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RESOLUÇÃO N° 201 DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 

Modifica a Resolução nO 005, de 11 de fevereiro de 2014 
e a Resolução nO 008, de 11 de fevereiro de 2014. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, reunido em Sessão Plenária, 
no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares, e tendo em vista 
o disposto nos artigos 253 e seguintes do seu Regimento Interno, 

RESOLVE: 

Art . 1° - A alínea "b" do inciso II do art. 8° da Resolução n.o 005, de 11 de fevereiro 
de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

b) Tenha mantido com o jurisdicionado relação de trabalho como 
superior hierárquico ou subordinado; vínculo como membro de 
conselho, consultor ou colaborador ou, ainda, como advogado 
ou perito nos 2(dois) últimos anos. 

Art. 2° - O caput do art. 15 da Resolução n.o 005, de 11 de fevereiro de 2014, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

Art. 15. Concluído o processo ético, a Comissão, em relatório 
fundamentado, poderá atribuir a prática de ato ou conduta que 
impliquem em violação das normas constantes deste Código, 
hipótese em que recomendará a aplicação de uma das 
penalidades previstas no art. 18, sem prejuízo daquelas 
previstas em legislação infraconstitucional. 

Art. 3° - O inciso X do art. 9° da Resolução n.o 008, de 11 de fevereiro de 2014, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

x - prestar serviços, com ou sem remuneração, em horário 
incompatível com a jornada de trabalho, excetuando-se a 
participação como instrutor, palestrante ou debatedor em 
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cursos, congressos, seminários e outros eventos similares, de 
interesse da Administração, mediante comunicação prévia e 
expressa autorização da Presidência do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia; 

Art. 4° - Esta Resolução entrará em vigência na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

o da Bahia, em 23 de outubro de 2014 , 

/ 
Vice-Presidente no exercício da Presidência 

o eto - Corregedor 
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