
RESOLUÇÃO TCM nº 1307/2011

Altera  dispositivos  das  Resoluções  TCM 
nºs 1060/05, 1061/05, 1062/05 e 1282/09, 
e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA , no uso 
de suas atribuições e com fundamento nos arts. 31 e 70 da CRFB, art. 91 da CEB, art. 
1º, I, II e XXV, da Lei Complementar nº 6, de 06.12.91, e art. 4º, I, II e IX, da Resolução  
TCM nº 627/02, que aprovou seu Regimento Interno,

R E S O L V E

Art. 1º O art. 4º, §1º, I, alíneas “e” e “k”, da Resolução TCM nº 1060/05, referen-
te às Prefeituras, passam a ter, respectivamente, as seguintes redações:

“e) originais dos processos de pagamento, com identificação das fontes de re-
cursos. Tratando-se de subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, 
deverão ser encaminhadas as folhas de pagamento em duas vias;

k) originais dos processos licitatórios homologados e das dispensas e inexigibili -
dades ratificadas no mês, que devem ser encaminhados com a relação deles, gerada 
pelo SIGA, bem como os originais dos contratos deles decorrentes e a respectiva rela-
ção, também gerada pelo SIGA.”

Art. 2º O art. 4º, §2º, I, alíneas “c” e “h’, da Resolução TCM nº 1060/05, referente 
às Câmaras Municipais, passam a ter, respectivamente, as seguintes redações:

“c) originais dos processos de pagamento; 

h) originais dos processos licitatórios homologados e das dispensas e inexigibili -
dades ratificadas no mês, os quais deverão ser encaminhados com a relação deles, ge-
rada pelo SIGA, bem como os originais dos contratos deles decorrentes e a respectiva 
relação, também gerada pelo SIGA.”

Art. 3º O art. 3º, item 1, alíneas “e” e “l”, da Resolução TCM nº1061/05, referente 
às Autarquias e Fundações de Direito Público da Administração Indireta Municipal, pas-
sam a ter, respectivamente, as seguintes redações:



“e) originais dos processos de pagamento.
l) originais dos processos licitatórios homologados e das dispensas e inexigibili -

dades ratificadas no mês, os quais deverão ser encaminhados com a relação deles, ge-
rada pelo SIGA, bem como os originais dos contratos deles decorrentes e a respectiva 
relação, também gerada pelo SIGA.”

Art. 4º O art. 1º, I, alíneas “c” e “i”, da Resolução TCM nº 1062/05, referente às 
Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas passam a ter, respectivamente, 
as seguintes redações:

“c) originais dos processos licitatórios homologados e das dispensas e inexigibili -
dades ratificadas no mês, os quais deverão ser encaminhados com a relação deles, ge-
rada pelo SIGA, bem como os originais dos contratos deles decorrentes e a respectiva 
relação, também gerada pelo SIGA, que deverão estar compostos pelos processos ad-
ministrativos que os motivaram e respectivos contratos, se for o caso, comprovando-se 
a publicidade conferida aos atos;

i) relação dos processos licitatórios deverá ser gerada pelo SIGA.”

Art. 5º O art. 7º, e seu parágrafo único, da Resolução TCM nº 1282/09, passam 
a ter a seguinte redação:

“Art. 7º A partir de janeiro de 2012, as Prefeituras, Câmaras Municipais, Autar-
quias e Fundações de Direito Público, bem como as Sociedades de Economia Mista e 
as Empresas Públicas continuarão obrigadas a remeter a este Tribunal os dados da 
gestão municipal requeridos pelo Sistema Integrado de Auditoria e Gestão – SIGA, e 
toda a documentação exigida pelas Resoluções TCM nºs 1060, 1061, 1062, todas de 
2005.

Parágrafo único. A remessa dos dados a que se refere o caput desta artigo obe-
decerá às especificações definidas pelo sistema SIGA, observando os seguintes pra-
zos:

I – nos municípios com população até 50.000 (cinquenta mil) habitantes, até o  
dia 30 do mês subsequente àquele a que se refere;

II - nos municípios com população entre 50.001 (cinquenta mil e um) e 100.000 
(cem mil) habitantes, até o dia 20 d mês subsequente ao que se refere;

III - nos municípios com população a partir de 100.001 (cem mil e um) habitan-
tes, até o dia 10 do mês subsequente àquele a que se refere.” 



Art.  6º Fica facultado aos jurisdicionados promover a remessa de dados pelo 
SIGA concomitantemente aos fatos que os geraram. 

Art. 7º Findo os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III, do parágrafo único do 
art. 7º da Resolução nº 1282/09, cuja redação foi alterada pelo art. 5º desta norma, o  
SIGA não mais aceitará os dados, ocorrendo o 'fechamento' do sistema, fato que acar-
retará o bloqueio automático da inclusão dos dados relativos ao mês que teve a com-
petência fechada.

Art.  8º O  Tribunal  providenciará  a  republicação  das  Resoluções  TCM  nºs 
1060/05, 1061/05, 1062/05 e 1282/09, com as alterações instituídas por essa norma.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em  28 
de dezembro de 2011.
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