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OPRI

2££?»Í2E*2S2Í! "*""*•"°""* —••*>*«». "ESOLV6 reconhece,
ÜSSVJ^. * *•"* * Cott<,te E»te™- aas» R "'»« oTcadastro n- OOT003.JPP.».*1 Í2f**> "•*•* combinado com oartigo 92 0.La n- 6677« EsMbilSdeCE3.lendo emvista oconstante noProcesso den'.TCmwk. °'"w». tsianwoaoe

ATO N" 54? /99, DE 25 DE MARÇO DE 1999.
^™™1°° ™*™»-DECONTAS DO ESTADO. „o usode s»as atribuições legais e
CONSroERANDO a ncessio.de de disciplinar o procedimento de restauração dos autos
smistrados no tncendio que lavrou no prédio Cons. JOAQUIM BATISTA NEVES, resultando na
CoS°EK^S?SOS ™.mmi^âo «* J»1*-*»- e«*ora ^«tadopublicação do veredito;
hilw 7^ ' •" ?'SC'P:°,' n°™""Va """'P'"" "°«<»"»«» i«™o »ão contempla ashipóteses de forçamaior/caso fonuito. constituindo-se a falta de ordenamento em obiulo
matenala restauração dosautos; •juswi.um

!^SERA^!ÍK,VSiEgréfÍ° P'enárÍO-Cm ^ dc " * •»»» estabeleceu diretrizespara nortear os «abamos das Corrussòes deRestauração, criadas por intermédio do ATO n° 02/99
de19dejaneiro de 1999 (DOE de20/01/99); '

ÍtanSSÍÍ^ F* Si ^ í n°VaS íliStniSÕeS aCerca d° P™*»™*» aser observado noâmbito da Casa, relativamente arestauração, inclusive quanto ainiciativa do impulso resultaram
aprovadas naSessão hoje realizada; ^ ' resu,iaram

RESOLVE
baixar as seguintesnormas:

Capítulo I - Dos Processos deAposentadoria, Transferência paraReserva, Reforma, Pensão e
dosRecursos a eks pertinentese do Processo de Admissão de Pessoal.

An. r - A Comissão, verificado o desaparecimenlo dos autos, relacionará os processos
encaminhados aoTribunal, pendentes deapreciação nadata dosinistro e que não foram localizados
nos órgãos de origem, especificando sua natureza, cabendo ao Presidente publicar edital para
conhecimento dos interessados.

§ Io. Deverão ointeressado, os órgãos eentidades da Administração, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias contados doedital, solicitar a correção dedados constantes dalista dos processos sinistrados,
inclusive quando verificada omissão ouqualquer outro lapso.
§ 2". Asolicitação deverá ser dirigida àComissão, Instruída com documentos comprobatórios dos
fatosque se pretendecorrigirou esclarecer.
Art. T - Transcorrido o prazo fixado noedital sem pronunciamento da parte interessada, a
Comissão providenciará, deimediato, a recuperação dedados existentes emórgãos e entidades da
administração pública,em poderdo interessadoou de terceiros.
Parágrafo único - Oimpulso oficial dar-se-á mediante solicitação ao órgão ou entidade de origem
doservidor afim dequeproceda, dentro doprazo máximo de30(trinta) dias, a remessa aoTribunal
das peças que dispuser, obedecido odisposto noart. 65daResolução Regimental n"012/93.
Art. 3o - Em setratando deautos derecurso, caberá à parte interessada, independentemente de
qualquer provocação doTribunal, promover-lhe a restauração, em expediente dirigido àComissão
oferecendo:

I - cópiadosrequerimentos dirigidos aoTribunal;
II- certidões oucópias dos atos edocumentos que estiverem emseu poder;
Dl- quaisquer outras informações quefacilitem arestauração.
Art. 4"- Caberá aos Órgãos e eniidades daadministração encaminhar imediatamente aoTribunal,
por intermédio da Comissão, cópia autêntica dos atos de admissão de pessoal ainda não apreciados!
excetuando-se osdedesignação ounomeação para cargos efunções deconfiança.

Capítulo II - Da Prestação de Contas de Secretários de Estado e Procuradores Geral do
Estado edaJustiça, dosOrdenadores deDespesas daAdministração Direta, dos Gestores das

tSSSSSSáSem Re8kne '^*• •"•— «*•* *—- *
Art. 5° -Verificado pela Comissão que os processos de prestação de contas do responsável pela
ut hzaçao, arrecadação, guarda, gerência ou admimstração de dinheiros, bens evalores públicos ou
pelos quais o Estado responda e'que se encontravam em curso no Tribunal até adata do sinistro
aguardando julgamento, nao foram localizados nos órgãos de origem, presumindo-se destruídos no
sinistro,proceder-se-á a restauração dos autos mediante-
I- notificação do órgão ou entidade da Administração para diligenciar aremessa àCasa, no prazo
artilosT^R mmÍEÍ5SK5S 3•*"*"**> dos autos. observado odisposto nosartigos 17,18.1920e34,daResolução Regimental n"12/93-
D- notificação do responsável pela prestação de contas, sempre que possível, afim de que ofereça
os documentos que dispuser e/ou forneça informações que facilitem arestauração-
m- levantamento pela CCE competente ou da comissão especial designada (art. 34, parágrafo
único da Resolução Regimental n» 12/93), em articulação com os demais órgãos técnicos da Sa
acerca do andamento do processo à época do incêndio, cabendo-lhe exibir as cópias dos'
pronunciamentos exarados e/oupapeis de trabalho disponíveis.
Capítulo III - Da Prestação de Contas dos AAninistn.dorw de Recursos Atribuídos i
Municípios e a Organizaçõesn=~°

Art. 6° - AAdministração, por intermédio doórgão ou entidade que repassou recursos, deverá
encaminhar à Comissão, noprazo de30(trinta) dias. relação das prestações decontas formalizadas
pelos Municípios e Organizações não Governamentais remetidas ao Tribunal e sobre as quais
inexístenotíciade julgamento.
Art. T - Constatado pela Comissão que a prestação decontas foi sinistrada, proceder-se-á a sua
restauração, observadas noqueforcompatível as regrastraçadas noart. 5°,e mais:
I- pesquisa pela CCE competente nos registros contábeis eextracontábeis dos órgãos e entidades
repassadores dosfundos quanto à itripulação deresponsabilidade;
D- solicitação pela CCE, junto aoMunicípio ou entidades não governamentais, para fins deexame,
dos comprovantes (cópias) das despesas realizadas à conta dos recursos repassados, inclusive dos
extratosbancáriosda contaondeforammovimentados estesrecursos;
Capítulo IV- Dos Contratos, Convênios, Acordos, Ajustes e Instrumentos Congêneres e
Procedimentos Licitatórios

incêndio, podendo para tanto 1™™""™'°* «ciudcros em curso no Tribunal na data do

l'^t£S£SttíE5ttS2i -*»*-.«i—osexterno irregulandades que enscíam m!|TS'e°l,am s,do C°"M«<'« Pelos controles interno c
julgamento; q J"™ mm^m P*™ c"™ •***>* • ainda pendentes de

D-solicitar, por intermédio da competente CCE. aos órgãos eemidaóV, rt. • 1. • t , •
peças necessárias àrecuperação dos^rocessos referidos neste a^ '"""""""''̂ "*>" *"
Capítulo V- DosAdiantamentos

AftS- -AAdministração deverá encaminhar àComissão, no prazo de 30 (trinta) dias relação da,

L~.ÜT5n üí comPe,E"K —"W*™ ««abeis cde controle dos órgãos eentidades pelaconcessão do adiantamento quanto aimputação de responsabilidade entidades pela
LSTf°£"JCCE' Ím"° a° raP°°*e|. P- ü"«e exame/dos comprovantes das despesas

Capítulo VI - Das Denúncias, Consultas eReclamações.

Artjr- Aplica-se àrestauração dos processos de Denúncia. Consultas eReclamações odisposto

Capítulo VII- DasDisposições Finais

Art. 12 : P«ra fins do presente ato. considera-se em tramitação todo oprocesso cuio exame não
tivesse „do ultimado, com apublicação da decisão respectiva! órgão oficial
An. 13 -Recebidas pela Comissão as informações necessárias ao início da restauração preceder-se
ou"SuPoT30' "~enC*mh'h™"'° *»—'•—* O- P^eioSator
M^!°T"; E"S-"nd.0 "" P"**"0 ' " res'aunrfo *«*-*" «erca do Relator ou TurmaJugadora, àquele serão dmgidos os autos, preservando-s. sempre que possível anuloen^o
« —S^TÍ* Rel*,0r " Tl™ ,U'íadora-se* ««" —*«« «o Relator
s5Sí2LV** etom" *raüi2içí0 * di"8ê"cias - f°™ d°m «• i <°
Art 15 - Terminada ainstrução, com arecomposição das infonnações disponíveis serão ao am™
roSotúT^rà aud,êKia *"«-** <d° m^°£*?*:zz
LÜÜS hipÓtt" d° !"ênci° do rateressa'1° <" comparecerão omesmo para manifestar sua

ReTit 2SS ^° ttn°° °°S —B que' assinado P"1* °"=s. será homologado peloRelator em decisão mooocrãOc. ou pela Turma Julgadora, conforme ocaso- ^
§2 Existindo dissídio quanto a restauração, ainda que em parte, serão os autos submetidos à
apreciação doórgão competente para decisão; suometidos a
§ 3o.Desta decisão caberá recurso.
Art. 16- Julgada arestauração, seguirá oprocesso osseus termos

S^JZZSZgZZl!"*'inKrao d° ™- •»•—* -re^
£*l~2t£!£ELaT-" nonMS • |,*ta de resu'mçi">"" •*»——
Art. 19 - Apliçam-se açste precedimento de resuuração, naquilo que não for incomoatível asdisposições*, Capítukytf, do Titulo VI, do Regimento Interno "-compatível, as
Art. 20 <JiAto ennafem vigor na data de sua publicação.

DE MARÇO DE 1999

BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, no uso desuas atribuições, RESOLVE nomear
.ETO, para exercer oCargo-em Comissão deAssessor deGabinete deConsetherro. símbolo

Preseou»; Pres»toe: Conselheire FAUSTTNO DIAS UMA. Cnselneim, ADHEMAR BENT0 BENTO GOMES,
RENAN BALEEmo. FILEMON MATOS. FRANÇA TEDÍEIRA. EUEL MARTINS cIVONETE DI0NÍZ.0 DE
LIMA. Representante do Ministério Público: Dr. ALBERTO JOSÉ GOMES, Representante da Pnxxnsdoria
fcpeciafaada; Dm LÜCIENE ROSA CRODA.- Secretário Geral; Dr CARLOS MAGNO REHEM DANTAS-
Aprova*, da ata da sessão anterior, EXPEDIENTE - CORRESPONDÍNCIAS - Convite do Excelendssimo
Senho, Governado, do Esudo da Bahia. Domo, César Borges ed. Senl»r l^u, da Qcade do Sívato Do»or
Anttao hnhassah,, par, , solenidade dc ümginaçao Ék«itttwkWM,tt||a|t
•-»* da Ckkd. do Salvador, às I»» horas do dia viae eame rje março oe ,W,CorMK d„ Excelennsúno
Serdxi, Governador d.E«ado da Bahia. Douto, César Borges edo S»ta Ihefein, da Qd^do Sahudo, Dou»,
Antônio unbassabv. paraoTe Deu* que será oficiado por mExcelencij Revererahssin» Areebispo cê São S^vador
Dom Geraldo MajeOa Agoelo - Prima, do Bmsil, na Basílica dc Nossa Senbon, da Conceição da Praia, em
comemomção aos 450 anos dc íundação da Cidade do Sdvador, às 10;00 l«»as do dia vime enove de m^ de 199»
Convi» do Gmremo do Estado da Bdua. d. Prefeibu. da Cidade do Salvar, da Associação Comen^ da Bahia cda
Cas, da Moeda do Ba* par. olançamento da Medalha Comemorabv, dos 450 «nos de fundação da Qdle do
Salvador, às 16:30 homs do * vime eseis de março de 1999, no Palack, Ncte da Asscciaç* Conancud da Bahia -o
Exmo. Sr. 0»sIVsideme solicitou ao Exmo. Sr Cons. Renan Meen,, o.bséouio de n»pre*a» oTribunal de

Especial con«mor.hv. da passagem dos 450 «ais d,Fundação da Cid«le do Satvador. areto-se às 16 00 noras do
dia 25 de março de 1999. no Palácio Deputado Luís Eduardo Maglul^, Cc^« do B^ do Eshak, da Bahu, pam ,
inauguração das «nras msolaçoes d.Pólo de Informação cTecotogia, anali^^às 10:30 toras do dia 24den«»de ^IIBteuM,^.^»,^,,,,,,^^ fc taMM
comumea, ao Plenário oadiamenu,, Mapmxhna sessão, do exame da iiisouçao i»,o»am, elabomd, pela r^dência.
T.TT^TT !" *S°V"d° " "*" "^ Inl,U,,al "l>*»»=«e àrestauração dos preces™

Srs. Consel' üros na última sessão, considerando que oExmo. Sr. Cons Eliel


