos e demonstrativos elaborados pela Co-
missão de Transmissão de Governo e, sobre eles, emitir 
relatório conclusivo;

 V – enviar ao Tribunal de Contas dos Municípios e à Câmara 
Municipal, até 31 de março do exercício em que se iniciou 
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seu mandato, o relatório conclusivo elaborado pela Comis-
são citada no inciso anterior. 

Art. 7º – Por ocasião dos exames efetuados, caso seja cons-
tatada inobservância das normas constantes desta Resolução, au-
sência de informações que propiciem o conhecimento da situação 
orçamentária, contábil, fi nanceira e patrimonial do órgão ou informações 
inverídicas fornecidas pelo gestor anterior, a Comissão referida no inciso 
IV do art. 6º elaborará relatório conclusivo, encaminhando-o ao Prefeito 
eleito, o qual comunicará o fato à Câmara Municipal e ao Tribunal de 
Contas dos Municípios, até 31 de março do exercício, para as providen-
cias cabíveis.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 8º – Integrarão as contas municipais do exercício em que houve 
substituição de gestores as cópias dos Termos de Posse, contendo a 
Declaração de Bens do Prefeito que fi ndou seu mandato e a do Prefeito 
recém-empossado, além do Termo de Transmissão de Cargo.

Art. 9º – O gestor que fi ndou seu mandato deixará devidamente 
preparadas as contas referentes ao exercício no qual se deram as elei-
ções e comunicará formalmente a adoção dessa providência ao Tribunal 
de Contas dos Municípios até o último dia de março do exercício subse-
qüente a sua gestão, encaminhando ainda:

 I – relatório de suas atividades no exercício em que ocorreram as 
eleições;

 II – Declaração de Bens atualizada, datada e assinada;

 III – endereço atualizado.  

Art. 10 –  determinações constantes desta Resolução aplicam-
se, no que for pertinente, aos Prefeitos e Presidentes de Câmaras 
reeleitos.

Art. 11 – Modelos dos demonstrativos, termos de verifi cação, 
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de posse e de transmissão de cargos, bem como de relações outras 
constantes desta norma, estarão à disposição dos interessados no 
site do Tribunal  www.tcm.ba.gov.br.

Art. 12 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 13 – Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 25 de setembro de 2008.

Cons. Raimundo Moreira
Presidente

Cons. Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Vice-Presidente

Cons. Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

Cons. José Alfredo Rocha Dias                                        

Cons. Paolo Marconi

Cons. Fernando Vita                                                           

Cons. Otto Alencar

(*) Republicada por ter saído com incorreções no original publicado no DOE nº 
19.810, de 30.09.08, Seção 1, páginas 4 a 6.
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RESOLUÇÃO Nº 1276/08
Estabelece normas que visam o contro-
le da aplicação dos recursos destina-
dos à Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino -MDE, institui mecanismos 
de comprovação da aplicação do Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização 
dos Profi ssionais da Educação -FUN-
DEB, e dá outras providências. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 6o do 
Ato das Disposições Transitórias da CRFB, na Emenda Constitu-
cional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, na Lei nº 11.494, de 20 
de junho de 2007, que a regulamenta, no art. 1º, XXII e XXV, da Lei 
Complementar nº 6, de 06.12.91, a Lei Orgânica do TCM, e no art. 
4º, IX e XXIII, da Resolução TCM nº 627/02, o Regimento Interno da 
Corte,

R E S O L V E: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

 
SEÇÃO I 

Do Financiamento da Educação Pública 

Art. 1º -Os Municípios aplicarão, no mínimo, 25% (vinte e cin-
co por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a pro-
veniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino público, na forma estabelecida nos arts. 212 da CRFB e 69 
da Lei nº 9.394/1996 e nas respectivas Leis Orgânicas, incluídos os 
recursos provenientes do FUNDEB. Parágrafo único -A aplicação e 
a prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educa-
ção – FUNDEB, observarão as normas contidas nesta Resolução. 
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SEÇÃO II 
Da Área de Atuação dos Municípios 

Art. 2º -A educação básica será prestada prioritariamen-
te pelos Municípios por meio da educação infantil, em creches e 
pré-escolas, e do ensino fundamental. Parágrafo único -Somente 
será permitida aos Municípios a atuação em outros níveis de en-
sino quando estiverem plenamente atendidas as necessidades de 
ensino em sua área de competência e com recursos acima dos 
percentuais mínimos vinculados pela CRFB à manutenção e de-
senvolvimento do ensino.

 
CAPÍTULO II 

Da Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica Pública. 

Art. 3º -Para efeito desta norma, entendem-se como despe-
sas de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública 
aqueles recursos empregados na remuneração e aperfeiçoamento 
dos profi ssionais da educação, na aquisição de material didático e 
no transporte escolar, bem como os utilizados em ações relaciona-
das à aquisição, manutenção e ao funcionamento das instalações 
e dos equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de 
bens e serviços, dentre outras despesas. 

 

SEÇÃO I 
Das Ações Consideradas como de 
Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica Pública

Art. 4º -São consideradas como ações de manutenção e de-
senvolvimento da educação básica pública, dentre outras asseme-
lhadas:

I – o aperfeiçoamento e a remuneração do pessoal docente e 
dos profi ssionais da educação,compreendendo:
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a)  a capacitação dos profi ssionais do magistério e de outros 
servidores em exercício na educação básica, por meio 
de programas de educação continuada;

b) a remuneração dos profi ssionais da educação básica que 
desenvolvem atividades de natureza técnico-administra-
tiva, ocupando ou não cargos de direção ou chefi a, ou de 
apoio, como, por exemplo, auxiliares de serviços gerais, 
auxiliares de administração, secretários de escola e ou-
tros assemelhados, lotados e em exercício nas escolas, 
órgão ou unidade administrativa da educação básica pú-
blica.

II – a aquisição, manutenção e funcionamento das instalações e 
dos equipamentos necessários ao ensino, compreendendo:

a) a aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos para 
a construção de prédios destinados a escolas ou órgãos 
do sistema de ensino;

b) a ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, 
muros e quadras de esporte nas escolas e outras ins-
talações físicas de uso exclusivo do sistema de ensino 
previstas nos respectivos projetos, nas etapas arquitetô-
nicas descritivas, de construção e paisagísticas;

c) a aquisição de mobiliário e equipamentos voltados para o 
atendimento exclusivo das necessidades do sistema de 
educação básica pública, tais como carteiras e cadeiras, 
mesas, armários, mimeógrafos, retroprojetores, compu-
tadores, televisores, antenas e outros assemelhados;

d) a manutenção dos equipamentos existentes, tais como 
máquinas, móveis equipamentos eletroeletrônicos, seja 
mediante aquisição de produtos e serviços necessários 
ao seu funcionamento, a exemplo de tintas, graxas, óle-
os, energia elétrica, seja pela realização de consertos 
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diversos como reparos, recuperações, reformas, reposi-
ção de peças, revisões e outros assemelhados;

e) a reforma, total ou parcial, de instalações físicas, rede 
elétrica, hidráulica, estrutura interna, pintura, cobertura, 
pisos, muros, grades e outros assemelhados, das uni-
dades do sistema de educação básica.

III –o uso e a manutenção de bens vinculados ao sistema de 
ensino, compreendendo:

a) o aluguel de imóveis e de equipamentos;

b) a manutenção de bens e equipamentos, incluindo a 
realização de consertos e reparos;

c) a conservação das instalações físicas do sistema de 
ensino prioritário dos municípios;

d) as despesas com serviços de energia elétrica, água, 
esgoto, serviço de comunicação e outros assemelha-
dos.

IV -os levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visan-
do precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à ex-
pansão do ensino, compreendendo:

a) os levantamentos estatísticos relacionados ao sistema 
de ensino, objetivando o aprimoramento da qualidade 
e a expansão do ensino prioritário dos municípios, a 
exemplo da apuração dos índices de evasão, aprovei-
tamento e repetência escolar;

b) a organização de bancos de dados, bem como a reali-
zação de estudos e pesquisas que visem a elaboração 
de programas, planos e projetos voltados para o ensi-
no prioritário dos municípios.
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V – a realização de atividades-meio necessárias ao funcio-
namento do ensino, compreendendo as despesas ine-
rentes ao custeio das diversas atividades relacionadas 
ao adequado funcionamento da educação básica públi-
ca, a exemplo de serviços de vigilância, limpeza e con-
servação prediais, e aquisição do material de consumo 
utilizado nas escolas e demais unidades do sistema de 
ensino;

VI - a aquisição de material didático-escolar e a manutenção 
de transporte escolar, destinadas:

a) a apoiar o trabalho pedagógico na escola, tais como 
material esportivo usado nas aulas de educação fí-
sica, acervo da biblioteca da escola, a exemplo de 
livros, atlas, dicionários, periódicos e outros asseme-
lhados;

b) a prover, inclusive mediante a aquisição ou locação 
de veículos, o transporte de alunos da educação bá-
sica pública na zona rural, devidamente equipados e 
identifi cados como de uso específi co nesse tipo de 
transporte, em observância ao disposto no Código 
Nacional de Trânsito.

VII –a amortização do principal e encargos de operação   
 de crédito destinada a investimentos;

VIII –o dispêndio de recursos destinados a escolas comuni-
tárias, confessionais ou fi lantrópicas, desde que atendam 
às condições previstas no art. 77 da Lei nº 9.394/96;

IX –a concessão de bolsas de estudo a alunos de esco-
las públicas e privadas, nos termos do art. 213, §1º, da 
CRFB.



202

 SEÇÃO II 
Das Ações não Consideradas como de Manutenção e Desen-

volvimento da Educação Básica Pública

Art. 5º -Não serão consideradas como ações de manutenção 
e desenvolvimento da educação básica pública, dentre outras asse-
melhadas:

I - a efetivação de pesquisas não vinculadas às instituições 
de ensino ou que, realizadas fora dos sistemas de ensino, 
não tenham por objetivo precípuo o aprimoramento de sua 
qualidade ou a sua expansão;

II -  as subvenções a instituições públicas ou privadas de cará-
ter assistencial, desportivo ou cultural;

III - a formação de quadros especiais de servidores para a ad-
ministração pública municipal;

IV - a realização de programas suplementares de alimentação, 
assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológi-
ca e outras formas assemelhadas de assistência social;

V - a realização de obras públicas de infra-estrutura além dos 
limites da rede escolar, ainda que venham a benefi ciá-la, 
direta ou indiretamente;

VI - a remuneração de pessoal docente e demais trabalhadores 
da educação quando em desvio de função ou em exercício 
de atividades alheias à manutenção e ao desenvolvimento 
do ensino;

VII - os investimentos deslocados da unidade educacional, 
como Rádio e TV Educativa, construção de bibliotecas, 
museus e quadras poliesportivas;

VIII -a desapropriação de áreas de acesso às escolas;
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IX - o pagamento de proventos e demais gastos vinculados  
à inatividade dos professores e demais trabalhadores da 
educação;

X - despesas inscritas em restos a pagar processados sem o 
correspondente saldo fi nanceiro e aquelas inscritas em  
restos a pagar não processados, mesmo que liquidados ou 
pagos em exercícios subseqüentes;

XI - quaisquer outros dispêndios que, após exame da docu-
mentação respectiva pelo TCM, serevelarem sem amparo 
da legislação pertinente.

 
SEÇÃO III 

Da Administração Orçamentária e Financeira

Art. 6º -Os recursos relativos à aplicação na Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – MDE, serão alocados exclusivamen-
te na Unidade Orçamentária Secretaria de Educação, em projetos 
ou atividades específi cas da função Educação, com prioridades nas 
sub-funções que representam os níveis de ensino e na fonte de re-
curso estabelecida pela Resolução TCM nº 1268/08.

Art. 7º -As Prefeituras Municipais manterão junto a uma insti-
tuição fi nanceira ofi cial conta bancária, única e específi ca, denomi-
nada de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.

Parágrafo único -Serão repassados para a conta bancária refe-
rida no caput deste artigo, a partir do exercício de 2009, no mínimo:

I –  5% (cinco por cento) do montante de recursos originários 
das transferências constantes dos arts. 158, II, III e IV, e 
159, I, b, e § 3º, da CRFB, e das transferências a título de 
compensação fi nanceira pela perda de receitas decorren-
tes da desoneração das exportações -Lei Complementar 
nº 87/96;



204

II – 25% (vinte e cinco por cento) do montante de recursos 
originários das transferências constantes do art. 159, I, d, 
da CRFB;

III – 25% (vinte e cinco por cento) do montante de recursos 
originários das transferências constantes do art. 153, II, § 
5º, da CRFB;

IV – 25% (vinte e cinco por cento) dos impostos arrecadados 
pelos municípios constantes nos arts. 156, I, II e III, e 158, 
I, da CRFB, inclusive de autarquias e fundações que insti-
tuírem ou mantiverem, e seus respectivos juros, multas e 
atualizações monetárias, assim como a receita oriunda da 
cobrança da dívida ativa decorrentes de impostos e seus 
acréscimos.

SEÇÃO IV 
Da Aplicação dos Recursos do MDE 

Art. 8º -Os recursos do MDE, de que trata o art. 7º desta 
Resolução, inclusive aqueles oriundos dos rendimentos de aplica-
ções fi nanceiras, deverão ser aplicados pelos municípios no exer-
cício fi nanceiro em que lhes forem creditados, exclusivamente no 
âmbito de sua atuação prioritária, conforme estabelecido no art. 
211, § 2º, da CRFB e de acordo com o art. 4º desta Resolução, 
fi cando vedada a sua utilização: I – no fi nanciamento de despe-
sas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento 
da educação básica pública, de acordo com o art. 71, da Lei nº 
9.394/96, e com o art. 5º desta Resolução; II– como garantia ou 
contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, con-
traídas pelo município, que não se destinem ao fi nanciamento de 
projetos, ações ou programas considerados como ação de ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica 
pública. Parágrafo único. Não será admitida a movimentação na 
conta única e específi ca do MDE de recursos estranhos àqueles 
previstos na legislação pertinente. 
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Art. 9º -As operações referentes à Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino – MDE, serão escrituradas em contas específi cas. 

CAPÍTULO III 
 Do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e 
de Valorização dos Profi ssionais da Educação – FUNDEB 

Art. 10 -O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação – FUN-
DEB, de natureza contábil, instituído pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 19.12.06, e regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20.06.07, destina-
se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e 
à remuneração condigna dos trabalhadores da educação. 

 

SEÇÃO I 
Da Etapa da Educação a ser Contemplada pelo FUNDEB

Art. 11 -Os recursos do FUNDEB destinam-se ao fi nancia-
mento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação 
básica pública, observando-se o âmbito de atuação prioritária dos 
municípios, conforme estatuído pelo art. 211, § 2º, da CRFB, inde-
pendentemente:

a) da modalidade em que o ensino é oferecido -regular, espe-
cial ou de jovens e adultos;

b) da sua duração -ensino fundamental de oito ou de nove 
anos;

c) da idade dos alunos -crianças, jovens ou adultos, inclusive 
indígenas e quilombolas;

d) do turno de atendimento – matutino, vespertino ou noturno; e
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e) da localização da escola -zona urbana, zona rural, área in-
dígena ou quilombo.

Parágrafo único -A educação básica pública a que se refere 
este artigo compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 
e a Educação de Jovens e Adultos. 

 

SEÇÃO II 
Da Distribuição dos Recursos e da 

Movimentação Bancária 

Art. 12 -Os recursos do Fundo serão distribuídos aos municí-
pios de forma automática pelo Banco do Brasil, proporcionalmente ao 
número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação 
básica pública presencial do município, mediante crédito em conta 
única e específi ca vinculada ao FUNDEB. Parágrafo único -Para o 
fi m de distribuição de recursos, serão consideradas exclusivamente 
as matrículas presenciais efetivas, de acordo com os dados do últi-
mo Censo Escolar, considerando as ponderações aplicáveis. 

 

SEÇÃO III 
Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB 

Art. 13 -Os recursos do Fundo, inclusive aqueles originários de 
complementação da União, serão utilizados pelos municípios no exercício 
fi nanceiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como 
de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica 
pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394/96. Parágrafo único 
-Até 5% (cinco por cento) dos recursos mencionados no caput deste arti-
go poderão ser aplicados no primeiro trimestre do exercício subseqüente 
àquele em que se deu o crédito, mediante abertura de crédito adicional, 
vedado o pagamento de despesa de exercício anterior, DEA.

 Art. 14 -É obrigatória a aplicação de, no mínimo, 60% (sessenta 
por cento) das receitas provenientes do Fundo, incluída a complementa-
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ção da União, quando for o caso, na remuneração dos profi ssionais do 
magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública, aí 
se incluindo os encargos sociais decorrentes dessa remuneração. Pará-
grafo único -Para os fi ns do disposto no caput deste artigo, considera-se: 
I -remuneração: os pagamentos devidos aos profi ssionais do magisté-
rio da educação em decorrência do efetivo exercício de cargo, emprego 
ou função integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do 
Município, conforme o caso; II -profi ssionais do magistério da educação: 
docentes e profi ssionais que oferecem suporte pedagógico direto ao 
exercício da docência, aí se incluindo direção ou administração escolar, 
planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coorde-
nação pedagógica; e III -efetivo exercício: atuação efetiva no desempe-
nho das atividades de magistério previstas no inciso II, associada a 
sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o 
órgão municipal que o remunera, não sendo descaracterizado por 
eventuais afastamentos temporários previstos em lei que, com ônus 
para o empregador, não impliquem rompimento da relação jurídica 
existente. 

Art. 15 -Os recursos da conta única e específi ca do FUNDEB 
somente poderão ser utilizados nas fi nalidades previstas em lei, fi -
cando vedada a sua utilização nos casos especifi cados no art. 8º I, 
II, e parágrafo único desta Resolução. 

 

SEÇÃO IV 
Do Acompanhamento e Controle da Gestão 

de Recursos do FUNDEB

Art. 16 -O acompanhamento e controle social sobre a distri-
buição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB em cada 
município será exercido por Conselho de Acompanhamento e Con-
trole Social do FUNDEB, criado por lei municipal, cujas atribuições e 
constituição serão por ela defi nidos.

§ 1º -Os municípios deverão encaminhar a este Tribunal có-
pias dos seguintes documentos:
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I – lei que criou o respectivo Conselho bem como atos de no-
meação dos seus membros;

II – ato de designação do gestor dos recursos vinculados ao 
Fundo;

III –por via magnética, lei que instituiu o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério.

§ 2º -Os municípios que ainda não encaminharam ao Tribunal 
de Contas dos Municípios os documentos de que trata este artigo 
terão o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data 
de publicação desta Resolução, para fazê-lo.

§ 3º -Sempre que houver alteração na legislação ou atos refe-
ridos no parágrafo anterior será feita a devida comunicação ao Tribu-
nal de Contas dos Municípios.

 
SEÇÃO V 

Da Administração Orçamentária e Financeira

Art. 17 -Os recursos relativos à aplicação do FUNDEB serão 
alocados exclusivamente na Unidade Orçamentária Secretaria da 
Educação, em projetos ou atividades específi cas da função Educa-
ção, com prioridades nas sub-funções que representam os níveis de 
ensino e na fonte de recurso estabelecida pela Resolução TCM nº 
1268/08.

Art. 18 -As operações referentes ao FUNDEB devem ser escri-
turadas à parte, em contas específi cas.

Art. 19 -A contabilização dos recursos do FUNDEB obedecerá 
às normas expedidas em portarias específi cas da Secretaria do Te-
souro Nacional.
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CAPÍTULO IV
Do Encaminhamento dos Documentos 

Relativos à Aplicação dos Recursos do MDE e FUNDEB. 
 

Art. 20 -Os municípios encaminharão a este Tribunal, junta-
mente com o demonstrativo mensal de receita e de despesa, dentro 
dos prazos previstos na Resolução TCM nº 1060/05, a documenta-
ção relativa à aplicação dos recursos.

Art. 21 -A documentação a que se refere o artigo anterior com-
põe-se de:

I - demonstrativo das transferências mensais individualiza-
das, que deverão ser contabilizadas por seu valor bruto, 
recebidas a título de ICMS, IPVA, ITR, IPI exportação, de-
soneração de exportações (LC nº 87/96) e FPM, bem como 
dos valores retidos destinados ao FUNDEB;

II - demonstrativo dos impostos arrecadados pelo Município;

III -demonstrativo das demais transferências recebidas pelo 
Município do Estado e da União, excluindo-se as decorren-
tes de recursos vinculados, nos quais estão inclusas aque-
las transferências originárias de convênios ou instrumentos 
congêneres;

IV -demonstrativo das despesas realizadas na educação bá-
sica pública, discriminando por seus totais aquelas de que 
trata o art. 4º desta Resolução;

V -original dos extratos bancários das contas específi cas do 
MDE e FUNDEB, fornecidos pela respectiva instituição fi -
nanceira;

VI -original dos processos de pagamento relativos às despesas 
com MDE e FUNDEB, identifi candoos sob o título “Despesa 
Realizada com Recursos do MDE ou FUNDEB”, conforme 
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o caso, observando-se o quanto disposto no art. 4º, § 1º, I, 
e, e § 3º, alíneas a e b, da Resolução TCM nº 1060/05.

Parágrafo único -Cópias autênticas dos processos dos restos 
a pagar liquidados do exercício em análise deverão ser encaminha-
das à Inspetoria Regional, juntamente com a documentação de de-
zembro.

CAPÍTULO V 
Da Fiscalização pelo Tribunal de Contas dos Municípios 

 
SEÇÃO I 

Da Fiscalização da Aplicação dos 
Recursos do MDE e FUNDEB 

Art. 22 -No exercício de sua competência, o Tribunal de Con-
tas dos Municípios procederá à apuração das aplicações dos recur-
sos MDE e FUNDEB, mediante exame dos processos de pagamen-
to devidamente cadastrados no Sistema de Informações de Gastos 
com Educação e Saúde – SIES, conforme disposto na Resolução 
TCM nº 1060/05.

Art. 23 -Para efeito da apuração do valor aplicado na manuten-
ção e desenvolvimento da educação básica pública serão conside-
radas as despesas pagas e liquidadas até 31 de dezembro de cada 
exercício, inscritas em restos a pagar, desde que respaldadas em 
correspondente saldo fi nanceiro.

§ 1º -As despesas liquidadas a que se refere o caput deste 
artigo deverão ser pagas com recursos

provenientes:

I -    da conta única e específi ca do MDE;
II – da conta bancária, única e específi ca do FUNDEB.

§ 2º -Os recursos provenientes do cancelamento de restos a pagar, 
inscritos na forma deste artigo, deverão ser necessariamente aplicados na 
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manutenção e desenvolvimento da educação básica pública até o término 
do exercício seguinte ao do cancelamento dos respectivos restos a pagar, 
sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício correspon-
dente.

Art. 24 -As folhas de pagamento do pessoal vinculado à área educa-
cional deverão ser elaboradas separadamente, distinguindo-se os profi s-
sionais do magistério dos profi ssionais do setor administrativo, discriminan-
do-se o nome, CPF, cargo e função, regime de trabalho, data de ingresso, 
jornada de trabalho, nível, classe e lotação por unidade escolar.

Art. 25 -As retenções efetuadas a título de ISS e IRRF sobre despe-
sas realizadas na aplicação dos recursos das contas referidas no art. 23, 
§ 1º, I e II, desta norma, não incorporarão os valores do MDE e FUNDEB, 
devendo ser recolhidas ao Tesouro Municipal.

 
CAPÍTULO VI 

Das Disposições Finais

Art. 26 -O titular do Poder Executivo é responsável solidário pelos 
atos praticados pelo gestor dos recursos vinculados ao MDE e FUNDEB,  
na hipótese de delegação de competência. 

Art. 27 -A diferença a maior existente entre a contribuição efetiva 
do Município para a constituição do FUNDEB e aquela verifi cada em fun-
ção dos alunos identifi cados no censo escolar integrará o total de valor 
aplicado com fi m ao cumprimento do art. 212 da CRFB.

 Art. 28 -O controle interno municipal, de que trata a Resolução 
TCM nº 1120/05, acompanhará a execução orçamentária do MDE e 
FUNDEB e emitirá relatório mensal sobre o cumprimento dos índices de 
aplicação estabelecidos na legislação respectiva. 

Art. 29 -As restituições devidas ao FUNDEF, decorrentes de 
decisões do Tribunal, continuarão sendo creditadas à conta desse 
mesmo Fundo, cuja aplicação deverá estar relacionada exclusiva-
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mente ao ensino fundamental, não sendo computada para fi ns do 
art. 212 da Constituição Federal e nem para o FUNDEB. 

Art. 30 -Ocorrendo despesas de manutenção e desenvolvi-
mento da educação básica pública pagos com recursos da MDE 
ou FUNDEB, por força de contrato com instituição fi nanceira di-
versa do estabelecido nesta Resolução, o Município deverá man-
ter, nesta instituição, contas únicas e específi cas, na forma dos 
arts. 7º e 12 desta norma. 

Art. 31 -O parecer do Conselho de que trata o art. 16 desta 
norma, relativo à distribuição, transferência e aplicação dos re-
cursos do FUNDEB, integrará a prestação de contas anual do 
prefeito, além da documentação exigida pela Resolução TCM nº 
1060/05. 

Art. 32 -O Estado da Bahia e os respectivos municípios po-
derão celebrar convênios para transferência de alunos, recursos 
humanos, materiais e encargos fi nanceiros nos quais estará pre-
vista a transferência imediata de recursos do Fundo correspon-
dentes ao número de matrículas que o Estado ou o município 
assumir. 

Art. 33 -Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 34 -Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente a Resolução TCM nº 1.251/07. 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, em 17 de dezembro de 2008.

Conselheiro Raimundo Moreira
Presidente

Conselheiro Paulo Maracajá Pereira
Vice-Presidente
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Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias

Conselheiro Paolo Marconi Conselheiro Otto Alencar
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R E S O L U Ç Ã O   Nº 1277/08 

Disciplina a aplicação pelos municípios 
de recursos em ações e serviços 
públicos de saúde, e dá outras 
providências. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento 
nos arts. 31, 70, 71 e 75 da Constituição Federal; no art. 91 da 
Constituição do Estado da Bahia; na Emenda Constitucional nº 29, 
de 13 de setembro de 2000; na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, a Lei Orgânica da Saúde; no art. 1º da Lei Complementar nº 
6, de 6 de dezembro de 1991; na Portaria nº 2.047, do Ministério da 
Saúde, de 5 de novembro de 2002, e no art. 4º, IX, da Resolução 
TCM nº 627/02, o Regimento Interno da Corte, 

R E S O L V E: 

CAPÍTULO I 
 Dos Recursos Mínimos a Serem 

Aplicados em Ações e 
Serviços Públicos de Saúde 

Art. 1º -Os Municípios deverão aplicar anualmente em ações 
e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) 
do produto da arrecadação das seguintes receitas, resultantes de: 
I – impostos a que se refere o art. 156 da CRFB; II – recursos de que 
tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b, e § 3º da Constituição 
Federal e das transferências a título de compensação fi nanceira 
pela perda de receitas decorrentes da desoneração das exportações 
-Lei Complementar nº 87/96; III -receitas resultantes da cobrança da 
Dívida Ativa Tributária, Multas, Juros de Mora e Correção Monetária 
decorrentes de impostos de que trata o inciso I deste artigo. 
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CAPÍTULO II 
 Das Ações e Serviços Públicos de Saúde  

Art. 2º - São consideradas como ações e serviços públicos 
de saúde, para efeito da aplicação dos recursos de que trata o art. 
198, § 2º, da Constituição Federal, as despesas que, realizadas 
com recursos previstos no art. 1º desta Resolução, através de fundo 
especial, estejam relacionadas a programas fi nalísticos e de apoio 
à saúde, inclusive administrativos, que atendam simultaneamente 
aos seguintes critérios: I – acesso universal e igualitário de que 
trata o art. 196 da Constituição Federal e observância do princípio 
da gratuidade estabelecido pelo art. 43 da Lei Federal nº 8.080/90; 
II – aplicações em conformidade com as metas e os objetivos 
explicitados no Plano de Saúde do Município; III – responsabilidade 
específi ca do setor de saúde, não se confundindo em nenhuma 
hipótese com despesas relativas a outras políticas públicas voltadas 
para a melhoria dos índices sociais e econômicos em geral -renda, 
educação, alimentação, saneamento, lazer, habitação, etc. que 
apresentem refl exos sobre as condições de saúde.

Art. 3º - As despesas de que trata o art. 2º desta Resolução 
destinar-se-ão a:

I – remuneração e aperfeiçoamento dos profi ssionais de saúde 
e de apoio, inclusive administrativo;

II – aquisição, manutenção, construção e conservação das 
instalações e equipamentos necessários à saúde;

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados à 
saúde;

IV – levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, visando 
precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à 
expansão da saúde;

V – transferência, na forma da lei, para o setor privado, em 
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contrapartida à prestação de serviços de saúde para a 
população;

VI – aquisição de produtos alimentícios, nutrientes e 
materiais médico-sanitários e demais materiais voltados 
especifi camente para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde;

VII- realização de atividades-meio necessárias à implantação 
e manutenção das ações e serviços públicos de saúde.

Art. 4º -Atendidas as condições previstas no caput e nos 
incisos do artigo anterior, consideram-se como despesas com 
ações e serviços públicos de saúde, aquelas relativas à promoção, 
proteção e recuperação da saúde, tais como:

I - vigilância epidemiológica e controle de doenças;

II - vigilância sanitária;

III- vigilância nutricional, controle de defi ciências nutricionais, 
orientação alimentar e segurança alimentar promovida 
no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS;

IV -educação para a saúde;

V - saúde do trabalhador;

VI- assistência à saúde em todos os níveis de 
complexidade;

VII -assistência farmacêutica;

VIII -atenção à saúde dos povos indígenas;

IX -capacitação de recursos humanos do SUS;



X -pesquisa e desenvolvimento científi co e tecnológico em 
saúde, promovidos por entidade do SUS;

XI -produção, aquisição e distribuição de insumos setoriais 
específi cos (medicamentos, imunobiológicos, sangue e 
hemoderivados e equipamentos);

XII -saneamentos básico e do meio ambiente, desde que 
associados diretamente ao controle de vetores, a ações 
próprias de pequenas comunidades ou em nível domiciliar 
ou aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), 
e outras ações que venham a ser determinadas pelo 
Conselho Nacional de Saúde;

XIII -serviços de saúde penitenciários, desde que fi rma  
 do Termo de Cooperação específi co entre os órgãos 
de saúde e os órgãos responsáveis pela prestação dos 
referidos serviços;

XIV -atenção especial aos portadores de defi ciência; e

XV -ações administrativas realizadas pelos órgãos de saúde 
no âmbito do SUS e indispensáveis para a execução das 
ações indicadas nos itens anteriores.

Art. 5º -Para os efeitos mencionados no art. 3º desta Resolução, 
não serão consideradas como despesas com ações e serviços 
públicos de saúde, aquelas relativas a:

I - pagamento de proventos de aposentadoria e pensões;

II -assistência à saúde que não atenda ao princípio da 
universalidade (clientelas fechadas);

III -merenda escolar;

IV -saneamento básico, mesmo o previsto no inciso XII do art. 
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4º, realizado com recursos provenientes de taxas ou tarifas 
e do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda 
que excepcionalmente executado pela Secretaria da Saúde 
ou por entes a ela vinculados;

V -limpeza urbana e remoção de resíduos sólidos (lixo);

VI -preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos 
órgãos de meio ambiente dos entes federativos e por entidades 
não governamentais;

VII -ações de assistência social não vinculadas diretamente à 
execução das ações e serviços referidos no art. 4º, bem como 
aquelas não promovidas pelos órgãos de saúde do SUS;

VIII -despesas realizadas com recursos originários de 
transferências voluntárias;

IX -despesas listadas no art. 4º desta norma, no exercício em que 
ocorrerem, realizadas com receitas originárias de operações 
de crédito contratadas para fi nanciá-las;

X -despesas inscritas em restos a pagar processados sem o 
correspondente saldo fi nanceiro e aquelas inscritas em restos 
a pagar não processados, mesmo que liquidados ou pagos 
em exercícios subseqüentes;

XI – quaisquer outros dispêndios que, após exame da 
documentação respectiva pelo TCM, se revelarem sem 
amparo da legislação pertinente.

 
CAPÍTULO III 

Do Fundo Municipal de Saúde 

Art. 6º - O Fundo Municipal de Saúde deve constar na Lei 
Orçamentária Anual, em unidade orçamentária específi ca que 
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contenha, exclusivamente, programas vinculados às ações e serviços 
públicos de saúde, com a referida denominação, devidamente 
compatibilizados com o Programa Municipal de Saúde.

Art. 7º -Toda e qualquer despesa efetivada pelo município 
em ações e serviços de saúde será realizada por meio da unidade 
orçamentária mencionada no artigo anterior. 

Art. 8º -O Município deverá manter em instituições fi nanceiras 
ofi ciais, contas bancárias específi cas do Fundo Municipal de 
Saúde com as seguintes denominações e destinações: I – “Fundo 
Municipal de Saúde – Recursos Vinculados”, exclusivamente 
para movimentação dos recursos vinculados referentes às 
transferências voluntárias e convênios celebrados entre os 
Municípios e a União, Estado e pessoas jurídicas de direito 
privado; II – “Fundo Municipal de Saúde – Taxas”, exclusivamente 
para movimentação dos recursos originários de Taxas relativas 
à área de saúde; III – “Fundo Municipal de Saúde – Recursos 
Próprios”, exclusivamente para movimentação dos recursos a que 
se refere o Art. 1º desta Resolução. § 1º -Não serão considerados 
pelo Tribunal como aplicações em ações e serviços públicos de 
saúde os recursos que não tenham sido aplicados por meio do 
Fundo Municipal de Saúde, e da conta bancária específi ca a 
que se refere o inciso III deste artigo. § 2º -As despesas pagas 
por meio das contas bancárias a que se referem os incisos I, 
II e III deste artigo deverão ser identifi cadas com a aposição 
dos carimbos “Recursos Vinculados” , “Recursos de Taxas” e 
“Recursos Próprios”, respectivamente. § 3º -Ocorrendo despesas 
de ações e serviços públicos de saúde pagos com recursos de 
que trata o art. 1º desta Resolução, por força de contrato com 
instituição fi nanceira diversa do estabelecido neste artigo, o 
Município deverá manter, nesta instituição, contas específi cas na 
forma dos incisos I, II e III deste artigo. 

Art. 9º -As disponibilidades fi nanceiras e as obrigações a 
pagar do Fundo Municipal de Saúde devem ser escrituradas à 
parte, em contas específi cas. 
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CAPÍTULO IV 
Da Aplicação dos Recursos em 

Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Art. 10 -A aplicação em ações e serviços públicos de saúde 
será apurada pelo Tribunal de Contas dos Municípios mediante 
exame dos processos de pagamento encaminhados mensalmente 
pelo Gestor, devendo os mesmos encontrar-se, necessariamente, 
cadastrados no Sistema de Informações de Gastos com Educação 
e Saúde – SIES, na forma do art. 4º, § 1º, inciso I, alíneas e, e 
§3º, alínea a e b, da Resolução TCM nº 1.060/05. Parágrafo único 
-Cópias autênticas dos processos dos restos a pagar liquidados 
do exercício em análise deverão ser encaminhadas à Inspetoria 
Regional, juntamente com a documentação de dezembro. 

Art. 11 -Para efeito da apuração do valor aplicado em ações 
e serviços públicos de saúde, serão consideradas pelo TCM as 
despesas efetivamente pagas e liquidadas até 31 de dezembro de 
cada exercício, inscritas em restos a pagar, desde que respaldadas 
em correspondente saldo fi nanceiro. § 1º -As despesas liquidadas 
a que se refere o caput deste artigo deverão ser pagas com 
recursos provenientes da conta de que trata o inciso III do art. 8º 
desta Resolução. § 2º -Os recursos provenientes do cancelamento 
de restos a pagar, inscritos na forma deste artigo, deverão ser, 
necessariamente, aplicados em ações e serviços de saúde até o 
término do exercício seguinte ao do cancelamento dos respectivos 
restos a pagar, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado 
no exercício correspondente. 

Art. 12 - Na execução orçamentária, a despesa deverá 
estar identifi cada por fonte de aplicação, conforme estabelecido 
na Resolução TCM nº 1268/08, evidenciando a conta bancária 
utilizada para o seu pagamento. 
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CAPÍTULO V 
Das Disposições Finais

Art. 13 -Os recursos aplicados através do Fundo Municipal de 
Saúde serão acompanhados e fi scalizados pelo Conselho Municipal 
de Saúde, que emitirá parecer a ser enviado ao TCM juntamente 
com a prestação de contas do mencionado Fundo.

Art. 14 -O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 
em Saúde – SIOPS, do Ministério da Saúde, de caráter declaratório, 
poderá ser utilizado subsidiariamente pelo TCM.

§1º -Ocorrendo divergência entre os dados encaminhados ao 
SIOPS e aqueles, de idêntica natureza, decorrentes do exame pelo 
TCM dos processos de pagamento encaminhados mensalmente 
pelo Gestor, prevalecerão esses últimos.

§2º -O Tribunal de Contas dos Municípios poderá, a qualquer 
tempo, no exercício de suas atribuições constitucionais, solicitar, aos 
órgãos responsáveis pela alimentação do sistema, retifi cações nos 
dados registrados pelo SIOPS.

Art. 15 -Esta Resolução entrará em vigor na data da sua 
publicação.

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente a Resolução TCM nº 1.064/05. 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, em 17 de dezembro de 2008. 

Conselheiro Raimundo Moreira
Presidente

Conselheiro Paulo Maracajá Pereira
Vice-Presidente
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Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias

Conselheiro Paolo Marconi Conselheiro Otto Alencar
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R E S O L U Ç Ã O   Nº 1282/09

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
órgãos e entidades da administração 
direta e indireta municipal remeterem 
ao Tribunal, pelo Sistema Integrado 
de Gestão e Auditoria - SIGA, os 
dados e informações da gestão 
pública municipal, na forma e prazos 
especifi cados por esta Resolução, e 
dá outras  providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA - TCM, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
art. 91 da CEB, no art. 1º, I, II e XXV, da Lei Complementar nº 6, 
de 06.12.91, no art. 4º, I, II e IX, da Resolução TCM nº 627/02, que 
aprovou seu Regimento Interno, e considerando que:

1 - a transferência de dados e informações municipais para 
o TCM pelo Sistema SIGA visa otimizar os procedimentos 
auditoriais a cargo da Corte, que, reduzindo o espaço 
de tempo entre a ocorrência do fato e o exame de sua 
regularidade, concorre para evitar a continuidade de 
danos e prejuízos porventura incidentes sobre o erário 
municipal;

2 -  a implementação de novas técnicas e ferramentas de apoio 
à atribuição constitucional de auxílio ao controle externo 
deferida a este Tribunal, aí se incluindo a transmissão de 
dados e informações municipais pela Internet, propicia a 
efetivação de gestões responsáveis e transparentes, tanto 
no que tange ao  aprimoramento dos seus processos e 
procedimentos de trabalho como no que concerne ao 
aperfeiçoamento da própria gestão municipal, 
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R  E  S  O  L  V  E:

CAPÍTULO I
Do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA

Art. 1º - O Sistema Integrado de Gestão e Auditoria -  SIGA, que 
se destina a recepcionar os dados e informações referentes à gestão 
municipal objeto do exercício das atividades fi scalizatória e auditorial 
constantes da competência constitucional do TCM, é  constituído 
pelos seguintes módulos:

I - Módulo de Captura Cuja fi nalidade é efetivar a captura 
eletrônica dos dados referentes à execução orçamentária, 
fi nanceira e patrimonial e daqueles relativos a contratos, 
convênios, obras e atos de pessoal dos órgãos e entidades 
da administração direta e indireta municipal; 

II - Módulo de Transferência Que tem como função realizar a 
remessa dos dados capturados, controlando o registro do 
seu envio ao TCM; e

III - Módulo de Análise Que, permitindo ao Sistema de Controle 
Interno municipal supervisionar e acompanhar a remessa de 
dados e informações, facilitará sua análise pelo TCM. 

CAPÍTULO II
Da Remessa Mensal de Dados pelo SIGA 

Art. 2º - A partir de 1º de janeiro de 2010, as Prefeituras e 
as Câmaras Municipais, as Autarquias e as Fundações de Direito 
Público, bem como as Sociedades de Economia Mista e as Empresas 
Públicas fi cam obrigadas a remeter dados da gestão municipal ao 
TCM requeridos pelo Sistema SIGA. 

Parágrafo único - Para o cumprimento do quanto dispõe este 
artigo, os titulares e dirigentes dos órgãos e entidades nele mencionados 
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cadastrarão os servidores que se incumbirão de promover a remessa 
dos dados.

Art. 3º - Os jurisdicionados referidos no art. 2º efetivarão a 
remessa dos dados e informações ao TCM pela Internet, acessando 
o site siga.tcm.ba.gov.br, observado o prazo estabelecido pelo art. 7º 
desta Resolução. 

Art. 4º - A remessa dos dados obedecerá às especifi cações 
defi nidas pelo sistema SIGA e deverá ser feita de acordo com 
as regras, instrumentos, prazos e datas já estabelecidos pelas 
Resoluções TCM nºs 1060, 1061 e 1062/05.

Parágrafo único - O Sistema de Controle Interno municipal 
supervisionará e acompanhará o processo de remessa de dados e 
informações de que trata o caput deste artigo.

Art. 5º - Além da remessa feita pelo SIGA, os órgãos e entidades 
jurisdicionados continuarão a remeter às respectivas Inspetorias 
Regionais, sob forma documental, os demonstrativos mensais de 
receita e despesa, de acordo com o estatuído pelas Resoluções 
TCM nºs 1060, 1061 e 1062/05. 

Parágrafo único - A partir de janeiro de 2010, somente serão 
considerados como ‘recebidos’ pelo TCM os dados remetidos pela 
modalidade documental e pelo SIGA, considerando-se ‘documentação 
não recebida’ a remessa por apenas uma das modalidades, fato que 
poderá ensejar a aplicação de sanções por descumprimento desta 
Resolução.

Art. 6º - Com base nos dados remetidos pelos jurisdicionados, 
o SIGA gerará relatórios contábeis e gerenciais que, validados e 
devidamente assinados pelo gestor, pelas autoridades responsáveis 
pela Contabilidade e pelo Controle Interno, serão obrigatoriamente 
encaminhados à Inspetoria Regional respectiva, juntamente com a 
documentação de que tratam as Resoluções TCM nºs 1060, 1061 e 
1062/05.
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§ 1º - Os relatórios contábeis e gerenciais gerados de que trata 
este artigo são os seguintes:

I – Conferência dos Demonstrativos Contábeis, composto pelos 
seguintes resumos:

a) Demonstrativo da Receita Orçamentária e    
Extraorçamentária;

b) Demonstrativo da Despesa Orçamentária e 
Extraorçamentária;

c) Demonstrativo das Contas do Razão;

II– relação de contas bancárias com as respectivas 
conciliações;

III – comprovação de adiantamentos;

IV –comprovação de Subvenções Sociais e Termos de  
Parceria;

V – relação da remuneração de agentes políticos; e

VI - relação dos processos licitatórios (licitação, dispensa e   
inexigibilidade) para acompanhar os respectivos processos 
administrativos.

§ 2º - Além daqueles mencionados no parágrafo anterior, serão 
também gerados, trimestralmente:

I -  a relação das obras e serviços de engenharia realizados e 
em andamento no município;

II - o relatório dos servidores nomeados e contratados, bem 
como o total de despesa de pessoal confrontado com o valor 
das receitas no semestre e no período vencido do ano;
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III - a relação dos gastos efetivados com noticiário, propaganda 
ou promoção.

§ 3º - Os relatórios a que se refere o caput deste artigo deverão 
espelhar os termos e valores exatos daqueles gerados pelos sistemas 
dos jurisdicionados, não sendo aceitos aqueles cujos dados divirjam 
dos gerados pelo SIGA.

CAPÍTULO III
Dos Prazos para Encaminhamentos dos Dados

Art. 7º - Os dados relativos à gestão municipal serão remetidos 
em prazo que se estenderá do primeiro dia útil ao último dia do mês 
subsequente ao de referência.

Parágrafo único - Fica facultado aos jurisdicionados promover 
a remessa de dados pelo SIGA concomitantemente aos fatos que os 
geraram, evitando o acúmulo de transferências de dados nos últimos 
dias do prazo estabelecido por este artigo.

Art. 8º - Findo o prazo estabelecido no artigo anterior para 
a remessa dos dados, o SIGA não mais os aceitará, ocorrendo o 
‘fechamento’ do sistema, fato que acarretará o bloqueio automático 
da inclusão de novos dados relativos ao mês que teve a competência 
fechada.

 
Parágrafo único - O fechamento da competência de que trata 

este artigo é o mesmo estabelecido pelas Resoluções TCM nºs 1060, 
1061 e 1062/05, para a remessa da documentação.

Art. 9º - A remessa de dados após o encerramento do prazo 
especifi cado no art. 7º somente poderá ser realizada se autorizada 
pela Presidência do Tribunal, à vista de solicitação escrita e assinada 
pelo gestor, na qual sejam arroladas as razões que impediram o 
cumprimento da obrigação.
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Art. 10 - A remessa de dados fora do prazo por dois meses 
consecutivos ou por três intercalados durante o exercício, ainda 
que autorizadas na forma prescrita no artigo anterior, resultarão em 
cominação de multa ao gestor responsável, com fundamento no art. 
71, VIII, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, a Lei Orgânica da 
Corte.

Art. 11 - O não encaminhamento de dados por quatro (4) 
meses, consecutivos ou não, poderá ensejar a rejeição das contas 
anuais do gestor responsável, conforme preceitua o art. 2º, XX, da 
Resolução TCM nº 222/92.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais

Art. 12 - A remessa de dados de que trata esta Resolução não 
desonerará o gestor de observar os mandamentos da Resolução 
TCM nº 1065/05, que versa sobre a remessa obrigatória de dados 
atinentes ao controle da gestão fi scal. 

Art. 13 - Não serão obrigatórias as remessas de dados relativos 
aos sistemas SIP, SAPPE e SICOB, conforme determinam as 
Resoluções TCM nº 1254/09, 1253/07 e 1123/05, respectivamente, 
bem como do SIES, salvo os relatórios de que tratam os incisos I, 
II e III, do §º 2º, do art. 6º desta Resolução, ressalvada a remessa 
referente ao último trimestre de 2009. 

Art. 14 - Continuam em pleno vigor os dispositivos das 
Resoluções TCM nº 1060, 1061 e 1062/05. 

Art. 15 - Todos os órgãos e entidades da administração 
direta e indireta municipal jurisdicionados a este TCM observarão, 
obrigatoriamente, as regras, prazos e normas contidos nesta 
Resolução, sendo que o não cumprimento dos mesmos poderá 
ensejar o comprometimento de mérito das contas anuais dos 
municípios.
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Art. 16 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial 
as Resoluções TCM nºs 1255/07, 1267/08, 1272/08 e 1273/08.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, em 22 de dezembro de 2009. 

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Presidente

Conselheiro Fernando Vita
Vice-Presidente

Conselheiro Raimundo Moreira
Corregedor 

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias

Conselheiro Paulo Maracajá Pereira

Conselheiro Paolo Marconi

Conselheiro Substituto Oyama Araújo
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R E S O L U Ç Ã O   Nº 1296/2010 

Disciplina o controle exercido pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios dos 
Estado da Bahia sobre recursos públicos 
municipais destinados à organização e 
realização da Copa do Mundo de 2014, 
e dá outras providências. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 
1º, XXV, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, e considerando a 
adesão deste Tribunal à Rede de Informações para Fiscalização e 
Controle dos Gastos Públicos na Organização da Copa do mundo de 
2014, liderada pelo Tribunal de Contas da União, com vista à correta 
e integral dos recursos públicos nos empreendimentos previstos, 

RESOLVE 

Art. 1º O acompanhamento e o controle, por parte deste 
Tribunal, da utilização dos recursos públicos que, tendo como 
fi nalidade a organização e a realização da Copa do Mundo de Futebol 
de 2014, tenham sido repassados aos municípios serão realizados 
de acordo com as disposições constantes desta Resolução. 

§ 1º O acompanhamento e o controle de que trata o caput 
deste artigo serão promovidos mediante ações conjuntas com 
outros participantes da Rede de Informações, em especial 
com o Tribunal de Contas da União e com o Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia, por meio de auditorias integradas e ações 
coordenadas, preventivas e proativas que impeçam a ocorrência 
de irregularidades, garantindo a realização da Copa do Mundo de 
2014. 

§ 2º As ações que forem, no todo ou em parte, custeadas com 
recursos municipais estarão sujeitas à fi scalização deste Tribunal. 



231

Art. 2º Para programação e efetivação da ação fi scalizatória, o 
Tribunal se valerá das matrizes de responsabilidades disponibilizadas 
pelo Ministério dos Esportes, bem como suas alterações que, 
contemplando todos os compromissos assumidos no caderno de 
encargos da Copa do Mundo de 2014, conterá a defi nição das 
atribuições dos municípios do Estado da Bahia bem como os prazos, 
recursos envolvidos e respectivas fontes. 

Art. 3º Os órgãos executores das ações previstas nas matrizes 
de que trata o art. 2º designarão um responsável para cada ação, que 
prestarão todas as informações requisitadas pelo Tribunal, visando 
a inserir e manter atualizados, no Portal de Acompanhamento de 
Gastos para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, criado pelo Ato 
nº 01/2009, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle do Senado Federal (CMA), os dados e 
os documentos constantes do Anexo Único desta Resolução, sem 
prejuízo de outros que se fi zerem necessários ao acompanhamento 
do evento. 

§ 1º Em se tratando de recursos transferidos para outros entes 
ou entidades, os órgãos repassadores farão constar dos termos dos 
convênios ou outros ajustes cláusula que preveja a obrigatoriedade 
de inserir e manter atualizados no Portal os dados e documentos de 
que trata o Anexo Único a esta Resolução. 

§ 2º Será disciplinada a forma de cadastramento das pessoas 
encarregadas dealimentar o Portal de que trata o inciso II do § 1º e 
eventuais alterações no Anexo Único, no que se refere às ações 
custeadas ou fi nanciadas pelos Municípios. 

Art. 4º Será concedido aos servidores do Tribunal de Contas dos 
Municípios: 

I - acesso irrestrito aos canteiros de obras e ambientes de 
realização dos eventos/atividades, inclusive durante sua 
ocorrência, desde que devidamente identifi cados e designados 
para a fi scalização das ações da Copa do Mundo de 2014; 
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II – acesso aos sistemas informatizados dos entes públicos, 
nos níveis necessários à obtenção das informações 
necessárias às ações de controle. 

Art. 5º Ao Tribunal é facultado fi rmar parcerias com outros 
órgãos e entidades de fi scalização e controle, com vista a favorecer 
o intercâmbio de informações e estabelecer sistemática de atuação 
conjunta que propiciem aumentar a efetividade das ações de controle 
dos recursos públicos utilizados no evento. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, em 16 de dezembro de 2010

Francisco de Souza Andrade Netto 
Presidente 

Conselheiro Fernando Vita 
Vice-Presidente 

Conselheiro Raimundo Moreira
Corregedor

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias 

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira 

Conselheiro Paolo Marconi 

Conselheiro Plínio Carneiro da Silva Filho 
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ANEXO ÚNICO

1. Dados a serem informados:

Descrição  Obras/ 
Serviços de 
Engenharia  

Eventos/ 
Atividades  

Compra de 
bens 

permanentes  

Prazo para 
inserção no portal  

Descrição detalhada  x  x  x  

5 (cinco) dias a 
contar da publicação 

do edital de 
concurso, ou do 

edital de licitação ou 
da emissão de nota 
de empenho, o que 

ocorrer primeiro  

Unidade da 
Federação/Município  

x  x  x  

Ente Responsável pela execução 

(União, Estado ou Município)  

x  x  x  

Órgão/entidade responsável pela 
execução  

x  x  x  

A justificativa da ação  x  x  x  

A classificação 
funcionalprogramática  

x  x  x  

Metas  x  x  x  

O legado que a respectiva ação 

promoverá para a população 
abrangida  

x   x  

A forma de administração do 

legado  

x   x  

Custo estimado (por lote e total)  x  x  x  

Custo mensal estimado  x  x   

Prazo para implementação   x   

Data de início  x    

Prazo para conclusão  x  x  x  

Item do Caderno de Encargos 

que será atendido  

x  x  x  

Gestor(es) Responsável (eis) 
(nome, CPF, cargo e órgão)  

x  x  x  

Responsável pela comissão de 

licitação ou pelo pregão (nome e 
CPF), quando for o caso  

x  x  x  

5 (cinco) dias a 

contar da publicação 
do edital licitação  

Modalidade, número e ano da 
licitação, quando for o caso  

x  x  x  

Data da entrega das propostas 

ou do pregão, quando for o caso  

x  x  x  
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Empresas que retiraram o edital 
de licitação (nome e CNPJ)  

x  x  x  5 (cinco) dias a 
contar da 

homologação do 

resultado da licitação  
Empresas/Associações que 

impugnaram o edital de 
licitação (nome e CNPJ)  

x  x  x  

Resultado da impugnação do 

edital de licitação  

x  x  x  

Empresas que apresentaram 
propostas ou lances (nome e 

CNPJ)  

x  x  x  

Empresas consorciadas (nome e 

CNPJ)  

x  x  x  

 Empresas inabilitadas (nome e 
CNPJ)  

x  x  x   

Empresas que recorreram da 

inabilitação (nome e CNPJ)  

x  x  x  

Resultados dos recursos contra 
inabilitação  

x  x  x  

Empresa/consórcio vencedor 
(nome e CNPJ)  

x  x  x  

UF do vencedor  x  x  x  

Valores contratados (por lote e 

total)  

x  x  x  5 (cinco) dias a 

contar da 
contratação  

Relação de Notas de Empenho  x  

x quando 
não se 

referir a 
pessoal  

x  
5 (cinco) dias a 

contar da emissão de 
nota de empenho  

Listagem dos Pagamentos 
Efetuados à(s) Contratada(s)  

x  x contendo 
data, valor 
e motivo 

do 
pagamento, 

quando não 
se referir a 

pessoal  

x contendo 
data, valor e 
referência do 

bem entregue  
5 (cinco) dias a 

contar da emissão de 

ordem bancária ou 
do efetivo 
pagamento  

Desenvolvimento da Ação – 
Descrição Sucinta do Nível de 

Alcance da Meta  

x  x  x  
Até o último dia de 

cada mês  

Quadro informativo dos 
desembolsos, contendo: Origem 

dos recursos – Ano da dotação – 
Valor orçado – Créditos 

autorizados – Valor 
contingenciado – Valor 

liquidado  

x  x  x  

Até o último dia de 
cada mês  
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2. Documentos a serem fornecidos (cópias):

Descrição  Obras/ 
Serviços de 
Engenharia  

Eventos/ 
Atividades  

Compra de 
bens 
permanentes  

Prazo para 
inserção no portal  

Edital de abertura do concurso, 
quando for o caso  

 x   

5 (cinco) dias a 
contar da publicação  

Edital de convocação para prova 

prática, quando for o caso  

 x   

Edital de nomeação, quando for 

o caso  

 x   

Edital de convocação para 
treinamento, quando for o caso  

 x   

Edital de licitação  x  x  x  

 Projeto Básico  x    

5 (cinco) dias a 

contar da aprovação  

Datas-limites estimadas para o 
licenciamento ambiental, 

quando exigível  

x    

Projeto Executivo  x  x   

Propostas de preço apresentadas 
pelos licitantes, com planilha de 

custos  

x  x  x  5 (cinco) dias a 
contar da 

homologação do 
resultado da 

licitação  
Proposta vencedora, com 

planilha de custos  

x  x  x  

Anotação de Responsabilidade 
Técnica – A.R.T.  

x    30 (trinta) dias a 
contar da celebração 

do contrato  Registro da obra no INSS  x    

Contrato Administrativo, 

quando for o caso  

x  x  x  

5 (cinco) dias a 
contar da celebração 

ou da alteração  

Cronograma físico-financeiro 
atualizado  

x  x  x  

Termos Aditivos (quando 
houver)  

x  x  x  

Atestados de recebimentos 

(provisórios e definitivos)  

x  x  x  
5 (cinco) dias a 

contar da emissão  
Notas de empenho  x  x  x  

Relatório de medição  x    5 (cinco) dias a 

contar da aprovação  

Relatórios de auditoria do 
controle interno  

x  x  x  5 (cinco) dias a 
contar da ciência do 

responsável  

Listagens dos Pagamentos 
Efetuados à(s) Contratada(s), 

contendo data, valor e referência 
à medição  

x  

  5 (cinco) dias a 
contar da emissão de 

ordem bancária ou 
do efetivo 

pagamento  

Fotografias mensais da 
obra/serviço de engenharia ou 

acompanhamento em tempo real 
via imagens disponibilizadas na 
internet  

x  

  

Até o último dia de 

cada mês  

 



236

A coluna crédito autorizado deve conter a dotação anual acrescida 
de eventuais créditos adicionais e deduzida de cancelamentos de créditos 
ocorridos no período. Caso não tenha havido créditos adicionais ou 
cancelamentos, repetir o valor orçado. 

Não considerar para esse efeito o contingenciamento de recursos 
feito pelo Poder Executivo (que é um contingenciamento fi nanceiro, não 
orçamentário, como os demais dados), o que, para efeito da informação, 
deve constar em coluna à parte. 
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R E S O L U Ç Ã O   Nº 1308/12 

Dispõe sobre os Procedimentos 
Contábeis Específi cos adotados, 
sobre o cronograma de ações a adotar 
até 2014, e dá outras providências.   

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto 
no art. 95, inciso II, letra d, da Constituição do Estado da Bahia, e no 
art. 1º, XXV, da Lei Complementar nº 6, de 6 de dezembro de 1991, e 
considerando o disposto no art. 6º, parágrafo único, da Portaria STN n.º 
406, de 20 de junho de 2011, alterada pela Portaria STN n.º 828, de 14 
de dezembro de 2011, 

R E S O  LV E: 

Art.1º  Os Órgãos Municipais Jurisdicionados divulgarão, até 31 
de julho do exercício de 2012, em meio eletrônico de acesso público e ao 
TCM, os procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específi cos adotados 
e o cronograma de ações a adotar até 2014,evidenciando os seguintes 
aspectos, em ordem cronológica, a critério do Poder ou Órgão: 

I -reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, 
tributários ou não por competência, e a dívida ativa, 
incluindo os respectivos ajustes para perdas; 

II -reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações 
e provisões por competência; 

III -reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens 
móveis, imóveis e intangíveis; 

IV -registro de fenômenos econômicos, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, tais como 
depreciação, amortização, exaustão; 
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V - reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de 
infraestrutura; 

VI - implementação do sistema de custos; 

VII -aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido  
para a consolidação das contas nacionais; 

VIII -demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de  
Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

Art. 2º Os documentos listados no art. 1º deverão ser 
encaminhados juntamente com a Prestação de Contas Anual de 
cada entidade, conforme Anexo I desta Resolução. 

Art. 3º O “Cronograma de Implementação” deverá ser 
encaminhado por meio físico, juntamente com a documentação 
mensal de junho/2012, à respectiva Inspetoria Regional de Controle 
Externo – IRCE, pelos titulares dos Poderes e Órgãos . 

Art. 4º Caberá ao Órgão Central de Controle Interno 
acompanhar a execução do”Cronograma de Implementação” em cada 
Poder ou Órgão, comunicando ao TCM eventuais irregularidades 
constatadas. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 6º   Revogam-se as disposições em contrário. 
 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA,  em 5 de julho de 2012.
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Conselheiro Paulo Maracajá Pereira 
Presidente

Conselheiro Fernando Vita
Vice-Presidente

Conselheiro Raimundo Moreira 

Corregedor Conselheiro José Alfredo Rocha Dias 

Conselheiro Substituto Cláudio Ventin 

Conselheiro Paolo Marconi 

Conselheiro Plínio Carneiro Filho
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R E S O L U Ç Ã O   Nº 1310/12 

Dispõe sobre a prestação de 
contas pelos Consórcios Públicos, 
constituídos como associação pública, 
com personalidade jurídica de Direito 
Público, e dá outras providências. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA (TCM), no uso de suas atribuições, com fundamento nos 
arts. 31, 70 e 241 da CRFB, no art. 91 da Constituição Estadual e 
nos arts. 33 e 51 da Lei Complementar Estadual nº 6, de 06/12/1991 
-a Lei Orgânica do TCM -, e considerando o quanto dispõem a Lei 
Complementar nº 101, de 04/05/00, a Lei Federal nº 11.107, de 
06/04/05, o Decreto Federal nº 6.017, de 17/01/07, a Portaria nº 
72, de 01.02.2012, da Secretaria do Tesouro Nacional, a Resolução 
TCM nº 1282, de 22/12/09, e o art. 41, IV, da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, 

 R E S O LV E:

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º. O Consórcio Público, constituído na forma da Lei 
Federal nº 11.107 de 06.04.2005, e do Decreto Federal nº 6017, de 
17.01.2007, sob a forma de associação pública, com personalidade 
de Direito Público e natureza autárquica obedecerá às normas 
constantes desta Resolução. 

Art. 2º  O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia 
(TCM) exercerá fi scalização contábil, orçamentária, operacional e 
patrimonial sobre as atividades dos Consórcios Públicos, julgando 
as contas prestadas por seu representante legal quanto à legalidade, 
legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e 
renúncia de receitas. 



241

Art. 3º A fi scalização de que trata o artigo anterior dar-se-á 
mediante prestações de contas mensais e anuais feitas pelo 
Consórcio Público ao TCM, bem como pela realização de auditorias 
e inspeções in loco. 

Parágrafo único. A prestação de contas mensal que trata o 
artigo anterior será efetuada na mesma Inspetoria Regional que o 
representante legal, na condição de Prefeito, esteja jurisdicionado. 

CAPÍTULO II
Do Orçamento

Art. 4º O Município consorciado consignará nas Leis de 
Planejamento (PPA, LDO e LOA,) ou em lei de créditos adicionais, 
por meio de programações específi cas, dotações sufi cientes para 
suportar as despesas  com transferências a Consórcio Público por 
meio de contrato de rateio. 

Art. 5º  A Lei Orçamentária Anual e a Lei de Créditos Adicionais 
de que trata o artigo anterior bem como a respectiva execução 
orçamentária do ente consorciado deverão observar os critérios 
defi nidos na Portaria STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e na 
Resolução TCM nº 1268/08, de Fonte de Recursos. 

Art. 6º  O Consórcio Público prestará as informações 
necessárias à elaboração dos instrumentos de planejamento dos 
municípios consorciados, incluindo os critérios defi nidos na Portaria 
STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001. 

§ 1º A classifi cação funcional e por grupo de natureza de 
despesa do consórcio público deverá observar a do ente consorciado 
transferidor, conforme art. 5º desta Resolução. 

§ 2º As informações a que se refere o Art. 6°, serão repassadas 
aos entes consorciados, em prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias 
anteriores ao menor prazo estipulado para o processo legislativo 
orçamentário. 
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 CAPÍTULO III
Da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial

Art. 7º A execução orçamentária das receitas e despesas 
do Consórcio Público deverá obedecer às normas gerais de 
direito financeiro aplicáveis às entidades públicas, inclusive os 
critérios definidos pela Portaria STN/SOF nº 163, de 4 de maio 
de 2001. 

§ 1º O registro contábil orçamentário abrangerá as etapas 
de previsão e execução das receitas e das despesas, nas 
respectivas classificações orçamentárias. 

§ 2º Os entes consorciados deverão registrar as informações 
repassadas pelo consórcio público em Unidade Orçamentária 
denominada “Consórcio Público”, nos projetos e atividades. 

3º As despesas orçamentárias realizadas por intermédio 
de transferência de recursos ao consórcio público para 
aplicação em saúde e em educação, oriundas de delegação ou 
descentralização para execução de ações de responsabilidade 
exclusiva do Município delegante, serão alocadas exclusivamente 
nas Unidades Orçamentárias das ações correspondentes. 

Art. 8º. As receitas dos consórcios públicos, principalmente 
as originárias de transferências decorrentes de contrato de 
rateio que reflitam as finalidades da transferência, deverão 
ser classificadas em códigos de fonte/destinação definida pela 
Resolução TCM nº 1268/08. 

Art. 9º. Os Consórcios Públicos que desenvolverem 
ações e serviços públicos de saúde ou que aplicarem recursos 
na manutenção e desenvolvimento do ensino obedecerão 
aos princípios, diretrizes e normas que regulam a saúde e a 
educação, respectivamente, conforme estabelecem os arts. 198 
e 212 da Constituição Federal, normas correlatas, inclusive as 
Resoluções editadas por este Tribunal. 
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§ 1º Os recursos aplicados na forma do caput deste artigo 
deverão ser movimentados em instituições fi nanceiras ofi ciais em 
contas segregadas e específi cas para cada fi nalidade. 

§ 2º Para cumprimento dos limites mínimos anuais pelos entes 
consorciados, conforme previsto no §2º do art. 198 e no art. 212 
da Constituição Federal, não será considerada como aplicação nas 
ações e serviços públicos de saúde e manutenção e desenvolvimento 
do ensino os recursos que não tenham sido aplicados, pelo consórcio 
público, por meio das contas bancárias específi cas a que se refere o 
parágrafo único do art. 10. 

§ 3º Os recursos recebidos e aplicados, independente de sua 
natureza, deverão ser segregados em contas específi cas para cada 
objetivo defi nido no contrato do consórcio público. 

Art. 10. Os Consórcios Públicos elaborarão planilha 
demonstrando as transferências dos recursos recebidos e o rateio 
das despesas pertencentes aos entes consorciados conforme 
defi nido no contrato de rateio. 

Parágrafo único. A planilha de rateio a que se refere o caput 
do artigo deverá ser elaborada identifi cando o número do empenho 
e do processo de pagamento, conta bancária específi ca, fontes de 
recursos e a natureza da despesa de acordo com os critérios defi nidos 
na Portaria STN/SOF nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas 
alterações. 

Art. 11. Os recursos recebidos mediante contratos de rateio, 
quando utilizados em exercícios seguintes deverão atender ao objeto 
de sua vinculação, conforme estabelece o § único do art. 8º da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Parágrafo único. Caso a não utilização dos recursos 
mencionados no caput no exercício em que forem recebidos 
implique o não atendimento dos limites mínimos anuais previstos no 
§ 2º do art. 198 e no art. 212 da Constituição Federal, a diferença 
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será acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente, 
sem prejuízo da base anual de impostos e transferências previstas 
constitucionalmente para os entes consorciados. 

Art. 12. A doação de bens por parte dos entes consorciados 
e a transferência de recursos fi nanceiros em virtude de contrato de 
rateio serão registradas, do ponto de vista patrimonial, como aumento 
de participação no patrimônio social do consórcio público. 

Art. 13. As informações dos consórcios públicos serão 
consolidadas pelos entes consorciados, na proporção de participação 
nos contratos de rateio, nos demonstrativos exigidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, nos termos do art. 11, I e II, da Portaria nº 
72 da STN: 

I –  no Relatório de Gestão Fiscal, o Demonstrativo da Despesa 
com Pessoal; 

II – no Relatório Resumido da Execução Orçamentária: 

a) Demonstrativo das Receitas e Despesas com 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; 

b) Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das 
Despesas Próprias com Ações e   Serviços Públicos de 
Saúde – Estados, Distrito Federal e Municípios. 

§ 1º Os recursos aplicados em despesa com pessoal farão 
parte da base de cálculo para determinação do índice previsto no 
inciso III, alínea b, do art. 20 da Lei Complementar nº 101/00, a Lei 
de responsabilidade Fiscal. 

§ 2º Para fi ns de análise do cumprimento do art.42 da Lei de 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a insufi ciência de caixa 
do Consórcio Público deverá ser considerada em rubrica específi ca 
do Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa, que integra o Relatório 
de Gestão Fiscal do Poder Executivo de cada ente consorciado. 



245

§ 3º As informações de que trata o caput deste artigo serão 
encaminhadas pelo Consórcio Público ao ente consorciado, 
atendendo os requisitos exigidos nos Manuais de Demonstrativos 
Fiscais (MDF) publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 
até 15 (quinze) dias após encerramento do período de referência. 

 

CAPÍTULO IV
Da Transparência do Consórcio Público

Art. 14. Os Consórcios Públicos deverão obedecer ao 
princípio da publicidade, divulgando as informações de natureza 
orçamentária, fi nanceira e patrimonial, incluindo as que tratam de 
admissão de pessoal, salvo, nos termos da lei, aos considerados 
sigilosos por prévia e motivada decisão. 

Art. 15. Para fi ns de transparência na gestão fi scal, o 
Consórcio Público deverá dar ampla publicidade em imprensa 
ofi cial, inclusive em meio eletrônico de acesso público, aos 
seguintes documentos:

 
I - o orçamento do consórcio público; 

II - o contrato de rateio; 

III - o protocolo de intenções; 

IV -os estatutos do Consórcio Público; 

V - as demonstrações contábeis previstas nas normas gerais 
de direito fi nanceiro e sua regulamentação. 

Parágrafo único. Os documentos citados no caput deverão 
ser disponibilizados na Internet, publicando-se na imprensa ofi cial 
de cada ente da Federação consorciado a indicação do local em 
que poderão ser obtidos os textos integrais a qualquer tempo. 
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Art. 16. Para fi ns de cumprimento dos incisos II e III, do 
parágrafo único, do art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000, e de 
sua respectiva regulamentação, o Consórcio Público: 

I - adotará sistema de administração fi nanceira e controle que 
atenda a padrão mínimo de qualidade; e 

II - divulgará as informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e fi nanceira por meio de portal 
eletrônico centralizado no âmbito do ente consorciado que o 
represente. 

Parágrafo Único. Para cumprimento do disposto no caput, aplicar-
se-á ao consórcio público o menor dos prazos defi nidos no art. 73-B da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, cabível aos entes da 
Federação consorciados. 

CAPÍTULO V
Da Prestação de Contas dos Consórcios Públicos

Seção I
Da Documentação Relativa às Contas Mensais

Art. 17. O Consórcio Público remeterá, mensalmente, ao Tribunal 
de Contas dos Municípios os dados e informações da gestão pública, 
através do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA, obedecendo 
à sistemática estabelecida na Resolução TCM nº 1282/09. 

Art. 18. A remessa de dados de que trata o artigo anterior deverá 
ser encaminhada pelos consórcios públicos até o último dia do mês 
subsequente àquele a que se refere. 

Art. 19. Serão remetidas as Inspetorias Regionais a qual o 
consórcio público esteja jurisdicionado, no prazo de 15 (quinze) dias 
após a sua constituição, a seguinte documentação, independente do 
prazo de encaminhamento daquelas relativas às contas mensais: 
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a) protocolo de Intenções, subscrito pelos representantes 
legais dos entes da Federação interessados, e a 
respectiva comprovação de publicidade; 

b)  atos de constituição da pessoa jurídica do Consórcio; 

c)  Contrato de Rateio; 

d)  Lei de Ratifi cação do Protocolo de Intenções; 

e)  Estatuto do Consórcio Público com a respectiva  
comprovação de publicidade. 

Parágrafo Único. Quaisquer modifi cações ou alterações da 
documentação de que trata este artigo serão encaminhadas às 
Inspetorias Regionais no prazo de 05 (cinco) dias de sua ocorrência. 

Art. 20. Os Consórcios Públicos estarão sujeitos à fi scalização 
pelo TCM, quanto à execução orçamentária, fi nanceira e patrimonial 
e deverão remeter suas respectivas documentações mensais à 
Inspetoria Regional – IRCE -a que estejam jurisdicionadas, até o 
último dia do mês subsequente àquele a que se refere: 

1. demonstrativo analítico de receita e despesa, expressando 
a movimentação orçamentária e extra-orçamentária, que 
deverá revelar os créditos adicionais, anulações de crédito 
e total da despesa autorizada, além da despesa orçada 
e efetivamente paga no mês e até o mês, a despesa 
empenhada e liquidada no mês e até o mês, bem como a 
despesa empenhada e não paga a nível de elemento; 

2. demonstrativo das Contas do Razão Analítico; 

3. documentos de receita, incluindo os decorrentes de 
transferências por parte do contrato de rateio e de alienação 
de bens do patrimônio, neste último caso, acompanhados 
dos processos licitatórios, quando necessária; 
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4. cópias dos convênios, dos avisos de créditos e dos contratos 
de qualquer natureza assinados no mês; 

5. originais dos processos de pagamento, com identifi cação 
das fontes de recursos, acompanhados dos respectivos 
processos licitatórios e contratos, quando pertinentes; 

6. relação, de forma seqüencial e crescente, contendo todos 
os números de processos de pagamento, discriminados 
por grupos de despesas orçamentária e extraorçamentária, 
vinculando-os às notas de empenho, com histórico 
resumido, e discriminando-se os respectivos credores,  
valores e identifi cados por CNPJ ou CPF; 

7. planilha demonstrando as transferências dos recursos 
recebidos e o rateio das despesas pertencentes aos entes 
consorciados, conforme defi nido no contato de rateio, 
obedecendo os critérios defi nidos na Portaria nº 163 da 
Secretaria do Tesouro Nacional; 

8. originais dos Decretos referentes aos créditos adicionais, 
acompanhados das respectivas leis, quando couber, 
assinados pelo Representante Legal do Consórcio; 

9. original do Ato aprovando o Quadro de Detalhamento de 
Despesa; 

10. relação das contas bancárias mantidas pela entidade com 
seus respectivos números, acompanhada de originais 
dos extratos, inclusive daquelas contas consideradas 
inativas, complementadas pelas conciliações bancárias, 
devidamente assinadas pelo representante legal do 
consórcio; 

11. demonstrativos das aplicações fi nanceiras a qualquer título, 
acompanhados dos extratos bancários das respectivas 
contas; 
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12. originais dos processos licitatórios homologados e das 
dispensas e inexigibilidades ratifi cadas no mês, os quais 
deverão ser encaminhados com a relação deles, gerada 
pelo SIGA, bem como os originais dos contratos deles 
decorrentes e a respectiva relação, também gerada pelo 
SIGA; 

13. originais dos processos de pagamento, com a identifi cação 
das fontes de recursos; 

14. relação dos bens móveis adquiridos no mês, constando 
número do empenho, número do processo de pagamento, 
valor e credor; 

§ 1º Todos os pagamentos deverão ser efetuados mediante 
cheques nominativos, ordens bancárias ou transferências 
eletrônicas. 

§ 2º Os consórcios públicos deverão encaminhar para o TCM, 
exclusivamente no mês de janeiro, de cada ano, os seguintes 
documentos: 

a) Orçamento do consórcio público; b) Plano de Contas 
Analítico; 

§ 3º Os consórcios públicos deverão encaminhar para o TCM, 
exclusivamente no mês de dezembro, de cada ano, a Relação 
dos Restos a Pagar, discriminando-se os processados e não 
processados do exercício, incluindo-se os de exercícios anteriores 
porventura remanescentes, elencando-os por número de ordem, 
por número dos empenhos, dotação, valor e nome do credor, 
informando-se o número de inscrição no CNPJ ou CPF, fazendo-
se constar a data do contrato e do empenho, e, se processados, 
a data da liquidação, indicando-se, ainda, aquelas despesas não 
processadas, que por falta de disponibilidade fi nanceira, deixaram 
de integrar os restos a pagar do exercício; 
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§ 4º Os consórcios públicos deverão encaminhar para o TCM, 
exclusivamente no mês janeiro do primeiro ano de gestão, o ato 
relativo à concessão de diárias e alterações, caso ocorram. 

Art. 21. Recebida a documentação pela Inspetoria Regional, 
esta a analisará e elaborará relatório, solicitando esclarecimentos 
sobre a documentação e atos praticados, o qual será encaminhado 
ao representante legal do consórcio, em diligência, mediante 
Notifi cação. 

§1º Recebida a Notifi cação, o representante legal do consórcio 
terá o prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a 
contar do seu recebimento, para responder à mesma, em documento 
elaborado em duas vias, fazendo-se juntar as peças que o notifi cado 
entenda necessárias, devidamente numeradas e rubricadas. 

§ 2º Após análise da resposta à Notifi cação, a Inspetoria 
Regional cientifi cará o representante legal pelo Consórcio Público 
das conclusões do exame efetuado, não sendo admitidas novas 
manifestações quanto às mencionadas conclusões. 

Art. 22. Decorrido o prazo estabelecido no § 1º do artigo anterior, 
não serão recebidas pela Inspetoria Regional, ou por qualquer outra 
instância do TCM, respostas a diligências efetuadas via Notifi cação, 
salvo quando autorizadas pelo Presidente, em caráter excepcional. 

 

Seção II
Da Documentação Relativa às Contas Anuais

Art. 23. A documentação, relativa às contas anuais dos 
Consórcios Públicos, deverá ser enviada ao Tribunal de Contas dos 
Municípios até 31 (trinta e um) de março do exercício seguinte àquele 
a que se refere sua prestação de contas anual. 

Parágrafo Único. As segundas vias dos documentos que 
constituem a prestação de contas anual dos Consórcios Públicos 
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fi carão à disposição de qualquer contribuinte, para exame e 
apreciação, na Secretaria da Câmara Municipal respectiva. 

Art. 24. A prestação de contas anual de que trata o art. 23 
deverá vir acompanhada de ofício fi rmado pelo representante 
legal do Consórcio Público, acondicionada em pasta apropriada, 
obedecendo sequencialmente a numeração de página, devendo 
conter as seguintes peças: 

1. resumo geral da receita (Anexo 02 da Lei Federal nº 
4.320/64, atualizado pelo Adendo II à Portaria SOF 08/85)

 
2. natureza da despesa (Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64, 

atualizado pelo Adendo III à Portaria SOF 08/85); 

3. demonstrativo de programa de trabalho (Anexo 06 da Lei 
Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Adendo V à Portaria 
SOF 08/85); 

4. demonstrativo de funções, programas e subprogramas por 
projeto e atividade (Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64, 
atualizado pelo Adendo VI à Portaria SOF 08/85); 

5. demonstrativo da despesa por funções, programas e 
subprogramas (Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64, 
atualizado pelo Adendo VI à Portaria SOF 08/85); 

6. demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 
da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Adendo VIII à 
Portaria SOF 08/85); 

7. comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 
10 da Lei Federal nº 4.320/64); 

8. comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 
11 da Lei Federal nº 4.320/64): 
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9. balanço orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº 
4.320/64); 

10. balanço fi nanceiro (Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64) 
11. balanço patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº 

4.320/64); 

12. balanço patrimonial do exercício anterior (Anexo 14 da Lei 
Federal nº 4.320/64); 

13. demonstração das variações patrimoniais (Anexo 15 da Lei 
Federal nº 4.320/64); 

14. demonstração da dívida fundada interna (Anexo 16 da Lei 
Federal nº 4.320/64); 

15. demonstrativo da dívida fundada externa (Anexo 16 da Lei 
Federal nº 4.320/64); 

16. demonstração da dívida fl utuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 
4.320/64); 

17. inventário contendo relação com os respectivos valores de 
bens, créditos e importâncias constantes do ativo permanente, 
indicando-se a alocação dos bens e número dos respectivos 
tombamentos, acompanhado de certidão fi rmada pelo 
represente legal do consórcio público, Gerente Administrativo 
Financeiro e encarregado do controle do patrimônio, atestando 
que todos os bens da entidade (ativo permanente) encontram-
se registrados no Livro Tombo e submetidos a controle 
apropriado, estando, ainda, identifi cados por plaquetas; 

18. relação analítica dos elementos que compõem o ativo 
realizável; 

19. relação analítica dos elementos que compõem os passivos 
fi nanceiro e permanente. Tratando-se de restos a pagar 
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não processados deverão ser discriminados por elemento 
de despesa, especifi cando a natureza do bem ou serviço;

 
20. termo de conferência de Caixa lavrado no último dia útil 

do mês de dezembro, por Comissão designada pelo 
representante  legal do consórcio público; 

21. original ou cópia autenticada legível de extratos registrando 
os saldos bancários do último dia útil do mês de dezembro, 
com as respectivas conciliações bancárias, inclusive as 
conciliações referentes aos extratos do mês de janeiro do 
exercício subseqüente; 

22. comprovantes bancários de valores de receita transferidos 
aos consórcios públicos pela Prefeitura ou outro órgão 
municipal, estadual ou federal; 

23. cópias autenticadas de contratos de operações de créditos 
e convênios celebrados no exercício, acompanhados das 
respectivas autorizações, quando couber; 

24. cópia do relatório de atividades do consórcio público 
encaminhado aos entes consorciados, acompanhado do 
protocolo de recebimento; 

25. demonstrativo contendo:
 

a) o último lançamento da receita no Livro Caixa; 

b) o último lançamento da despesa no Livro Caixa; 

a) o último lançamento no Livro Diário. 

1. Relação dos Restos a Pagar, discriminando-se os 
processados e não processados do exercício, incluindo-
se os de exercícios anteriores porventura remanescentes, 
elencando-os por número de ordem, por número dos 
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empenhos, dotação, valor e nome do credor, informando-se 
o número de inscrição no CNPJ ou CPF, fazendo-se constar 
a data do contrato e do empenho, e, se processados, a data 
da liquidação, indicando-se, ainda, aquelas despesas não 
processadas, que por falta de disponibilidade fi nanceira, 
deixaram de integrar os restos a pagar do exercício; 

2. cópia do relatório do controle interno, dirigido ao 
representante legal do consórcio, com um resumo das 
atividades do exercício, dando ênfase aos principais 
resultados; 

3.  processos de cancelamento de dívidas ativas e passivas;
 
4.  processos de insubsistência ativa; 

5. processos de encampação, com apropriação do ativo e do 
passivo; 

6. planilha demonstrando as transferências dos recursos 
recebidos e o rateio das despesas pertencentes aos entes 
consorciados, no exercício, conforme defi nido no contato de 
rateio, obedecendo os critérios estabelecidos pela Portaria 
nº 163, da Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

CAPÍTULO VI 
Dos Trâmites e Procedimentos das Contas 

no Âmbito do TCM

Art. 25. Os processos de prestações de contas anuais de 
Consórcios Públicos terão trâmites autônomos e serão distribuídos 
pela Secretaria Geral, por sorteio, aos Conselheiros Relatores. 

Parágrafo único. Julgada a prestação de contas de que trata este 
artigo, a Secretaria Geral remeterá cópia da respectiva Deliberação 
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à competente Coordenadoria de Controle Externo, objetivando sua 
necessária repercussão. 

Art. 26. Os Consórcios Públicos que não prestarem contas 
dos recursos repassados nas formas e prazos estipulados por 
esta Resolução serão descredenciados pelo Tribunal para o 
recebimento de novos repasses, sem prejuízo de vir este a 
proceder a Tomada de Contas Especial, na forma autorizada pelo 
art. 35, § 2º, da Lei Complementar nº 6 de 06.12.91. 

CAPÍTULO VII 
 Das Disposições Finais 

 
Art. 27. O Consórcio Público observará obrigatoriamente 

as normas de direito público no que concerne à realização de 
licitações, celebrações de contratos, prestações de contas e 
efetivações de concursos públicos de provas ou de provas e 
títulos para a admissão de pessoal, consoante dispõe o art. 6º, §§ 
1º e 2º, da Lei Federal nº 11.107, de 06.04.2005. 

Art. 28. Os municípios consorciados poderão ceder 
servidores ao respectivo Consórcio Público, com ou sem ônus 
para os cedentes, na forma e condições da legislação de cada um, 
fi cando entendido que tais cessões não desnaturam a vinculação 
funcional que mantêm os servidores cedidos com seus órgãos, 
conforme estatui o art. 4º, § 4º, da Lei Federal nº 11.107, de 
06.04.2005. 

Art. 29. Fica o representante legal do consórcio público 
obrigado a apresentar ao TCM a declaração de seu patrimônio, 
com os bens e valores dele integrantes atualizados até a data da 
sua investidura no cargo, e ao fi nal da gestão. 

Art. 30. A Presidência do TCM poderá determinar que o 
exame da documentação mensal dos consórcios públicos seja 
efetivado nas sedes dessas entidades. 
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Art. 31. Toda documentação recolhida por prepostos do TCM, 
na hipótese de realização de auditoria, não sanará a falha decorrente 
do descumprimento do prazo previsto no art. 20 desta Resolução, 
nem dará ao representante legal do consórcio público quitação de sua 
responsabilidade, servindo apenas para os exames e confrontações 
necessários ao desempenho da fi scalização contábil, fi nanceira, 
orçamentária, operacional e patrimonial a cargo do Tribunal, nos 
estritos termos da Constituição e da lei. 

Art. 32.  Até o dia 30 de março, impreterivelmente, o 
representante legal do consórcio público deverá retirar das 
dependências da Inspetoria Regional, que estejam vinculados, 
a documentação que compõe a prestação de contas, sob pena 
de inobservância do dispositivo constitucional que reza sobre a 
disponibilidade pública das contas, regulamentado pelo parágrafo 
único do art. 54 da Lei Complementar nº 6/91. 

Art. 33. Os casos não previstos nesta Resolução serão 
decididos pelo Tribunal Pleno. 

Art. 34. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos, a partir de 1º de janeiro de 2012, 
facultativamente para a execução orçamentária e obrigatoriamente 
no que se refere à elaboração do projeto de lei orçamentária do 
exercício de 2013. 

Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS OS 
MUNICÍPIOS, em 19 de julho de 2012. 
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Cons. Paulo Maracajá Pereira 
Presidente

Cons. Fernando Vita
Vice-Presidente

Cons. Raimundo Moreira 
Corregedor

Cons. José Alfredo Rocha Dias 
                             

 Cons. Paolo Marconi

Cons. Plínio Carneiro da Silva Filho      
        

Cons. Substituto Cláudio Ventin
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R E S O L U Ç Ã O   Nº 1311/2012 

“Disciplina as providências a serem 
adotadas pelos Municípios para a 
transmissão de cargos de Prefeitos 
Municipais e Presidentes de Câmaras, 
e dá outras providências.

 O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 1º, 
XXII e XXV, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, no art. 4º, IX e 
XXIII, da Resolução TCM nº 627/02, o Regimento Interno da Corte, 
e considerando que:

a) a não utilização dos procedimentos legais e administrativos 
inerentes à posse de gestores municipais acarretará 
prejuízos ao funcionamento das Comunas e Câmaras;

b) a ausência de regras que disciplinem e regulamentem as 
transmissões de cargos poderá não somente ocasionar 
questões formais insuperáveis como também prejudicar o 
patrimônio municipal;

c) o Sistema de Controle Interno do Município deverá zelar 
pela fi el observância das orientações, normas e regras 
contidas nesta Resolução;

d) o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia 
tem a atribuição constitucional de orientar os órgãos e 
entidades municipais que lhe são jurisdicionados;

e) a transmissão do Poder deverá ser promovida pelo gestor 
de forma a resguardar o interesse público;
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R  E  S  O  L  V  E:

CAPÍTULO I
DAS OBRIGAÇÕES DOS GESTORES MUNICIPAIS EM 

TÉRMINO DE MANDATO

Art. 1º Os Prefeitos e Presidentes de Câmara que estão encerrando 
o mandato constituirão, nos órgãos que dirigem, uma Comissão 
de Transmissão de Governo incumbida de repassar informações e 
documentos aos representantes da nova administração, de modo a não 
inibir, prejudicar ou retardar as ações e serviços encetados em prol da 
comunidade, evitando a descontinuidade administrativa no município. 

 Parágrafo único. A Comissão de que trata este artigo será 
constituída com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da posse dos 
eleitos e transmissão dos respectivos cargos.

Art. 2º A Comissão terá, preferencialmente, a seguinte 
composição:

I – na Prefeitura:

 a) o Secretário de Finanças;

 b) o Secretário de Administração;

 c) o responsável pelo Sistema de Controle Interno  
Municipal;

 d) o responsável pelo Setor Contábil;

 e) 2 (dois) ou mais representantes do Prefeito eleito.

II – na Câmara:

 a) no máximo 3 (três) servidores da Câmara, indicados 
pelo atual Presidente;
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 b) o responsável pelo Sistema de Controle Interno;

 c) o responsável pelo Setor Contábil;

Art. 3º O atual Prefeito encaminhará à Comissão de 
Transmissão de Governo, no prazo de 05 (cinco) dias após a 
constituição da mesma, o Plano Plurianual, o Orçamento Anual e 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, contendo os Anexos de Metas e 
Riscos Fiscais para o exercício seguinte, nos termos dos arts. 4º e 5º 
da Lei Complementar nº 101/00, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 4º Além da documentação mencionada no artigo anterior, 
compete ainda ao Prefeito e ao Presidente da Câmara  (no que couber 
a este último)  o  encaminhamento à Comissão de Transmissão de 
Governo, até 31 de janeiro, a seguinte documentação:

I – Termo de Verifi cação de Saldo em Caixa, no qual se 
registrará o valor, em moeda corrente, e os cheques em 
poder da Tesouraria, encontrados nos cofres da Prefeitura 
ou da Câmara em 31 de dezembro do exercício que se 
encerra, assinado  pela Comissão instituída através de Ato 
dos respectivos gestores, conforme determina a Resolução 
TCM nº 1060/05, art. 9º, item 20 e art. 10 item 2;

II – Termo de Verifi cação de Saldos Bancários, do qual constará o 
saldo da conta-corrente da Prefeitura ou Câmara em bancos, 
anexando-se extrato que indique o valor existente no banco em 
31 de dezembro do exercício que se encerra, acompanhado 
da respectiva conciliação bancária, devidamente, assinados 
pelo Gestor, Tesoureiro e Contador;

III – Relação das Contas Bancárias, a qual deverá indicar o 
nome do banco e o número da conta;

IV – Relação de valores pertencentes a terceiros, como, por 
exemplo, cauções, cautelas etc.;
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V – Demonstrativo dos Restos a Pagar referentes a exercícios 
anteriores e aqueles relativos ao exercício que se encerra, 
com cópias anexas dos respectivos empenhos, distinguindo-
se os processados dos não processados, contendo:

a) o número de ordem, pela numeração dos empenhos, 
a dotação, com os respectivos valores e nomes dos 
credores;

b) o número da inscrição do credor no CNPJ ou CPF;

c) a data do contrato, do empenho e, se processados, a 
data da liquidação.

VI – Relação dos Precatórios pendentes de pagamento;

VII – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna, contendo lei 
autorizativa, objeto, data do contrato, prazo de pagamento, 
valor principal, valor dos encargos, número de parcelas a 
pagar, montante autorizado e saldo a pagar, acompanhado 
das certidões ou extratos emitidos pelos órgãos 
pertinentes;

VIII – Relação das Obrigações de Longo Prazo, decorrentes 
de contratos de execução de obras, consórcios, convênios 
e outros assemelhados, destacando-se o que já foi pago e 
o saldo a pagar;

IX – Relação de valores e títulos da Dívida Ativa Tributária e Não 
Tributária, corrigidos e discriminados por contribuintes;

X – Relação atualizada em 31 de dezembro do exercício que se 
encerra dos bens patrimoniais, indicando-se sua alocação, 
por setor, e números dos respectivos tombamentos;

XI – Relação dos Bens de Consumo existentes em almoxarifado 
em 31 de dezembro do exercício que se encerra;
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XII – Relatório de Controle Interno, abordando as exigências da 
Resolução TCM  nº 1120/05, acompanhado da declaração 
assinada pelo gestor, dando ciência do conteúdo do referido 
relatório;

XIII – Relação das obras e dos serviços de engenharia 
executados e em execução no município, de acordo com as 
informações declaratórias constantes no Sistema Integrado 
de Gestão e Auditoria – SIGA;

XIV – Levantamento da situação dos servidores, de acordo com 
as informações declaratórias contida no Sistema Integrado 
de Gestão e Auditoria – SIGA, contendo o quantitativo de:

a) servidores em cargo efetivo;

b) servidores em cargo comissionado;

c) servidores em cargo celetista;

d) servidores com função gratifi cada;

e) servidores à disposição;

f) trabalhadores temporários; e

g) agentes políticos. 

XV – relação de concursos públicos realizados e em realização, 
indicando-se os homologados no exercício, os que estão 
em andamento e aqueles que se encontram dentro do 
prazo de validade;

XVI – relação de pendências em pagamentos de servidores, 
se houver;
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XVII – relação de entidades civis que receberam recursos 
públicos municipais a título de subvenção, contribuição 
ou auxílio, Organização Social – OS e Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP e as que deles 
não prestaram contas, informando o valor repassado.

XVIII– relação de contratos administrativos de despesas 
continuadas;

XIX – relação de atrasos no recolhimento de contribuições 
previdenciárias e patronais, se houver;

XX – relação de ações em Juízo a favor ou contra a Fazenda 
Pública Municipal;

XXI – Livros contábeis e administrativos estabelecidos na 
Resolução TCM nº 612/02;

XXII – Cadastro Tributário e Fiscal dos contribuintes do 
município;

XXIII - relação dos Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo 
em tramitação na Câmara Municipal;

XXIV– Cópia da Legislação básica do Município, tais como:

a) Lei Orgânica do Município;

b) Leis Complementares à Lei Orgânica, se ocorrerem;

c) Regimentos Internos das entidades da administração 
municipal;

d) Lei de Organização do Quadro de Pessoal;

e) Estatuto dos Servidores Públicos, ou norma subsidiariamente 
utilizada;



264

f) legislação tributária;

g) Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e legislação 
pertinente;

h) leis que disciplinem:

 1. concessão de diárias;

 2. fi xação de subsídios de agentes políticos;

 3. concessão de adiantamentos;

 4. contratação temporária de mão-de-obra;

 5. concessão de subvenções sociais;

 6. licitações e contratos administrativos.

i) outras normas correlatas.

XXV – Demonstrativos de Despesas e Receitas Orçamentárias 
e Extraorçamentárias do mês de dezembro;

XXVI – Demonstrativo das Contas do Razão Analítico e o 
Sintético referente ao mês de dezembro;

XXVII – Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei 
4.320/64), acompanhado da relação analítica que compõe 
a referida dívida;

XXVIII - relação analítica dos elementos que compõe o Ativo 
Realizável;

XXIX – relação dos gastos com publicidade, de acordo com as 
informações declaradas no Sistema Integrado de Gestão e 
Auditoria – SIGA;
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XXX – comprovante da remessa dos dados enviados ao Sistema 
Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA, referentes ao mês 
de dezembro, observando os prazos e normas contidos na 
Resolução TCM nº 1282/09 e suas alterações;

§ 1º Os documentos encaminhados à Comissão de Transmissão 
de Governo serão emitidos em papel timbrado e subscritos:

I – na Prefeitura, pelo Prefeito e autoridades competentes da 
administração que se encerra;

II – nas Câmaras, pelo Presidente que está deixando o cargo 
e por membros da Mesa.

§ 2º Ao encerrar suas atividades, a Comissão de Transmissão 
de Governo, elaborará relatório conclusivo, remetendo-o, no prazo 
máximo de 40 (quarenta) dias  após o término do exercício em que 
ocorreram as eleições, ao gestor que está deixando o cargo, ao 
gestor eleito, juntamente com a documentação recebida e à Mesa 
Diretora da Câmara.

§ 3º O relatório de que trata o parágrafo anterior será parte 
integrante dos respectivos Termos de Transmissão de Cargo.

Art. 5º A não constituição da Comissão de Transmissão de 
Governo, a não apresentação ou apresentação irregular e injustifi cada 
de cada uma das informações previstas nos artigos 1º ao 4º, pelo 
gestor anterior, poderá ocasionar a rejeição de suas contas anuais 
referentes ao último ano de mandato. 

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS A CARGO DOS GESTORES QUE 

ESTÃO INICIANDO O MANDATO

Art. 6º O Prefeito e o Presidente da Câmara em início de 
mandato deverão:
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I – realizar a alteração dos cartões de assinatura nos 
estabelecimentos bancários em que a Prefeitura e a 
Câmara mantenham conta-corrente;

II – receber  os  levantamentos  e demonstrativos  elaborados  
pela  Comissão  de Transmissão e emitir os respectivos 
recibos, nos quais constará a ressalva de que a exatidão 
dos números e das informações deles constantes será 
posteriormente conferida e validada, se for o caso;

III – encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios e à 
Câmara Municipal respectiva cópia do relatório elaborado 
pela Comissão de Transmissão de Governo, em até 5 
(cinco) dias úteis após o recebimento.

IV – nomear uma Comissão, com conhecimentos técnicos nas 
áreas orçamentária, fi nanceira e patrimonial, que terá como 
atribuição analisar os levantamentos e demonstrativos 
elaborados pela Comissão de Transmissão de Governo e 
sobre eles emitir relatório conclusivo;

V - enviar ao Tribunal de Contas dos Municípios e à Câmara 
Municipal respectiva, até 31 de março do exercício em que 
se iniciou seu mandato, o relatório conclusivo elaborado 
pela Comissão citada no inciso anterior.

Art. 7º Por ocasião dos exames efetuados, caso seja constatada 
inobservância das normas constantes desta Resolução, ausência de 
informações que propiciem o conhecimento da situação orçamentária, 
contábil, fi nanceira e patrimonial do órgão ou informações inverídicas 
fornecidas pelo gestor anterior, a Comissão referida no inciso IV do 
art. 6º elaborará relatório conclusivo, encaminhando-o ao Prefeito 
eleito, o qual comunicará o fato à Câmara Municipal e ao Tribunal 
de Contas dos Municípios, até 31 de março do exercício, para as 
providencias cabíveis.
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CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Integrarão as contas municipais do exercício em que 
houve substituição de gestores as cópias dos Termos de Posse, 
contendo a Declaração de Bens do gestor  que fi ndou seu mandato 
e a do gestor  recém-empossado, além do Termo de Transmissão 
de Cargo.

Art. 9º O gestor que fi ndou seu mandato deixará devidamente 
preparadas as contas referentes ao exercício no qual se deram as 
eleições e comunicará formalmente a adoção dessa providência 
ao Tribunal de Contas dos Municípios até o último dia de março do 
exercício subsequente a sua gestão, encaminhando ainda:

I – relatório de suas atividades no exercício em que ocorreram 
as eleições;

II - endereço atualizado com o respectivo comprovante;

Art. 10.  As determinações constantes desta Resolução 
aplicam-se, no que for pertinente, aos Prefeitos e Presidentes de 
Câmaras reeleitos.

Art. 11. Modelos dos demonstrativos, termos de verifi cação, 
de posse e de transmissão de cargos, bem como de relações outras 
constantes desta norma estarão à disposição dos interessados no 
site do Tribunal www.tcm.ba.gov.br.

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente 
a Resolução TCM nº 1270/08.

 SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 29  de agosto  de 2012.
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Conselheiro Paulo Maracajá Pereira
Presidente

 
Conselheiro Fernando Vita

Vice-Presidente

Conselheiro Raimundo Moreira
Corregedor

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto

Conselheiro Paolo Marconi

Conselheiro Plínio Carneiro Filho
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R E S O L U Ç Ã O   Nº  1.316/12 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
adoção do Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público (PCASP) pelos órgãos e 
entidades públicas municipais, inclusive 
as Empresas Públicas e as Sociedades 
de Economia Mista instituídas e 
mantidas pelo poder público, a partir 
do exercício de 2013, para a efetivação 
dos registros de seus atos e fatos 
contábeis, e dá outras providências.
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento nos arts. 
31 e 70 da Constituição da República Federativa do Brasil; no art. 
91 da Constituição do Estado da Bahia; nos arts. 33 e 51 da Lei 
Complementar nº 06/91, a Lei Orgânica do TCM; no quanto dispõem 
a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/00, e 
considerando: 

a)  a necessidade de implementação do cronograma de 
aplicação das Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público e da instituição do Plano de 
Contas detalhado no nível exigido para a consolidação 
das contas nacionais, em atendimento às Portarias STN n° 
828/2011 e n° 437/2011 e à Resolução TCM n° 1308/12; 

b) a obrigatoriedade de promover a elaboração das 
Demonstrações Contábeis consolidadas com base no Plano 
de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme dispõe o 
inciso II do art. 1º da Portaria Ministério da Fazenda (MF) nº 
184, de 25 de agosto de 2008, e em obediência à Portaria 
da Secretaria do Tesouro Nacional que dispõe sobre o 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e 
ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 



270

(MCASP), que padroniza o Plano de Contas em âmbito 
nacional, adequando-o aos dispositivos legais vigentes 
e aos padrões internacionais de contabilidade aplicada 
ao setor público; e 

c) a necessidade de padronização do Plano de Contas 
no âmbito dos Municípios do Estado da Bahia, e a 
obrigatoriedade de implantação da estrutura do Plano 
de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) pelos 
municípios, a partir do exercício de 2013,

 
R E S O L VE: 

Art. 1º Os órgãos e entidades públicas municipais, inclusive 
suas Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista, nos 
temos do Art. 2º, Inciso II da Lei Complementar n° 101/00 -LRF, 
deverão adotar, a partir de 1° de janeiro do exercício de 2013, o 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), divulgado 
no sítio eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
da Bahia, para registro dos atos e fatos contábeis decorrentes 
das operações de natureza patrimoniais, orçamentárias e de 
controle.

 
Parágrafo único. A aplicação do Plano de Contas deverá 

ser observada no que tange à transmissão de dados de natureza 
contábil pelo Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA). 

Art. 2º As contas contábeis deverão ser classifi cadas no 
PCASP segundo a natureza das informações – Patrimonial, 
Orçamentária e de Controle –, e serão evidenciadas através de 8 
(oito) classes, a saber: 

I - as contas das classes 1, 2, 3 e 4 deverão registrar 
as Informações de Natureza Patrimonial e aquelas 
referentes às Variações Qualitativas e Quantitativas do 
Patrimônio da Entidade Pública; 
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II - as contas das classes 5 e 6 deverão registrar as Informações 
de Natureza Orçamentária, desde a aprovação até a 
execução e controle dos Restos a Pagar; 

III - as contas das classes 7 e 8 deverão registrar as 
Informações de Natureza de Controle, compreendendo os 
Atos Potenciais e Diversos Controles. 

Parágrafo único. O registro contábil deverá ser feito pelo 
método das partidas dobradas e os lançamentos deverão debitar e 
creditar contas que apresentem a mesma natureza de informação 
(Patrimonial, Orçamentária e de Controle), conforme defi nido no 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 

Art. 3º O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, 
a partir do nível padronizado pelo PCASP nacional, estabelecido pela 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), defi niu um padrão próprio 
para o PCASP-BA, para fi ns de fi scalização e controle das contas 
contábeis, o qual observará os seguintes parâmetros: 

I - O PCASP-BA está estruturado em 7 (sete) níveis de 
contas desdobrados em Classe, Grupo, Subgrupo, Título, 
Subtítulo, Item e Subitem, conforme defi nido no MCASP; 

II - As entidades apenas poderão desdobrar seus planos após 
o 7° nível, detalhado no elenco do PCASP-BA; 

III - Para as contas do PCASP-BA que não avançarem até o 
nível defi nido no inciso anterior – 7° nível –, deverão ser 
utilizados, obrigatoriamente, os dígitos “01” e repetidas as 
nomenclaturas da conta anterior até atingir o 7º nível. Após 
esse nível, as contas poderão ser detalhadas de acordo 
com a necessidade da entidade.

 
IV - Exclusivamente, para as contas do Subgrupo “CAIXA E  

EQUIVALENTES DE CAIXA”, as entidades poderão detalhar 
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seus planos nos níveis posteriores aos desdobrados no 
PCASP-BA. 

Art. 4º Os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) 
deverão observar, a partir da padronização estabelecida pelo PCASP-
BA, as orientações estabelecidas no Plano de Contas padrão e 
defi nidas pelo Ministério da Previdência Social (MPAS). 

Art. 5º As Demonstrações Contábeis deverão ser elaboradas 
com base nos modelos instituídos pela Lei Federal n° 4.320/64 e 
atualizadas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

Art. 6º As classes do Ativo e do Passivo deverão conter indicador 
que possibilite a segregação dos componentes do Ativo Financeiro e 
do Passivo Financeiro, objetivando o cálculo do Superávit Financeiro 
nos termos do parágrafo §2° do art. 43, combinado com art. 105 da 
Lei Federal n° 4.320/64. 

Parágrafo Único. O indicador de que trata o caput desse artigo 
corresponde à identifi cação dos saldos das contas com o atributo 
“P” e “F”, conforme descrito no Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público. 

Art. 7º Todos os registros contábeis deverão observar as 
orientações estabelecidas na Resolução n° 1.132/08 do Conselho 
Federal de Contabilidade e no Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, estabelecido pela Portaria n° 437, de 12 de Julho de 
2012. 

Art. 8º O arquivo do PCASP-BA estará à disposição dos 
interessados no sítio eletrônico do Tribunal -www.tcm.ba.gov.br.

 
Art. 9º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, tendo seus efeitos aplicados a partir do exercício 
fi nanceiro de 2013. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
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SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 17 de outubro de 2012. 

Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Presidente

Conselheiro Fernando Vita
Vice-Presidente

Conselheiro Raimundo Moreira
Corregedor

Conselheiro José Alfredo Rocha Dias 

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto

Conselheiro Paolo Marconi 

Conselheiro Plínio Carneiro da Silva Filho 
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PARECER NORMATIVO Nº 001/94

Os impedimentos e incompatibilida-
des ao exercício de cargo, emprego ou 
função, ou cargo e função ao titular do 
mandato de Vereador, se subsume ao 
comando da Lei orgânica municipal e 
se limita à jurisdição daquele ente po-
lítico.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com base no artigo 13, § 4º, 
da Resolução nº 208/92, de 10.07.92, e alertando que o conteúdo 
desse parecer obriga os órgãos e entidades municipais jurisdiciona-
dos à CORTE, resolve aprovar o seguinte Parecer Normativo:

A matéria constante do voto e a ser sumariamente em parecer 
normativo, cuida do instituto das incompatibilidades ou impedimentos 
que acometem aos agentes políticos investidos da mandato legisla-
tivo, e que se revelam como proibições ou vedações ao exercício 
concorrente ou concomitante, a partir da exposição do diploma ou 
da investidura do mandato, de cargo, emprego ou função, ou cargo 
e função com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa 
pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária 
de serviço público.

Tendo sede na Constituição Federal, nos termos das prescri-
ções contidas no art. 54, Incisos e letras, com alcance restrito aos 
Senadores e Deputados Federais, a sua efi cácia é estendida nos 
deputados Estaduais como na previsão do art. 27, parágrafo primei-
ro daquele diploma, quando os submete no mesmo regramento con-
cessivo de direitos e franquias, ou restritivo com injunção de impedi-
mentos e vedações a que se encontra submetido o tipo posto como 
paradigma da espécie.

A natureza genérica é uniformizante do preceito abarca os 
agentes políticos com função legislativa, inclusive os Vereadores, a 



275

teor do que dispõe o preceptivo do art. 29, inciso IX da carta Federal 
e as respectivas Cartas Estaduais, por similaridade, no que couber, 
aos representantes legislativos da União e dos Estados.

A todos eles, Senadores e Deputados Federais, Deputados 
estaduais e Vereadores são impostos impedimentos ou incompati-
bilidades previstos em norma de 1º grau, de natureza orgânica e 
estrutural e que imigram para as órbitas específi cas de autonomia 
constitucional da ordem federativa, observando os parâmetros de 
que se originam.

Não obstante emanaram de uma fonte comum, observa-se 
uma gradação da efi cácia, constatando-se que, de referência as 
Assembléias Legislativas, a norma transferidora do preceito aos 
membros daquelas corporações encampa o critério da igualdade, 
sem ressalva, não cabendo à lei básica daquela entidade política 
agasalhar qualquer hipótese de variação que descrepe do preceito 
matricial.

Consequentemente, aos membros das Assembléias legislati-
vas serão aplicadas as regras da Constituição Federal sob o sistema 
eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de man-
dato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

No que respeita aos membros das Câmaras Municipais a car-
ta federal elegeu um critério para fi xação dos impedimentos ou in-
compatibilidades, não o princípio da igualdade, mas o da similitude, 
respeitadas as peculiaridades próprias à espécie e natureza do exer-
cício do mandato, o que não se constitui numa inovação, já que, em 
outras circunstâncias, quando na condição de servidor público, o ex-
cepciona por entender merecedor de um tratamento diferenciado.

A adoção do critério da similitude para fi xação dos impedimen-
tos ao titular do mandato de vereador, como previsto na regra co-
gente de 1º grau, transfere ao âmbito da competência derivada e 
para o diploma orgânico da entidade autônoma, às hipóteses factu-
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ais fi gurativas da similitude como paradigma indicado na norma de 
hierarquia superior.

Ao estabelecer como critério para a caracterização dos impedi-
mentos a execução da similitude e não a tendo explicitado no corpo 
matriz, reportou ao diploma básico da unidade autônoma a compe-
tência legiferante do seu discrimen, e que se incorpora ao sistema 
jurídico básico da Ordem federativa com a mesma efi cácia e valida-
de de que goza aquele.

Consequentemente, não tendo a Lei Orgânica do Município 
estabelecido como incompatibilidade ou impedimento ao Vereador, 
desde a expedição do diploma ou desde a posse, o exercício de 
cargo, função ou emprego, ou cargo e função, inclusive os de que  
sejam demissíveis  ad nutum, com pessoa jurídica de direito público, 
autarquia, Estados, esses impedimentos e incompatibilidade só pre-
valecem na jurisdição do Município em que o mandato do Vereador 
é exercido, e na forma prevista por sua Lei Orgânica.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS DO ESTADO DA  BAHIA, em 03 de agosto de 1994.

Carlos Araújo
Presidente              

                                                                     
Jorge dos Santos Pereira                            

Clemenceau Gomes Teixeira

Plínio Carneiro da Silva                                    

João Lessa Ribeiro
 

José Alfredo Rocha Dias                 

 Paulo Virgílio Maracajá Pereira
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     PARECER NORMATIVO Nº 002/95

A investidura em cargo ou emprego pú-
blico depende de aprovação prévia em 
concurso público. As contratações de 
pessoal realizadas, pelo Poder Públi-
co, ao arrepio da Constituição são nu-
las, não gerando qualquer consequên-
cia jurídica.  A fi gura do “prestador de 
serviços”, após a Carta de 1988.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com base no artigo 13, § 4º, 
da Resolução nº 208/92, de 10.07.92, e alertando que o conteúdo 
desse parecer obriga os órgãos e entidades municipais jurisdiciona-
dos à CORTE, resolve aprovar o seguinte Parecer Norrnativo:

Nos precisos termos do artigo 37, 11, da Constituição da Re-
pública, dúvidas não se pode ter que a regra constitucional traduz-se 
na obrigatoriedade do concurso público, a fi m de viabilizar a admis-
são de pessoal para cargo ou emprego público, em qualquer das 
esferas do Poder.

A exceção à regra nos é oferecida pelo mencionado dispositivo 
constitucional que ressalva as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Poder-se-á entender, em um primeiro momento, como uma ou-
tra exceção o previsto no artigo 31, IX, da Constituição.

Atente-se, não obstante, que a contratação de servidor por 
tempo determinado para atender a necessidadetemporária de ex-
cepcional interesse público, além de ser breve e autorizada por lei, 
NÃO EXCEPCIONA, INDEFINIDAMENTE, A REGRA CONSTITU-
CIONAL DO CONCURSO PÚBLICO.

Nesse caso, a contratação de pessoal, POR TEMPO DETER-
MINADO E BREVE, está condicionada ÁS NECESSIDADES TEM-
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PORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, só poden-
do, por outro lado, SER EFETIVADA SE A ADMINISTRAÇÃO NÃO 
DISPUSER, EM SEUS QUADROS, DE PESSOAL QUE PARA TAL 
FIM POSSA SER REMANEJADO.

No âmbito federal, Lei nº 8.745/93, permite-se o ingresso de 
pessoas nos quadros funcionais de entidades da administração pú-
blica sem o requisito do concurso público para ATENDER A NECES-
SIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 
NOS CASOS DE CALAMIDADE PÚBLICA, COMBATE A SURTOS 
EPIDÊMICOS, RECENSEAMENTO, ADMISSÃO DE PROFESSOR 
SUBSTITUTO E PROFESSOR VISITANTE, ADMISSÃO DE PRO-
FESSOR E PESQUISADOR VISITANTE ESTRANGEIRO E ATI-
VIDADES ESPECIAIS NAS ORGANIZAÇÕES DAS FORÇAS AR-
MADAS PARA ATENDER A ÁREA INDUSTRIAL OU A ENCARGOS 
TEMPORÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Ainda assim, nos termos do artigo 3º, da lei nº 8.745/93, É 
IMPRESCINDÍVEL O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADOSU-
JEITO A AMPLA DIVULGAÇÃO, INCLUSIVE ATRAVÉS DO DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO.

O CONTRATO FIRMADO DE ACORDO COM A CITADA LEI, 
ARTIGO 12, EXTINGUIR-SE-Á SEM DIREITO A INDENIZAÇÃO.

É entendimento oacífi co na doutrina que NULAS SÃO TODAS 
AS CONTRATAÇÕES OCORRIDAS APÓS 05/10/88 SEM A REALI-
ZAÇÃO DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO.

E, no particular, não poderá haver divergências. É que, de for-
ma incisiva, o § 2º, artigo 37, da Constituição Federal, assim pres-
creve:

“Art. 37 – ...................................................................................

§ 2º  – A não observância do disposto nos incisos II e III IMPLI-
CARÁ A NULIDADE DO ATO E A PUNIÇÃO DA AUTORIDADE 
RESPONSÁVEL, NOS TERMOS DA LEI.
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O mestre Rui Barbosa já lecionava que “UM ATO INCONSTI-
TUCIONAL NÃO É LEI; NÃO CONFERE DIREITOS; NÃO ES-
TABELECE DEVERES; NÃO CRIA PROTEÇÃO; NÃO INSTI-
TUI CARGOS. É JURIDICAMENTE CONSIDERADO, COMO 
SE NUNCA TIVESSE EXISTIDO”.

O reconhecimento da nulidade do fato gerador é unânime.

No âmbito da Justiça do trabalho, com respeito à questão, vale 
a transcrição de alguns posicionamentos e decisões tomados, inclu-
sive, pelo TRT e TST.

“NULAS SÃO TODAS AS CONTRATAÇÕES OCORRIDAS 
APÓS 05/10/88 SEM A REALIZAÇÃO DE PRÉVIO CONCUR-
SO PÚBLICO E, NA FORMA DA LEI , DEVEM SER ADOTA-
DAS AS MEDIDAS LEGAIS CONTRA A AUTORIDADE ADMI-
NISTRATIVA QUE PRATICOU O ATO NULO”.

“CONSIDERAR-SE COMO SERVIDOR PÚBLICO AQUELE 
QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 
PELO SIMPLES FATO DE HAVER LABORADO, IMPORTARIA 
EM SE AUTORIZAR IGUAL SORTE A CONTRATOS EM QUE 
O LABOR EFETIVAMENTE EXISTIU, MAS QUE TINHAM OB-
JETO ILÍCITO”.

ACORDÃO 7171/93 – RELATORA: JUIZA MARAMA CARNEIRO

“A ADMISSÃO DE PESSOAL NO SERVIÇO PÚBLICO CON-
TRARIANDO NORMA CONSTITUCIONAL É NULA, NÃO 
PRODUZINDO OS EFEITOS NATURAIS DO CONTRATO DE 
TRABALHO REGIDO PELA CLT”.

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO PARA 
REFORMAR A SENTENÇA, JULGAR IMPROCEDENTE A RE-
CLAMAÇÃO A ABSOLVER O RECORRENTE DA MULTA QUE 
LHE FOI IMPOSTA, RESTANDO PREJUDICADA A APRECIA-
ÇÃO DA REMESSA EX-OFFICIO”.
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ACORDÃO 00276/94 – RELATOR: JUIZ EDILTON MEIRELES

“É NULA, DE PLENO DIREITO, NÃO GERANDO QUALQUER 
EFEITO JURÍDICO, CONTRATAÇÃO  DE SERVIDOR  PÚ-
BLICO, APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA DE 1988, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CON-
CURSO PÚBLICO DE PROVA OU DE PROVAS E TÍTULOS.
UNANIMEMENTE, PROVER O RECURSO EX-OFFICIO 
PARA RECONHECER A CARÊNCIA DE AÇÃO TRABALHIS-
TA DA RECLAMANTE CONTRA O RECLAMADO, INVER-
TENDO-SE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E DISPENSADO O 
RECLAMENTE DAS CUSTAS, NA FORMA DA LEI, RESTAN-
DO PREJUDICADOS OS RECURSOS INTERPOSTOS PELO 
RECLAMENTE E RECLAMADO. OFICIAR AO MINISTÉRIO 
PÚBLICO PARA OS FINS DEVIDOS”.

ACORDÃO 02180/94 – RELATOR: JUIZ ANDRE GUEDES

“CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃQO DE 
88 – É NULO QUANDO INEXISTE PRÉVIO CONCURSO PÚ-
BLICO CONFORME ESTABELECE O ART. 37 DO ESTATUTO 
REFERIDO.

POR UNANIMIDADE, RECEBER A REMESSA PARA REFOR-
MAR A SENTENÇA DE 1º GRAU, CONSIDERAR NULO O 
CONTRATO DE TRABALHO FIRMNADO ENTRE AS PARTES, 
EXCLUIR DA CONDENAÇÃO TODAS AS PARCELAS DEFE-
RIDAS, JULGANDO IMPROCEDENTE A RECLAMATÓRIA, 
INVERTIDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E DISPENSADO O 
RECLAMENTE DAS CUSTAS, NA FORMA DA LEI, RESTAN-
DO PREJUDICADOS OS RECURSOS INTERPOSTOS PELO 
RECLAMANTE E RECLAMADO. OFICIAR AO MINISTÉRIO 
PÚBLICO PARA OS DEVIDOS FINS”.

ACORDÃO 1ª TURMA – TST – Nº1355/92 – RELATOR: MINISTRO 
URSULINO SANTOS.
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“RELAÇÃO DE EMPREGO. AVINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA 
COM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA OU 
FUNDACIONAL, DE QUALQUER DOS PODERES DA UNIÃO, 
DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, 
A PARTIR DE 05/10/88, SOMENTE SE DARÁ ATRAVÉS DE 
APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO, RESSAL-
VADAS AS NOMEAÇÕES PARA CARGO EM COMISSÃO 
(ART.37, 11, da C..F.)”.

ACORDÃO Nº 5.268/94 – 1ª TURMA – RECURSO ORDINÁRIO Nº 
191.93.0828-50

“ACORDAM OS JUÍZES DA 1ª TURMA DO TRIBUNAL DO 
TRABALHO DA 5ª REGIÃO, POR UNANIMIDADE , REJEI-
TAR A PRELIMINAR DA SENTENÇA PORQUE OMISSA 
QUANTO A APRECIAÇÃO DE MATÉRIA SUSCITADA E, NO 
MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, 
PARA CONSIDERAR ILEGAL A CONTRATAÇÃO, EXCLUIN-
DO DA CONDENAÇÃO TODAS AS PARCELAS DEFERIDAS, 
INVESTIDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, DISPENSANDO 
A RECLAMANTE DAS CUSTAS, NA FORMA DA LEI, TAM-
BÉM POR UNANIMIDADE, RECEBER A REMESSA PARA 
REFORMAR A SENTENÇA DO PRIMEIRO GRAU, NOS 
TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DO VOTO 
PROFERIDO NO RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO 
PELO MUNICÍPIO”.

Do até aqui visto perceber-se que a jurisprudência dos pre-
tórios já é maioral, estando se transformando em “concensus om-
nium jurisprudencial”.

Há de se frisar,  porque necessário, que os contratos de tra-
balho fi rmados pela Administração Pública em desacordo com o 
estatuto no artigo 37, 11 e IX, da Constituição da República, terão 
de ser declarados nulos de pleno direito, com a consequente sus-
pensão do pagamento dos salários.



282

Na medida, todavia, que se pretenda invocar a legislação tra-
balhista para o equacionamento do problema, faz-se imperioso pon-
derar que, nos dias atuais, com visto, os Tribunais vêm decidindo 
QUE O CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO PELA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO É NULO, 
NÃO GERANDO QUALQUER CONSEQUÊNCIA JURÍDICA, SALVO 
O PAGAMENTO DO SALÁRIO EM SENTIDO ESTRITO, DIANTE 
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DA FORÇA TRABALHO 
DISPENDIDA E SOMENTE PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO 
SEM CAUSA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO.

Justifi ca-se o pagamento, TÃO SOMENTE  DO SALÁRIO, SEM 
QUALQUER OUTRA PARCELA INDENIZATÓRIA, isso porque “NÃO 
HÁ COMO SE DEVOLVER AO TRABALHADOR A ENERGIA POR 
ELE DESPRENDIDA NA PRÁTICA LABORAL”. Nessas circunstâncias, 
não se poderá negar o direito do empregado de perceber um salário 
mensal.

Enfatizamos, agora, que embora desconheçamos, a partir da edi-
ção da Constituição de 1988, a fi gura do “SERVIDOR PRESTADOR 
DE SERVIÇO”  no âmbito do Poder Público, isso porque os servidores 
públicos passaram a integrar seção específi ca, com a instituição do re-
gime jurídico único, sabemos da possibilidade, consoante preceitua a 
Lei nº 8.666/93, da Administração contratar serviços com terceiros, des-
de que precedidos da necessária licitação, ressalvadas as hipóteses  
previstas na indicada lei.

Assinale-se que ditos contratos são regulados pelas suas cláu-
sulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletiva-
mente , os princípios da teoria geral dos contratos, não comportando , 
pois, o pagamento de parcelas indenizatórias quando do seu término.

O art. 13 da lei nº 8.666/93, enumera, de modo claro, os serviços 
que são considerados como técnicos profi ssionais especializados.

Salientamos, por fi m, em tendo a Administração admitido pes-
soal ao arrepio da Constituição, que o gestor terá cometido GRAVE 
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INFRAÇÃO À NORMA LEGAL, NA HIPÓTESE À CONSTITUCIO-
NAL, havendo em consequência, proporcionado INJUSTIFICADO 
DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL, DECORRENTE DE ATO DE GES-
TÃO INCONSTITUCIONAL, ILEGÍTIMO E NÃO RAZOÁVEL.
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PARECER  NORMATIVO Nº 003/95

A competência constitucional das Câ-
maras Municipais para aprovação ou 
rejeição de Pareceres Prévios emitidos 
pelo Tribunal de Contas dos Municípios 
não lhes confere capacidade revisional 
para deles excluir ressalvas.

  O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com base no artigo 13, § 
4ª,  da Resolução nº 208/92, de 10.07.92, e alertando que o conteú-
do desse parecer obriga às Câmaras Municipais Jurisdicionadas  à 
CORTE, resolve aprovar o seguinte Parecer Normativo:

Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de auxilio do con-
trole externo a cargo da Câmara Municipais, compete a APRECIA-
ÇÃO das contas prestadas anualmente pelos chefes dos poderes 
Executivo e Legislativo, mediante Parecer Prévio, e o JULGAMEN-
TO das contas dos administradores e demais responsáveis por di-
nheiro, bens e valores públicos, das autarquias, fundações, empre-
sas públicas e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
bem como as contas daqueles que derem causa a perda, extravio 
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário municipal, 
dentre as demais competências constitucionalmente  defi nidas.

A manifestação deste Tribunal de Contas, quando traduzida 
mediante Parecer Prévio, caracteriza-se como posicionamento de 
específi co atributo funcional do regular exercício de sua atribuição 
constitucional, no tocante à fi scalização contábil, fi nanceira, orça-
mentaria e patrimonial da gestão dos recursos públicos municipais.

As suas decisões, que não se restringem ao aspecto político 
administrativo, quando resultam imputação de débito ao multa, nos 
precisos  termos do disposto no artigo 71, § 3º, da Constituição da 
República, terão efi cácia de título executivo.
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Ressaltamos que o pleno conhecimento do problema passa, 
necessariamente, pela interpretação que se possa oferecer ao § 2º, 
do artigo 31, da nossa Carta Magna.

A interpretação de uma norma constitucional levará em con-
ta todo o sistema, tal como positivado, dando-se ênfase, todavia, 
para os princípios  que foram valorizados pelo constituinte. Há de 
se verifi car, outrossim, qual o sentido atribuído às palavras do texto 
constitucional, objetivo que só se torna viável pelo exame do todo 
normativo, “após a correta  apreensão da principiologia que amparar 
aquela palavra”.

JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARRACHO leciona que 
“OS PROBLEMAS DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 
SÃO MAIS AMPLOS DO QUE AQUELES DA LEI COMUM, POIS 
REPERCUTEM EM TODO O ORDENAMENTO JURÍDICO.”
Cont. do  P.N. nº 003/95

Visto isto, diremos que o Parecer Prévio do TCM É UM 
TODO, do qual não se deve extrair trechos sob pena de mutilação 
e de transformação. O julgamento do Parecer Prévio não compor-
ta o PROCEDENTE EM PARTE.

É pacífi ca a competência privativa do Tribunal de Contas 
dos Municípios para emitir Parecer Prévio, no tocante a contas de 
Prefeituras e Câmaras municipais, não se podendo admitir, por 
isso mesmo, substituições ou supressões de expressões. Cabe 
à Câmara Municipal, ai sim, ACEITA-LO ou REJEITA-LO, na sua 
inteireza. A rejeição DO TODO, como sabido, condiciona-se ao 
“quorum” qualifi cado de dois terço.

A decisão da Câmara Municipal que rejeita, por dois terços 
dos seus integrantes, o Parecer Prévio do TCM não goza, é válido 
frisar, de efi cácia para desconstituir a imputação do débito ou da 
multa, isso porque o seu alcance se restringe ao campo da res-
ponsabilização político administrativo do Gestor, não o isentado, 
entretanto, das suas responsabilidades cíveis e penais.
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A Câmara Municipal, repetimos, tem competência, originária 
da Constituição da República, para APROVAR ou REJEITAR o Pa-
recer Prévio do TCM no exercício da sua função julgadora, dando ou 
não quitação das contas e da responsabilização politico administra-
tiva do gestor.

Cons. CLEMENCEAU GOMES TEIXEIRA
Presidente

JOSÉ ALFREDO ROCHA DIAS
Vice-Presidente

JORGE DOS SANTOS PEREIRA
Conselheiro

JOÃO LESSA RIBEIRO
Conselheiro

PLÍNIO CARNEIRO DA SILVA
Conselheiro

CARLOS ARAUJO
Conselheiro

PAULO VIRGILIO M. PEREIRA
Conselheiro – Relator
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PARECER  NORMATIVO N° 004/96

O Fundo Especial. Forma de gestão de 
recursos públicos. Não deve ser compre-
endido como entidade jurídica, órgão ou 
unidade orçamentária, e sim como um 
conjunto de recursos de várias naturezas, 
inclusive fi nanceiras, destinados à conse-
cução de objetivos pré-determinados.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA 
BAHA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 13, 
§ 4º, da Resolução nº 208/92 – o Regimento Interno da Corte –, resolve 
aprovar o seguinte

PARECER NORMATIVO

A legislação complementar à Constituição da República tem salien-
tado a necessidade de instituição de FUNDOS ESPECIAIS para que os 
Municípios se habilitem ao recebimento de recursos oriundos da União. 
Tal criação, não obstante, é prática antiga no âmbito da Administração 
Pública federal e também em muitos Estados da Federação. A nível mu-
nicipal, ninguém desconhece o FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MU-
NICIPIOS.

Enfatize-se, por necessário, não haver, na doutrina, um posiciona-
mento uniforme em derredor da natureza jurídica dos FUNDOS ESPE-
CIAIS.

Alguns, dentre os quais se destaca OSWALDO ALBANEZ, defen-
dem o ponto de vista de que os Fundos Especiais se constituem em 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

Outros, no entanto, defi nem o FUNDO ESPECIAL COMO SE 
ÓRGÃO FOSSE, talvez assemelhado a uma “descentralizada”. Para 
esses, os Fundos Especiais prestam contas, diretamente, ao Tribunal 
de Contas.
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Objetivando uma melhor compreensão do problema, esclare-
ça-se que diversas são as modalidades de realização de obras e 
serviços públicos que podem ser executados por FORMA CENTRA-
LIZADA, DESCENTRALIZADA ou DESCONCENTRADA.

SERVIÇOS CENTRALIZADOS, consoante leciona Hely Lo-
pes Meirelles, “são os que o Município detém e realiza por seus 
próprios órgãos, em seu próprio nome e sob sua exclusiva res-
ponsabilidade”.

SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS, “são todos aqueles que 
a Administração Pública transfere sua titularidade ou a sua exe-
cução, por OUTORGA ou DELEGAÇÃO, a autarquias, entidades 
paraestatais, empresas privadas ou particulares individualmente”.

SERVIÇOS DESCONCENTRADOS, “são aqueles que a Ad-
ministração executa centralizadamente, mas distribui entre vários 
órgãos da mesma entidade, para facilitar sua realização e obtenção 
pelos usuários”.

Visto isso, impõe-se que algo seja dito a respeito dos instru-
mentos de descentralização da execução de serviços e obras públi-
cas que serão, a seguir, conceituados.

 AUTARQUIAS: são entes administrativos autônomos, cria-
dos por lei específi ca, com personalidade jurídica de Direito Público 
interno, patrimônio próprio e atribuições estatais defi nidas. O or-
çamento das autarquias deve ser aprovado por decreto do Execu-
tivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o seja pela 
Câmara.

 FUNDAÇÕES PÚBLICAS: são criadas por lei específi ca da 
entidade matriz e estruturadas por decreto, independentemente de 
qualquer registro. O orçamento das fundações públicas é formal-
mente idêntico ao das entidades estatais.

ENTIDADES PARAESTATAIS: são pessoas jurídicas  de Di-
reito Privado, cuja criação é autorizada por lei específi ca. “O para-
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estatal não é estatal, nem é o particular; é o meio termo entre 
o público e o privado”. Na condição de pessoa jurídica de Direito 
Privado, a entidade paraestatal exerce direitos e contrai obrigações 
em seu próprio nome, responde por seus débitos, sem qualquer ga-
rantia subsidiária da entidade estatal a que serve.

São entidades paraestatais as empresas públicas, as socie-
dades de economia mista e os serviços sociais autônomos, a 
exemplo do SENAI, SENAC, SESC, SESI, os quais, por não existi-
rem como instituições municipais, não serão alvo deste pronuncia-
mento.

EMPRESAS PÚBLICAS: o que caractetiza a empresa pública 
é o seu capital exclusivamente público. Sua personalidade é de Di-
reito Privado e suas atividades se regem pelos preceitos comerciais. 
Apresenta-se como ente paraestatal, “permanecendo no zona de 
transição entre os instrumentos de ação administrativa do Po-
der Público e as entidades privadas de fi ns industriais”.

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA: são pessoas jurídicas 
de Direito Privado, com participação do Poder Público e de parti-
culares no seu capital  na sua administração, para a realização de 
atividade econômica ou serviço de interesse coletivo outorgado ou 
delegado pelo Estado.”São espécie do gênero paraestatal, por-
que dependem do Estado para sua criação, e ao lado do Estado 
e sob seu controle desempenham as atribuições de interesse 
público que lhe foram cometidas”.

A forma usual de sociedade de economia mista tem sido a 
anônima , obrigatória para a União, mas não para as demais enti-
dades estatais.

A instituição de FUNDOS tem sede na Constituição da Repú-
blica, artigos 167, IX, e 165, 59º, e na Lei nº 4.320/64, artigo 71, 
sendo defi nidos como O PRODUTO DE RECEITAS ESPECIFICA-
DAS QUE, POR LEI, SE VINCULAM A REALIZAÇÃO DE DETER-
MINADOS OBJETIVOS OU SERVIÇOS, FACULTADA A ADOÇÃO 
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DE NORMAS PECULIARES DE APLICAÇÃO, não se confundindo, 
pois, com uma entidade descentralizada.

Prescreve o artigo 72, da Lei nº 4.320/64, QUE A APLICAÇÃO 
DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS VINCULADAS A FUNDOS ES-
PECIAIS FAR-SE-Á ATRAVÉS DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NA 
LEI DE ORÇAMENTO OU EM CRÉDITOS ADICIONAIS, enquanto 
que o artigo 74, embora admitindo a instituição de normas peculiares 
de controle, NÃO ELIDE A COMPETÊNCIA ESPECÍFICA, PARA 
FISCALIZAÇÃO, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS.

OBJETIVO DOS FUNDOS ESPECIAIS

A criação de um Fundo Especial haverá de estar associada  
“à identifi cação de ações tidas como relevantes no contexto da 
Administração. Diante da incerteza fi nanceira que pode compro-
meter a execução de tais prioridades, vinculam-se determinadas 
receitas a programas de trabalho com a fi nalidade de facilitar a 
realização dos objetivos específi cos pré-estabelecidos”, conso-
ante leciona HERALDO DA COSTA REIS.

Desse modo, “O FUNDO ESPECIAL TEM POR FIM ASSEGU-
RAR RECURSOS FINANCEIROS SUFICIENTES PARA A VIABILI-
ZAÇÃO DE PROGRAMAS”.

OS PRINCÍPIOS DA UNIDADE DE TESOURARIA E
DA NÃO AFETAÇÃO DAS RECEITAS

A gestão fi nanceira, patrimonial e orçamentária das entidades 
governamentais obedece ao quanto estatuído no artigo 56, da Lei nº 
4.320/64, que prescreve:

“Art. 56 – O recolhimento de todas as receitas far-se-á em 
estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, 
vedada qualquer fragmentação para criação de caixas es-
peciais.”
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Do preceituado no aludido dispositivo legal resultam os princí-
pos da  UNIDADE DE TESOURARIA E DA NÃO AFETAÇÃO DAS 
RECEITAS.

A UNIDADE DA TESOURARIA “implica a centralização da re-
ceita, independentemente de estar vinculada ou não, na sua ori-
gem, a uma atividade executada pela entidade governamental”.

A NÃO AFETAÇÃO DAS RECEITAS “implica a distribuição 
do somatório das receitas obtidas, obedecido o princípio da 
Unidade de Tesouraria, para atendimento dos gastos realizados 
nas várias áreas de atuação governamental, dos quais são gera-
das obrigações por aquisição de bens e serviços para execução 
de programas previamente delineados”.

Desta sorte, a instituição de Fundos Especiais, COMO 
FORMA DE GESTÃO, e exceção à regra do artigo 56, prevista na 
própria Lei nº 4.320/64, pelos seus artigos 71 e 74.

CARACTERÍSTICAS DE UM FUNDO ESPECIAL

 1 – Somente pode ser instituído mediante lei.

 2 – Seu objetivo terá de ser explicitado de modo claro.

 3 – Suas receitas terão de ser especifi cadas no orçamento 
ou em créditos adicionais pela entidade  instituidora.

 4 – Destina-se a atender atividades específi cas, podendo ser 
rotativo ou não, dependendo do objetivo a que se pro-
põe.

 5 – Tem autonomia fi nanceira.

 6 – É dotado de normas peculiares de aplicação de suas re-
ceitas.

 7 – Tem o seu saldo, apurado no encerramento do exercício, 
evidenciado no BALANÇO PATRIMONIAL e transferido 
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para o exercício seguinte, salvo se a lei  que o instituir 
dispuser em contrário.

 8 – É administrado por qualquer setor da Administração cen-
tralizada ou   descentralizada.

 9 – Tem controle escritural contábil independente do geral, 
consolidando-se com  este no encerramento  do exer-
cício para fi ns de evidenciação no BALANÇO PATRIMO-
NIAL e, consequentemente, no  BALANÇO GERAL.

10 – Mantém-se a competência específi ca do TCM para exer-
cer a sua função fi scalizadora.

A lei instituidora do Fundo deverá, de forma incisiva, atentar 
para:

 1 – designação do órgão ao qual os recursos fi nanceiros se-
rão alocados;

 2 – designação do gestor do Fundo, com as suas atribui-
ções;

 3 – ativos e passivos constituídos, integrantes do Fundo;

 4 – prestação de contas da gestão e demonstrações pró-
prias.

O FUNDO ESPECIAL NO ORÇAMENTO
E NA CONTABILIDADE

 O artigo 165, § 5º, da Constituição Federal, estabelece que 
o orçamento governamental, além de ser organizado com base na 
estrutura tridimensional – fi scal, seguridade social e de investimen-
tos nas empresas –, deverá abranger todos os órgãos, da Adminis-
tração direta ou indireta, INCLUSIVE OS FUNDOS E FUNDAÇÕES 
INSTITUÍDOS E MANTIDOS PELO PODER PÚBLICO. Assim, fi ca 
observado o princípio da universalidade do orçamento.
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Ainda que tenha sido criado por lei, que lhe destina uma série 
de recursos de natureza diversa, o plano de aplicação do fundo es-
pecial se incorpora ao orçamento geral do Município.

Ressalte-se, então, que o Fundo Especial terá seu próprio pla-
no de aplicação inscrito no contexto orçamentário da entidade gover-
namental. Neste caso, o plano de aplicação do Fundo será elaborado 
tendo em vista as políticas e prioridades estabelecidas em conjunto 
com o CONSELHO DO FUNDO e refl etido nos formulários que a Lei 
nº 4.320/64 exige para a organização do orçamento municipal.

Considerando-se que o Fundo Especial não é entidade ju-
rídica, órgão ou unidade orçamentária, mas um conjunto de 
recursos de várias naturezas, destinados à concretização do 
objetivo pré-estabelecido, “a sua inclusão no orçamento se dá 
apenas com a vinculação das receitas às despesas do órgão 
que o gerenciará e que executará os programas relacionados 
com o objetivo pretendido”.

No que concerne à Contabilidade, o Fundo Especial terá con-
tas específi cas, que se desconcentrarão das contas ditas gerais, 
para os registros das operações que lhes digam respeito. A gestão 
fi nanceira será executada normalmente, ou seja, “OS EMPENHOS 
SERÃO FEITOS SOBRE AS DOTAÇÕES FIXADAS PARA AS 
SUAS DESPESAS”, observando-se, entretanto, “que as alterações 
orçamentárias, mediante a abertura dos créditos adicionais su-
plementares e especiais, serão feitas com recursos do próprio 
fundo especial”.

Ao encerrar-se o exercício, “a contabilidade do Fundo provi-
denciará as demonstrações contábeis e orçamentárias exigidas 
pela Lei nº 4.320/64, passando a integrar o Balanço Geral da 
entidade e, consequentemente, a prestação de contas do Mu-
nicípio”.

O Fundo Especial terá um plano de contas que abrangerá to-
das as atividades que compreende a sua administração, inclusive 
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para apuração de contas e do resultado e que se integrará, como  
visto anteriormente, ao Plano Geral de Contas mantido pela contabi-
lidade do Município.

ÓRGÃO AO QUAL O FUNDO SE VINCULA
 
A lei terá de indicar o órgão ao qual o Fundo ou a receita se 
vinculará. Como o Fundo não é entidade jurídica, órgão ou unidade 
orçamentária, mas um valor ou um conjunto de valores sobre os 
quais foram impostas restrições, “AO NOME DO ÓRGÃO SERÁ 
ACRESCIDO O NOME DO FUNDO ESPECIAL QUE SERÁ POSTO 
ENTRE PARÊNTESES”. As notas de empenho também indicarão o 
nome do Fundo entre parênteses. 

O FUNDO, AS DEMONSTRAÇÕES E A
PRESTAÇÃO DE CONTAS

 A contabilidade do Fundo, periodicamente, elaborará as de-
monstrações contábeis que evidenciarão:

a) os custos das atividades executadas;

b) os resultados obtidos através dessas atividades;

c) o desempenho fi nanceiro do Fundo;

d) o patrimônio vinculado ao Fundo que indicará os seus com-
ponentes e as suas relações com outros Fundos;

e) informações outras necessárias ao gestor.

Respeitada a periodicidade prescrita pela lei, deverá ser pre-
parada a prestação de contas da gestão do Fundo que abrange-
rá, dentre o previsto, em Resolução do TCM, o seguinte:

1 – relatório do gestor;

2 – demonstrações contábeis dos sistemas orçamentário, 
fi nanceiro e patrimonial;

3 – notas explicativas às demonstrações contábeis.
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Assinale-se que essa prestação, ainda que submetida ao 
Conselho do Fundo, “INTEGRARÁ A PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DO MUNICÍPIO QUE SERÁ EXAMINADA PeLO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICIPIOS E JULGADA PELO PODER LEGIS-
LATIVO”.

CONSELHO JUNTO A GESTÃO DO FUNDO

A instituição de Fundos Especiais, como forma de gestão de 
recursos públicos, objetivando a participação do CIDADÃO nas so-
luções a serem oferecidas aos problemas da comunidade, abrange 
a constituição de CONSELHOS, formados por representantes 
da sociedade local, juntamente com membros da Administração 
Municipal.

As fi nalidades desse Conselho, dentre outras, podem ser elen-
cadas da forma abaixo:

1 – estabelecer diretrizes para o planejamento das ações, 
tendo em vista, é óbvio, o constante na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e no Plano Plurianual;

2 – fi scalizar a gestão do Fundo, bem como o cumprimento 
das diretrizes defi nidas;

3 – emitir opinião sobre a prestação de contas da gestão do 
Fundo.

CONCLUSÃO

A gestão, por Fundos Especiais, visa a agilização na obtenção 
e aplicação dos recursos fi nanceiros, na execucão das ações e na 
concretização dos objetivos almejados.

Devem ser destacados os seguintes aspectos que, se inobser-
vados, podem vir a comprometer as contas do Prefeito Municipal em 
face da prestação de contas dos Fundos:

1 – anualmente serão elaborados quadros demonstrativos da 
receita e planos de aplicação dos Fundos Especiais;
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2 – as importâncias destinadas aos Fundos deverão permane-
cer em conta bancária vinculada à Prefeitura;

3 – caberá ao gestor dos Fundos adotar todas as medidas admi-
nistrativas, orçamentárias e fi nanceiras;

4 – os recursos que o Município destinar aos Fundos deverão 
estar autorizados no orçamento municipal;

5 – os Fundos deverão atender às normas de licitação determi-
nadas pela Lei nº 8.666/93;

6 – os Fundos não possuem quadro de pessoal próprio, deven-
do utilizar-se dos servidores que são colocados à sua dispo-
sição;

7 – a prestação de contas dos recursos municipais que tenham 
sido aplicados por “Fundos” integram a da Comuna, devendo 
observar o disposto na Resolução do TCM sobre a matéria.

 SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS, em 14 de maio de 1996.

Clemenceau Teixeira
Presidente

José Alfredo Rocha Dias
Cons. Vice-Presidente

Jorge dos Santos Pereira
Conselheiro                   

João Lessa Ribeiro
Conselheiro

Carlos Araújo                             
Plínio Carneiro                                 

Paulo Maracajá
Conselheiro       
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                           PARECER  NORMATIVO  Nº 005/96

A Lei 4.320/64 preceitua que perten-
cem ao exercício fi nanceiro as receitas 
nele arrecadadas e as despesas nele 
empenhadas. Para as receitas efeti-
vamente arrecadadas ou recebidas, 
adota-se o regime de CAIXA; para as 
despesas legalmente empenhadas no 
exercício, adota-se o regime fi nanceiro 
de COMPETÊNCIA ou DE  EXERCÏ-
CIO, aí se incluindo as parcelas rela-
tivas à remuneração dos Vereadores, 
pagas no ano subsequente   

A Lei 4.320/64, no Título IV – DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 
– artigo 34, estatui que o “exercício fi nanceiro coincidirá com o ano 
civil”.

Denomina-se exercício  fi nanceiro o período em que a Ad-
ministração Pública, em qualquer das esferas governamentais – 
União, Estados-membros, Municípios, Distrito Federal – e respecti-
vas autarquias, realiza as transações próprias em decorrência das 
funções que lhe são inerentes.

Durante o seu transcorrer são lançadas, cobradas, arrecada-
das e recebidas as receitas de natureza própria, oriundas do poder 
de império e de gestão do patrimônio, assim como as de natureza 
externa em razão das relações intra e intergovernamentais.

Também são executados os programas de trabalho, autori-
zados no orçamento anual ou em créditos adicionais, especiais e 
extraordinários formulados para solucionar problemas nas áreas 
de atuação da administração.

O exercício fi nanceiro, em razão de ordem legal, coincide 
com o ano civil, vigorando de 1º de janeiro a 31 de dezembro, data 
em que é levantado o Balanço Geral a fi m de se apurar e demons-
trar o resultado da gestão.
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Como regime fi nanceiro  traduz-se a metodologia relacionada 
com os procedimentos de controle escritural e contábil, adaptada às 
peculiaridades da entidade e adotada para a imputação das recei-
tas e despesas oriundas das transações praticadas em um período 
fi nanceiro, no sentido de se determinar o resultado da gestão patri-
monial.

Sobre dois regimes apoiam-se os procedimentos contábeis: o 
de Caixa e o de Competência, conhecido este como de Exercício . A  
administração pública brasileira, entretanto em decorrência de impo-
sição legal – artigo 35, lei 4.320/64 – opta pelo regime misto.

  
Senão, vejamos: 
“Art. 35. Pertencem ao exercício fi nanceiro: 

 I – as receitas nele arrecadadas; e
 II – as despesa nele empenhadas.”
    
 Vê-se, portanto, que para as receitas efetivamente arreca-
dadas ou recebidas, adota-se o regime fi nanceiro de caixa, para as 
despesas legalmente empenhadas no exercício, o de competência 
ou de Exercício.  

 O regime de Caixa a de ser entendido como sendo a entrada 
efetiva do dinheiro no exercício, oriundo de:

 I – Arrecadação de tributos lançados e cobrados;

 II – Arrecadação das receitas patrimoniais, industriais, e ou-
tras de natureza própria;

 III – O recebimento efetivo do produto de operações de crédito 
realizadas no exercício, com destinação específi ca;

 IV – Recebimento de transferências efetivas de outras entida-
des governamentais, através de quaisquer mecanismos 
adotados para tal fi m;

 V – Recebimento do produto de alienações de bens patrimoniais, 
amortização de empréstimos concedidos; e

 VI – outros valores de natureza orçamentária, mesmo não pre-
vistos no orçamento, mas considerados e classifi cados 
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como tais em razão da sua movimentação, destinação e 
aplicação.

O regime de competência ou de exercício  é a metodologia 
adotada para a imputação da despesa orçamentária. Por ele, todas 
as despesas legalmente empenhadas, pagas ou não pagas, perten-
cem ao exercício fi nanceiro em que se originaram.

Vale destacar, por conseguinte, as observações dos Professo-
res J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, quando consi-
deram, legalmente empenhadas, as despesas que:

– são ordenadas por pessoa legalmente investidas na autorida-
de de empenhar, inclusive por delegação de competência;

– tenham sido previamente empenhadas;

– tenham sido previamente autorizadas no orçamento ou em 
créditos adicionais ou mesmo mediante remanejamentos 
autorizados em lei específi ca;

– obedecerem ao processo de licitação ou tenham sido dis-
pensados desta obrigação.

 Assim, leciona o Professor Heraldo da Costa Reis – in a Con-
tabilidade Municipal – Teoria e Prática – que “todos os empenhos 
processados e não processados, feitos durante o exercício, são im-
putados ao conjunto PATRIMÔNIO FINANCEIRO como obrigações 
assumidas pelo Poder Público, resultantes da aquisição de bens e 
serviços, no período em que é executado o orçamento.”

 Tem-se observado que algumas Câmaras Municipais reali-
zam o pagamento das últimas parcelas dos subsídios dos Vereado-
res ou mesmo diferenças remanescentes, no início do novo exercí-
cio. O procedimento poderá ser entendido com tentativa de fuga aos 
limites estabelecidos na Emenda Constitucional nº 01/92..

A despesa empenhada, paga no outro exercício fi nanceiro, de-
verá ser contabilizada como RESTOS A  PAGAR, consoante dispõe 
o artigo 36 de lei 4.320/64.
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Acompanhando o disposto na multicitada lei, que estabelece 
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração  e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal – bem como os ensinamentos de renomados 
doutrinadores em matéria contábil, entende-se que, em se tratando 
de despesa empenhada, não há duvida que o controle deverá ser 
feito tomando-se como referencial o regime de competência, inclusi-
ve para as despesas com pagamento dos subsídios dos Vereadores, 
realizadas no exercício subsequente.

Desse modo, e para concluir, ressalta-se que os compromis-
sos assumidos pelo Poder Público por empenhos feitos e não pagos 
até o dia 31 de dezembro, Restos a Pagar, portanto, serão compu-
tados na receita extraorçamentária objetivando compensar sua in-
clusão na despesa orçamentária como se depreende do parágrafo 
único, artigo 103, da Lei 4.320/64. De qualquer sorte, deve fi car sufi -
cientemente esclarecido que os limites máximos estabelecidos pela 
Emenda Constitucional nº 01/92 não podem ser ultrapassados, em 
nenhuma hipótese.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS, em 08 de agosto de 1996.

Clemenceau Gomes Teixeira
Presidente

José Alfredo Rocha Dias
Vice-Presidente Relator                                                                    

Jorge dos Santos Pereira
Conselheiro

João Lessa Ribeiro 
Conselheiro                                                                                    

Carlos Araújo
Conselheiro

Plínio Carneiro da Silva
Conselheiro

  Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Conselheiro    
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PARECER NORMATIVO Nº 09/2005
 

Ao Vereador deve-se garantir as con-
dições necessárias ao desempenho, 
na sua plenitude, das suas missões 
constitucionais, aí não se incluindo a 
possibilidade de se transformar em or-
denador de despesa.

 
Resulta este parecer de decisão proferida à unanimidade dos 

Conselheiros que integram este Colegiado face a uma consulta que 
lhe foi endereçada, concernente à possibilidade, ou não, de res-
sarcimento de despesas, através de verba indenizatória, realiza-
das, diretamente, pelos Vereadores.

 
Impõe-se, de logo, que façamos uma breve análise em derre-

dor dos instrumentos normativos RESOLUÇÃO e LEI, na medida 
em que ditas verbas são, normalmente, criadas mediante Reso-
lução.
 

RESOLUÇÃO E LEI
 

Leciona o sempre lembrado administrativista HELY LOPES 
MEIRELLES que “RESOLUÇÃO É DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO SOBRE MATÉRIA DE SUA EXCLUSIVA COMPETÊNCIA E DE 
INTERESSE INTERNO DA CÂMARA, PROMULGADA POR SEU 
PRESIDENTE. NÃO É LEI, NEM SIMPLES ATO ADMINISTRATI-
VO; É DELIBERAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA”.

 
Por outro lado, ensina-nos o mencionado autor que “LEI É 

NORMA JURÍDICA GERAL, ABSTRATA E COATIVA, EMANADA 
DO LEGISLATIVO, SANCIONADA E PROMULGADA PELO EXE-
CUTIVO, NA FORMA ESTABELECIDA PARA SUA ELABORA-
ÇÃO”.

 
Fica evidente, desse modo, que a Resolução somente será 

utilizada para disciplinar matéria de INTERESSE INTERNO da 
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Câmara (INTERNA CORPORIS), jamais para a CRIAÇÃO DE 
DESPESAS.

 
Com o propósito único de melhor esclarecer a questão, en-

tendemos necessária a transcrição do anteriormente preceituado 
pelo inciso IV, artigo 51 da Constituição da República, bem como 
da nova redação oferecida pela Emenda Constitucional nº. 19/98 
a esse dispositivo.

 
“Art. 51 – Compete privativamente à Câmara dos Deputa-
dos:

IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos 
e funções de seus serviços E FIXAÇÃO DA RESPECTIVA 
REMUNERAÇÃO, observados os parâmetros estabeleci-
dos na lei de diretrizes orçamentárias.” 

O referido dispositivo constitucional passou a ter a seguinte 
redação:     

 “Art. 51 – ................................................................................

IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos 
e funções de seus serviços, E A INICIATIVA DE LEI PARA A 
FIXAÇÃO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamen-
tárias.”  

Induvidoso, pois, que o constituinte federal afastou qual-
quer possibilidade de se criar despesas por meio de Resolução. 
E assim foi em casos outros, a exemplo do inserto no inciso X 
do artigo 37 da nossa Carta Magna, reescrito pela Emenda nº. 
19/98, pelo qual se impôs que A REMUNERAÇÃO DOS SERVI-
DORES PÚBLICOS E O SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS 
SOMENTE POR LEI ESPECÍFICA PODERÃO SER FIXADOS OU 
ALTERADOS.
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 Idêntico procedimento estende-se às denominadas verbas in- 
denizatórias, a exemplo das DIÁRIAS que só por LEI podem ser ins-
tituídas, ainda que destinadas aos agentes públicos do Legislativo.

 
O MÉRITO

 
A MESA é o órgão diretivo da Câmara Municipal, sendo 

que as suas atribuições são repartidas entre a Presidência e 
a Secretaria, incumbindo à primeira, primordialmente, a tríplice 
função DIRETIVA, EXECUTIVA e DISCIPLINAR, enquanto que à 
segunda o preparo do expediente da Casa.

 
TODOS OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA 

SÃO CHEFIADOS PELO PRESIDENTE.
 
“A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, A CONTABILIDADE 

E A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA CÂ-
MARA, QUE IRÁ INTEGRAR O DO MUNICÍPIO, SÃO DE RES-
PONSABILIDADE DO PRESIDENTE”. (Hely Lopes Meirelles, in 
Direito Municipal Brasileiro).

 
Em contraposição, as atribuições cometidas aos VEREA-

DORES são, essencialmente, LEGISLATIVAS, embora exerçam, 
também, funções de controle e fi scalização de determinados 
atos do Executivo e de julgamento de infrações político - ad-
ministrativas do Prefeito e de seus pares. 

 
“O VEREADOR NÃO AGE INDIVIDUALMENTE, SENÃO 

PARA PROPOR MEDIDAS À CÂMARA A QUE PERTENCE”. 
(Hely Lopes Meirelles).

 
Do até aqui esposado resta, no mínimo, inconcebível 

admitir-se, consoante enfatizado pela Aju, em reiteradas 
oportunidades, “QUE O VEREADOR POSSA, INOBSERVAN-
DO COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA CÂMA-
RA, TRANSFORMAR-SE EM ORDENADOR DE DESPESAS”.
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É pacífi co na doutrina o entendimento “QUE O ORDENADOR 
DE DESPESA É TODA E QUALQUER AUTORIDADE DE CUJOS 
ATOS RESULTEM EMISSÃO DE EMPENHOS E AUTORIZAÇÃO 
DE PAGAMENTO.

 
Salienta JOSÉ NILO DE CASTRO, referindo-se aos ORDE-

NADORES DE DESPESAS, que têm os mesmos papel importan-
tíssimo na execução orçamentária e na aplicação dos recursos 
públicos, não podendo a sua fi gura SER DESPRESTIGIADA NA 
ANÁLISE DAS CONTAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. Diz mais que O 
ORDENADOR DE DESPESAS É A AUTORIDADE COMPETENTE 
(PREFEITO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DIRETO-
RES DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS), QUE DE-
TERMINA, EXPRESSA E FORMALMENTE, SEJA PAGA A DES-
PESA EMPENHADA, CONSUBSTANCIANDO-SE, COM A ORDEM 
DE PAGAMENTO, A ÚLTIMA FASE DO ESTÁGIO DA DESPESA.

 
A QUESTÃO FACE A OUTROS

TRIBUNAIS DE CONTAS
 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

manifestando-se em situação similar, mais precisamente a verbas 
indenizatórias destinadas a Vereadores, salientou:

 
“Eventual requisição de tal benefício por parte da edilidade mu-
nicipal procura espelhar-se nas chamadas verbas de gabinete 
ou ajuda de custo dos Deputados Estaduais. No entanto, o 
exercício da vereança em muito difere do exercício dos man-
datos legislativos estaduais, uma vez que, como o Vereador 
reside no mesmo local de seu eleitorado, não está sujeito a 
despesas de locomoção e acomodação, ENTRE OUTRAS, 
inerentes às atividades dos deputados, que, geralmente, apre-
sentam um colégio eleitoral espalhado por todo o Estado”.  

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

em resposta à consulta nº. 643.657, formulada pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Carandaí, sentenciou: 
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 “Quanto ao mérito, esclarecemos que esta Corte de Contas já 
decidiu, em resposta a consultas anteriores versando sobre o 
mesmo teor, PELA IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO DE DO-
TAR CADA VEREADOR DE VERBA PRÓPRIA PARA MANUTEN-
ÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS GABINETES, INCLUINDO GASTOS 
COM GASOLINA, VIAGENS, FREQUÊNCIA A CURSOS, CORRES-
PONDÊNCIAS, PESQUISAS, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORES, 
ETC. (Consultas de nºs. 612.637, 66.029, 470.273).
 

 Prosseguindo, sustentou o Relator da matéria que:
 

“Desta forma, entende-se que não é permitido à Câmara Mu-
nicipal estender para o domínio do gabinete do Vereador a 
gestão dos recursos necessários à sua manutenção, nem 
conferir a esse gabinete a natureza de repartição administra-
tiva com autonomia fi nanceira para a execução de despesas, 
tais como concessão de diárias a servidor ou pagamento de-
corrente de contratação de assessores.

 
A receita da Câmara, consistente nos duodécimos repassados 

pela Prefeitura, deverá ser mantida centralizada escrituralmente numa 
única tesouraria, em respeito ao princípio da unidade de caixa, centrali-
zando-se, também, na tesouraria ou pagadoria, o regime ou a forma de 
aplicação desses recursos. 

 
Ressalte-se que o regime descentralizado de aplicação de recur-

sos poderá, em alguns casos, comprovar-se anti-econômico e atenta-
tório ao princípio constitucional da economicidade, sabendo que a cen-
tralização do regime de compras constitui fator de redução de custos, 
possibilita a instituição do regime de registro de preços previsto em lei 
e racionaliza os procedimentos burocráticos, gerando economia de ser-
viços, sem falar que afasta os vícios dos fracionamentos de despesas, 
dentre outros frequentemente detectados pelos órgãos de controle in-
terno e externo”.

 
Em resposta a uma outra consulta, de nº. 470.273, o referido 

Tribunal de Contas diferenciou a VERBA DE GABINETE da VER-
BA INDENIZATÓRIA, admitindo a primeira, na medida em que se 
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refere “a custeio do gabinete e não da pessoa do Vereador”.  
NESSA HIPÓTESE O RECURSO NÃO É ENTREGUE AO AGENTE 
POLÍTICO, SENDO OBJETO DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA, PELO ORDENADOR DA DESPESA A QUEM INCUMBIRÁ 
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GASTOS EFETUADOS.

 
CONCLUSÃO

 
Faz-se mister registrar que este TCM não se posiciona contra-

riamente a que os Edis possam reunir as condições necessárias ao 
desempenho, na sua plenitude, das suas missões constitucionais. 
O QUE SE QUESTIONA É O FATO DOS MESMOS RECEBEREM, 
MENSAL E HABITUALMENTE, DETERMINADA QUANTIA, PRE-
VIAMENTE DEFINIDA, PARA O FIM DE REALIZAREM DESPESAS 
DE CUSTEIO, PRIVATIVAS DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, A 
QUEM COMPETE, AI SIM, ORDENAR AS DESPESAS IMPRESCIN-
DÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO PODER DESDE QUE PREVIS-
TAS, EXPRESSAMENTE, NA DOTAÇÃO DESTINADA À CÂMARA 
MUNICIPAL.

 
Examinando a questão concernente à criação de VERBAS, pe-

los Legislativos Municipais, destinadas aos Edis, em uma das inúme-
ras oportunidades em que, para tanto, foi provocado, este Colegiado, 
por um dos seus órgãos, concluiu que a instituição de tais VER-
BAS infringe os princípios constitucionais regedores da Admi-
nistração Pública, a exemplo dos da LEGALIDADE, MORALIDA-
DE, IMPESSOALIDADE e RAZOABILIDADE.

 
Ao dissertar sobre o princípio da MORALIDADE transcreveu o 

pensamento de WEIDA ZANCANER:
 

“EM SÍNTESE PODEMOS DIZER QUE O ADMINISTRADOR AFRONTARÁ 
O PRINCÍPIO DA MORALIDADE TODAS AS VEZES QUE AGIR VISANDO 
INTERESSES PESSOAIS COM O FITO DE TIRAR PROVEITO PARA SÍ OU 
PARA AMIGOS”.
 
 Por fi m enfatiza ser a Câmara de Vereadores, unicamente, uma 

unidade orçamentária, não possuindo, por isso mesmo, orçamento 
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próprio, motivo pelo qual não será lícito poder ela realizar empe-
nhamento em dotação orçamentária da Edilidade, DE DESPESAS 
ALHEIAS ÀS SUAS ATRIBUIÇÕES.

 
Vale ser ressaltado, embora não explícito na Constituição da 

República, que o PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE vem ganhando 
relevância no estudo do Direito Administrativo.

 
HELY LOPES MEIRELLES o denomina de PRINCÍPIO DA 

PROIBIÇÃO DE EXCESSO, isso porque “objetiva aferir compati-
bilidade entre os meios e os fi ns, de modo a evitar restrições 
desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, 
com lesão aos direitos fundamentais”.

 
DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO leciona que, pelo 

princípio da razoabilidade, “o que se pretende é considerar se de-
terminada decisão, atribuída ao Poder Público, de integrar dis-
cricionariamente uma norma, contribuirá efetivamente para um 
satisfatório atendimento dos INTERESSES PÚBLICOS”, dizendo 
mais que “tem que haver uma relação de pertinência entre opor-
tunidade e conveniência, de um lado, e a fi nalidade, de outro. A 
RAZOABILIDADE, agindo como um limite à discrição na avalia-
ção dos motivos, exige que sejam eles adequáveis, compatíveis 
e proporcionais, de modo a que o ato atenda  a sua fi nalidade 
pública específi ca; agindo também como um limite à discrição na 
escolha do objeto, exige que ele se conforme fi elmente à fi nalida-
de e contribua efi cientemente para que ela seja atingida”.

 
Por tudo quanto exaustivamente esposado resta evidente que, 

embora ao Vereador se deva garantir as condições necessárias ao 
desempenho, na sua plenitude, das suas missões constitucionais, 
não poderá ele, sob nenhum pretexto, se transformar em ordenador 
de despesas, dotado de verba própria para manutenção de seu gabi-
nete, isso porque não cabe à Câmara Municipal estender para o seu 
domínio a gestão dos recursos necessários à mencionada fi nalidade, 
nem conferir-lhe a natureza de repartição administrativa, com autono-
mia fi nanceira para a execução de despesas.
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SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 24 de maio de 2005.

 
Conselheiro Raimundo Moreira
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Conselheiro Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Vice-Presidente

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto
Corregedor

        Conselheiro José Alfredo Rocha Dias    
                        

          Conselheiro Paolo Marconi

          Conselheiro Fernando Vita      
                              

         Conselheiro Otto Alencar
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PARECER  NORMATIVO  Nº 10/05

A aplicabilidade dos direitos sociais 
arrolados no art. 7º da Constituição 
da República, especifi camente o pa-
gamento do 13º salário aos agentes 
públicos, somente tem cabimento se 
explicitamente autorizada pelo texto 
constitucional.

A possibilidade do pagamento de GRATIFICAÇÃO NATALI-
NA, também denominada de DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, aos 
agentes políticos, vem sendo objeto de discussões entre conceitua-
dos doutrinadores que sustentam teses divergentes.

Ultimamente, em recentes decisões, o egrégio Plenário deste 
TCM optou por absorver o entendimento dos estritamente legalistas 
traduzido no prevalecimento do quanto preceituado na legislação 
municipal, regedora da espécie, ATÉ QUE O PODER JUDICIÁRIO, 
SE E QUANDO PROVOCADO, DECLARE, OU NÃO, A SUA IN-
CONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.  

Sustenta MÁRIO FLÁVIO R. GONÇALVES, chefe da Con-
sultoria Jurídica do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 
que “os agentes políticos podem ser eleitos ou nomeados. São 
exemplos de agentes políticos eleitos o Presidente da Repúbli-
ca, o Governador de Estado e o Prefeito, no Poder Executivo, e 
os Senadores, os Deputados Federais e Estaduais, e, ainda, os 
Vereadores, no âmbito do Poder Legislativo”.

Prosseguindo, ressalta que “são ainda exemplos de agentes 
políticos os Ministros de Estado, os Secretários Estaduais e os 
Secretários Municipais”.

Reveste-se, desse modo, de certeza o fato dos Prefeitos, Vice-
Prefeitos, Vereadores e Secretários Municipais se enquadrarem na 
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categoria de AGENTES POLÍTICOS a qual, pela sua própria nature-
za, distingue-se da dos trabalhadores ou dos servidores públicos.

Ensina-nos o festejado e sempre lembrado HELY LOPES MEI-
RELLES que:

“Agentes políticos são os componentes do Governo nos 
seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, 
mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designa-
ção ou delegação para o exercício de atribuições constitu-
cionais. Esses agentes atuam com plena liberdade funcio-
nal, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e 
responsabilidades próprias, estabelecidas na Constituição 
e em leis especiais. NÃO SÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
EM SENTIDO ESTRITO, NÃO SE SUJEITANDO AO REGIME 
ESTATUTÁRIO COMUM. TÊM PROCESSO POR CRIMES 
FUNCIONAIS E DE RESPONSABILIDADE, QUE LHES SÃO 
PRIVATIVOS”.

Assinale-se, por pertinente, que a Constituição da República, 
por seu art. 7º, inciso VIII, estatui, impositivamente, o que se segue:

Art. 7º – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração 
integral ou no valor da aposentadoria.

Por sua vez, prescreve o § 3º do art. 39 da nossa Carta Magna o seguin-
te

Art. 39 – ...............................................................................

§ 3º – Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo pú-
blico o disposto no art. 7º IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer 
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza 
do cargo o exigir.  
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Inquestionável, portanto, face ao disposto nos dispositivos 
constitucionais transcritos, que a gratifi cação natalina, ou 
décimo terceiro salário, somente se aplica aos SERVIDO-
RES ocupantes de cargo público. E, concernentemente ao 
conceito de servidor público, tal como dimana da Constituição 
Federal, assim pontifi ca o renomado publicista CELSO ANTÔ-
NIO BANDEIRA DE MELLO. 

“Servidor público, como se pode depreender da Lei Maior, 
é a designação genérica ali utilizada para englobar, de 
modo abrangente, todos aqueles que mantêm vínculos de 
trabalho profi ssional com as entidades governamentais, 
integradas em cargos ou empregos da União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios, respectivas autarquias e fun-
dações de Direito Público. Em suma: são os que entre-
têm com o Estado e com as pessoas de Direito Público 
da Administração indireta relação de trabalho de natureza 
profi ssional e caráter não eventual sob vínculo de depen-
dência”.

Registre-se que a doutrina é uníssona no que respeita ao fato 
de que “o agente político não é trabalhador ou servidor públi-
co na acepção do direito administrativo ou previdenciário, para 
efeito de auferirem como tais os benefícios àqueles outorgados 
pela Magna Carta ou leis infra constitucionais”.

O certo é que os AGENTES POLÍTICOS, dentre os quais se 
incluem os Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e Secretários Muni-
cipais, não possuem vínculo funcional com o Poder Público, prestan-
do, tão somente, serviço de natureza ocasional e detendo  parcela 
de autoridade, no caso municipal.

Acresça-se, porque relevante, que o exame da Constituição 
Federal, com as alterações a ela introduzidas pela Emenda Consti-
tucional nº. 19/98, “demonstra que há um SISTEMA REMUNERA-
TÓRIO para os ocupantes de cargos, funções e empregos públi-
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cos da Administração direta, autárquica e fundacional, para os 
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, PARA OS DETENTORES DE 
MANDATO ELETIVO E PARA OS DEMAIS AGENTES POLÍTICOS, 
bem como para os empregados públicos das denominadas pes-
soas governamentais, com personalidade de Direito Privado”.

O SUBSÍDIO, sem sombra de qualquer dúvida, constitui-se em 
uma das novidades implementadas pela conhecida EMENDA DA RE-
FORMA ADMINISTRATIVA. É ele uma modalidade de remuneração, 
fi xado em parcela única e pago, obrigatoriamente, aos detentores 
de mandato eletivo, a todos eles, a aos demais agentes políticos. 
“DESSA FORMA, O SUBSÍDIO É A ÚNICA MODALIDADE CABÍVEL 
PARA OS QUE A CARTA MAGNA CONSIDERA AGENTES POLÍTI-
COS”.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

 Vale relembrar, consoante assinalado anteriormente, que o Ple-
no deste TCM, ultimamente, adotou a tese defendida pelos estritamente 
legalistas, posicionando-se, então, no sentido de aceitar o pagamento do 
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO aos agentes políticos, na medida em 
que dita vantagem estivesse prevista, expressamente, em lei municipal, 
ATÉ QUE O PODER JUDICIÁRIO, SE E QUANDO PROVOCADO, DE-
CLARASSE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.

Impõe-se que se saliente que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
RIO GRANDE DO SUL, no proc. nº. 70.598193 - 2ª Câmara Cível -do 
qual foi Relator o Des. JOÃO CARLOS BRANCO CARDOSO, isso em 
22/09/2000, DECIDIU PELA NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL PARA 
SE PAGAR DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PREFEITO MUNICIPAL 
E A AGENTES POLÍTICOS.

Acontece, todavia,  que a QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 
nº. 15476/BA, sendo Relator o Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSE-
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CA, proferiu decisão, UNÂNIME, DATADA DE 16/03/2004, cuja ementa 
é a que se segue:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EX-DEPUTA-
DOS ESTADUAIS – POSTULAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13º 
SALÁRIO. INOCORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO 
COM O PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. DEPUTADO 
ESTADUAL, NÃO MANTENDO COM O ESTADO, COMO É 
DA NATUREZA DO CARGO ELETIVO, RELAÇÃO DE TRA-
BALHO DE NATUREZA PROFISSIONAL E CARÁTER NÃO 
EVENTUAL SOB VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA, NÃO PODE 
SER CONSIDERADO COMO TRABALHADOR OU SERVI-
DOR PÚBLICO, TAL COMO DIMANA DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL (ARTs. 7º, INCISO VIII, E 39, § 3º), PARA O FIM 
DE SE LHE ESTENDER A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO 
NATALINA”. 

No seu voto, o nominado Ministro enfatiza que “a aplicabili-
dade de direitos sociais, arrolados no artigo 7º, da Magna Carta, 
nomeadamente, no caso, o 13º salário, aos agentes públicos, SO-
MENTE TEM CABIDA SE EXPRESSAMENTE AUTORIZADA PELO 
TEXTO CONSTITUCIONAL, QUAL O REFERE O § 3º, DO ART. 39”, 
destacando: “INSISTA-SE, SEM PREVISÃO CONSTITUCIONAL, 
NÃO HÁ COMO ESTENDER AOS AUTORES RECORRENTES  A 
GRATIFICAÇÃO NATALINA”.

CONCLUSÃO

De tudo quanto exaustivamente esposado resta evidente QUE 
O CONSTITUINTE FEDERAL NÃO INCLUIU, DENTRE OS QUE 
DEVEM RECEBER O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, OS AGEN-
TES POLÍTICOS, O QUE OS IMPEDE DE AUFERIREM TAL VAN-
TAGEM, nos termos da decisão antes mencionada. Como bem as-
sinalou o Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, “em se tratando 
de dinheiro público, não se pode cogitar do subjetivismo de ser justo 
ou injusto o pagamento de determinado encargo”, devendo prevale-
cer, isso sim, a sua legalidade e constitucionalidade.
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Isto posto, em observância à decisão judicial, não podem 
os agentes políticos municipais do Estado da Bahia, eleitos ou 
nomeados, receber gratifi cação natalina, ou décimo terceiro sa-
lário, a partir do exercício em curso, de 2005, fi cando revogadas 
quaisquer orientações pregressas que versem sobre o assunto 
e que se choquem com o aludido decisório.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-
NICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 26 de julho de 2005.

Conselheiro Raimundo Moreira
Presidente

Cons. Paulo V.Maracajá Pereira  
Vice-Presidente 

                                           
Cons. Francisco de S. A. Neto

Corregedor

Cons. José Alfredo Rocha Dias
Relator

                                                 
Cons. Paolo Marconi

Cons. Fernando Vita                                                               

Cons. Otto Alencar 
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PARECER  NORMATIVO Nº 012/06
 

A doutrina e a jurisprudência vêm con-
vergindo no sentido de que as contri-
buições previdenciárias patronais das 
Câmaras Municipais não se incorpo-
ram às suas folhas de pagamento.
 

 A inserção da contribuição previdenciária patronal das Câma-
ras Municipais nas suas folhas de pagamento motivou discussões, 
delas resultando conclusões divergentes.

 
Houve por bem, então, este Tribunal de Contas dos Municí-

pios, no exercício de sua competência, optar pela alternativa mais 
ampla e sistêmica para entender que os encargos sociais deveriam 
ser incluídos nos gastos com folha de pagamento, referindo-se es-
ses não apenas à folha em sí mas também as despesas dela decor-
rentes, aproximando o conceito de folha de pagamento do de 
despesa total com pessoal estabelecido pelo art. 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

 
Acontece que, com o passar do tempo, “A DOUTRINA E A JU-

RISPRUDÊNCIA VÊM CONVERGINDO NO SENTIDO DE QUE OS 
ENCARGOS PATRONAIS E OS CONTRATOS DE TERCEIRIZA-
ÇÃO QUE EFETIVAMENTE SUBSTITUEM SERVIDORES, ESSES 
COMPONENTES DO GASTO LABORAL NÃO SE INCORPORAM 
À FOLHA CAMARÁRIA DE PAGAMENTO, POIS QUE A ESTA EX-
CEDEM”.

 
É certo que o § 1º do art. 29-A da Constituição da Repúbli-

ca preceitua que “A CÂMARA MUNICIPAL NÃO GASTARÁ MAIS 
DE SETENTA POR CENTO DE SUA RECEITA COM FOLHA DE 
PAGAMENTO, INCLUÍDO O GASTO COM O SUBSÍDIO DE SEUS 
VEREADORES”.

 
Por sua vez, o art. 18 da Lei Complementar nº. 101/00 – LEI 

DE RESPONSABILIDADE FISCAL – estatui:
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 Art. 18 – Para os efeitos desta Lei Complementar, enten-
de-se como DESPESA TOTAL DE PESSOAL: o somatório dos 
gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou 
empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quais-
quer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vanta-
gens, fi xas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratifi cações, horas 
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como 
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às enti-
dades de previdência”.   

 
Do cotejamento entre os dispositivos transcritos verifi ca-se, de 

modo inexorável, que, diferentemente do que foi feito pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a Emenda Constitucional nº. 25 NÃO 
EXPLICITOU AS PARCELAS QUE SE INTEGRAM, OU SE PRE-
VIDENCIÁRIO PATRONAL, OU SEJA, A CONTRIBUIÇÃO PREVI-
DENCIÁRIA EFETIVADA APARTAM, DA FOLHA DE PAGAMENTO 
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, o que permitiu a dualidade de in-
terpretação.

 
Assim, em consonância com o entendimento predominante, A 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO VEREADOR PERMANE-
CE NO LIMITE DE 70% (SETENTA POR CENTO), MAS O ENCAR-
GOPELA CÂMARA MUNICIPAL ESTÁ EXCLUIDA DO ALUDIDO 
LIMITE.

 
Assinale-se, por pertinente, que a jurisprudência se pacifi cou 

quanto a matéria, pelo que se deverá ressaltar que os conceitos de 
FOLHA DE PAGAMENTO e de DESPESA TOTAL COM PESSOAL 
são distintos mas, mesmo assim, sobrevivem em harmonia no 
direito positivo brasileiro, não se justifi cando, desse modo, que 
a FOLHA DE PAGAMENTO seja confundida com a DESPESA 
TOTAL DE PESSOAL.

 
É inconteste o fato, e, por isso mesmo, por todos reconhecido, 

que os encargos sociais são obrigações que decorrem da folha 
de pagamento, mas não integram o seu montante. “Por isso o 
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conceito jurídico de folha de pagamento não é elástico ao ponto 
de incluir os encargos sociais que dela somente se utiliza para 
fi ns de base de cálculo”.

 
A partir dessa certeza, deve-se inferir que os encargos so-

ciais escapam do conceito constitucional de folha de pagamen-
to. Não fosse assim, o legislador, como fez com os subsídios do 
Vereador que fazem parte de uma folha específi ca, teria inserido 
no texto do art. 29-A a expressão: “INCLUSIVE OS ENCARGOS 
SOCIAIS”.

 
Por último, merece destacar que, nos dias de hoje, há con-

senso para que a folha de pagamento não inclua os encargos 
patronais, os quais, por força do art. 18 da LRF, integram-se, aí 
sim, à despesa de pessoal, daí porque “tal circunstância está 
a revelar, também aqui, a temeridade da analogia pela corrente 
inclusiva, vale dizer, a que transpõe conceito daquela lei com-
plementar à Emenda nº. 25 de 2000”.

 
Faz-se mister registrar que as questões tratadas pelo revogado 

Parecer Normativo nº. 007/03 que não se relacionem ao preceituado 
no art. 29-A, § 1º da Constituição da República, com o escopo de se 
evitar remissões, serão recepcionadas pelo presente instrumento.

 
Isto posto, concernentemente ao referencial a ser adotado pe-

las Câmaras Municipais para elaboração de sua proposta orçamen-
tária, face ao prescrito no art. 29-A da Constituição Federal, acresci-
do pela Emenda nº. 25/00, entende este Tribunal de Contas dos 
Municípios que o mesmo terá de ser o relativo ao exercício ime-
diatamente anterior, cuja receita constituirá sua base de cálcu-
lo, “isso, em virtude da impossibilidade legal de considerar-se 
a arrecadação do ano imediatamente anterior ao qual se refere 
o orçamento, quando da elaboração desse instrumento para o 
exercício seguinte, pela falta de conhecimento dos valores cor-
respondentes a alguns meses, obrigando-se ao artifício de uti-
lização de projeção desses meses, com afronta à norma consti-
tucional que se refere, expressamente, ao somatório da receita 
tributária e transferências efetivamente realizado no exercício 
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anterior, que somente poderá ser considerado aquele que pre-
cede o exercício em que está sendo elaborada a lei orçamentá-
ria correspondente”.

 
Na despesa total de pessoal, conforme estatuído no § 1º, 

art. 18 da Lei nº. 101/00, incluem-se  os valores dos contratos de 
terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de 
servidores e empregados públicos, os quais serão contabiliza-
dos como “OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL”.

 
Por óbvio, tratando-se de contratação de profi ssional para rea-

lização de trabalho específi co, a correspondente despesa não pode-
rá ser qualifi cada como de pessoal, para os efeitos do limite de 70% 
(setenta por cento), já que restrito a despesa de pessoal.

 
Acresça-se, fi nalmente, que o índice de 70% (setenta por cen-

to) a que alude o § 1º do art. 29-A da nossa Magna Carta, cabe ser 
calculado sobre o valor da dotação orçamentária da Câmara Muni-
cipal, acrescido dos créditos adicionais, se existentes, respeitados, 
contudo, os limites impostos pelos incisos do mencionado dispositi-
vo constitucional.

 
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-

NICÍPIOS DO ESTADO  DA BAHIA, em 26 de abril de 2006

 Cons. Raimundo Moreira
Presidente

Cons. Francisco de Souza Andrade                   
Corregedor

Cons. José Alfredo Rocha Dias

Cons. Paolo Marconi

Cons. Fernando Vita

Cons. Otto Alencar

Cons. Subst. Evânio Antunes Coelho Cardoso
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PARECER  NORMATIVO Nº 13/07
 

Constitui ato de improbidade adminis-
trativa, que causa lesão ao erário, qual-
quer ação ou OMISSÃO, dolosa ou 
culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento 
ou dilapidação dos bens ou haveres 
das entidades mencionadas no art. 1º 
da Lei nº. 8.429, de 02 de junho de 
1992.  

 
Tem-se constatado que parcela das multas imputadas por este 

Tribunal de Contas dos Municípios aos que cometeram irregularida-
des na gestão do dinheiro público não vem, ao longo do tempo, sen-
do cobrada, daí resultando a sua prescrição e, conseqüentemente, 
dano ao erário municipal.

É inquestionável que “a todo direito corresponde uma ação 
que o assegura”, devendo, entretanto, por óbvio, ter um prazo para 
sua propositura, a fi m de garantir, essencialmente, a segurança nas 
relações jurídicas.

Estatui, de modo claro e induvidoso, a Constituição da Repú-
blica, por seu art. 37, § 5º o que se segue:

 
Art.37– ......................................................................................
 
§ 5º – A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos 
praticados por qualquer agente, servidor ou não, QUE CAU-
SEM PREJUÍZOS AO ERÁRIO, RESSALVADAS AS RESPEC-
TIVAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO.
 
A interpretação literal do ora transcrito dispositivo constitucio-

nal impõe que se admita a IMPRESCRITIBILIDADE do ilícito prati-
cado que cause dano ao erário, sendo pacífi co esse entendimento, 
tanto na doutrina como nos Tribunais.



320

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, pelo Acórdão 12/1998 
– 2ª Câmara – Proc. nº. 279.052/92-8, sendo Relator o Ministro BEN-
TO JOSÉ BUGARIN, manifestou-se, em derredor do assunto, da for-
ma seguinte:

 “No caso sub examine, em que procura a Administração se 
ressarcir de prejuízo causado por ilícito, INEXISTE A PRES-
CRIÇÃO, eis que o legislador constituinte criou uma exceção à 
regra da prescritibilidade quando se trata do direito da Adminis-
tração se ressarcir de prejuízos causados ao erário por ilícitos 
praticados por qualquer agente, servidor ou não. Isto é o que 
se depreende do disposto no art. 37, § 5º da Carta Magna”.
 
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no proc. nº. 810785/

SP – Recuso Especial, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, cujo 
julgamento foi publicado no DJ de 25.05.2006, pág. 184, concluiu, 
dentre outras coisas, que:

“A ação de ressarcimento de danos ao erário não se submete 
a qualquer prazo”.

O mesmo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no proc. 
403153/SP – Recurso Especial, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, 
sentenciou:

“É imprescritível a ação civil pública visando a recomposição 
do patrimônio público (art. 37, § 5º, CF/88)”. 
 
Faz-se mister assinalar que o Município TEM O DEVER/OBRI-

GAÇÃO de promover a cobrança das MULTAS imputadas pelo TCM, 
aos seus gestores, ANTES DE VENCIDO O PRAZO PRESCRICIO-
NAL. Esse procedimento requer a atenção do administrador da coisa 
pública, “SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE EFICIENCIA 
E DEMAIS  NORMAS QUE DISCIPLINAM A RESPONSABILIDADE 
FISCAL”.

 
Em se falando de prazo prescricional, relativamente a multas, 

a Ministra ELIANA CALMON, do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS-
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TIÇA, em seu voto emitido no Recurso Especial nº. 623.023/RJ, do 
qual foi a Relatora, ressalta:

 
“Não tem aplicação à hipótese dos autos a prescrição cons-

tante do Código Civil, porque a relação de direito material que 
deu origem ao crédito em cobrança foi uma relação de Direito 
Público, em que o Estado, com seu jus imperii, impôs ao adminis-
trado MULTA POR INFRAÇÃO. Afasta-se também do tratamento 
da matéria a disciplina jurídica do CTN, porque não se questiona, 
in casu, o pagamento de crédito tributário, MAS DE VALORES 
COBRADOS A TÍTULO DE MULTA, sanção pecuniária de nature-
za eminentemente administrativa. O que não se deve olvidar, na 
busca de uma solução adequada para a resolução do impasse, é 
a existência do Decreto 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que, no 
seu art. 1º, contém a seguinte disposição:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 
Municípios, bem assim de todo e qualquer direito ou ação contra 
a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 
natureza, PRESCREVEM EM CINCO ANOS contados da data do 
ato ou fato do que se originarem. 

Penso então que, na ausência de defi nição legal, O PRAZO 
PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DA MULTA, CRÉDITO DE 
NATUREZA ADMINISTRATIVA, DEVE SER FIXADO EM CINCO 
ANOS, não podendo a União, o Estado ou o Município gozar de 
tratamento diferenciado em relação ao administrado, porquanto 
não se verifi ca, nesse entendimento, risco de prejuízo ao interes-
se público”.

 
Saliente-se que o voto da Ministra foi aprovado à unanimi-

dade.
 
Um outro ponto que merece esclarecimento específi co é o 

relacionado à obrigatoriedade, ou não, da inscrição na Dívida Ati-
va das multas e débitos impostos pelos Tribunais de Contas.



322

 A INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA constitui “ato de controle ad-
ministrativo da legalidade, a ser feito pelo órgão competente para 
apurar a LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO”.

 
Fica evidente, portanto, que “o escopo da inscrição do crédito 

em Dívida Pública é possibilitar (preordenar) a formação do título 
executivo, conferindo certeza e liquidez ao crédito”. Seria, no mínimo 
incongruente, “exigir-se um procedimento que visa certa fi nalidade 
nas hipóteses, em que a fi nalidade já foi implementada, POR FOR-
ÇA CONSTITUCIONAL”. É que a Constituição da República, por seu 
art. 71, § 3º, preceitua QUE AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS DE QUE RESULTE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO OU MULTA 
TERÃO EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, daí não ser necessário 
proceder-se a inscrição do crédito em Dívida Ativa, isso porque dito 
procedimento é essencialmente instrumental e objetiva obter EFICÁ-
CIA que, no caso, já existe.

 
Atente-se para o fato de que não se confundem os títulos 

executivos extrajudiciais derivados de decisões dos Tribunais de 
Contas com os gerados por atos da administração fi scal, esses 
sim carecedores da inscrição da dívida. É que os Tribunais de 
Contas não são meras repartições administrativas, mas sim “Cor-
tes exercentes de uma jurisdição especializada”. Embora não in-
tegrem o Poder Judiciário, exercem, com autonomia, incontes-
tável jurisdição em matéria de fi scalização contábil, fi nanceira, 
orçamentária, operacional e patrimonial.

 
Desse modo, “as decisões condenatórias das Cortes de 

Contas caracterizam verdadeiros julgamentos, atos  judicantes 
aperfeiçoados e impositivos que, muito embora não sejam deci-
sões judiciais em sentido próprio, são decisões judicialiformes, 
não podendo ser confundidas com meros atos de  administração 
fi scal, os quais exigem, como condição prévia ao nascimento da 
efi cácia executiva, o controle de legalidade administrativa”.

 
Em suma, “AS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS IMPO-

SITIVAS DE MULTA E GLOSA AOS AGENTES POLÍTICOS, POR 
INFRAÇÕES À GESTÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA, TÊM, POR 
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SI SÓ, EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, NÃO NECESSITANDO 
DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA”.

 
CONCLUSÕES

 
1 – Nos precisos termos do estatuído no art. 37, § 5º da Consti-

tuição da República, as ações de ressarcimento que visem 
reparar prejuízos ao erário por ato praticado por qualquer 
agente público, servidor ou não, são IMPRESCRITIVES, fi -
cando os gestores municipais OBRIGADOS a promoverem, 
de imediato, a necessária execução judicial, sob pena de se-
rem responsabilizados por sua omissão.

2 – As multas, entretanto, imputadas pelos Tribunais de Contas, 
em conseqüência de ilícitos praticados pelos gestores, pres-
crevem, EM RELAÇÃO AOS MULTADOS, em cinco (05) 
anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão.

 3 – As decisões dos Tribunais de Contas impositivas de apena-
ção de multas, ou de ressarcimentos, aos agentes públicos, 
têm efi cácia de título executivo extrajudicial, na forma consti-
tucionalmente prevista.

 4 – As sanções, multas e reparação de prejuízos, aplicadas pe-
los Tribunais de Contas, caso não adimplidas voluntariamen-
te, geram créditos públicos executáveis judicialmente, deno-
minados DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.

 5 – Não há necessidade de se proceder à inscrição do crédito, 
resultante de decisão dos Tribunais de Contas, na Dívida Ati-
va, como acontece com os créditos tributários e os demais 
créditos não tributários gerados por atos de administração 
fi scal, na medida em que a aludida decisão já contém, intrin-
sícamente, os requisitos da certeza e liquidez do crédito, não 
se vedando, todavia, a efetuação de tal inscrição que, tão 
somente, REITERARÁ os referidos requisitos.

6 – É DEVER DA ADMINISTRAÇÃO A COBRANÇA DO DÉBI-
TO, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE 
QUE SE OMITIU AO CUMPRIMENTO DE SUA OBRIGA-
ÇÃO.
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7 – O, ou os gestores que se OMITIRAM no cumprimento de 
um seu dever, deixando de cobrar as multas impostas por 
este TCM e, por via de conseqüência, possibilitando a sua 
prescrição, são RESPONSÁVEIS pelo dano imposto ao 
erário municipal, não havendo que se cogitar, em relação 
aos mesmos, ter havido prescrição, devendo ser lavrado 
TERMO DE OCORRÊNCIA para o fi m de ser ressarcido 
o prejuízo proporcionado ao Município por quem lhe deu 
causa. 

8 – A omissão do, ou dos gestores no cumprimento do seu de-
ver de cobrar as multas impostas por este Tribunal impor-
tará em ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, com 
fundamento no art. 10 da Lei nº. 8.429, de 02 de junho de 
1992, pelo que deverá este TCM formular Representação 
junto à Procuradoria Geral da Justiça, a quem incumbirá 
adotar as providências pertinentes.

 
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU-

NICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 16 de agosto de 2007.

Francisco de Souza Andrade Netto
Conselheiro Corregedor

José Alfredo Rocha Dias                            
 Conselheiro

Paolo Marconi
        Conselheiro

Fernando Vita
Conselheiro

Otto Alencar
Conselheiro
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INSTRUÇÃO Nº01/03
(publicada em DOE de 04.07.03)

Orienta os agentes políticos municipais 
no que concerne a providências a 
serem adotadas quanto ao processo 
orçamentário, que é composto pela Lei 
do Plano Plurianual - PPA, pela Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, e pela 
Lei Orçamentária Anual – LOA.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de sua atribuição inserta no art 6º, § 6º, da Resolução 
nº 627/02, e considerando:

a. que mudanças substanciais na elaboração e 
acompanhamento da execução orçamentária foram 
promovidas com vistas à consecução dos objetivos 
do governo, consubstanciados no Plano Plurianual 
e nas Diretrizes Orçamentárias, daí resultando seu 
aperfeiçoamento com o escopo de eliminar a prática 
constante em se postular o máximo possível de recursos; 

b. que nos dias atuais “o orçamento passou a ser peça 
estratégica para o controle fi nanceiro, deixando 
compatíveis receitas e despesas em volume, dentro de 
um determinado período de tempo; 

c. a necessidade de orientar os Srs. Prefeitos Municipais 
quanto a prazos e itens a serem obedecidos quando 
da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei orçamentária anual; 

d. a natureza do que deve conter cada peça do processo 
orçamentário a saber: o PPA, a LDO e a LOA; 
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e. a necessidade de responder a consultas formuladas a este 
TCM pelos agentes políticos, aduz, no particular, o quanto 
se segue: 

DO PLANO PLURIANUAL

Prescreve o artigo 35, § 2º, inciso I do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias o que se segue:

Art. 35........................................................................................
§ 2º Até a entrada em vigor da Lei Complementar a que se 

refere o artigo 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes 
normas:

I – o projeto do plano plurianual, para vigência até o fi nal do 
primeiro exercício fi nanceiro do mandado presidencial 
subsequente, SERÁ ENCAMINHADO ATÉ QUATRO MESES 
ANTES DO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO E DEVOLVIDO PARA SANÇÃO ATÉ O 
ENCERRAMENTO DA SESSÃO LEGISLATIVA.

Assim, o Plano Plurianual será aprovado, pelas Câmaras de 
Vereadores, no primeiro ano do governo municipal, começando a 
viger no segundo ano do mandato do Prefeito e se fi ndando no fi nal 
do primeiro exercício fi nanceiro do mandato subsequente, o que vale 
dizer que o período de abrangência do referido Plano é de quatro anos, 
atingindo os três últimos do Prefeito que o elaborou e o primeiro do 
Prefeito que vier a ser eleito. 

Assinale-se que é a própria Constituição da República que, por 
seu artigo 165, § 1º, estabelece o conteúdo da lei que institui o plano 
plurianual, dispondo, “in verbis”:

Art. 165 - ..................................................................................
.

§ 1º - A LEI QUE INSTITUIR O PLANO PLURIANUAL 
ESTABELECERÁ, DE FORMA REGIONALIZADA, AS 
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DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA FEDERAL PARA AS DESPESAS DE CAPITAL E 
OUTRAS DELAS DECORRENTES E PARA AS RELATIVAS 
AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA. 

Fica evidente, então, que a fi nalidade primordial do plano 
plurianual, em termos orçamentários, é a de defi nir objetivos e 
metas que comprometam os Poderes Executivo e Legislativo no que 
concerne à continuidade dos programas quanto à distribuição dos 
recursos.

O plano plurianual reveste-se de grande importância na medida 
em que NENHUM INVESTIMENTO, DE QUALQUER NATUREZA, 
SERÁ INICIADO SEM QUE NELE ESTEJA PREVIAMENTE INCLUIDO 
CASO A EXECUÇÃO DEMANDE MAIS DE UM EXERCÍCIO 
FINANCEIRO, SOB PENA DE CRIME DE RESPONSABILIDADE.

Embora a iniciativa da Lei que institui o plano plurianual seja 
privativa do Prefeito, pode o Legislativo, através dos seus Edis, 
alterá-lo no que se mostrar necessário e legal, por meio de emendas. 
Na hipótese de não se ter estabelecido, no aludido plano, alguma 
prioridade, este poderá ser modifi cado, mediante lei específi ca, para 
o fi m de se contemplar aquela prioridade que nele não tiver sido 
inserida.

O plano plurianual funciona, na realidade, “como uma espécie 
de carta de intenções do governo, depois de aprovado”.

DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO, 
prioriza as metas do Plano Plurianual, PPA, e orienta a elaboração 
do Orçamento Anual, LOA.

O Prefeito deve enviar, à Câmara de Vereadores, o projeto anual 
da LDO ATÉ OITO MESES E MEIO ANTES DO ENCERRAMENTO DO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO, OU SEJA, 15 DE ABRIL, E DEVOLVIDO 
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PARA SANÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERÍODO 
DA SESSÃO LEGISLATIVA, como estabelecido no inciso II, § 2º do 
art. 35 do ADCT.

Nos termos do preceituado no § 2º do artigo 57 da Constituição 
da República, A SESSÃO LEGISLATIVA NÃO SERÁ INTERROMPIDA 
SEM A APROVAÇÃO DA LDO.

Os elementos que compõem a LDO encontram-se elencados 
no artigo 165, § 2º da nossa Carta Magna, a saber: 

Art. 165......................................................................................
§ 2º - A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

COMPREENDERÁ AS METAS E PRIORIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO 
AS DESPESAS DE CAPITAL PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO SUBSEQUENTE, ORIENTARÁ A 
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, DISPORÁ 
SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
E ESTABELECERÁ A POLÍTICA DE APLICAÇÃO DAS 
AGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO. 

Pode a Câmara de Vereadores, com o propósito de 
aperfeiçoar o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, ao mesmo 
apresentar emendas, DESDE QUE COMPATÍVEIS COM O PLANO 
PLURIANUAL, como prescrito, impositivamente, pelo § 4º do art. 
166 da Constituição federal. 

A Lei Complementar nº.101/2000, por seu artigo 4º, versa 
sobre a LDO que, como nos ensina HELY LOPES MEIRELLES, 
“deverá dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios 
e forma de limitação de empenho nas hipóteses legais, normas 
relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 
programas fi nanciados com recursos dos orçamentos e demais 
condições e exigências para transferências de recursos a entidades 
públicas e privadas”.
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DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual – LOA – compreenderá, 
consoante prescreve o artigo 165, § 5º da Constituição Federal, 
o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, aos seus 
fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta; 
o orçamento de investimento das empresas em que o Poder 
Público Municipal, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto; e o orçamento da seguridade 
social, incluindo todas as entidades e órgãos a ele vinculados.

Os Vereadores podem apresentar EMENDAS ao projeto 
de lei orçamentária anual, art. 166, § 3º da nossa Carta 
Magna, DESDE QUE COMPATÍVEIS COM O PPA E COM A 
LDO; CASO INDIQUEM OS RECURSOS NECESSÁRIOS, 
ADMITIDOS APENAS OS PROVENIENTES DE ANULAÇÃO DE 
DESPESA, EXCLUIDAS AS QUE INCIDAM SOBRE DOTAÇÕES 
PARA PESSOAL E SEUS ENCARGOS, SERVIÇO DA DÍVIDA 
E TRANSFERÊNCIAS TRIBUTÁRIAS CONSTITUCIONAIS 
PARA ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL; OU 
SEJAM RELACIONADAS COM A CORREÇÃO DE ERROS OU 
OMISSÕES OU COM DISPOSITIVOS DO TEXTO DO PROJETO 
DE LEI.

A elaboração da LOA, cuja iniciativa cabe, privativamente, 
ao chefe do Executivo, terá de atentar para as normas 
constitucionais pertinentes, devendo, outrossim, ser compatível 
com o PPA, com a LDO, com a Lei de Responsabilidade Fiscal 
– LRF, bem como com a Lei nº. 4.320/64 e a Lei Orgânica do 
Município.

O projeto da LOA deverá ser encaminhado pelo Prefeito, à 
Câmara Municipal, face ao disposto no inciso III, § 2º do artigo 35 
do ADCT, até quatro meses antes do encerramento do exercício 
financeiro, TRINTA DE AGOSTO, E DEVOLVIDO PARA SANÇÃO 
ATÉ O ENCERRAMENTO DA SESSÃO LEGISLATIVA.
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Saliente-se que a aplicabilidade, a nível dos Municípios, 
dos prazos consignados no artigo 35, § 2º, incisos I, II e III 
do ADCT, fica condicionada à omissão, no particular, das Leis 
Orgânicas Municipais.

PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS

Na elaboração orçamentária a doutrina confere ênfase aos 
denominados PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS. A própria Lei nº. 
4.320/64, que dispõe sobre normas gerais de Direito Financeiro 
aplicáveis a todas as esferas da Administração Pública, estatui, no 
seu artigo 2º, que:

Art. 2º - A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita 
e despesa, de forma a evidenciar a política econômica – fi nanceira e 
o programa de trabalho do governo, obedecidos os PRINCÍPIOS DA 
UNIDADE, UNIVERSALIDADE E ANUALIDADE. 

Pelo princípio da UNIDADE cada esfera de governo deve 
possuir APENAS um orçamento, alicerçado em uma única política 
orçamentária e estruturado de forma uniforme. Desse modo, a União 
tem o seu orçamento, o mesmo acontecendo com os Estados e os 
Municípios.

A UNIVERSALIDADE ORÇAMENTÁRIA quer signifi car que o 
orçamento deve conter todas as receitas e despesas dos Poderes, 
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

A ANUALIDADE leva-nos à certeza de “que o orçamento é 
previsão, programação de atividades a serem realizadas no futuro. 
Como tal, supõe periodicidade que, no Brasil, resume-se ao período 
de tempo de um ano para execução do orçamento”. Por esse princípio 
se exige que a previsão orçamentária se renove em cada ano, para 
que fi que mais próxima da realidade fi nanceira.

A esses princípios, a doutrina constitucional acrescentou, a 
partir da análise do texto constitucional, outros tantos, a exemplo: 
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EXCLUSIVIDADE, PROGRAMAÇÃO, LEGALIDADE e NÃO 
VINCULAÇÃO DA RECEITA.

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA 
DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.

A Constituição da República veda, por seu artigo 167, V, a 
abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Dita 
autorização efetiva-se, normalmente, mediante lei ordinária, de 
iniciativa privativa do Prefeito.

Ocorre que é a própria Constituição federal que, artigo 165, § 
8º, ao determinar que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita e à fi xação da despesa, excepcionou a 
autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação 
de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita.

Fica evidente, então, que o constituinte federal admitiu que 
na LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, E NÃO NA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS, se pudesse autorizar a abertura de créditos 
suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda 
que por antecipação da receita, MESMO SE TRATANDO DE 
DISPOSITIVOS ESTRANHOS À PREVISÃO DA RECEITA E À 
FIXAÇÃO DA DESPESA.

Isto posto, o posicionamento deste Tribunal traduz-se no sentido 
de considerar que as inserções concernentes às autorizações para 
abertura de créditos suplementares e contratação de operações de 
crédito, ainda que por antecipação de receita, terão de constar na 
LOA, e não na LDO.

A NÃO APROVAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ 31/12

A Câmara de Vereadores terá de devolver, ao Prefeito, o 
projeto de lei orçamentária, PARA A DEVIDA SANÇÃO, ATÉ O 
ENCERRAMENTO DA SESSÃO LEGISLATIVA.
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Prescreve o § 2º do artigo 67 da Constituição do Estado da Bahia 
QUE A SESSÃO LEGISLATIVA NÃO SERÁ INTERROMPIDA SEM A 
APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI RELATIVOS A DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS E AO ORÇAMENTO ANUAL. Caso, entretanto, 
a Câmara de Vereadores não se desincumba da sua obrigação, 
esclarecemos que é na LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
QUE SE DEVE DISCIPLINAR A QUESTÃO RELATIVA AO FATO DE 
OS EDIS NÃO TEREM APROVADO A LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ O 
DIA 31 DE DEZEMBRO. 

A REJEIÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

Este TCM, acompanhando a melhor doutrina, já fi rmou 
posicionamento em derredor da matéria, podendo a sua manifestação 
ser resumida da forma seguinte:

1 –não podem os administradores municipais prescindir do 
orçamento anual. A sua não apreciação pela Câmara 
e sanção pelo Executivo acarretam prejuízos às 
comunidades. É obrigação do Executivo elaborar e remeter, 
tempestivamente, o projeto e é dever da Câmara apreciá-
lo, alterando-o no que for constitucionalmente permitido. 
NÃO PODE O LEGISLATIVO SE FURTAR DO DEVER 
DE EXAMINAR E DELIBERAR SOBRE O PROJETO OU 
SIMPLESMENTE REJEITÁ-LO NA SUA TOTALIDADE;

2 –em ocorrendo as hipóteses de REJEIÇÃO TOTAL ou não 
apreciação até 31/12, CABERÁ AO JUDICIÁRIO, EM 
PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO, DECIDIR A DEMANDA;

3 – o Tribunal de Contas dos Municípios, inexistindo a aludida 
decisão, EFETIVARÁ O ACOMPANHAMENTO DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PARTIR DO PROJETO 
DE LEI ENCAMINHADO À CÂMARA, já que o Executivo 
não poderá deixar de atender às necessidades das 
comunidades.
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SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, em 01 de julho de 2003.

Cons. RAIMUNDO MOREIRA
Relator
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INSTRUÇÃO nº 001/04 
(alterada pela Instrução 01/2006; Instrução 01/2011 e 

Instrução 01/2012)

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento nos arts. 
29, V, VI e VII, 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I, da 
CRFB, art. 1º, XXV, da Lei Complementar nº 06, de 06.12.91, e 13, 
§ 6º, da Resolução TCM nº 627/02, o Regimento Interno da Corte, 
e considerando que:

a)  a Lei Orgânica Municipal não é o instrumento normativo 
apropriado para a fi xação dos subsídios, eis que se limita, 
no particular, a estabelecer critérios;

b)  o princípio constitucional da anterioridade exige que a 
fi xação dos subsídios dos Vereadores seja efetivada no 
fi nal de cada legislatura, com vigência para a legislatura 
subseqüente, fi cando vedada, dessa maneira, a fi xação 
de subsídios, no curso de uma mesma legislatura;

c)os princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade 
recomendam que a fi xação dos subsídios ocorra em até 
30 dias antes da realização do pleito municipal;

RESOLVE EXPEDIR A SEGUINTE INSTRUÇÃO:

1. A presente Instrução objetiva orientar as Câmaras 
Municipais quanto à fi xação, e alteração, dos subsídios 
dos Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários 
Municipais, indicando, quanto aos primeiros, os 
referenciais que devem ser utilizados para tanto, 
bem como quanto à participação do Poder Legislativo 
Municipal no orçamento público local.

I – DA FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS

2. Os subsídios dos Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores 
e Secretários Municipais serão obrigatoriamente 
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fi xados, em valores absolutos, por Lei de iniciativa da 
Câmara Municipal.

3. Os subsídios dos Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores 
e Secretários Municipais serão estabelecidos em 
parcela única, vedado o acréscimo de gratifi cação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 
quaisquer outras espécies remuneratórias, bem como 
o estabelecimento de ajuda de custo em proveito dos 
Vereadores no inicio e ao fi nal de cada legislatura, 
ainda que previsto na lei orgânica municipal. (alterado 
pela Instrução 01/2012)

4. Há de ser observado que o art. 34, § 5º da Constituição 
do Estado da Bahia estabelece, de modo impositivo, 
um subteto que deverá ser por todos cumprido. 
(alterado pela Instrução 01/2012)

5. Por sua vez, há de se atentar para o Principio 
Constitucional da RAZOABILIDADE, também 
conhecido como PRINCIPIO DA PROIBIÇÃO DE 
EXCESSO, agindo como um limite à discrição do 
administrador que não pode agir ao sabor, exclusivo, 
da sua vontade e dos seus interesses pessoais. 
(alterado pela Instrução 01/2012)

6. Por último, na medida em que os subsídios dos 
agentes politicos municipais tenham sido fi xados 
contrariamente às Constituições deve a Câmara 
Municipal constitucionalizar, no particular, a norma 
municipal.  (alterado pela Instrução 01/2012)

II – DOS CÁLCULOS DOS SUBSÍDIOS DOS 
VEREADORES

7. O referencial a ser utilizado para a fi xação dos 
subsídios dos Vereadores, na forma preconizada 
nos itens anteriores, será a população do município 
e a sua receita (arts. 29, VI e VII, da CRFB), com 
percentualidade em relação ao valor percebido pelo 
Deputado Estadual.
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8. O total da despesa resultante da soma dos subsídios 
recebidos pelos Vereadores não poderá ultrapassar o 
montante de 5% da receita do município.

9. Os subsídios dos Vereadores, que devem ser fi xados 
em valores absolutos, em moeda corrente, terão 
como referência os percentuais fi xados no inciso 
VI, do art. 29, da CRFB, variarão entre 20% e 75% 
do subsídio do Deputado Estadual, com base em 
certidão fornecida pela Assembléia Legislativa, sendo 
vedada a sua alteração automática na oportunidade 
em que venham a ser fi xados novos subsídios para 
os Deputados Estaduais que integrarão uma outra 
legislatura.

III – DA ALTERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS

10. A revisão geral anual relativamente aos subsídios dos 
Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários 
Municipais, observará o disposto no art. 37, X, da 
CRFB, ocorrendo sempre na mesma data e sem 
distinção de índices dos que vierem a ser concedidos 
aos servidores públicos municipais, respeitados os 
limites referidos.

11.O subsídio do Presidente da Câmara poderá ser fi xado 
de modo diferenciado dos demais Vereadores, não 
podendo, entretanto, ultrapassar o limite remuneratório 
estabelecido para os Edis do Município.

IV – DA PARTICIPAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO NO 
ORÇAMENTO E DOS LIMITES LEGAIS

12. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara 
Municipal somente deliberará sobre a matéria para a 
qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela 
indenizatória em razão da convocação. (alterado pela 
Instrução 01/2006)

13. A participação do Poder Legislativo no orçamento 
do município será calculada tomando-se como 
parâmetro o somatório da receita tributária e das 
transferências previstas nos arts. 153, § 5º, 158 e 159 
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da CRFB, efetivamente realizado no exercício anterior, 
respeitados os percentuais impostos pela Emenda nº 
58/2009. (alterado pela Instrução 01/2011)

14. O total da despesa do Poder Legislativo, aí se 
incluindo os subsídios dos Vereadores e excluindo-
se os gastos com os inativos, não poderá ultrapassar 
os percentuais indicados na Emenda nº 58/2009, 
os quais oscilarão, tendo em vista a população do 
município, entre 7,0 % e 3,5 % incidentes sobre o 
somatório da receita tributária e das transferências, 
efetivamente realizado no exercício anterior. (alterado 
pela Instrução 01/2011).

15. A Câmara Municipal não poderá gastar mais de 70% 
de sua receita com folha de pagamento, incluída a 
despesa com o subsídio dos Vereadores, constituindo-
se crime de responsabilidade do seu Presidente se 
tal vier a ocorrer.

16. Constitui crime de responsabilidade do Prefeito, 
consoante prescreve a mencionada Emenda nº 
25/2000, efetuar repasse ao Legislativo que supere 
os limites nela defi nidos, não o enviar até o dia vinte 
de cada mês ou enviá-lo a menor em relação à 
proporção fi xada na Lei Orçamentária.

17. A orientação constante desta Instrução revoga 
quaisquer outras emanadas, anteriormente, deste 
Tribunal.  

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL PLENO, em 26 de 
agosto de 2004.

Francisco de Souza Andrade Netto
Conselheiro Presidente

  
Raimundo Moreira

Cons. Vice-Presidente

José Alfredo Rocha Dias
Cons. Corregedor
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Paulo Virgílio Maracajá Pereira
Conselheiro

Paolo Marconi
Conselheiro

Fernando Vita de Souza
Conselheiro

Evânio A. Coelho Cardoso
Conselheiro Substituto
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INSTRUÇÃO Nº  02/05

Orienta os órgãos e entidades 
municipais quanto a procedimentos a 
serem observados no que concerne  
à  contratação de bandas, grupos 
musicais, profi ssionais ou empresas 
do setor artístico, e dá outras 
providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento nas regras contidas 
na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no art. 1º, inciso XXII, da 
Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, no art. 4º, inciso XIII, da Resolução 
TCM nº 627/02, o Regimento Interno da Corte, e considerando:

a) que a análise, por este Tribunal, das despesas decorrentes 
das contratações de bandas, grupos musicais,  profi ssionais 
ou empresas do setor artístico pelos órgãos e entidades 
municipais tem demonstrado grande incidência de 
irregularidades no que tange ao cumprimento de dispositivos 
da Lei Federal nº  8.666/93;

b) que a realização de eventos custeados com recursos públicos 
somente é justifi cável nas hipóteses de tradição municipal, de 
incremento de receitas decorrentes de atividade turística ou 
de interesse público relevante;

c) que é dever do Gestor observar os princípios constitucionais 
que regem a Administração Pública, com destaque para os da 
legalidade, legitimidade e  razoabilidade, evitando excesso 
de gastos com contratações e  assegurando o equilíbrio das 
contas públicas do Município, preconizado no parágrafo 1º, 
do art. 1º, da Lei Complementar nº 101/00;

d) que incumbe a este Tribunal orientar os gestores municipais, 
no sentido de observarem as normas constitucionais e 
legais.
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RESOLVE EXPEDIR A SEGUINTE
I N S T R U Ç Ã O

Art. 1º. A contratação de bandas, grupos musicais, profi ssionais 
ou empresas  do setor artístico, por órgãos ou entidades municipais, 
sujeita-se a  Procedimento Licitatório, Dispensa ou Inexigibilidade de 
Licitação, observados, também, os  procedimentos constantes desta 
Instrução.

CAPÍTULO I
Da Contratação Mediante Procedimento Licitatório

Art. 2º. O órgão ou entidade responsável pela realização 
do evento deverá encaminhar ao Gestor exposição de motivos 
justifi cando a necessidade da contratação de banda, grupo musical, 
profi ssional ou empresa do setor artístico para a realização de  evento 
explicitado que, devidamente autuada, protocolizada e numerada, 
gerará um processo administrativo.

§ 1º. O Gestor remeterá o processo à Secretaria de 
Finanças, a fi m de que seja informado sobre a existência, ou não, 
de “disponibilidade orçamentária-fi nanceira” para a realização da 
despesa.

§ 2º. Existindo disponibilidade, e julgando conveniente a 
contratação, o Gestor autorizará a abertura de procedimento 
licitatório e encaminhará o processo à Comissão de Licitação para 
que se proceda a seleção da banda, grupo musical,  profi ssional ou 
empresa do setor artístico a ser contratada para o evento.

§ 3º.  A Comissão de Licitação deverá:

I. indicar a modalidade da licitação de acordo com os 
limites estabelecidos para convite, tomada de preços e 
concorrência;

II. descrever o objeto da licitação de forma detalhada, clara e 
precisa;

III. prever o regime de contratação da licitação, se empreitada 
por preço global ou por preço unitário;
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IV. indicar como  tipo de licitação  a de menor preço;

V. explicitar os requisitos de habilitação exigidos, em 
especial aqueles atinentes à regularidade junto ao INSS 
e FGTS;

VI. discriminar a forma de pagamento, que poderá ser 
parcialmente antecipado, de acordo com o respectivo 
contrato; 

VII. encaminhar à Procuradoria ou Assessoria 
Jurídica da Prefeitura as minutas do edital e do contrato 
para exame e aprovação; 

VIII.promover a publicação do edital, na forma e nos meios de 
comunicação estabelecidos na Lei Federal nº  8.666/93;

IX. proceder à licitação, considerando vencedor o 
representante da empresa que venha a atender aos 
requisitos de habilitação exigidos no edital e ofertar o 
menor preço, respeitadas as peculiaridades do licitante;

X. divulgar o resultado do julgamento, após análise dos 
recursos interpostos, se houver, e encaminhar o processo 
ao Gestor, para homologação da licitação;

§ 4º. Após a homologação da licitação o Gestor endereçará 
o processo à Procuradoria ou Assessoria Jurídica da Prefeitura 
para que seja elaborado o contrato a ser celebrado.

CAPÍTULO II
Da Contratação Mediante Inexigibilidade 

e Dispensa de Licitação

Art. 3º. Nos casos de inexigibilidade, o órgão ou entidade 
responsável pela realização do evento encaminhará ao Gestor 
exposição de motivos solicitando a contratação de determinada 
empresa, banda, grupo musical ou profi ssional do setor artístico, 
com fundamento no art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, 
devidamente autuada, protocolizada e numerada, gerando 
processo administrativo,  instruído com os seguintes dados: 
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I. nome ou denominação da empresa ou atração a ser 
contratada;

II. razões e justifi cativas que motivaram a escolha da 
empresa, banda, grupo musical ou artista específi co, 
tornando patente tratar-se da atração mais adequada a 
atender a singularidade do objeto;

III. valor da contratação,  discriminando a forma de 
pagamento, que poderá ser parcialmente antecipado, de 
acordo com o respectivo contrato; 

IV. comprovação de regularidade jurídico-fi scal, inclusive 
junto ao INSS e FGTS, conforme o caso;

V. documento que justifi que a inviabilidade da competição, 
devendo anexar recortes de matérias jornalísticas e da 
crítica especializada que indiquem tratar-se de artista 
consagrado pela opinião pública local, regional ou 
nacional;

VI. documento que demonstre a exclusividade da 
representação por empresário do artista ou prova 
equivalente, mesmo que se refi ra a períodos determinados, 
no caso de contratação que exija tal interveniência, não 
se aceitando meras declarações sem comprovação 
inequívoca da legitimidade da condição do signatário 
para fi rmar o documento.

§ 1º. O Gestor remeterá o processo à Secretaria de 
Finanças, a fi m de que seja informado sobre a existência, ou não, 
de disponibilidade orçamentária-fi nanceira para a realização da 
despesa.

§ 2º. Devolvidos os autos devidamente instruídos, e julgando 
conveniente a contratação, o Gestor endereçará o processo à 
Procuradoria ou Assessoria Jurídica da Prefeitura para emissão 
de parecer fundamentado  no art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93 e elaboração do contrato a ser celebrado.

§ 3º. Concluído o procedimento, os autos deverão ser 
encaminhados ao Gestor para ratifi cação e publicação,  como 
condição para efi cácia dos atos. 
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Art. 4º. A inexigibilidade diz respeito, exclusivamente, à 
contratação de profi ssional de qualquer setor artístico, diretamente  
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado 
pela crítica especializada ou pela opinião pública, nos termos do 
art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, não se aplicando à 
contratação de empresa ou profi ssional fornecedor dos serviços de 
locação, transporte, instalação e manutenção de palco, iluminação, 
sonorização, bem como transporte e hospedagem de pessoal e 
outros inerentes à realização do evento.

Art. 5º. Somente poderá ocorrer Dispensa de Licitação para a 
contratação de empresa, bandas, grupos musicais ou profi ssionais 
do setor artístico nos casos previstos no art. 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93.

CAPÍTULO III
Dos Contratos

Art. 6º. O Contrato será celebrado entre o Município e  a 
empresa, banda, grupo musical ou artista, ou com o seu empresário, 
quando ocorrer o vínculo de exclusividade de que trata o inciso  VI,  
do art. 3º desta Instrução.

Art. 7º. Do Contrato, cujo extrato deverá ser publicado na 
imprensa ofi cial,  constarão, obrigatoriamente:

I. nome ou denominação, inclusive o nome de fantasia, da 
atração, dia, hora, local da apresentação e duração do 
evento;

II. preço,  condição e forma de pagamento, que poderá ser 
parcialmente antecipado, desde que expressamente 
previsto na proposta/edital;

III. indicação do crédito orçamentário pelo qual correrá a 
despesa;

IV. direitos e deveres das partes;

V. sanções, para os casos de inadimplência ou inexecução 
contratual;
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VI. casos que poderão originar sua rescisão;

VII. cláusula de vinculação ao ato de inexigibilidade; 

VIII.instruções e normas para recursos previstos em lei; e

IX. cláusula que declare competente o foro da sede do 
Município para dirimir qualquer questão contratual.

§ 1º. O adiantamento previsto  no inciso II deste artigo será 
sempre considerado suprimento de recurso, caracterizado como 
operação de ordem fi nanceira, classifi cável no grupo do Ativo 
Realizável – subgrupo “Antecipações a Terceiros”, somente sendo 
reconhecido como despesa pública no encerramento do ciclo, que 
se completa com a regular liquidação.

§ 2º. A antecipação de que trata o parágrafo anterior somente 
poderá ser concedida quando devidamente justifi cada, respeitando-
se a peculiaridade do fato e o relevante interesse público envolvido.

Art. 8º. O vínculo de exclusividade a que se refere o art. 6º deverá 
ser devidamente comprovado mediante Carta de Exclusividade ou 
Contrato, assinados por quem detenha condição para representar 
a banda, grupo musical ou profi ssional do setor artístico, conforme 
indicação em contrato social ou estatuto registrados nos órgãos 
competentes.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais

Art. 9º. A contratação resultante de processo de inexigibilidade 
deverá observar as normas que regem a espécie, sob pena de o 
Gestor incorrer no crime capitulado no art. 89,  da Lei Federal nº  
8.666/93.

Art. 10. O descumprimento de qualquer dispositivo legal 
vigente, bem como a não observância do princípio constitucional da 
razoabilidade, no que tange ao valor do contrato quando cotejado 
com as receitas municipais  poderão ensejar a imputação de 
multa ao Gestor e a determinação de ressarcimento ao erário, na 
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forma prevista nos arts. 71 e 76, da Lei Complementar nº 06/91, 
respectivamente e repercutir no mérito da Prestação de Contas 
Anual do exercício respectivo.

Art. 11. Quaisquer dúvidas que persistam deverão ser 
encaminhadas, a título de consulta, a este Tribunal de Contas.

Art. 12. Esta Instrução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 13.   Revogam-se as disposições em contrário.

 SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em  19 de 
abril de  2005

Raimundo Moreira
Conselheiro Presidente

 
Paulo Virgílio Maracajá Pereira 

Cons. Vice-Presidente                                                

Francisco de Souza Andrade Netto
Cons. Corregedor                           

 José Alfredo Rocha Dias 
Conselheiro                                                                                                                           

Fernando Vita
Conselheiro 

Otto Alencar 
Conselheiro                                                                      

Oyama Ribeiro de Araújo
Conselheiro Subst.
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PRIMEIRA CÂMARA
INSTRUÇÃO CAMERAL Nº 002/2005-1ªC

A PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
insertas nos artigos 35, IV e 41, § 1º da Resolução TCM nº 345/98, 
e considerando o constante da consulta formulada pelo Presidente 
da Câmara de Vereadores do Município de Itamari, originadora do 
processo nº 3.233/05, relativamente à questão da possibilidade de 
aquisição de veículo por parte daquela Casa Legislativa mediante o 
pagamento parcelado do preço, e tendo em vista o quanto suscitado 
pelo Parecer nº 031/05 (veja o texto), da UACE/CAM, acatado pela 
Assessoria Jurídica deste Tribunal.

INSTRUI :

1. É possível ocorrer a aquisição de veículo por parte da Câmara 
de Vereadores, a despeito de tal mister não se enquadrar em suas 
atribuições diretas, devendo, contudo, estar o processo de aquisição 
revestido de todos os requisitos norteadores do tema, em especial 
a prévia autorização orçamentária e a previsão na Lei de Diretrizes 
e no Plano Plurianual, com o indispensável aporte de recursos, 
observando-se, ainda, em todas as etapas, os preceitos ínsitos na 
Lei Federal nº 8.666/93. (Veja a íntegra do voto do relator)

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 25 de 
maio de 2005.

Cons. PAOLO MARCONI  
Presidente

Cons. FERNANDO VITA  
Relator

Cons. FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO
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PRIMEIRA CÂMARA
INSTRUÇÃO CAMERAL Nº 003/2005-1ªC

A PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, no uso de suas atribuições insertas nos artigos 35, 
IV e 41, § 2º da Resolução nº 627/02, e considerando o constante 
da consulta formulada pelo Presidente da Câmara do Município de 
Ipecaetá, originadora do processo nº TCM-5.214/05, relativamente  
à contratação de serviços de consultoria e assessoria pela Câmara 
Municipal/direcionamento de contrato, e tendo em vista o quanto 
suscitado pelo Parecer BB nº 827/05 (veja o texto), da Assessoria 
Jurídica deste Tribunal,  

INSTRUI :

1.A contratação de serviços pela Câmara Municipal está 
sujeita à verifi cação da sua conveniência, disponibilidade de 
recursos,  atendimento ao interesse público e oportunidade pela 
Administração, não podendo prescindir da formalização do processo 
de licitação, ou de procedimento seletivo simplifi cado de dispensa 
ou de inexigibilidade, acaso presentes os seus pressupostos legais 
autorizadores, sendo vedado o direcionamento de contrato sob 
qualquer hipótese. (Veja a íntegra do voto do relator)

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 16 de 
junho de 2005.

Cons. PAOLO MARCONI
Presidente

Cons. FERNANDO VITA 
Relator

Cons. FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO
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PRIMEIRA CÂMARA
INSTRUÇÃO CAMERAL Nº 004/2005-1ªC

A PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 
insertas no inciso IV, do  artigo 35 e no § 2º do artigo 41, da Resolução 
TCM nº 627/02, e considerando :

O Sr. Paulo Almeida de Oliveira, ilustre Prefeito Municipal de 
Conde, através de consulta protocolizada nesta Corte de Contas sob o 
Nº 00426/05, questiona sobre a legalidade ou não do pagamento do 13º 
salário aos membros do Conselho Tutelar.

Encaminhada esta consulta primeiramente à Coordenadoria de 
Assistência  aos Municípios- CAM, foi emitido o Parecer Nº 166/05, da 
lavra do Dr. Luiz Eduardo Dourado Lopes, em que o mesmo, responde 
objetivamente ao consulente, anexando inclusive, entendimentos do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, estabelecendo que: “ No que 
tange a possibilidade de pagamento de férias e décimo terceiro salário 
aos membros do conselho em epígrafe, esta perfaz um total absurdo 
quando nos reportamos aos princípios da moralidade administrativa e do 
bom uso do dinheiro público” .

Consta também do presente processo pronunciamento da AJU 
desta Corte de Contas, da lavra do Dr. Afonso Barbuda, registrando 
posicionamento proferido pelo  TCE-PR, assinalando que  “Cabe 
à Lei Municipal que dispõe sobre o Conselho Tutelar estabelecer a 
remuneração dos Conselheiros, podendo a mesma determinar que a eles 
são garantidos os Direitos dos Trabalhadores previstos na Constituição 
federal, Art.7º”, fundamentação contrária a defendida pela CAM .

Diante da complexidade da consulta apresentada, o Exmo. Sr. 
Presidente desta Corte de Contas, na forma regimental, entendeu 
pertinente a manifestação de uma das Câmaras desta Casa, tendo sido 
este Conselheiro sorteado relator da matéria. 

Preliminarmente, cabe-nos informar que a Lei Federal Nº 8.069/90, 
datada de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, determinou nos seus artigos 131 
ao  140, os parâmetros para a criação e funcionamento dos Conselhos 
Tutelares, determinando que é um órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
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cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, e que em cada 
Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco 
membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três 
anos, permitida uma recondução( arts. 131 e 132).

Embora se possa entender que o Conselheiro Tutelar é um 
agente político, diremos que , na verdade, os serviços por ele prestado 
constituem um Múnus Público, porém não se enquadram no conceito 
de agentes políticos, vez que, apesar de “eleitos” pela comunidade 
para mandato de três anos, suas funções não compõem o esquema 
fundamental do Poder Público. O fato dos membros dos Conselhos 
Tutelares serem ESCOLHIDOS através dos votos da comunidade 
local não quer dizer que sejam AGENTES POLÍTICOS, a exemplo 
dos Vereadores, Deputados, Senadores, Prefeitos, etc. Fosse 
isso verdadeiro, os DIRETORES DE ESCOLAS, aqueles que são 
escolhidos por voto da comunidade, também o seriam.  

 
Acerca da eventual remuneração dos Conselheiros, dispõe o 

Art. 134, da Lei Nº 8069/90 que:

Art. 134-“ Lei Municipal disporá sobre local, dia e horário de 
funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual 
remuneração dos seus membros.” 

De acordo com o ditame legal acima mencionado, a remuneração 
ou não dos membros do Conselho Tutelar fi cará sujeita ao que dispuser 
a Lei municipal. Caso a Lei municipal venha dispor favoravelmente 
à remuneração dos Conselheiros em tela, esta deverá fazer parte 
das despesas na Lei Orçamentária do Município, devendo constar o 
Conselho Tutelar em programação à parte, devidamente integrado ao 
orçamento do Poder Executivo.  (Parágrafo Único do Ar t.134) 

Como fi cou constatado a Lei federal Nº 8.069/90, ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, delegou ao Poder local competência 
para defi nir a remuneração dos integrantes dos Conselhos Tutelares, 
respeitando o princípio da autonomia administrativa das unidades da 
Federação, permitindo assim , que cada Município discipline a matéria 
de acordo com a sua própria situação. 

INSTRUI:                                   

Em resposta a consulta formalizada pelo Prefeito Municipal 
de Conde, no exercício fi nanceiro de 2005, através do processo 
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nº 00426/05, concluímos no sentido de que O ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, Lei Federal Nº 8.069/90, 
buscando a participação e mobilização da sociedade, criou 
o Conselho Tutelar, como órgão permanente, autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, existente 
em cada Município e composto de, no mínimo, cinco Conselheiros, 
escolhidos pela comunidade local. O seu artigo 134, prescreve que 
Lei Municipal disporá sobre local, dia e horário de funcionamento 
do Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração 
de seus membros, para o que se torna necessária a previsão, 
na Lei Orçamentária Anual, dos recursos imprescindíveis ao seu 
funcionamento.

PERCEBE-SE, ASSIM, QUE O ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DEIXOU, AO CRITÉRIO DA LEGISLAÇÃO 
LOCAL, A QUESTÃO RELACIONADA À DEFINIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO DOS SEUS INTEGRANTES, RESPEITANDO, 
DESSE MODO, O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 
DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, PERMITINDO QUE CADA 
MUNICÍPIO DISCIPLINE A QUESTÃO DE ACORDO COM A SUA 
PRÓPRIA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.

Diante do quanto esposado acima, concluímos que CABE A 
LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE O CONSELHO TUTELAR 
ESTABELECER A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS, E 
TAL PRECEITO É QUE DETERMINARÁ AS VANTAGENS QUE 
SERÃO DEVIDAS AOS MESMOS.

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 21 de 
julho de 2005.

Cons. Paolo Marconi
Presidente

Cons. Francisco de Souza Andrade Netto
Relator

Cons. Fernando Vita
Membro
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PRIMEIRA CÂMARA
INSTRUÇÃO CAMERAL N° 005/2005-1ªC

A PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 
insertas no inciso IV, do art. 35 e no § 2°, do art. 41, da Resolução 
TCM n° 627/02, e considerando que:

Versa o presente expediente, protocolado sob TCM n° 
2.551/05, sobre consulta apresentada a este Tribunal de Contas 
dos Municípios pela Câmara Municipal de Santa Cruz Cabrália, 
representada por seu Presidente, Sr. Daniel Evangelista Sena, 
em derredor da possibilidade da aquisição de 12 (doze) telefones 
móveis, ao custo mensal de R$79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos), “considerando o alto custo da telefonia convencional; 
considerando a necessidade de comunicação constante entre os 
membros do Poder Legislativo acerca de questões de interesse do 
Município; considerando a excelente proposta apresentada pela 
TELEMAR” (sic).

Acompanham a peça introdutória da consulta (fl s. 01) cópia 
da tabela de preços de planos e aparelhos da empresa Oi, do grupo 
Telemar (fl s. 02) e portfólio dos aparelhos disponíveis (fl s. 03 e 04).

Formalizado o processo, foi a consulta encaminhada à Unidade 
de Assistência Jurídica aos Municípios – UAJM para pronunciamento, 
tendo sido emitido o Parecer n° 204/05 (fl s. 06 a 12), no sentido da 
irrazoabilidade, anti-economicidade e irregularidade da despesa, 
nos termos descritos na consulta, excepcionando, entretanto, “a 
utilização racional e moderada, com valor pré-estabelecido para 
utilização, para o aparelho a serviço e uso do Presidente” (sic).

Através do Parecer n° 204/05, foram trazidas à colação algumas 
decisões provenientes deste Tribunal de Contas dos Municípios em 
derredor do assunto, denotando o posicionamento não desfavorável 
à utilização de telefones móveis no âmbito da administração 
pública municipal, desde que respeitados, no entanto, os princípios 
constitucionais da razoabilidade, economicidade e efi ciência, senão 
vejamos:

No processo TCM n° 15.191/02, relatou o Cons. Raimundo 
Moreira:
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“Conquanto não existam leis ou normas que vedem o uso da 
telefonia móvel pelo serviço público, ou que limitem os gastos com 
esse serviço, entende esta Relatoria que não se afi gura razoável o 
seu uso indiscriminado, porquanto oneroso, já que se tem a opção 
da telefonia fi xa, muitas vezes tão comodamente disponível quanto. 
Não há dúvida de que se isso fosse observado para o caso concreto 
das ligações registradas nas faturas constantes dos autos, decorreria 
substancial redução nos gastos respectivos” (grifo nosso)(sic).

No processo TCM n° 11.650/02, relatou o Cons. Plínio 
Carneiro:

“... convém consignar, conquanto não haja norma proibitiva 
para a administração fazer uso da telefonia celular, o seu exercício 
há que se dar em sintonia não só com o princípio constitucional da 
efi ciência, mas, também com os da razoabilidade e da economicidade, 
e, se assim não for, poderá tornar-se ilegítima a despesa realizada, o 
que resultaria na sua glosa e imputação ao seu ordenador, de modo 
que muito bem andou a diligente 14ª IRCE no encaminhamento do 
expediente à consideração da Corte, que o conhece para advertir o 
alcaide para o devido respeito aos princípios constitucionais antes 
citados” (grifo nosso)(sic).

Foram anexados, ainda, aos autos o Parecer n° 328/01 (fl s. 13 
a 20), proveniente da Coordenadoria de Assistência aos Municípios 
e Acompanhamento Interno – CAA, o Parecer n° 758/03 (fl s. 21 a 
24), oriundo da Assessoria Jurídica – AJU, respostas de consultas 
formuladas em torno do assunto, no âmbito do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Ceará(fl s. 25 a 30) e do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio Grande do Sul (fl s. 31 a 33), cópia da Decisão n° 
228/2002 (fl s. 34 a 38), proveniente da Auditoria Geral do Estado do 
Pará e o Parecer AA n° 169/03 (fl s. 39 a 43), oriundo da Assessoria 
Jurídica – AJU deste Tribunal de Contas dos Municípios.

Encaminada a consulta à Assessoria Jurídica – AJU, foi 
expedido o seguinte despacho:

“Este TCM tem, no particular, posicionamento consolidado e 
coincidente com o que foi esposado mediante o Parecer n° 204/05, 
pelo que o endossamos” (sic).

Examinada a consulta, é de se perceber, a exemplo 
das deliberações TCM n°s 241/03, 072/03 e 134/05, da lavra, 
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respectivamente, dos Eminentes Conselheiros Raimundo Moreira, 
Plínio Carneiro e Paolo Marconi, o posicionamento não desfavorável 
dos membros deste Tribunal de Contas dos Municípios à contratação 
de serviço de telefonia móvel celular pelas Câmaras Municipais, 
visando, essencialmente, o reforço da atividade parlamentar, 
devendo, para tanto, serem rigorosamente obedecidos os princípios 
constitucionais da legalidade, razoabilidade, economicidade e 
efi ciência e os preceitos da Lei Federal n° 8.666/93, que deverão ser 
avaliados por este Tribunal de Contas dos Municípios na análise das 
despesas.

INSTRUI:

Diante do exposto, é de se reconhecer a possibilidade da 
contratação de serviços de telefonia móvel celular pelas Câmaras 
Municipais, desde que sejam estabelecidos critérios rígidos de 
utilização, a exemplo da limitação de despesas mensais por 
benefi ciário, respeitada a realidade sócio-econômica de cada 
município, responsabilidando-se o benefi ciário pela manutenção e 
conservação do aparelho, assumindo, ainda, as despesas telefônicas 
que, porventura, ultrapassem os limites pré-estabelecidos, cumprindo 
a este Tribunal de Contas dos Municípios analisar a compatibilidade 
das despesas com a realidade sócio-econômica municipal e a 
efetiva observância dos princípios constitucionais da legalidade, 
razoabilidade, economicidade e efi ciência e dos preceitos da Lei 
Federal n° 8.666/93.

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 28 de 
julho de 2005.

Cons. Fernando Vita
Presidente

Cons. Francisco de Souza Andrade Netto
Relator

Cons. Subst. Evânio Antunes Coelho Cardoso
 Membro
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PRIMEIRA CÂMARA
INSTRUÇÃO CAMERAL Nº006/2005-1ªC

A PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
insertas nos artigos 35, IV e 41, § 2º da Resolução TCM nº 627/02, 
e considerando o constante da Consulta formulada pelo Presidente 
da Câmara de Vereadores do Município de Jacobina, originadora 
do Processo TCM nº 5.172/05, acerca da possibilidade da Câmara 
de Vereadores adotar a política de incentivo fi nanceiro ao esporte 
na sua região, e tendo em vista o quanto suscitado pelo Parecer nº 
497/05, da Unidade de Assistência Jurídica aos Municípios – UAJM 
deste Tribunal, aqui transcrito:

“Iniciando a análise do quanto consultado, diremos que a 
Edilidade não pode recolher ou movimentar qualquer numerário 
estranho à sua programação, nem aplicar os seus recursos em 
fi ns diversos dos que se destinam as dotações que lhe cabem 
no orçamento do Município, uma vez que a Câmara Municipal é 
apenas uma unidade orçamentária da Lei de Meios do Município, 
sob  pena de quem o fi zer incidir em crime funcional de emprego 
irregular de verbas públicas, na forma do quanto disposto no 
art. 315, do Código Penal Brasileiro, sem olvidar o regramento 
introduzido na lei substantiva penal, pela Lei Federal nº 10.028, 
de 19 de outubro de 2000, como exempli gratia a norma do art. 
359-D, que tipifi ca como ilícito, punível com pena de reclusão, 
ordenar despesa não autorizada por lei.

A despesa do Poder Legislativo Municipal está submetida ao 
regramento estabelecido nos arts. 29 e 29-A, da Carta Magna.

Vale lembrar que a ação contra legem do administrador 
público é nula de pleno direito. A Administração somente pode 
agir em consonância com a lei.

Diante disso, esclarecemos que a Câmara Municipal 
poderá gastar até 70% (setenta por cento) da sua receita com o 
pagamento de pessoal, através de sua folha respectiva, incluindo 
os subsídios dos vereadores. Incluem-se ainda aí, os benefícios e 
descontos atribuídos aos funcionários, tais como : FGTS, décimo- 
terceiro salário, rescisão contratual, ou seja, qualquer despesa 
efetuada com o pessoal lotado no Poder Legislativo.
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O percentual restante deverá ser empregado em despesas 
outras de manutenção da Câmara, tais como : material, água, luz, 
telefone, material de limpeza, etc.

Pelo exposto, respondendo à indagação do Consulente, 
diríamos que o pretendido incentivo fi nanceiro ao esporte se reveste 
de irregularidade, quando efetuado pela Câmara Municipal, por ser 
estranho à sua competência institucional. O incentivo e fomento ao 
esporte, dentre inúmeros outras, constitui atribuição inerente ao 
Poder Executivo, ao qual caberá a efetivação de tal despesa.”

Por tais razões, respondendo ao questionamento formulado, o 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

INSTRUI :

1. É VEDADO À CÂMARA MUNICIPAL DESTINAR VERBAS 
DO SEU ORÇAMENTO PARA ATIVIDADES DIVERSAS DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS, CABENDO AO 
EXECUTIVO, SE ASSIM O DESEJAR, INSTITUIR PRÁTICAS 
VOLTADAS PARA O FOMENTO AO ESPORTE.

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 10 de 
novembro de 2005.

Cons. PAOLO MARCON
Presidente

Cons. FERNANDO VITA
Relator

Cons. FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO
Membro
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PRIMEIRA CÂMARA
INSTRUÇÃO CAMERAL Nº  001/2006- 1ª C

A PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
insertas no inciso IV, artigo 35 e no § 2º, do artigo 41, da resolução 
TCM nº 627/02, e considerando que: 

O Sr. Manoel Nascimento Monteiro Costa, Presidente da 
Câmara Municipal de Barra do Choça,  formalizou consulta a esta 
Corte de Contas, protocolada sob TCM nº 07487/06, visando dirimir 
dúvidas sobre a possibilidade de reeleição da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal face a publicação da Emenda Constitucional 
Nº 50, que veda a recondução para o mesmo cargo na eleição 
imediatamente subsequente da Mesa Diretora das Casas do 
Congresso Nacional. Esclarece ainda, que a Lei Orgânica do 
Município de Barra do Choça, bem como, o Regimento Interno 
daquele Poder contêm permissão para reeleição dos membros 
da Mesa. 

Na presente consulta o Presidente da Câmara dirige-se a 
esta Casa solicitando orientação quanto à  legalidade da reeleição 
do Presidente da Câmara  para a eleição seguinte, vindo a ocupar 
o mesmo cargo.  

Anteriormente ao sorteio na 1ª Câmara, o processo em tela 
foi submetido ao exame da Unidade de Assistência de Controle 
Externo, tendo se manifestado através do Parecer nº 244/06, o 
qual adotamos na íntegra como razão de decidir, merecendo, 
dentre outras considerações pontuar o seguinte:

“Iniciando a análise do quanto consultado, importante 
mencionar que a Constituição Federal regula a eleição/reeleição 
da Mesa Diretora das Casas do Congresso Nacional no seu art. 
57, § 4º, assim dispondo:

Art. 57-.........
§ 4º- Cada uma das Casas reunir-se-à em sessões 

preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da 
legislatura, para posse de seus membros e eleição das respectivas 
Mesas, para mandato de dois anos, vedada a recondução para o 
mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente”.
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Entretanto, esta norma da Lei Maior não é daquelas de 
reprodução obrigatória pelos diplomas constitucionais dos Estados-
Membros e Municípios.

A questão relativa à eleição/reeleição dos membros da Mesa 
Diretora é assunto estritamente ligado à autonomia e a capacidade 
de auto-organização das unidades federadas, cuja regulação pode 
ser livremente traçada nas Constituições estaduais e Leis Orgânicas 
municipais. Não há, assim, obrigatoriedade constitucional no sentido 
de que o Constituinte Estadual e Municipal copie cada regra constante 
da Carta Federal, mas tão somente aquelas que traduzem princípios 
constitucionais estabelecidos.

O Professor Michel Temer, em sua obra ”Elementos de Direito 
Constitucional”( 10ª ed. Pág. 87, Malheiros Editores) leciona : “ Trata-
se de obediência a princípios, não de obediência à literalidade das 
normas. A Constituição Estadual não é mera cópia dos dispositivos da 
Constituição federal. Princípio, como antes ressaltamos, amparados 
em Celso Bandeira de Mello , é mais do que norma: é alicerce do 
sistema, é sua viga mestra...Tudo a indicar que as competências 
atribuídas aos Estados - Membros para se auto- organizarem não 
é molde a obrigar mera reprodução do texto federal . Nisso, aliás, o 
constituinte mostrou-se atento ao princípio federativo”.

Desta forma, a norma constante do art. 57, § 4º, da Carta 
Federal não constitui norma - princípio ou princípio estabelecido 
inerente e essencial à Federação  e à República, tendo, na verdade, 
natureza meramente regimental, razão pela qual não está entre 
aquelas que devem ser compulsoriamente observadas nas Cartas 
Estaduais e Municipais.

“Ação direta de inconstitucionalidade. Ataque à expressão 
“permitida a reeleição” contida no inciso II do artigo 99 da Constituição 
do Estado do Rio de Janeiro, no tocante aos membros da Mesa 
Diretora da Assembléia Legislativa. 

- A questão constitucional que se coloca na presente ação 
direta foi reexaminada recentemente, em face da atual 
Constituição, pelo Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 
793, da qual foi relator o Sr. Ministro CARLOS VELLOSO. 
Nesse julgamento, decidiu-se unanimemente, citando-se 
com precedente a representação nº 1245, que “a norma do 
§ 4º do art. 57 da C.F. que, cuidando da eleição das Meses 
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da Casas Legislativas federais, veda a recondução para 
o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, 
não é reprodução obrigatória nas Constituições dos 
Estados-membros, porque não se constitui num 
princípio  constitucional estabelecido”. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada improcedente.”

A vista do quanto exposto, entende este relator que deve o 
Consulente ser comunicado do teor do pronunciamento que ora se 
acolhe.

                                     
INSTRUI:

Em resposta a consulta formalizada pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Barra do Choça, no exercício fi nanceiro de 
2006, através do processo nº 7.487/06,  concluímos no sentido de 
que o estabelecido no art. 57, § 4º, da Constituição Federal não 
confi gura padrão de compulsória observância por parte dos Estados 
- membros e Municípios, uma vez que a referida norma é específi ca 
para o Congresso Nacional e não chega a se constituir em qualquer 
princípio de observância obrigatória pelos demais entes federados, 
entendendo que tal proibição não se estende às Câmaras Municipais,  
bastando que a questão relativa à eleição/reeleição dos Membros 
das Mesas Diretoras das Câmaras esteja prevista nas Constituições 
estaduais e Leis Orgânicas municipais.   

Recorra-se desta decisão ao colendo Plenário deste Tribunal. 

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CAMARA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em  de 23 de agosto de 2006.

Cons. PAOLO MARCONI
Presidente 

Cons. Subst. OYAMA RIBEIRO DE ARAÚJO
Relator

Cons. FERNANDO VITA 
Membro



359

PRIMEIRA CÂMARA
INSTRUÇÃO CAMERAL Nº 001/2007 – 1ª C

A PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
insertas nos artigos 35, IV e 41, § 2º da Resolução TCM nº 627/02, e 
considerando o constante da Consulta formulada pela 5ª Inspetoria 
Regional, originadora do Processo TCM nº 41.332/06, solicitando 
orientação acerca da possibilidade da Câmara Municipal pagar ajuda 
de custo a no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em proveito dos 
Edis, e tendo em vista o quanto suscitado pelo Parecer nº 1625/06, 
Assessoria Jurídica – AJU deste Tribunal,

 
INSTRUI :

1. TEM-SE COMO ILEGAL E IRREGULAR O ATO PRATICADO, 
VEZ QUE ALÉM DE TRANSFORMAR OS EDIS EM ORDENADORES 
DE DESPESA, TEVE A SUA OPERACIONALIZAÇÃO EFETIVADA 
ATRAVÉS DE MEIO IMPRÓPRIO, ESTANDO EM FRANCA 
DISSONÂNCIA COM O REGRAMENTO CONTIDO NO PARECER 
NORMATIVO TCM Nº 09/2005, DEVENDO O LEGISLATIVO 
CESSAR DE IMEDIATO O PAGAMENTO DA VERBA INSTITUÍDA 
ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO REFERENCIADA NA CONSULTA.

 
SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 04 de abril 
de 2007.

 
 

Cons. PAOLO MARCONI  
Presidente

 
 

Cons. FERNANDO VITA 
Relator

 
 

Cons. FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO 
Membro
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PRIMEIRA CÂMARA 
INSTRUÇÃO CAMERAL Nº 005/2011-1ª C 

A PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
insertas nos artigos 35, IV e 41, § 2º da Resolução TCM nº 627/02, 
e considerando o constante da Consulta formulada pelo Sr. 
Roberto Maia, Presidente da União dos Prefeitos da Bahia -UPB 
à época, originadora do Processo TCM nº 12980-09, solicitando 
orientação acerca da correta interpretação/aplicação do art. 42 da 
Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, 
pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, e 
tendo em vista o quanto suscitado pelo Parecer nº 436/09,emitido 
pela Unidade de Assistência Jurídica aos Municípios – UAJM. 

INSTRUI: Aos Srs. Gestores que, no exame das Prestações 
de Contas, será apurada a disponibilidade fi nanceira para fi ns 
de acompanhamento da manutenção do equilíbrio fi scal pelo 
Município e cumprimento do art. 42 da Lei Complementar nº 
101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal/LRF, no último ano 
de mandato, verifi cando: 

a)  Se a escrituração das contas públicas e as demonstrações 
contábeis obedeceram o disposto nos incisos I e III, do art. 
50 da Lei Complementar nº 101/00 – LRF; 

b) Se os recursos legalmente vinculados à fi nalidade específi ca 
foram utilizados exclusivamente para atender ao objeto de 
sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em 
que ocorrer o ingresso, em conformidade com o disposto no 
parágrafo único, do art. 8º da Lei Complementar nº 101/00 – 
LRF; 

c)  Se foram observadas as determinações do art. 9° da Lei 
Complementar nº 101/00 – LRF, que prevê a limitação de 
empenho e movimentação fi nanceira, caso o fl uxo de entrada 
de recursos seja incompatível com as metas fi xadas; 

d) Se foram elaborados os Relatórios de Gestão Fiscal 
em conformidade com o que determina o art. 55 da Lei 
Complementar nº 101/00 – LRF e orientações da Portaria 
da Secretaria do Tesouro Nacional – STN; 
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e)  Se os dados inseridos no Sistema Integrado de Gestão e 
Auditoria – SIGA obedeceram às exigências da Resolução 
TCM 1268/08, permitindo a verifi cação da vinculação da 
disponibilidade de caixa com as respectivas despesas; 

f)  Se o Ativo Financeiro Disponível demonstra todos os 
saldos registrados em Caixa, Bancos e Correspondentes, 
segregando os recursos vinculados dos não vinculados 
(próprios) e o Realizável evidencia todos os Créditos 
e Valores realizáveis em curto prazo (será analisada a 
composição de cada conta, sendo considerada para o 
cálculo as que representam valores a receber líquidos e 
certos); 

g)  Se o Passivo Financeiro demonstra todas as Obrigações 
de curto prazo, (Depósitos -Consignações/Retenções, 
Restos a Pagar do exercício e exercícios anteriores, 
etc.), segregando as vinculadas das não vinculadas; 

h) Se a relação do Passivo Financeiro, aí se incluindo os 
Restos a Pagar, obedeceram todas exigências dispostas 
nos itens 19 e 29, do art. 9º da Resolução TCM nº 
1060/05, e se indicaram, ainda, as fontes de recursos, 
possibilitando, assim, a vinculação da disponibilidade 
com a respectiva despesa; 

i) Se ocorreram, no exercício seguinte, pagamento de 
despesas que não foram inscritas em Restos a Pagar 
no último ano de mandato, mas empenhadas como 
Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, montante que 
será incluso no cálculo para a apuração do cumprimento 
do art. 42 da LRF; 

j)  Se os Restos a Pagar cancelados se fi zeram acompanhar 
de processo administrativo devidamente fundamentado 
e instruído com os documentos necessários; 

k)  Se os Restos a Pagar Não Processados, que não 
dispunham de disponibilidade fi nanceira sufi ciente para 
cobri-los, foram cancelados. 
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Deste modo, este Tribunal irá observar, de forma estrita, 
as determinações da Resolução TCM nº 1268/08, aplicando-
se supletivamente a Nota Técnica nº 73/2011/CCONF/STN, 
sendo exigida dos Gestores municipais a efetiva identifi cação da 
disponibilidade de caixa e das obrigações fi nanceiras, segregando 
os recursos vinculados dos não vinculados (próprios), atentando-se 
para a redação dos arts. 8º, 9º, 50, incisos I e III e 55 da LRF. 

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, EM 10 DE 
AGOSTO DE 2011. 

Cons. PAOLO MARCONI 
Presidente 

Cons. FERNANDO VITA
Relator 

Cons. RAIMUNDO MOREIRA
Membro
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PRIMEIRA CÂMARA
INSTRUÇÃO CAMERAL Nº 003/2012-1ªC 

A PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
insertas nos artigos 35, IV e 41, § 2º da Resolução TCM nº 
627/02, e considerando o constante da Consulta formulada 
pelo Sr. Etevaldo Ribeiro de Freitas, Ex-Presidente da Câmara 
Municipal de Boa Vista do Tupim, originadora do Processo TCM nº 
13673-11, solicitando orientação acerca da correta interpretação/
aplicação pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
da Bahia em torno do art. 42 da Lei Complementar nº 101/00 
– Lei de Responsabilidade Fiscal e o pagamento de Despesas 
de Exercícios Anteriores de contas de consumo de água, energia 
elétrica e telefonia, e tendo em vista o quanto suscitado pela 
orientação emanada da 1ª CCE. 

INSTRUI : Aos Srs. Gestores que, no exame das Prestações 
de Contas, será apurada a disponibilidade fi nanceira para fi ns 
de acompanhamento da manutenção do equilíbrio fi scal pelo 
Município e cumprimento do art. 42 da Lei Complementar nº 
101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal/LRF, no último ano 
de mandato, deverão obedecer rigorosamente a Instrução 
Normativa TCM nº 05/11 da 1ª Câmara desta Corte de Contas, 
verifi cando objetivamente: 

Se ocorreram, no exercício seguinte, pagamento de 
despesas que não foram inscritas em Restos a Pagar no último 
ano de mandato, mas empenhadas como Despesas de Exercícios 
Anteriores – DEA, a exemplo de gastos com energia elétrica, 
água, telefonia, etc., os quais serão incluídas no cálculo para a 
apuração do cumprimento do art. 42 da LRF; 

Deste modo, este Tribunal irá observar, de forma estrita, 
as determinações da Resolução TCM nº 1268/08, aplicando-
se supletivamente a Nota Técnica nº 73/2011/CCONF/STN, 
sendo exigida dos Gestores municipais a efetiva identifi cação da 
disponibilidade de caixa e das obrigações fi nanceiras, segregando 
os recursos vinculados dos não vinculados (próprios), atentando-
se para a redação dos arts. 8º, 9º, 50, incisos I e III e 55 da LRF. 
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SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 16 de 
maio de 2012. 

Cons. PAOLO MARCONI
Presidente 

Cons. FERNANDO VITA
Relator 

Cons. RAIMUNDO MOREIRA
Membro 

Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM 
nº01300-11. Para verifi car a autenticidade deste, vá na página do TCM em www.
tcm.ba.gov.br e acesse o formato digital assinado eletronicamente. 
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PRIMEIRA CÂMARA
INSTRUÇÃO CAMERAL Nº 004/2012-1ªC 

A PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
insertas nos artigos 35, IV e 41, § 2º da Resolução TCM nº 627/02, 
e considerando o constante da Consulta formulada pelo Sr. CLEIDE 
MOREIRA DO NASCIMENTO, Presidente da Câmara Municipal 
de Itapebi, originadora do Processo TCM nº 93347-11, solicitando 
orientação acerca do pagamento de ajuda de custo em proveito 
dos Edis no início e ao fi nal de cada Legislatura, e tendo em vista 
o quanto suscitado pela orientação emanada da douta Assessoria 
Jurídica. 

INSTRUI: Aos Srs. Gestores que a regra fi ncada no art. 39, 
§ 4º da Constituição Federal, veda expressamente “o acréscimo 
de qualquer gratifi cação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória”, sendo violadora 
da Carta Política a fi xação e pagamento da ajuda de custo 
defi nida na Lei Orgânica Municipal em proveito de Vereadores 
no início e ao fi nal de cada Legislatura, por ser incompatível 
com a regra Constitucional e com os princípios da legalidade, 
razoabilidade, economicidade, fi nalidade e moralidade. 

 

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 13 de 
junho de 2012. 

Cons. RAIMUNDO MOREIRA 
Presidente em exercício 

Cons. FERNANDO VITA 
Relator 

Cons. Subst. RONALDO N. DE SANT’ANNA
 Membro 

Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM 
nº01300-11. Para verifi car a autenticidade deste, vá na página do TCM em www.
tcm.ba.gov.br e acesse o formato digital assinado eletronicamente. 
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SEGUNDA CÂMARA
INSTRUÇÃO CAMERAL Nº 004/2005 - 2ª C

A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições insertas 
no inciso IV, do artigo 35 e no § 2º, do artigo 41, da Resolução TCM 
nº 627/02, e considerando: 

O Sr. Pedro José Carvalho de Almeida, Prefeito Municipal de 
Novo Triunfo, que encontra-se afastado do cargo em face da decisão 
proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia nos autos da Ação Penal 
Originária nº 24.212-6/2004, ingressada pelo Ministério Público, 
formalizou consulta a esta Corte de Contas, protocolada sob TCM 
nº 7.671/05.

Na presente consulta o prefeito se dirige a esta Casa indagando, 
primeiramente, se em face do seu afastamento deveria fi car privado 
do recebimento dos seus vencimentos. Depois questiona com que 
base legal poderia-se adotar tal posicionamento, tendo em vista que o 
Decreto-Lei nº 201/67, que fundamentou o seu afastamento, bem como 
a decisão proferida pelo TJB, não imputam essa privação, e por último, 
procura saber como deveria proceder perante a recusa do Vice-Prefeito 
em exercício de efetuar o pagamento de seus vencimentos.

Anteriormente ao sorteio na 2ª Câmara, o processo em tela 
fora submetido ao exame da prestigiosa Assessoria Jurídica, tendo 
se manifestado através do Parecer nº 1.051/05, o qual adotamos na 
íntegra como razão de decidir, merecendo, dentre outras considerações 
pontuar o seguinte:

“É por todos sabido que a condenação defi nitiva é aquela que 
transitou em julgado, valendo ressaltar que, ainda que contra 
ela tenham sido interpostos recursos, a exemplo do especial e 
do extraordinário que, normalmente, não têm efeito suspensivo, 
não é ela defi nitiva, isso porque poderá ser reformada. Por 
isso mesmo, a Constituição federal, por seu art. 15, III, SÓ 
ADMITE A SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS POR 
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO, e a 
Lei nº. 8.429/92, em seu art. 20, estabelece, impositivamente, 
que “a perda de função pública e a suspensão dos direitos 
políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença 
condenatória”. (grifo original)
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Mais adiante, o parecer da AJU registra decisões proferidas 
pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Jorge Scartezzini  
se manifestado da seguinte forma:

“ O AFASTAMENTO de PREFEITO apenado pela prática 
de diversos delitos não constitui perda de mandato, que só 
ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
Na hipótese dos autos não houve o trânsito em julgado, BEM 
COMO O PACIENTE AINDA RECEBE OS SUBSÍDIOS DE 
PREFEITO MUNICIPAL”. (grifo original)
 
“ Em um outro processo de HABEAS CORPUS, de nº. 
36274/MA, sendo Relator o Ministro GILSON DIPP, a 5ª 
Turma do STJ, cujo julgamento foi publicado no DJ de 
28/03/2005, decidiu: (grifo original)

“ Não há ilegalidade na decisão de AFASTAMENTO do 
paciente do cargo de Prefeito realizada nos termos do art. 
2º, II, do Decreto – lei 201/67”. (grifo original)

“ O AFASTAMENTO cautelar, de natureza provisória, 
perdura somente durante a instrução do feito, NÃO 
IMPLICANDO EM PERDA DO CARGO, TAMPOUCO 
DOS VENCIMENTOS, determinação que eventualmente 
só ocorrerá após trânsito em julgado da sentença 
condenatória, em respeito aos ditames constitucionais e 
legais”. (grifo original)

Na sua fi nalização, a respeitável Assessoria Jurídica assim se 
pronuncia: 

            
“ Por fi m, faz-se mister invocar o regramento inserto na LEI 
Nº. 8.429, DE 02 DE JUNHO DE 1992, que dispõe sobre 
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos 
de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional, MAIS PRECISAMENTE NO SEU ART. 20 
E PARÁGRAFO ÚNICO. (grifo original)

Art. 20 – A perda da função pública e a suspensão dos direitos 
políticos só se efetivam com o TRÂNSITO EM JULGADO DA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. (grifo original)
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Parágrafo único – A autoridade judicial ou administrativa 
competente poderá determinar o AFASTAMENTO do agente público 
do exercício do cargo, emprego ou função, SEM PREJUIZO DA 
REMUNERAÇÃO, quando a medida se fi zer necessária à instrução 
processual.” (grifo original)

 À vista do quanto exposto, entende este Relator que deve o 
consulente ser comunicado do teor do pronunciamento que ora se 
acolhe, para o que se

INSTRUI:
                                           
Em resposta a consulta formalizada pelo Prefeito Municipal 

de Novo Triunfo, no exercício fi nanceiro de 2005, através do 
processo nº 7.671/05,  concluímos no sentido de que O PREFEITO, 
PROVISORIAMENTE AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES, FAZ JUS 
À PERCEPÇÃO DOS SEUS SUBSÍDIOS, E, NO CASO DA RECUSA 
DO VICE-PREFEITO DE EFETUAR O MENCIONADO PAGAMENTO, 
ESCLARECEMOS QUE DEVE O CONSULENTE PROVOCAR O 
PODER JUDICIÁRIO, DETENTOR DA DEVIDA COMPETÊNCIA 
PARA DETERMINAR A OBSERVÂNCIA E O CUMPRIMENTO DA 
LEGISLAÇÃO VIGENTE DISCIPLINADORA DA ESPÉCIE.    

Recorra-se desta decisão ao colendo Plenário deste Tribunal. 

SALA DAS SESSÕES DA 2ª CAMARA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em 02 de agosto de 2005.

Cons. JOSÉ ALFREDO ROCHA DIAS 
Presidente

Cons. OTTO ALENCAR 
Relator

Cons. PAULO VIRGÍLIO MARACAJÁ PEREIRA 
Membro
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SEGUNDA CÂMARA
INSTRUÇÃO CAMERAL Nº 007/2005 - 2ª C

A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso das  atribuições insertas 
no inciso IV, do artigo 35 e no § 2º, do artigo 41, da Resolução TCM nº 
627/02, e considerando: 

Trata o presente processo de consulta, protocolada neste Tribunal 
sob nº 01482/05, formulada pelo Sr. Manoel da Palma Silva – Presidente 
da Câmara Municipal de Caetité, quanto ao posicionamento desta Corte 
de Contas sobre o Ofício Circular SRP/UD Itabuna/FISC/006 que trata 
acerca da situação atual das contribuições previdenciárias incidentes 
sobre os rendimentos auferidos pelos exercentes de mandato eletivo, no 
caso vereadores e prefeitos, objetivando não prejudicar as Prefeituras 
Municipais na obtenção da Certidão Negativa de Débito (CND) ou 
Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa (CPD-EN).    

Submetido o feito à CAM/UAJM – Coordenadoria de Assistência 
aos Municípios e Unidade de Assistência Jurídica aos Municípios, pela 
Presidência do Tribunal, para a sua apreciação, foi emitido o Parecer nº 
189/05, que esclarece o assunto.

Relata, na inicial, que encaminha “ofício circular SRP/UD 
Iatabuna/FISC/006, emitido pela Secretaria da Receita Previdenciária, 
Unidade Descentralizada de Itabuna e Carta 02/2005, da Ch. da Seção 
de Arrecadação APS – Caetité – Ba, para conhecimento deste Egrégio 
Tribunal de Constas, esperando, outrossim, que nos seja dado às 
devidas orientações, através de parecer técnico ”.  

Ocorre que ao examinarmos o referido ofício, podemos observar 
que a Previdência Social através da Secretaria da Receita Previdenciária, 
cobra o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre 
os subsídios auferidos pelos vereadores. E é este o ponto nevrálgico 
da questão. É ou não o exercente de mandato eletivo, quer federal, 
estadual ou municipal, segurado obrigatório da Previdência Social ? 

Sobre o assunto o Plenário do Supremo Tribunal Federal 
declarou, em 08 de outubro do ano de 2003, a inconstitucionalidade 
da alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, acrescentada pelo § 1º do artigo 13 da Lei nº 9.506, de 30 de 
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outubro de 1997, que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária 
incidente sobre a remuneração dos detentores de mandato eletivo 
federal, estadual ou municipal.  A contribuição previdenciária não deve 
ser mais, desse modo, descontada dos subsídios dos agentes políticos. 

A decisão foi tomada durante julgamento de Recurso 
Extraordinário ( RE 351717), interposto pelo Município de Tibagi (PR), 
que sustentou ofensa a dispositivos do artigo 195 da Constituição 
Federal. Alegou-se que os agentes políticos exercem mandato 
outorgado pela população, não prestando serviço a empresa nem 
exercendo o papel de empregadores.

O Município alegou também que o § 1º, do artigo 195, deixa 
expresso que o custeio da previdência social deve ser feito por receitas 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Isso, segundo o 
recurso, confi gura indevido o recolhimento de outra contribuição, agora 
incidente sobre a remuneração de seus representantes.

Sustenta, ainda, afronta ao parágrafo 4º, do art.195, da 
Constituição Federal porque, ao tornar o detentor de mandato eletivo 
segurado obrigatório da previdência social, a Lei criou nova fonte de 
custeio da previdência, o que só é possível por Lei Complementar.

O Ministro Carlos Velloso, relator do recurso, concordou que, ao 
criar nova fi gura de segurado obrigatório, a Lei instituiu nova fonte de 
custeio da seguridade social e que a contribuição social, ao ser tratada 
como tributo pela Constituição de 1988, deve obedecer a critérios rígidos 
para sua criação.

“A instituição dessa nova contribuição, que não estaria 
incidindo sobre a folha de salários, o faturamento e os lucros, 
somente poderia ser constituída com a observância  da 
técnica da competência residual da União. Somente poderia 
ser instituída por Lei Complementar ”, afi rmou Velloso. 

Em fevereiro de 2004, o STF se pronunciou a respeito desta 
matéria. Em Ação Cautelar (AC 179/PR) requerida pelo Município 
de Umuarama, contra o INSS, que pretendeu a concessão de efeito 
suspensivo ao Recurso Extraordinário (RE 411433), cujo Relator fora 
o  eminente Ministro do STF, Joaquim Barbosa (decisão publicada no 
DJU de 16/02/2004), quando pretendeu, o Município, obter, junto ao 
INSS, a emissão de certidão negativa de débito, “uma vez que considera 
inexigível – por inconstitucional – a contribuição previdenciária sobre os 
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subsídios dos exercentes de mandato eletivo municipal – obrigatório nos 
termos do art. 13 da Lei 9506/97” , alegando, ainda, que a não obtenção 
da citada certidão impedirá o município de receber verbas ou repasse 
decorrentes de convênios, acordos, contratos ou ajustes  celebrados 
com órgãos da administração federal e estadual.

Na decisão prolatada pelo Ministro Joaquim Barbosa, in casu, 
podemos verifi car o acolhimento dos argumentos apresentados pelo 
requerente, para lhe prover a Cautelar desejada, senão vejamos : “ 
Um dos principais pontos de apoio dos argumentos do requerente é a 
existência de um julgado deste Tribunal em que se julgou inconstitucional 
a alínea h do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/91, introduzida pela Lei 
9.506/97, § 1º do art. 13 (RE 351717, Rel. Min. Carlos Velloso). Na 
ocasião, a Corte assinalou que a norma em questão não poderia, em 
virtude do art. 195, II, da CF/88, criar fi gura nova de segurado obrigatório 
da previdência social. Além disso, considerou que a contribuição social 
sobre o subsídio de agente político somente poderia ser instituída por lei 
complementar.

Não vejo razão, ao menos nesse juízo cautelar, para posicionar-
me contrariamente ao precedente.

Estão presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni 
juris. O primeiro, porque a demora da decisão pode afetar sensivelmente 
as fi nanças do município, que necessita de recursos federais a fi m de 
cumprir suas obrigações; o segundo, porque decisão recente da Corte 
(RE 351717, de 8/10/2003) embasa o posicionamento do município 
requerente.

Presentes, pois, os requisitos necessários, concedo o efeito 
suspensivo ao RE 411433, para que, nos termos da inicial do 
Extraordinário, reconheça-se, cautelarmente, o descabimento da 
exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre os subsídios 
dos detentores de mandato eletivo municipal, a que se refere o art. 13, 
parágrafos 1º e 2º, da Lei 9.506/97 que estabeleceram, respectivamente, 
a alínea h ao art. 12 da Lei 8.212/91 e ao art. 11 da Lei 8.213/91”. 
(grifei)

Resumidamente, temos que a Lei nº 9.506/97, em seu art. 
13, §§ 1º e 2º, acrescentou a alínea h ao inciso I do Art. 12 da Lei nº 
8.212/91 e ao art.11 da Lei nº 8.213/91, tornando segurado obrigatório 
da Previdência Social, o exercente de mandato eletivo, desde que não 
vinculado a regime próprio.
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Ocorre que, no dizer, tanto do Ministro Carlos Velloso, ao 
proferir voto durante julgamento do Recurso Extraordinário (RE 
351717), interposto pelo Município de Tibaji, em outubro de 2003, 
e, pelo  Ministro Joaquim Barbosa, ao conceder efeito suspensivo 
ao Recurso Extraordinário (RE 411433), promovido pelo Município 
de Umuarama, em fevereiro de 2004, não poderia a lei ordinária 
criar fi gura nova de segurado obrigatório da Previdência  Social,  
com  a  instituição  dessa  nova  contribuição,  que não estaria 
incidindo 

sobre a folha de salários, o faturamento e os lucros, 
somente poderia ser constituída com a observância da técnica 
da competência residual da União. E por fi m vaticinam : somente 
poderia, tal contribuição ser instituída por lei complementar.

Mais recentemente, em julgamento da Reclamação, nº 
2.800-3, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de  
Luiziana, contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Federal 
de Campo Mourão, Paraná, que indeferiu medida liminar nos 
autos de ação ordinária, em que se discute a contribuição 
previdenciária incidente sobre os subsídios dos Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Vereadores, cujo Relator fora o Ministro  Joaquim 
Barbosa do STF,  realizado em setembro de 2004, publicado no 
Diário do Judiciário de 20/09/2004, donde   extrairemos textos, 
que por certo elucidaram os pontos controversos que envolviam a 
questão. Senão vejamos:

“ No presente caso, o reclamante aponta como decisão 
violada o acórdão proferido por esta Corte no RE 
351.717, processo do qual não fez parte, e que, embora 
trate do mesmo tema objeto da decisão reclamada – qual 
seja, contribuição previdenciária dos agentes políticos 
-, refere-se a declaração de inconstitucionalidade, 
no controle difuso, de dispositivo da Lei 9.506/1997. 
RESSALTE-SE QUE TAL LEI CUJO DISPOSITIVO 
FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL É ANTERIOR 
À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998, A QUAL 
DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE QUALQUER SEGURADO 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART.195, II, DA CF/1988). 
POR OUTRO LADO, A LEI 10.887, DE 18/06/2004, 
INCLUIU ENTRE OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL O “ EXERCENTE DE MANDATO 
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ELETIVO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, 
DESDE QUE NÃO VINCULADO A REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL “ (ART.12). Vê-se, portanto, que, 
acerca das novas alterações legislativas implementadas 
pela Emenda 

Constitucional  20/1998 e pela Lei 10.887/2004 referentes à 
questão da contribuição previdenciária dos agentes políticos, ainda 
não há pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, 
no presente caso, não vislumbro afronta, pela decisão monocrática 
reclamada, ao acórdão proferido pela Corte no RE 351.717. 
Ressalto, por oportuno que, conforme orientação jurisprudencial do 
STF, é incabível a reclamação quando não há decisão da Corte a ser 
resguardada,  bem como se a autoridade de decisão do Tribunal não 
é desrespeitada. Também não basta para o cabimento da medida 
argumentar que a questão controvertida no processo é contrária à 
jurisprudência do STF(cf. Rel 726- AgR, rel. min. Ilmar Galvão, Pleno, 
DJ 17.04.1998). Do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento 
à presente reclamação, fi cando prejudicada a apreciação do pedido 
de liminar ”.(grifo nosso)

Podemos, por conseguinte, extrair dos exatos termos do voto 
proferido pelo Ministro Joaquim Barbosa, que ao negar seguimento 
à reclamação, e a prejudicalidade quanto à apreciação da liminar, 
mantendo, portanto, a decisão proferida pelo Juiz da Vara Federal 
de Campo Mourão, Estado do Paraná, decisão esta que estabelece 
como segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social, 
os Agentes Politicos, A CONCLUSÃO DE QUE, DÚVIDAS NÃO 
HÁ MAIS, QUANTO A OBRIGATORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA POR PARTE DOS AGENTES POLÍTICOS. 

Devemos então concluir que, com o advento da Lei nº 10.887, 
de 18/06/2004  - que dispõe sobre a aplicação dos dispositivos 
da Emenda Constitucional nº 41 (reforma previdenciária), altera 
dispositivos Leis nos 9.717, de  27  de  novembro  de 1998, 8.213, de 
24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras 
providências  -  foi sanada a dita inconstitucionalidade, haja vista que 
a sua publicação se deu após a Emenda Constitucional nº 20/1998. 

A vista do quanto exposto, entende este relator que deve o 
Consulente ser comunicado do teor do pronunciamento que ora se 
acolhe, para o que se
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INSTRUI:

Em resposta a consulta formalizada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Caetité, no exercício fi nanceiro de 2005, através 
do processo nº 01482/05, instruímos no sentido de que DEVE 
OCORRER COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA 
SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS DETENTORES DE MANDATO 
ELETIVO MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AO QUANTO 
DETERMINA A LEI Nº 10.887 DE 18 DE JUNHO DE 2004, QUE CRIA 
A OBRIGATORIEDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
POR PARTE DOS AGENTES POLÍTICOS.

Recorra–se desta decisão ao colendo Plenário deste Tribunal.

SALA DAS SESSÕES DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em 16 de agosto de 2005.

Cons. JOSÉ ALFREDO ROCHA DIAS
Presidente

Cons. PAULO MARACAJÁ PEREIRA 
Relator

Cons. OTTO ALENCAR
Membro
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SEGUNDA CÂMARA
INSTRUÇÃO CAMERAL Nº 001/2006 - 2ª C

 A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
insertas no inciso IV, artigo 35 e no § 2º, do artigo 41, da Resolução 
TCM nº 627/02, e considerando que:

O Sr. Edson Luiz de Almeida, Prefeito Municipal de Jaguarari,  
formalizou consulta a esta Corte de Contas, protocolada sob TCM 
nº 4.793/06, informando que a Lei Municipal nº 608/06 que estima a 
receita e fi xa a despesa pública daquela municipalidade no exercício 
de 2006, autorizou aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo 
a abertura de créditos adicionais suplementares nos percentuais de 
10% e 50%, respectivamente, através de Decreto de suas respectivas 
autorias. 

Na presente consulta o Prefeito dirige-se a esta Casa 
indagando se estaria autorizado na Lei de Meios a abrir, por decreto 
de sua autoria, créditos adicionais até o limite de 60% do total da 
despesa, haja vista os princípios orçamentários, notadamente o da 
Universalidade e, se o Presidente da Câmara estaria incorrendo em 
desobediência ao comando legal vigente ao abrir créditos adicionais 
por Decreto Legislativo.  

Anteriormente ao sorteio na 2ª Câmara, o processo em tela 
foi submetido ao exame da Unidade de Assistência de Controle 
Externo, tendo se manifestado através do Parecer nº 053/06, o qual 
adotamos na íntegra como razão de decidir, merecendo, dentre 
outras considerações pontuar o seguinte:

“Embora o Poder Legislativo, como órgão independente 
e autônomo fi nanceira e administrativamente, não possa 
sofrer nenhum tipo de ingerência em seus recursos e, 
consequentemente, em sua programação, por parte do 
Executivo, sob pena de estar o Alcaide cometendo crime 
de responsabilidade, como disciplina o Decreto-Lei 201/67, 
que dispõe sobre as infrações político administrativas, em 
seu artigo 4º, inciso, a prerrogativa de proceder alterações 
no orçamento, mediante a abertura de créditos adicionais 
suplementares e especiais somente é conferida ao Poder 
executivo. 
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-Art. 42 da Lei 4.320/64: “Os créditos suplementares e 
especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto 
executivo”. (realce original)

           
Mais adiante, o parecer da UACE registra que esta Corte 

já havia se manifestado sobre a matéria em análise da seguinte 
forma:

“De tudo quanto exposto, forçoso é admitirmos que o artigo 
que autoriza o titular do legislativo a proceder a abertura 
de créditos suplementares, por ato interna corporis, 
ainda que observadas as condições da multicitada lei 
orçamentária: anulação de dotações da própria Câmara, 
no percentual de 50% (cinqüenta por cento), não pode 
ser aceito. Seguramente já havia consenso, pelo menos 
implícito e tácito desta Corte quanto ao dispositivo ora em 
análise, manifestado, aliás, na Instrução TCM N.º 01/03, 
nos termos seguintes:

- “A Constituição da República veda, por seu artigo 
167, V, a abertura de crédito suplementar ou especial 
sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes. Dita autorização efetiva-se, 
normalmente, mediante lei ordinária, de iniciativa privativa 
do Prefeito”. (realce original)

Quanto ao limite de créditos suplementares autorizado pela 
Lei de Meios ao Poder Executivo, a Unidade assim se pronuncia: 

  
“Por certo, ao Executivo, foi autorizado a abertura de 
créditos no importe de 10% (dez por cento) decorrentes 
de superávit fi nanceiro, 10% do excesso de arrecadação 
e mais 10% decorrentes da anulação parcial ou total de 
dotações, com a ressalva de que nestes percentuais, 
em tese, encontra-se também incluída a Unidade 
Orçamentária Câmara Municipal. Não sendo admitida ao 
Legislativo a abertura de créditos utilizando-se como fonte 
de recursos para acorrer às despesas  a anulação de 
dotações inerentes à Unidade, o percentual concedido ao 
Executivo é de 10% (dez por cento) e não de 60%, como 
questiona e pretende o consulente.” (grifo original)
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A vista do quanto exposto, entende este relator que deve o 
Consulente ser comunicado do teor do pronunciamento que ora se 
acolhe, para o que se

INSTRUI:

Em resposta a consulta formalizada pelo Prefeito Municipal de 
Jaguarari, no exercício fi nanceiro de 2006, através do processo nº 
4.793/06,  concluímos no sentido de que o Chefe do Poder Legislativo 
não poderá abrir créditos adicionais suplementares através de 
Decreto da sua própria autoria e, que a Lei Orçamentária nº 608/2006 
autorizou a abertura de créditos adicionais ao Poder Executivo até 
o limite de 10% dos orçamentos Fiscal e de Seguridade Social, 
decorrentes de superávit fi nanceiro e do excesso de arrecadação 
e, também, no limite de 10% da despesa fi xada decorrentes da 
anulação parcial ou total de dotação.   

Recorra-se desta decisão ao colendo Plenário deste Tribunal. 

SALA DAS SESSÕES DA 2ª CAMARA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em 1º de agosto de 2006.

Cons. JOSÉ ALFREDO ROCHA DIAS
Presidente 

Cons.  OTTO ALENCAR
Relator

Cons. Subst. EVÂNIO ANTUNES COELHO CARDOSO
Membro
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SEGUNDA CÂMARA
INSTRUÇÃO CAMERAL N° 001/2009-2ªC

A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 
insertas no inciso IV, do art. 35 e no § 2°, do art. 41, da Resolução 
TCM n° 627/02, e considerando que:

O presente expediente, protocolado sob TCM n° 01764-
09, versa sobre consulta formulada a este Tribunal de Contas dos 
Municípios pelo Município de SIMÕES FILHO, por seu Procurador 
Geral Dr. AURELÍSIO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR,  sobre 
a possibilidade de um município, com base em sua autonomia 
legislativa, através de lei municipal, remunerar o Conselheiro 
Municipal de Educação, por sessão de que participe, considerando 
a natureza técnico-pedagógica do Órgão e a sua importância para 
a Administração Municipal, juntando cópia do Ato de sua nomeação 
para o cargo indicado.

Formalizado o feito, foi ele submetido à UAJM – Unidade de 
Assistência Jurídica aos Municípios, da CAM – Coordenadoria de 
Assistência aos Municípios, que ofereceu o Parecer de fl s. 06/07, 
posicionando-se pela negativa à indagação formulada, concluindo no 
sentido de que o “art. 24, que disciplina, dentre outras, a composição 
do conselho, a forma de criação, a competência, e que quando se 
refere atuação dos conselheiros, institui que esta será uma atividade 
de relevante interesse público e, consoante o § 8º, Inciso I, “não será 
remunerada”.

 
Inicialmente, cumpre registrar que a consulta em exame não 

se acha devidamente formulada, de acordo com a Lei Orgânica e o 
Regimento Interno desta Corte que não contemplam o procedimento 
por pessoa jurídica, sem considerar, de outra parte, que o Procurador 
Geral do Município não se inclui entre as autoridades legitimadas a 
fazê-lo.

Com efeito, o inciso IV do art. 35 do Regimento Interno desta 
Casa, ao enumerar a competência das Câmaras, expressa, in 
verbis:

“Art. 35 – Compete às Câmaras:
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...................
IV – decidir sobre as consultas formuladas ao Tribunal por 

Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores, 
membros de Conselhos Municipais, dirigentes de 
Associações e Partidos Políticos, dirigentes de entidades 
da administração indireta municipal ou contribuinte, quando 
lhe forem remetidas pelo Presidente do Tribunal;

.....................”

Assim sendo, no mérito, entendemos que, inicialmente, 
cumpre estabelecer-se a distinção entre o Conselho Municipal de 
Educação, como órgão ou instituição ofi cial do sistema de ensino 
integrado às políticas e planos educacionais da União e dos Estados 
a que se refere a Lei nº 9.131, de 24/11/1995, que alterou a Lei nº 
4.024, de 20/12/1961, e a Lei nº 9.394, de 20/12/1996 e o Conselho 
de Educação instituído pela Lei nº 11.494, de 20/06/2007, com a 
fi nalidade de acompanhamento e controle social sobre a distribuição, 
a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profi ssionais da Educação – FUNDEB.  

Quanto ao primeiro, na condição de órgão integrante do sistema 
de ensino municipal com atribuições normativas, deliberativas e de 
assessoramento, que, ao que tudo está a indicar, seja o indicado 
Conselho Municipal de Educação “de natureza técnico-pedagógica e 
representativo da sociedade, tendo funções consultivs, propositivas 
e normativas, etc”, cuja criação somente se justifi ca nos municípios 
de porte que envolvam todos os níveis de ensino, a própria Lei 
nº 9.131/1995, que modifi cou o art. 6º da Lei nº 4.024/61, prevê, 
expressamente, que os seus integrantes “exercem função de 
interesse público relevante, com precedência sobre quaisquer outros 
cargos públicos de que sejam titulares  e, quando convocados, farão 
jus a transporte, diárias e jetons de presença a serem fi xados pelo 
Ministro da Educação e do Desporto”.

Já, em relação ao segundo, entendemos que não podem os 
Municípios, com base em sua autonomia legislativa, remunerar 
os respectivos integrantes, considerando o disposto no inciso I, 
do parágrafo 8º, do art. 24 da Lei nº 11.494, de 20/06/2007, que 
“regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação – 
FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; altera a Lei nº 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga 
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dispositivos da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, 
de 9 de junho de 2004; e dá outras providências”, que dispõe, in 
verbis;

“Art. 24 – O  acompanhamento e o controle social sobre a 
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos 
serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos 
instituídos especifi camente para esse fi m.

.................
§ 8º . A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:
I – não será remunerada;
.............”

No caso, tratando-se de uma lei nacional aplicável à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, devem ser 
observados, em consequência, os preceitos nela contidos, 
sobretudo, quando se trata de norma expressa que não deixa 
margem a dúvidas, porquanto qualquer normatização que ao 
acaso viesse a ser editada pelo Município jamais poderia contrariar 
a referida lei ou dela divorciar-se para estabelecer preceitos 
contrários àqueles por ela ditados. 

Com efeito, distingue a doutrina Lei Nacional de Lei Federal, 
posto que a primeira, perpassando todo o sistema jurídico pátrio, 
vincula a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, 
como acontece com os Códigos, a Lei 8.666/93, a Lei nº 4.320/64, 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, etc.; enquanto que, por outro 
lado, a Lei Federal restringe-se à esfera federal de Governo, 
seus servidores, suas autarquias, não atingindo a autonomia dos 
Municípios, dos Estados-membros e do Distrito Federal.

Desta maneira, enquanto a Lei Nacional tem por fi nalidade 
disciplinar as matérias que sejam de interesse comum de todos os 
entes federativos, as Leis Federais, Estaduais e Municipais tratam 
de interesses próprios de cada uma dessas esferas.

Assim, a Lei nº 11.494 afi gura-se como sendo Lei Nacional, 
pelo que a regulamentação nela disciplinada abrange a União, 
obrigando sua aceitação pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, em que pese à autonomia administrativa e competência 
normativa concorrente para legislar sobre direito administrativo, em 
matéria não incluída na competência privativa da União.
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Nessas condições e em resposta específi ca à Consulta 
formulada e, desde que o Conselho Municipal de Educação – CME 
mencionado não seja aquele a que se refere a legislação do FUNDEB, 
o nosso entendimento é pela possibilidade de remuneração dos 
respectivos integrantes mediante o pagamento de jetons de presença 
a ser estabelecido em lei, inclusive com limitação do número máximo 
de sessões a serem mensalmente realizadas. 

INSTRUI :

Diante do exposto, conhecemos da presente Consulta, acatando 
no mérito, a conclusão contida no Parecer nº 186/09, prolatado pela 
Unidade de Assistência Jurídica aos Municípios, da Coordenadoria 
de Assistência aos Municípios, no sentido de que a atuação dos 
Conselheiros do Conselho Municipal de Educação instituído com 
base na Lei nº 11.494, conquanto considerada uma atividade de 
relevante interesse público, não será remunerada, nos termos do 
disposto no inciso I, § 8º do art. 24, da Lei nº 11.494, de 20/06/2007, 
de lege lata, portanto, não podendo o Município consulente, com 
base em sua autonomia legislativa, dispor em contrário, por tratar-
se de lei nacional com aplicação à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, enquanto aos Conselheiros integrantes 
do Conselho Municipal de Educação criado com fundamento na 
9.131, de 24/11/1995, e na Lei nº 9.394, de 20/12/1996, poder-
se-á atribuir o pagamento de jetons por presença às sessões, cujos 
valores deverão ser fi xados em lei, que limitará, também, o número 
de sessões a serem realizadas no período, cabendo ser enviada a 
resposta diretamente ao Prefeito Municipal, com vista a obviar-se a 
apontada ilegitimidade de parte. 

SALA DAS SESSÕES DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, em 03 de 
junho de 2009.

Cons. PAOLO MARCONI
Presidente

                         
Cons. Subst.  OYAMA RIBEIRO DE ARAÚJO

Relator

Cons. FERNANDO VITA
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