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Resolução nO 053/2005 

Altera e consolida as Resoluções n~ 01/1979, 

01/1985,133/1997 e os Atos n~ 202/1985, 

290/1985 e 267/1995, que dispõem sobre a 

"Medalha do Mérito Ruy Barbosa". 

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
competências, 

R E S O L V E: 

Art. 1° - A proposlçao, concessão e outorga da "Medalha do 
Mérito Ruy Barbosa", honraria instituída com a finalidade de agraciar 
personalidades, ou instituições, que se tenham distinguido pelos relevantes 
serviços ao desenvolvimento das ações de controle externo a cargo do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, obedecerão às disposições 
constantes nesta Resolução. 

Art. 2° - A "Medalha do Mérito Ruy Barbosa" será concedida pelo 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por ocasião das comemorações de 
seu aniversário de criação, observando-se o quantitativo anual máximo de 
condecorações a ser fixado anualmente. 

Art. 3° - A proposta para concessão da "Medalha do Mérito Ruy 
Barbosa" poderá ser formulada por qualquer Conselheiro, observada a 
antecedência mínima de trinta (30) dias, devendo ser apreciada pelo 
Tribunal Pleno em sessão com este fim, podendo tomar caráter reservado, 
sendo aprovadas as indicações que contarem com o voto favorável da 
maioria absoluta do Plenário. 

§ 1° - Em casos excepcionais, poderá o Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia propor ao Plenário a outorga da "Medalha do 
Mérito Ruy Barbosa" a instituições ou personalidades fora da oportunidade 
em que anualmente comemora seu aniversário de criação. 

§ 2° - A proposição será sempre acompanhada do curriculum 
vitae do indicado. 

Art. 4° - A cerimônia de entrega da honraria será feita, sempre que 
possível, em sessão especial comemorativa do aniversário de criação do 
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Tribunal de Contas do Estado da Bahia, cabendo ao Presidente 
conferi-Ias aos respectivos agraciados. 

Parágrafo único - O agraciado que, por motivo de força maior, 
não puder comparecer à Sessão Especial para a qual seja convocado, 
poderá receber a láurea, excepcionalmente, em sessão ordinária do 
Tribunal Pleno ou no Gabinete do Presidente do Tribunal de Contas. 

Art. 5° - A condecoração ora instituída será suspensa por colar 
de fita de trinta e cinco (35) milímetros de largura, por meio de argolão 
dourado, tendo como acessórios, roseta de plissé com laço dourado, 
barreta com roseta de plissé e laço dourado em estojo tipo comendador e 
será composta de três (3) peças: 

a) 	base dourada com cinqüenta (50) milímetros de diâmetro, 
contendo, no anverso, ramos em relevo; 

b) 	 no anverso, ainda, ao centro, disco de prata com trinta e 
cinco (35) milímetros de diâmetro contendo a efígie de 
Ruy Barbosa e os dizeres "Medalha do Mérito Ruy 
Barbosa"; 

c) 	no anverso, ao centro, disco de metal dourado com trinta 
e cinco (35) milímetros de diâmetro, contendo o brasão do 
Estado da Bahia e os dizeres "Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia". 

Parágrafo único - A medalha será acompanhada de diploma 
com a reprodução da medalha no canto superior direito e marca do Tribunal 
de Contas no canto superior esquerdo, com dizeres alusivos à 
condecoração lavrados em caracteres manuscritos, contendo, ainda, o selo 
comemorativo referente ao aniversário do Tribunal de Contas. 

Art. 6° - Perderá o direito ao uso da condecoração, devendo 
restituí-Ia ao Tribunal de Contas, juntamente com seus complementos, o 
agraciado que, a juízo da maioria absoluta do Plenário, praticar ato 
atentatório à dignidade da honraria. 

Art. 7° - O Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia é o chanceler da condecoração. 

Art. 8° - Será mantido, na Secretaria Geral do Tribunal do c~ntas, 
livro especial destinado ao registro das condecorações concedidas. 
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Art. 9° _ Os casos omissos serão dirimidos pelo Plenário. B A H , A 

Art. 10 - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Cons. URSICINO 

sto de 2005. 

MO E MAC~DO CADIDÉ - Relatora 

O TEIXEIRA BARR~ 
CONFERIDA A DECISÃO: 

Sala :Ltr 25/08/2005 
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