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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

AO EGRÉGIO PLENÁRIO: 

CONSIDERANDO que o art. da Complementar N° de 28 de junho 
institui o Fundo de Modernização do Tribunal de do Estado da 

Bahia - I-UNl t", 

CONSIDERANDO que o Regimento Interno do Tribunal de Contas disporá 
a e funcionamento do Fundo. conforme § do art. da 

Complementar N° 27í2006: 

SUBMETO 

à deliberação dos meus Pares o anexo Projeto de Resolução. 

c 
o Regimento Interno deste Tribunal para 
o funcionamento do Fundo de Modernização do Tribunal de 
da Bahia - FUNTCE. 

31 de OU':hro de 2006{ ( / 

ri. {~~
ANTONIO Hd~~ATO DE CA,STRO NETO 
Conselheiro Pn:sidente 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 




Ce/lll'n (jp Tl ein8mento e Eswdos InlerolsclplinalPs p ara o Controle F<lelllo - CEICE 
Gerê " CI,) de OesenvolVlIl1ento e Apedeiçoamento PlOflsslonal . GEDAP 

RESOLUÇÃO N." ..\ :: :.: l , , 

EMENTA: Altera o Regimento Interno, para 

estabelecer a organização e o funcionamento do 

FUNDO DE MODERNIZAÇAO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DA BAHIA - FUNTCE , e dá 

outras providências . 

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia , reunido em sessão plenária , à 

unanimidade, nos termos do art, 165, § 9° da Carta Federal, combinado com o art. 

93 , inciso 1° da Constituição Estadual, dos arts . 71 a 74 da Lei Federal n° 4 .320, de 

17 de março de 1964, e do art , 23 , § 2° e § 3° da Lei Complementar nO 27, de 28 

de junho de 2006 ; 

R E S O L V E: 

Art. 10 
- O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Bahia fica 

acrescido dos arts . 273 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278, 279 e 280, que passam a vigorar 

com a seguinte redação . 

Art. 273 - O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

FUNTCE será constituído através das fontes de receita a seguir 

I - recursos provenientes de multas e sanções pecuníárias aplicadas pelo Tribunal : 

II - verbas decorrentes de contratos , convênios, acordos ou atos congêneres 

celebrados com entidades públicas ou privadas: 

III - taxas de inscrição em seminários , cursos , simpósios , concursos públicos e 

venda de publicações técnicas e de cópias de editais de licitação realizadas pelo 

Tribunal ; 
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IV - taxas pela emissão de certidões e extração de cópias de processos e demais 

documentos de interesse dos jurisdicionados ou de terceiros ; 

V - doações, rendimentos de aplicações finance iras, alienações de bens 

inservíveis, antieconômicos, irrecuperáveis ou obsoletos; 

VI - doações recebidas de organismos mu ltilaterais de financiamento ou de 

agências de cooperação ; 

VII - dotação orçamentária, créditos consignados no orçamento do Estado e 

outras receitas eventuais . 

Art. 274 - O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

FUNTCE destina-se a atender a despesas do Tribunal de Contas do Estado da Bahia , 

relacionadas com a 

I - ampliação e modernização dos serviços de informática e comunicação 

integrada; 

I1 - reforma e adaptação das instalações do Tribunal de Contas do Estado da 

Bahia; 

111 - qualificação dos servidores das atividades de controle externo e técnico

administrativas do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, especialmente mediante o 

patrocínio de cursos e eventos afins, inclusive de pós-graduação; 

IV - publicação e divulgação de revistas e livros relacionados ás atividades de 

interesse do Tribunal de Contas do Estado da Bahia; 

V - elaboração e execução de programas e projetos especiais nas áreas de 

atuação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia; 

VI - aquisição, modernização, adaptação e manutenção de materiais e 

equipamentos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia; 

VII - realização de concursos públicos para ingresso no Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia ; 

VIII - cooperação em projetos com o objetivo precípuo de desenvolver ações de 

aprimoramento das modernas práticas internacionais de auditoria. 
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Art. 275 - O Conselho Deliberativo, órgão colegiado integrante do Tribunal de 

Contas do Estado da Bahia, que tem por finalidade administrar o Fundo de 

Modernização do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, será composto pelo 

Presidente do Tribunal de Contas, que o presidirá , pelo Diretor Administrativo e 

Financeiro e por três servidores escolhidos pelo Plenário do Tribunal de Contas, 

mediante a indicação do Presidente, nos termos do ar!o 23 da Lei Complementar nO 

27/2006, ao qual compete : 

I - estabelecer diretrizes referentes ao funcionamento do Fundo: 

" - analisar e aprovar procedimentos administrativos contidos em normas, 

manuais e outros instrumentos de gestão, visando à correta utilização dos recursos 

do Fundo: 

111 - receber e analisar propostas de programação orçamentária e execução 

financeira do Fundo, inclusive suas alterações: 

IV - acompanhar e avaliar as atividades do Fundo; 

V - analisar e emitir parecer sobre a adequação da prestação de contas do 

Fundo. 

Art. 276 - O Conselho Deliberativo do Fundo de Modernização do Tribunal de 

Contas do Estado da Bahia - FUNTCE utilizará a estrutura administrativa do 

Tribunal de Contas, objetivando a materialização de suas atividades institucionais, 

contando com as seguintes funções 

I - Supervisão Administrativa : 

11 - Supervisão de Execução Orçamentária-Financeira : 

111 - Supervisão Operacional. 
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§ 1° - Compete à Supervisão Administrativa a organização e acompanhamento 

das atividades de administração geral , zelando pela sistematização e guarda de 

toda a documentação relativa ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia - FUNTCE. 

§ 2° - Compete á Supervisão de Execução Orçamentária-Financeira a gestão 

orçamentária e financeira do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia - FUNTCE, assim como a elaboração das respectivas prestações 

de contas. 

§ 3° - Compete à Supervisão Operacional a orientação e articulação com as 

unidades técnicas e administrativas do Tribunal de Contas envolvidas com a execução 

das atividades dispostas no art. 274 introduzido por esta Resolução, de forma a 

permitir o acompanhamento e avaliação dos resultados das ações empreendidas. 

Art. 277 - Os recursos obtidos pelo Fundo de Modernização do Tnbunal de 

Contas do Estado da Bahia - FUNTCE serão depositados em conta ou subcontas 

especiais , que ficarão vinculadas á conta do Tribunal de Contas do Estado. 

§ 1° - O Fundo terá contabilidade própria, que obedecerá ás normas da legislação 

específica . 

§ 2° - O saldo financeiro apurado no balanço anual deverá ser automaticamente 

transferido ao exercício subseqüente para crédito do próprio Fundo. 

Art. 278 - As receitas serão recolhidas á conta do Fundo, através de 

DOCUMENTO ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DER, de acordo com o código 

específico 

§ 1° - Os valores das taxas de prestação de serviços e demais procedimentos 

necessários para proporcionar o funcionamento do Fundo serão fixados mediante ato 

do Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia . 

§ 2° - Os bens adquiridos com recursos do Fundo serão incorporados ao acervo 

patrimonial do Tribunal de Contas do Estado da Bahia . 
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Art, 279 - A administração financeira do Fundo obedecerá, no que couber, ás 

disposições da Lei Federal nO 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nO 

101 , de 04 de maio de 2000, da legislação pertinente a contratos e licitações, bem 

como ás instruções e normas fixadas pelo Tribunal de Contas sobre a matéria . 

§ 1° - As contas anuais do Fundo serão examinadas pela Auditoria Interna do 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que emitirá parecer sobre a sua adequação. 

§ i - As contas anuais do Fundo constituirão parte integrante da Prestação de 

Contas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 
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~~ 
Conselheiro ANTONI E CASTRO NETO - Presidente 

Conselheiro 

Conselheiro 

Conselheiro ANT ? 

Conselheiro PED 

Conselheira 

Conselheiro 
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SECRETARIO GERAL 


