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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N' 38 DE 09·DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME 
DISPOSTO NO ART 3' DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL 

LEI COMPLEMENTAR N' 38 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013 

Altera dispositivoS da Lei Complementar n.' 005, de 04.12.1991 , da Lei n.' 7.879, de 29.06.2001 
e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembleia Legislativa da Bahia 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art. l' O §2', do art. 21 da Lei Complementar n' 005, de 04 de dezembro de 1991, passa. 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 21 .. 

§1' . 

§2° Os servidores inativos ou os responsáveis com residência incerta ou ignorada serão notifrca
dos por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia." 

Art. 2'0 art. 77 da Lei Complementar n.' 005, de 04 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a 
seguinte redação, acrescentando-se os §§ 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, com as seguintes redações: 

~Ar1 . 77 . Fica instituído o Dia rio Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
como meio oficial e único veículo para publicação, divulgação e comunicação dos atos processu
ais e administrativos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. bem como do Centro de Estudos 
p Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria ." 

§1° O Diário Oficial Eletrônico de que trata esta Lei. Complementar substitui a versão impressa 
e sera veiculado, sem custos , no sllio do Tribunal de Contas do Estado da Beria, no endereço 

~' , da rede mundial de computadores . 

§2° Para todos os efeitos legais, a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer 
outro meio de publicação oficial. 

§3° A publicação atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurldica e intero
perabilidade da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasileira. 

§40 Excepcionalmente, na hipótese de problemas técnicos que impossibilitem a edição ou publi
cação do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, os atos processuais 
e administrativos de canllter urgente poderão ser publicados por meio impresso no Diário Oficial 
do Estado da Bahia . 

§5° Ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia são reservados os direitos autorais e de publica
ção do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal, ficando autorizada sua impressão, vedada, todavia, 
a comercializaçãd. 

§6° O Regimento Interno regulamentara o funcionamento do Diário Ofrcial Eletrônico do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia. 

Art . 3° Esta Lei Complementar deverá ter ampla divulgação, devendo ser publicada no Diário 
Oficial do Estado d~ Bahia durante 30 (trinta) dias. 

Art . 4° Ficam criados 81 (oitenta e um) cargos de Analista de C.ontrole Externo, da carreira de 
mesma denominação, cujas atribuições são as constantes do inciso 11 do § 3° do art. 5° da Lei 
n' 7.879, de 29 de junho de 2001 , com a redaçao dada pelo art. 4' da Lei Complementar n' 27, 
de 28 de junho de 2006. 

Parágrafo único. Quando exceder o quantitativo de 50 (cinqüenta), o provimento dos cargos ora 
criados ocorrerá na medida em que se vagarem os cargos de Auditor. 

Art. 5' O quantitativo de cargos previsto no Anexo I da Lei n.' 7.879, de 29 de junho de 2001. 
passa a ser o constante do Anexo Único desta Lei. 

Art . 6° Esta Lei entrara em vigor na dala de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
com ela incompalíveis. 

PALÃCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 09 de dezembro de 2013. 

JAQUES WAGNER 
Governador 

Rui Costa 
Secretãrio da Casa Civil 

Edelvino da Silva Góes Filho 
Secretário da Administração em exercicio 

Manoet Wório da Silva Filho 
Secretário da Fazenda 

ATO N' 006, DE 20 DE JANEIRO DE 2014 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DABAHIA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, e tendo em vista o que consta nos autos do processo nO TCEl00013412014, 
RESOLVE aposentar o Exm'. Sr. Conselheiro FILEMON NETO MATOS, cadastro n' 999.993 , 
nos termos do artigo 6° da Emenda Constitucional nO 41, de 19.12.2003, fixando os proventos 
mensais e integrais no valor correspondente ao subsidio de Conselheiro deste Tribunal de Con
tas. ficando garantido o direito de ter seus proventos revistos na mesma proporção e na mesma 
dala, sempre que se modificar o subsidio dos Conselheiros em atividade. 

CONS. INALDO ARAÚJO 
Presidente 

ATO N ' . 007, DE 20 DE JANEIRO DE 2014 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribui
çOes legais e regimentais , 

CONSIDERANDO as diretrizes aprovadas pelo Tribunal de Contas no Estado da Bahia (TCE
BA), por meio da Resolução n' 137, de 10 de dezembro de 2013; 

CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de redução do elevado saldo de processos de con" 
tas de ordenadores de despesas e de administradores da administração indireta, bem como de 
recursos estaduais atribuldos a municlpios e a organizações não governamentais; 

CONSIDERANDO a atipicidade temporal do l' semestre deste ano relacionada principalmente a 
realização da Copa do Mundo de 2014, na qual Salvador é uma das cidades-sede: 

CONSIDERANDO o volume de investimentos, programados pelo Estado da Bahia, a serem exe
cutados no transcurso do 1° semestre de 2014; . 

CONSIDERANDO que , a partir de levantamento realizado pela Presidência deste TCE, os diri
gentes de todas as unidades de Nível 2 indicaram os servidores que, por imperiosa necessidade 
de serviço, objetivando o alcance das referidas diretrizes, deverão retornar, antecipadamente. 
em 22 de janeiro deste ano, das férias inicialmente previstas para gozo no perlodo de 02 a 31 
desse mesmo mês: 

CONSIDERANDO o teor do requerimento formulado pelo Sindicato dos Servidores dos Tribunais 
de Contas do Estado e dos Municlpios (SINDICONTAS). composto por 267 assinaturas de ser
vidores, quant.o á conversão de 10 dias do gozo de férias regulamentares em abono pecuniário, 
em função da programação para o exercido; 

CONSIDERANDO a necessictade de reformulação de atividades dos setores operacionais e ad" 
ministrativos deste Tribunal; . 

CONSIDERANDO que a pura e sirllples interrupção das férias não será medida que alcançará 
os resultados pretendidos; 

CONSIDERANDO que, de acordo com as informações prestadas pela Gerência de Recursos 
Humanos (GRH) e pela Diretoria Administrativa e Financeira (DIRAF). o TCE/BA, para a relaçao 
de servidores indicados, dispõe de saldo financeiro suficiente para custear a despesa com o 
correspondente abono de férias; 

RESOLVE: 

Art . l ' - Revogar o Ato n' 215, de 11 de dezembro de 2013. 

Art . 2° - Determinar ás chefias das unidades de Nlvel2 a procederem à convocação dos servido
res, por essas reputados essenciais e indicados nos expedientes encaminhados à Presid~ncia, 
para retornarem ao serviço em 22 de janeiro de 2014. 

INALDO DA PAIXÃO SANTOS ARAÚJO 
Conselheiro Presidente 
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