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Lei Estadual nº 9.433/2005

Repasse + Receita Financeira = Despesa + Saldo

Gestor Município

Repasse + Receita Financeira – Despesa = Saldo
Arts. 180 e 181 Art. 175 Art. 182



  

● Atraso na prestação de contas: aplicação de 
multa ao gestor (Resolução nº 029/2021)

● Ausência de documentação comprobatória: 
imputação de débito ao gestor (Resolução nº 

046/2020)
● Saldo financeiro não devolvido: imputação de 

débito ao Município (Resolução nº 043/2021)

Condutas x Sanções (Aspectos Formais)



  

● Inexecução parcial do objeto: aplicação de multa ao gestor 
(Resolução nº 028/2021)

● Execução financeira superior à física, com funcionalidade: 
imputação proporcional de débito (Resolução nº 040/2021)

● Execução financeira superior à física, sem funcionalidade: 
imputação total de débito (Resolução nº 07/2021)

● Ausência de nexo de causalidade: imputação total de 
débito (Resolução nº 043/2021)

Condutas x Sanções (Aspectos Técnicos)



  

Jurisprudência TCE/BA



  

Art. 17. Na instrução e no julgamento do TCE, 
quando existirem indícios de crimes contra a 

Administração Pública e de 
responsabilidade, dar-se-á conhecimento ao 

MP e ao repassador dos recursos; sendo 
município, também à ALBA, à Prefeitura, à 

Câmara e ao TCM, na forma da Lei Orgânica.

Resolução TCE/BA nº 144/2013



  

Infraestrutura nacional



  

Diagnóstico
Relatório Public Investment Management 

Assessment (PIMA), elaborado pelo FMI (2018).

Em 2015, o estoque de capital público nacional 
era 35% do PIB; 92% nas economias emergentes 

e 86% na América Latina.

Investimento público médio anual de 2% do PIB 
(1995 a 2015); 6,4% nos países emergentes e 

5,5% na América Latina.



  

Obras paralisadas (TCU, 2019)

37,5% das obras com recursos da União estão 
paradas ou inacabadas; investimento previsto de 

R$144 bi, com execução de apenas R$10 bi.

Principais causas: projeto básico deficiente;
insuficiência financeira do corresponsável 

(contrapartida); dificuldade em gerir recursos 
federais.



  

Obras paralisadas (TCE, 2019)

34 iniciadas a partir de 2009, paralisadas há mais de 90 
dias e superiores a R$1,5 mi. R$319 mi em educação, 

habitação, urbanização, mobilidade, etc.

Principais causas: incapacidade financeira da 
contratada; descumprimento de especificações/prazos; 

prestação de contas; suspensão/atraso do repasse; 
contingenciamento.



  

Investimentos (STN, 2020)
ESTADOS

CAPITAIS



  

MUITO OBRIGADO!

Bruno M. da S. Ventim

Coordenador 1a CCE

bventim@tce.ba.gov.br
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