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1. RELATÓRIO 

Tratam os autos de Auditoria realizada pela 4a Coordenadoria de Controle Externo do 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia, com o objetivo de acompanhar a execução das licitações, 

contratos e convênios da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, relativos aos meses de 

janeiro a maio de 2015. 

Às fls. 13/25, a Unidade Técnica apresentou os comentários e observações pertinentes ao 

acompanhamento efetuado, concluindo pela conformidade dos instrumentos com a legislação pertinente, 

exceto quanto à "Transferências indevidas de recursos para a Associação dos Servidores da Assembleia 

Legislativa (ASSALBA), através da subvenções sociais, no valor de R$ 1.454.284,97 (item 5.1.3.1 -

reincidente". 

Após ser devidamente notificado, o Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Dep. Marcelo 

Nilo, apresentou manifestação e documentos às fls. 34/43. 

Concluída a instrução, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para 

fins de análise e emissão de parecer. 



É, em breves linhas, o que cumpre relatar. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 Transferência indevida de recursos públicos è Associação dos Servidores da Assembleia 

Legislativa - ASSALBA, sob a forma de subvenções sociais, para viabilizar o custeio de plano de 

saúde dos servidores da Casa Legislativa. 

Concluído o exame auditorial, a 4a Coordenadoria de Controle Externo (4a CCE) opinou, 

resumidamente, pela conformidade dos instrumentos auditados, exceto quanto a seguinte irregularidade 

(fls. 19/25): 

1) Transferências indevidas de recursos para a Associação dos Servidores da Assembleia 

Legislativa (ASSALBA), através da subvenções sociais, no valor de RS 1.454.284,97 (item 

5.1.3.1 -reincidente. 

No que toca à supracitada irregularidade, a Unidade Técnica desse Tribunal de Contas relatou que, 

entre janeiro a maio de 2015, a Assembleia Legislativa (ALBA) repassou, na modalidade de subvenções 

sociais, R$1.454.284,97 para a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa da Bahia 

(ASSALBA), com o objetivo de subsidiar parcialmente contratação de plano de saúde para servidores e 

deputados daquela Casa Legislativa. 

Segundo a Auditoria, tal prática é irregular e vedada pelo art. 9o, alínea "h", do Decreto Estadual n.° 

9.266/2004, que proíbe expressamente o repasses de recursos públicos, por meio de convênio ou 

instrumento congêneres, para associações de servidores estaduais. 

Em sua defesa, o Presidente da ALBA informou que "se discute no momento se este impedimento 

arguido pelos diligentes técnicos da Corte de Contas realmente atinge no âmbito do Poder Legisiativo, em 

razão de que o mencionado Decreto regulamenta atos a serem praticados exclusivamente por entes do 

poder Executivo e não em outras esferas, como é o nosso caso" (Página sem numeração). 

Mais a frente, o gestor alega que foi constituído uma Comissão Técnica sobre plano de Saúde, 

com o objetivo de "realizar estudo, levantamento de dados e apresentar proposição para implantação de 

novas normas e procedimentos relativos a transferências para viabilizar parte do custeio de plano de 

saúde dos servidores e Deputados". (Página sem numeração). 



Por fim, o indigitado gestor noticia que "a ALBA apresentou ao TCE em 24 de setembro de 2014 o 

Ofício n° 043/2014, tombado sob processo n.° TCE/009706/2014, questionando a este Colendo Tribunal, 

posicionamento definitivo sobre o item aqui narrado, vez que há divergências de entendimento entre o TCE 

e a Assembleia no que tange a esta questão e até a presente data permanecemos no aguardo do parecer 

requerido (...)" (Página sem numeração). 

Pois bem. 

Ab initio, cabe destacar que esta 2a Procuradoria de Contas, ao emitir pareceres nas contas da 

Assembleia Legislativa - exercícios 2008, 2009, 2010 e 20111 -, tem se manifestado reiteradamente pela 

ilegalidade do ato de transferência de recursos públicos da ALBA para a ASSALBA, com objetivo de 

subsidiar parcialmente contratação de plano de saúde para servidores e deputados estaduais daquela 

Casa Legislativa. 

Como já exaustivamente sustentado em outras oportunidades, a realização de despesas pela 

Assembleia Legislativa com o custeio (total ou parcial) de planos de saúde privados para os seus 

servidores pode ser contrastada a partir do princípio da razoabilidade - critério normativo utilizado para 

aferição da legitimidade da despesa pública2 tendo em vista que, além do Sistema Único de Saúde 

(SUS)3, todos os servidores integrantes do funcionalismo público estadual já dispõem do chamado Sistema 

de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais - PLANSERV, parcialmente financiado com 

recursos públicos do orçamento do Estado4. Veja-se, a propósito, o teor de alguns preceitos da Lei 

Estadual n°. 9.528/2005, que regulamenta o referido sistema de assistência suplementar à saúde dos 

servidores estaduais: 

1 Processos de Prestação de Contas da ALBA: TCE/000304/2009, TCE/000179/2010, TCE/000654/2011, 
TC E/000605/2012. 
2 Nos termos do art. 70, caput, da Constituição Federal, o controle externo a cargo dos Tribunais de Contas levará em 
consideração a legalidade, legitimidade e economictdade da despesa pública. 
3 O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), em recente decisão, adotou o entendimento de 
que o Poder Público municipal não pode, em face da existência do Sistema Único de Saúde, disponível a todos os 
cidadãos, utilizar recursos públicos de seu orçamento para custear planos de saúde de categorias de servidores, sob 
pena de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. Conforme o Conselheiro Fernando Vita, 
relator do processo, "a instituição de tal ônus em desfavor do erário ofende, igualmente, não só o principio da 
ISONOMIA, posto que os servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas (da administração direta e 
indireta) podem usufruir tanto de assistência médica própria, como do Sistema Único de Saúde (SUS), ao passo que a 
coletividade possui acesso apenas a este último, mas, também, o princípio da RAZOABILIDADE, posto que se já existe 
um Sistema Único de Saúde à disposição de todos os cidadãos, não é razoável que o Poder Público custeie em grande 
parte (60%) a citada assistência médica em proveito de uma categoria" (Processo TCM N° 04989-12). 
4 O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), em resposta à consulta que lhe fora formulada, frrmou o 
entendimento de que a existência do Sistema Único de Saúde não impede o Poder Público municipal de contratar 
(desde que respeitadas certas condições) plano de saúde em favor de seus servidores, por entender se tratar de 
vantagem pecuniária inerente à política remuneratória da Administração Pública/empregadora. Todavia, em sede de 
obter dictum, a referida Corte de Contas deixou claro que haveria duplicidade de benefício se a Administração Pública 
estadual de Minas Gerais contratasse plano de saúde privado para seus servidores, haja vista a assistência 
suplementar à saúde já prestada aos servidores estaduais pelo IPSEMG. Veja-se excerto do voto condutor do 
Conselheiro Gilberto Diniz: "a criação da mencionada vantagem pecuniária, mediante lei, não configura duplo beneficio. 
A meu juízo, haveria duplo beneficio, por exemplo, se a Administração Pública mineira contratasse outro plano de 
saúde para seus servidores, a par da assistência à saúde já prestada pelo IPSEMG" (Consulta n. 719.033, Tribunal 
Pleno - Sessão do dia 05/09/2007). 



Art. 1o - O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, or-
ganizado por esta Lei, compreende o conjunto de serviços de saúde no âmbito da 
promoção, prevenção, assistência curativa e reabilitação, prestados diretamente 
pelo Estado ou através de instituições credenciadas, na forma que dispuser o Re-
gulamento a ser aprovado por Decreto do Governador do Estado. 

Art. 4o - Poderão ser beneficiários do Sistema de Assistência à Saúde, conforme o 
disposto no art. 1o, § 2°, desta Lei, na condição de titulares: 
I - os servidores públicos civis ativos ou inativos de todos os órgãos da administra-
ção direta, autarquias e fundações dos Poderes do Estado, os servidores militares 
ativos, da reserva remunerada ou reformados; 
[...] 
IV - os agentes políticos, enquanto no exercício de seus cargos e mandatos; [...] 

Art. 10 - O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais 
será custeado pelas seguintes fontes de receitas: 
I - contribuição dos beneficiários; 
[...] 
II - contribuição dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Pú-
blico, da Defensoria Pública, das autarquias e fundações instituídas sob o regime 
jurídico de direito público, em valor estabelecido nas respectivas propostas orça-
mentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual, no percentual de 4% (quatro por 
cento) incidente sobre a base de cálculo definida no inciso II do art. 12 desta Lei; [...] 

Art. 1 3 - 0 Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais -
FUNSERV, instituído pela Lei n° 7.435, de 30 de dezembro de 1998, na forma definida pelo 
art. 71 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e pelo art. 140 da Lei Estadual n° 
2.322, de 11 de abril de 1966, vinculado e gerido pela Secretaria da Administração, tem 
como finalidade prover os recursos necessários à manutenção do Sistema de que trata 
esta Lei. 

Parágrafo único - Constituem recursos do FUNSERV aqueles previstos no art. 10 desta 
Lei. 

Como se percebe, por decisão política do legislador estadual, a assistência à saúde 

suplementar dos servidores públicos do Estado da Bahia é assegurada por um plano de saúde 

classificado na modalidade de autogestão (o PLANSERV), cujo financiamento é feito em grande 

parte com recursos do erário, não se afigurando razoável que a Assembleia Legislativa - ou 

qualquer outro órgão ou entidade estadual - também empregue recursos públicos na contratação 

de planos de saúde fornecidos por empresas privadas que atuem no mercado. 

Em outros termos, se a opção política do Estado da Bahia, em matéria de assistência suplementar 

à saúde de seus servidores, foi por um sistema baseado no modelo de autogestão - que tende a ser mais 

econômico, na medida em que elimina os gastos com a intermediação das empresas de plano de saúde do 

mercado -, não se pode admitir como razoável a realização de despesas por órgãos públicos estaduais 

com o custeio de planos de saúde privados. 



A propósito da utilização do postulado normativo da razoabilidade como instrumento de controle da 

legitimidade da atuação administrativa do Estado, merecem transcrição as pertinentes considerações de 

Lucas Rocha Furtado: 

O princípio da razoabilidade constitui o principal instrumento para o exercício do controle 

da legitimidade da atuação administrativa discricionária. É certo que nem sempre será fácil 

separar o juízo de conveniência e oportunidade do administrador da noção de conduta ra-

zoável. Todavia, se diante do caso concreto o juiz chamado a exercer o devido controle da 

Administração concluir ter sido adotada solução contrária á razoabilidade, não será o ato 

reputado inconveniente ou inoportuno, ele será ilegítimo.5 

Nessa ordem de idéias, percebe-se que a forma utilizada pela Casa Legislativa estadual 

não se coaduna com os parâmetros de juridicidade que conformam o ordenamento jurídico pátrio. 

Isso porque a transferência voluntária de recursos públicos - por ato da Mesa Diretora, convênio 

ou instrumento congênere - objetivando a implementação, por intermédio da associação de servidores, 

de vantagem/benefício em favor dos servidores púbicos do Parlamento estadual, representa um 

mecanismo de fuga a diversas restrições/sujeições inerentes ao regime jurídico administrativo, não 

podendo ser admitido por esta Corte de Contas. 

Com efeito, a Casa Legislativa estadual direcionou recursos públicos para viabilizar a 

concessão, por interposta pessoa (associação de servidores), de benefício (plano de saúde 

privado) em favor dos seus agentes, deixando de observar as exigências constitucionaímente 

previstas para a instituição de vantagens em prol de servidores públicos, a exemplo da prévia 

edição de lei instituidora do benefício que se pretende conceder. 

Neste ponto, insta repisar que, nos termos da legislação estadual vigente, a assistência à 

saúde suplementar dos servidores públicos estaduais é prestada por um sistema de autogestão 

denominado PLANSERV, inexistindo base legal para que a Assembleia Legislativa amplie a 

assistência à saúde concedida aos seus servidores, custeando, em favor destes, a contratação de 

planos de saúde fornecidos por operadoras privadas que atuam no mercado. 

Demais disso, cumpre destacar que a concessão de qualquer vantagem/benefício aos servidores 

públicos depende de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), consoante preconiza o art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal: 

s Curso de direito administrativo. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 894. 

5 



Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 
complementar. 
§ 1° A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação 
de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como 
a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades 
da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
poder público, só poderão ser feitas: 
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista, (grifos nossos) 

Logo, a Assembleia Legislativa não poderia, no intuito de assegurar a assistência à saúde 

suplementar dos seus servidores, valer-se de quaisquer instrumentos para transferir à entidade 

privada (associação de servidores) recursos destinados ao custeio (integral ou parcial) de plano 

de saúde privado para seus funcionários. Seria necessário, além do cumprimento das exigências 

previstas no art. 169, § 1o, da CF, que a concessão da vantagem referida estivesse amparada em 

lei em sentido formal, tal como procedeu a União, que assegurou expressamente aos servidores 

públicos federais, em seu estatuto funcional (art. 230 da Lei Federal n°. 8.112/1990), diversos 

meios de assistência suplementar à saúde, dentre eles a contratação, mediante licitação, de 

operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de 

funcionamento do órgão regulador (art. 230, § 3o, II, da Lei Federal n°. 8.112/1990). 

O Tribunal de Contas de Minas Gerais, ao apreciar a questão, fixou entendimento no sentido de 

que a concessão de benefício de plano de saúde a servidores públicos pressupõe, dentre outras 

condições, a edição de lei instituidora da vantagem, a existência de dotação orçamentária e a autorização 

específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Veja-se, a propósito, a seguinte emenda de precedente 

firmado em sede de consulta: 

Consulta — Câmara Municipal — I. Concessão do benefício de plano de saúde a 
servidores e seus familiares. Possibilidade. Edição de lei de iniciativa do Legislativo 
Municipal. Prévia dotação orçamentária. Autorização específica na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Atendimento aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Respeito 
aos limites de despesa com pessoal previstos no art. 29-A, § 1o, da CR/88. Observância 
aos ditames da Lei n. 8.666/93. Licitação prévia para contratar com empresa privada ou 
realização de credenciamento. II. Concessão de plano de saúde para vereadores e 
familiares. Impossibilidade. Natureza remuneratória do benefício. Remuneração 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Art. 39, § 4o, da CR/88. Vedação de 
acréscimo de qualquer outra vantagem remuneratória. (Consulta n°. 764.324, Relator: 
Conselheiro Eduardo Carone Costa), (grifos nossos) 

Além de contornar a exigência de lei instituidora de vantagem, a transferência de recursos 

públicos - sob o rótulo de subvenções sociais - para que a ASSALBA efetuasse o pagamento de 

plano de saúde privado em benefício dos servidores do Parlamento estadual também ensejou um 
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atalhamento6 da exigência constitucional de prévio procedimento licitatório (art. 37, IX, da 

Constituição Federal). 

De fato, ainda que fosse possível a Assembleia Legislativa empregar recursos públicos na 

contratação de operadoras de planos de saúde para os seus servidores, esta só poderia fazê-lo por meio 

da instauração de procedimento licitatório específico, com o intuito de, a um só tempo, selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração e assegurar a todas as empresas interessadas, em 

igualdade de condições, a possibilidade de contratar com o Poder Público (princípio da licitação). 

Por outro lado, cumpre consignar que o repasse de subvenções sociais à Associação de 

Servidores da Assembleia Legislativa para viabilizar o custeio de plano de saúde em favor de seus 

associados contraria o quanto disposto na Lei Federal n°. 4.320/1964. É que os repasses foram 

realizados em benefício de entidade privada que não presta efetivamente serviços essenciais ao público 

nas áreas médica, educacional ou de assistência social, descumprindo-se, assim, o que estabelece o art. 

12, § 3o c/c art. 16, capute parágrafo único, da Lei Federal n°. 4.320/1964, in verbis: 

Art. 12, § 3o - Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferên-
cias destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distin-
guindo-se como: 

I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de 
caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa; 

II - subvenções econômicas, as que se destinem a emprêsas públicas ou privadas 
de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. 

Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a 
concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais 
de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de 
recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais 
econômica. 
Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base 
em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados 
obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. (Grifo nosso) 

Da leitura dos preceitos normativos transcritos, extrai-se que as subvenções sociais somente 

podem ser repassadas para a cobertura de despesas de custeio de entidades privadas sem fins lucrativos 

que mantenham uma estrutura administrativa voltada à prestação direta de serviços essenciais - de 

assistência social, médica e educacional - à coletividade. Afinal, como leciona o jurista Kiyoshi Harada, 

as subvenções sociais são para cobrir despesas com a execução de serviços 
nas três áreas apontadas [assistência social, saúde e educação]. Sua utilização 
para despesas de capital, como a construção de prédios ou a ampliação das 

6 Segundo Pedro Lenza, o princípio da proibição do atalhamento constitucional "veda qualquer mecanismos a ensejar o 'atalhamento 
da Constituição', vale dizer, qualquer artifício que busque abrandar, suavizar, abreviar, dificultar ou impedir a ampta produção de efeitos 
dos princípios constitucionais [...]" (Direito constitucional esquematizado. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 220). 
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instalações caracteriza desvio de finalidade.7 (grifos nossos) 

Essa exegese, inclusive, é reforçada pelo art. 63 da Lei Estadual n°. 2.322/66®, segundo o 

qual "as subvenções sociais são concedidas nos limites do artigo 9o a instituições que prestem 

serviços com fins educacionais, culturais, de assistência social e médica e que estejam 

devidamente registradas nos órgãos próprios". 

As recentes leis de diretrizes orçamentárias do Estado da Bahia vem dispondo no mesmo sentido, 

conforme se depreende, verbi gratia, da Lei Estadual n°. 13.190/2014, que define as diretrizes 

orçamentárias para o exercício de 2015 e dá outras providências: 

Seção II 

Das Transferências Voluntárias ao Setor Privado 

Art. 53 - Para efeito desta Lei, entendem-se como: 
I - Subvenções Sociais, as transferências correntes às quais não corresponda 
contra prestação direta em bens ou serviços, destinadas a cobrir as despesas de 
custeio de instituições privadas sem fins lucrativos que visem à prestação direta 
de serviços essenciais nas áreas educacional, cultural ou de assistência social e 
médica, de acordo com o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 12 da Lei Federal n° 
4.320/64, e exerçam suas atividades de forma continuada e gratuita; 
Art. 55 - A transferência de recursos a título de subvenções sociais poderá ser 
realizada se atendidos, também, o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Federal n° 
4.320/64, e desde que as instituições especificadas no inciso I do art. 53 desta Lei 
preencham uma das seguintes condições: 
I - sejam de atendimento direto ao público e estejam em conformidade com o 
previsto no art. 63 da Lei Estadual n° 2.322/66; 
II - sejam entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público - OSCIP, nos termos da Lei Federal n° 9.790, de 23 de março de 1999, com termo 

de parceria firmado com o Estado, e que participem da execução de programas constantes 

do Plano Plurianual 2012-2015 {grifos nossos), 

Todavia, o que se verificou no caso concreto em exame foi que os recursos transferidos a título de 

subvenções sociais foram direcionados à entidade privada (associação de servidores) que não atua em 

nenhuma das áreas previstas pela legislação de regência, não prestando serviços essenciais de 

assistência social, médica e/ou educacional à comunidade. Ao revés, a entidade destinatária das 

subvenções sociais, criada com o intuito de defender os interesses de uma classe restrita de servidores 

públicos, limitou-se a empregar as subvenções recebidas no pagamento dos serviços prestados pela 

operadora de plano de saúde contratada, sem prestar - ela própria - qualquer tipo de serviço 

essencial à coletividade. 

A nosso ver, uma associação de servidores públicos que se restringe a gerir contratos 
7 HARADA, Kiyoshi. Subvenções sociais. Disponível em: http://www.haradaadvoaados.com.br/oublicacoes/Artigos/ 
808.pdf. Acesso em: 14 set. 2012. 
8 Diploma normativo que disciplina a administração financeira, patrimonial e de material do Estado. 

http://www.haradaadvoaados.com.br/oublicacoes/Artigos/


firmados com empresas privadas para o fornecimento de planos de saúde aos seus associados 

não pode ser destinatária de subvenções sociais, uma vez que esta técnica de fomento social está 

legalmente vocacionada á manutenção de entidades privadas sem fins lucrativos que prestem 

efetivamente serviços com fins médicos, educacionais e/ou de assistência social ao público, a 

exemplo de creches, escolas comunitárias, abrigo de idosos, dentre outros. 

Nesta linha de intelecção, o Tribunal de Contas do Paraná, em resposta a consulta que lhe fora 

formulada, manifestou-se pela impossibilidade de o Município de Francisco Beltrão transferir recursos, sob 

a forma de subvenções sociais, para a Associação de Funcionários Municipais visando à disponibilização 

de assistência odontológica aos seus servidores. Confira-se, por oportuno, trecho do Acórdão daquela 

Corte que tratou do tema em questão: 

No mérito, cumpre salientar que a dúvida recai sobre a possibilidade de, através 
de autorização legislativa, celebrar um convênio entre o Município e a Associação 
de Funcionários Municipais, visando subsidiar a atividade da clínica odontológica 
através de repasse financeiro na forma de subvenção social, para, em 
cumprimento a sua obrigação legal, disponibilizar a assistência odontológica aos 
seus servidores e respectivos familiares. 
Neste panorama, entendo que a Associação dos Funcionários não presta serviços à 
comunidade, portanto, não pode ser subvencionada com recursos públicos. O 
instituto da Subvenção Social trata de transferências de recursos destinados a cobrir 
despesas de custeio (manutenção) de entidades civis, sem fins lucrativos, reconhecidas de 
utilidade pública por lei municipal, conveniadas com o Município, cuja finalidade é a 
prestação de serviços sociais nas áreas de educação, saúde, cultura e assistência social 
consideradas de interesse público pela Administração Pública. (Acórdão n°. 1800/10 -
Tribunal Pleno, Relator: Conselheiro Nestor Baptista), (grifos nossos) 

Portanto, os arts. 12, § 3o e 16 da Lei n°. 4.320/1964 não podem ser invocados para 

respaldar o repasse de recursos públicos, sob o rótulo de subvenções sociais, à Associação de 

Servidores da Assembleia Legislativa com vistas à disponibilização de plano de saúde privado aos 

funcionários da mencionada Casa Legislativa. O instituto das subvenções sociais, tal como 

delineado na legislação de regência, não se presta a tal finalidade. 

Em síntese, a transferência de recursos públicos à Associação dos Servidores da Assembleia 

Legislativa (ASSALBA), sob a forma de subvenções sociais, para viabilizar a concessão de plano de saúde 

aos agentes públicos do Poder Legislativo estadual o i f i se harmoniza com a ordem jurídica pátria, na 

medida em que: (i) além do Sistema Único de Saúde (SUS), todos os servidores integrantes do 

funcionalismo público estadual já dispõem do chamado Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores 

Públicos Estaduais - PLANSERV, parcialmente financiado com recursos públicos do orçamento do Estado, 

afigurando-se contrária ao postulado da razoabilidade a utilização de recursos públicos pela Assembleia 

Legislativa para o custeio parcial de plano de saúde privado de seus servidores; (ii) ainda que assim não 

se entenda, a concessão de plano de saúde privado aos servidores da Assembleia Legislativa deve 

respeitar as restrições/sujeições inerentes ao regime jurídico administrativo, a exemplo das exigências de 
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lei instituidora do benefício e de realização de prévio procedimento licitatório para a contratação da 

empresa prestadora de serviço de assistência suplementar à saúde, não sendo lícito à indigitada Casa 

Legislativa contornar essas exigências instransponíveis mediante o repasse de recursos públicos à 

associação de seus servidores, como de fato vem sendo feito; e (iii) as subvenções sociais de que trata a 

Lei Federal n. 4.320/1964 somente podem ser repassadas para a manutenção entidades privadas sem fins 

lucrativos que efetivamente prestem serviços essenciais de assistência social, médica e educacional à 

coletividade, não sendo este o caso da Associação de Servidores da Assembleia Legislativa (ASSALBA), 

que utiliza valores transferidos sob este rótulo (subvenções sociais) para simplesmente disponibilizar 

planos privados de saúde aos servidores da Casa Legislativa estadual. 

2.2 Reiterados descumprimentos, pelo gestor da ALBA, das determinações expedidas por essa 

Corte de Contas. Necessidade de instauração de Tomada de Contas pelo TCE/BA para analisar e 

julgar a aplicação dos recursos públicos estaduais da ALBA que foram transferidos à ASSALBA. 

Em que pese o sólido posicionamento defendido pela Unidade Técnica desse TCE e por este 

Ministério Público de Contas - o qual já seria suficiente para convencer todo e qualquer gestor público a 

adotar, de forma prudente, as medidas administrativas para sanar a irregularidade em apreço esse 

Colendo Tribunal de Contas também já se posicionou, em diversas oportunidades, julgando pela 

ilegalidade do ato de transferência de recursos públicos da ALBA para a ASSALBA, com o objetivo de 

subsidiar parcialmente contratação de plano de saúde para servidores e deputados associados daquela 

Casa Legislativa. 

Na oportunidade, cabe rememorar o conteúdo das quatro mais recentes decisões prolatadas por 

essa, Corte de Contas nos processos de prestação de contas da ALBA, que firmaram entendimento pela 

ilegalidade do ato praticado pelo gestor da ALBA de transferir recursos públicos estaduais à ASSALBA, nos 

seguintes termos: 

-Acórdão n.° 285/2012 (TCE/000179/2010 - Exercício 2009), publicado em 07/12/2012, aprovou 

as contas da ALBA, porém ressalvou do juízo aprovativo, dentre outros achados auditoriais, a seguinte 

irregularidade: "repasses feitos à associação de servidores para pagamento de piano de saúde:". 

Decidiram, ainda, os Exmos. Srs. Conselheiros, por maioria de votos, determinar: ub) a elaboração de 

estudos, materializados em um plano de ação que vise suspender, em prazo adequado, o repasse de 

recursos públicos à Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa (ASSALBA), sob qualquer titulo, 

para viabilizar a concessão de plano de saúde privado aos seus servidores; e c) o encaminhamento das 

prestações de contas referentes aos recursos públicos estaduais repassados a titulo de subvenção social 

à Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa (ASSALBA).".. (destaque nosso) 
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• Acórdão n.° 000113/2014 (TCE/000654/2011 - Exercício 2010), publicado em 09/05/2014, 

aprovou, por maioria de votos, com ressalvas as Contas da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, 

em relação "{...) aos repasses feitos à Associação de Servidores para pagamento de plano de saúde (...)" 

e, ainda, "4) por maioria de votos, determinar, (...) 4.2) a apresentação, no prazo de sessenta dias, de 

plano de ação, contendo medidas concretas para, em prazo razoável, possibilitar a suspensão do repasse 

de recursos públicos à Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa (Assalba). sob qualquer titulo, 

para viabilizar a concessão de plano de saúde privado aos seus servidores (...) 4.3) o encaminhamento 

das prestações de contas - ou a instauração de tomada de contas, caso não tenham sido prestadas -

referentes aos recursos públicos estaduais repassados a titulo de subvenção social à Associação dos 

Servidores da Assembleia Legislativa (Assalba):". (destaque nosso) 

-Acórdão n.° 159/2014 (TCE/000605/2012 - Exercício 2011), publicado em 12/06/2014, aprovou 

as contas da Assembleia Legislativa da Bahia,"(...) com ressalvas quanto às falhas apontadas pela 4a 

CCE, que não restaram justificadas: (...) iv) transferências indevidas de recursos para a Associação dos 

Servidores da Assembleia Legislativa (ASSALBA}. por meio da subvenções sociais, no valor de 

R$2.553.344,79 (item 5.4.3.1); (...) d) emissão de determinações aos atuais Gestores da ALBA, para 

que: (...) d.2) encaminhem, no prazo de 30 dias, as prestações de contas -ou a instauração de tomada 

de contas, caso não tenham sido prestadas - referentes aos recursos públicos estaduais repassados a 

título de subvenção social à Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa (ASSALBA). em ordem 

a possibilitar o exercício da competência constitucionalmente prevista no art. 91, Xi, da Carta Magna 

Estadual, sob pena de aplicação de multa sancionatória na hipótese de descumprímento da determinação 

expedida;", (destaque nosso) 

-Acórdão n.° 066/2015 (TCE/000304/2009 - Exercício 2008), publicado em 13/04/2015, aprovou 

as contas da Assembleia Legislativa da Bahia, com ressalvas e recomendações, bem como u2) 

determinar à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, no prazo de 60 (sessenta dias), que 

encaminhe, a este TCE: (...) as prestações de contas referentes aos recursos públicos estaduais 

repassados, a titulo de subvenção social, para a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa -

ASSALBA. para custeio do plano de saúde dos seus servidores: (...) 6) aplicara multa máxima prevista 

no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual n°. 005/1999, ao Presidente da Assembleia Legislativa, 

Sr. José Marcelo do Nascimento Nilo, pelo cometimento de infrações com grave violação à norma legal, a 

saber: indevida concessão das subvenções sociais a entidades privadas, tendo como objeto despesas de 

capital, em desacordo com o art. 12, §3°, da Lei Federal n°. 4.320/1964;". (destaque nosso) 

Como se vê, esse Tribunal de Contas, ao prolatar os Acórdãos ns.° 285/2012, 000113/2014, 

159/2014 e 066/2015, expediu determinações claras e objetivas ao gestor da ALBA para que fossem 

adotadas medidas para suspender o repasse para a ASSALBA, por serem irregulares; bem como 
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enviassem, no prazo estipulado na decisão, as Prestações de Contas dos respetivos convênios - ou a 

instauração de tomada de contas, caso não tenham sido prestadas, com o posterior encaminhamento do 

processo - a essa Corte de Contas. 

Ao realizar consulta ao Sistema PROINFO desse TCE, este Parquet de Contas não localizou 

processos, nos quais estejam arrolados como partes envolvidas a "Associação dos Servidores da 

Assembleia Legislativa" ou ainda em nome da sigla "ASSALBA". Associado a isso, o relatório auditorial não 

noticia qualquer tipo de procedimento adotado pela ALBA para prestar contas - ou realizar tomada de 

contas - dos recursos públicos transferidos para a ASSALBA. De outro giro, o gestor da ALBA não informa, 

na sua manifestação (Ofício n° 68/2015, protocolado em 03/12/2015 - sem numeração de folha), se as 

prestações de contas dos convênios foram encaminhadas para essa Corte de Contas ou se foram 

instauradas as respectivas Tomadas de Contas no âmbito daquela Casa Legislativa. 

Ora, diante desse cenário e das evidências apresentadas, tudo levar a entender que o gestor da 

ALBA descumpre as decisões desse Tribunal de Contas de forma voluntariosa, mesmo quando essas são 

acompanhadas de ressalvas, determinações e multa sancionatória no valor máximo permitido pela Lei 

Complementar Estadual n.° 005/1991. Tal desobediência fica ainda mais patente quando o gestor noticia 

que, em vez de cumprir de imediato as determinações do TCE, optou por instituir, por meio do Ato n° 

43.496/2014, uma Comissão Técnica sobre Plano de Saúde para "realizar estudo, levantamento de dados 

e apresentar proposição para implantação de novas normas e procedimentos relativos a transferências 

para viabilizar parte do custeio de plano de saúde dos servidores e Deputados". 

Como se vê, o gestor da ALBA , de forma omissiva e comissiva, descumpre as decisões dessa 

Corte de Contas. Isso fica claro, pois, em vez de suspender as transferências de recursos públicos para a 

ASSALBA, o gestor optou por instituir (ato comissivo) uma Comissão que não tem, ressalte-se, a 

pretensão de sanar a irregularidade apontada, mas sim de apresentar proposição com vistas a contornar 

o comando normativo e impositivo proferido nas decisões dessa Corte de Contas, ou seja, um evidente ato 

comissivo que tem por objetivo esvaziar por completo o efeito mandamental das decisões proferidas por 

esse Tribunal e, consequentemente, desacatar os poderes constitucionais que lhe foram conferidos. 

De outro giro, ao não adotar medidas administrativas para promover o encaminhamento das 

prestações de contas dos convênios - ou instaurar as respectivas tomada de contas, caso não tenham 

sido prestadas, com o posterior encaminhamento do processo - a essa Corte de Contas, o gestor da 

ALBA adota um comportamento omissivo que. certamente, embaraça e obstrui o exercício das 

competências constitucionais desse Tribunal de Contas, previsto no art. 91 da Constituição do Estado da 

Bahia. 
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Ora, perante esse inusitado e lastimável comportamento de desobediência do gestor da ALBA para • 

com os atos decisórios dessa Corte de Contas, impõe-se, então, no processo em apreço, que esse 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia promova novas medidas para efetivar o exercício dos poderes 

constitucionalmente conferidos. 

Em face do exposto - não podendo esperar indefinidamente que o gestor da ALBA cumpra, quando 

achar pertinente, as determinações já expedidas (e há muito tempo vencidas) por essa Corte de Contas - , 

impende que o Plenário desse Tribunal, no bojo do presente processo de Auditoria, determine a 

instauração do processo de Tomada de Contas Extraordinária para salvaguardar o exercício do Controle 

Externo, no que toca ao poder-dever de analisar e julgar a aplicação dos recursos públicos estaduais da 

ALBA que foram transferidos para a ASSALBA, por meio de convênio ou instrumento congênere (na forma 

verbal ou escrita), sob o motivo de subsidiar parcialmente contratação de plano de saúde para servidores e 

deputados daquela Casa Legislativa. 

Como é cediço, os incisos II e III do art. 91 da Constituição Estadual da Bahia estabelecem que 

compete ao Tribunal de Contas do Estado promover tomadas de contas, quando as respectivas 

prestações de contas não forem apresentadas dentro do prazo legal pelo administrador e demais 

responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos estaduais. 

Constituição do Estado da Bahia: 
Art. 91 - Os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, dotados de 
autonomia administrativa e de independência funcional, são órgãos de auxílio do 
controle externo a cargo, respectivamente, da Assembléia Legislativa e das 
Câmaras Municipais, competindo-lhes: 

II - julgar, no prazo de trezentos e sessenta e cinco dias, a partir do término do 
exercício a que se refere, as contas dos administradores e demais responsáveis 
por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, inclusive 
das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, bem como as contas daqueles que derem causa à perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário; 

III - promover tomada de contas, quando não prestadas no prazo legal; 

Como leciona Jacoby Fernandes9, tal regra, deriva, sobretudo, do princípio da proteção ao 

erário, que tem o Tribunal de Contas como um dos seus principais destinatários, dentro da arquitetura 

Republicada desenhada na Constituição Federal de 1988 e, reproduzido por simetria, na Constituição do 

Estado da Bahia de 1989. 

Nesse sentido, em obediência às normas constitucionais, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas 

(Lei Complementar Estadual n.° 005/1991) fixa, em diversas passagens, a base infralegal que fundamenta 

FERNANDES, Jacoby. Tomada de Contes Especial - processo e procedimento nos Tribunais de Contas e na 
Administração Pública, 2a edição. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, pág. 72. 



o instituto da Tomada de Contas sob responsabilidade do órgão da administração direta e indireta (arts. 11, 

§3°, e 20), bem as normas de competência para essa Corte de Contas instaurar e julgar o processo de 

Tomada de Contas de sua iniciativa e competência (arts. 1°, III, 15 e 16, IV). Na oportunidade, transcreve-

se os arts. 1o, III, e 11, §3°, 15 e 16, IV, da Lei Complementar Estadual n.° 005/1991: 

Lei Complementar Estadual n.° 005/1991: 

Art. 1o - Ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, órgão autônomo e 
independente, incumbido de auxiliar o controle externo a cargo da Assembléia 
Legislativa, compete, na forma estabelecida na Constituição do Estado: 

lil - promover a tomada de contas, quando não prestadas no prazo legal; 

Art. 11 - As contas dos responsáveis por dinheiro, valores, materiais e outros bens 
pertencentes ao Estado ou pelos quais este responda, são objeto de 
comprovação, prestação ou tomada de contas. 

§ 3o- Na hipótese de não-apresentação da prestação de contas, proceder-se-á à 
respectiva tomada, aplicando-se multa aos responsáveis, na forma do art. 35, no 
caso de omissão ou recusa. 

Art. 15 - Na falta de apresentação de comprovação ou prestação de contas, no 
prazo de lei, o Tribunal de Contas procederá, de ofício, à tomada ou levantamento 
das contas devidas, sem prejuízo das providências de controle interno. 

Art. 16 - As comprovações, prestações ou tomadas de contas far-se-ão: 

IV - nos demais casos previstos em lei ou regulamento. 

Nesse caminhar, ao percorrer o Regimento Interno do TCE/BA, depreende-se que os arts. 127 c/c 

128 do Regimento Interno do TCE/BA estabelecem que a Tomada de Contas, prevista nos arts. 11, §3°, e 

20 da Lei Complementar n.° 005/1991, cabe ser instaurada, inicialmente, peio órgão competente da 

Administração Direta ou Indireta para apuração de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do 

débito ou dano, quando não forem prestadas contas ou quando ocorrer desfalques, desvio de dinheiro, 

bens e valores públicos, ou, ainda quando caracterizada prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo, 

desarrazoado ou antieconômico, de que resulte dano ao erário ou ao patrimônio público. 

Regimento Interno do TCE/BA: 
SEÇÃO III 
Tomada de Contas: 
Art. 127. A tomada de contas, prevista no § 3o do art. 11 da Lei Complementar n° 
05, de 04 de dezembro de 1991, é a iniciativa do órgão competente para apuração 
de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do débito ou dano, 
quando não forem prestadas contas ou quando ocorrer desfalques, desvio de 
dinheiro, bens e valores públicos, ou, ainda quando caracterizada prática de 
qualquer ato ilegal, ilegítimo, desarrazoado ou antieconômico, de que resulte dano 
ao erário ou ao patrimônio público. 

Parágrafo único. Cabe, também, a tomada de contas nos casos de falecimento, 
prisão ou abandono de cargo, emprego ou função pelo responsável, vacância ou 
em outra circunstância, desde que não tenham sido apresentadas as contas ao 
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Tribunal de Contas, no prazo legal. 

Contudo, identificado que o processo de Tomada de Contas não foi instaurado ex ofício pela 

autoridade administrativa competente - no prazo de 10 (dez) dias do conhecimento do fato - , o Tribunal de 

Contas determinará à respectiva autoridade que promova a instauração da Tomada de Contas, 

fixando prazo para cumprimento da decisão e aplicará multa ao responsável, conforme dispõe o art. 128, 

parágrafo único, do RlfTCE. 

Regimento Interno do TCE/BA; 
Art. 128. A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade 
solidária, deverá, no prazo de 10 (dez) dias do conhecimento do fato, adotar as 
providências para a instauração da tomada de contas, nos casos previstos em 
lei e neste Regimento, fazendo a devida comunicação ao Tribunal de Contas. 

Parágrafo único. Não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal de 
Contas determinará a instauração da tomada de contas, fixando prazo para 
cumprimento da decisão e aplicando aos responsáveis a multa prevista no § 3o do 
art. 11, da Lei Complementar n° 05, de 04 de dezembro de 1991. 

Ainda assim, caso a autoridade administrativa competente não adote medidas legais para cumprir 

as determinações do TCE, cabe, então, dentre outras medidas, a instauração de Tomada de Contas pelo 

próprio Tribunal de Contas para garantir o exercício das suas competências constitucionais, conforme 

dispõem os arts. 127, parágrafo único, c/c o 156 do RI/TCE. 

Regimento Interno do TCE/BA: 
Art. 127. [...] 

Parágrafo único. Cabe, também, a tomada de contas nos casos de falecimento, 
prisão ou abandono de cargo, emprego ou função pelo responsável, vacância ou 
em outra circunstância, desde que não tenham sido apresentadas as contas 
ao Tribunal de Contas, no prazo legal. 

Art. 156. Na fiscalização de que tratam os Capítulos III, IV e V10 deste Título, se 
ficar evidenciada a ocorrência de desfalque, fraude, desvio de dinheiro, bens ou 
outra irregularidade ou ilegalidade de que resulte dano ao erário ou ao 
patrimônio público, o Tribunal de Contas determinará, de imediato, a 
conversão do processo em tomada de contas. 

É de se ver, portanto, que o ordenamento jurídico local estabelece ser do Tribunal de 

Contas a atribuição de promover (e julgará as tomadas de contas quando não devidamente 

prestadas pelo respectivo responsável. Desse modo, em que pese a legislação transcrita cometer 

primariamente ao titular do órgão/entidade concedente, nos casos de transferência voluntária de 

recursos públicos estaduais, a prática dos atos materiais atinentes ao recebimento e, caso não 

encaminhadas, à tomada das contas dos recebedores dos recursos, tal obrigação não pode 

significar obstáculo intransponível ao exercício de competência constitucionalmente assegurada à 

10 Os capítulos referidos no art. 156 do RI/TCE versam sobre "CAPÍTULO III - AUDITORIA E INSPEÇÃO"; "CAPÍTULO 
IV- REGISTRO"; "CAPÍTULO V - APOSENTADORIA, TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA, REFORMA E PENSÃO". 
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Corte de Contas (sobretudo nas hipóteses de recalcitrância do gestor em cumprir as 

determinações do Tribunal). Assim, omitindo-se o agente público no cumprimento do seu dever 

legal de impulsionar a tomada de contas, pode e deve o TCE (nos estritos limites de sua 

jurisdição11, diga-se) fazê-lo, podendo, inclusive, atribuir responsabilidade solidária ao omisso caso 

desvios, desfalques ou prejuízos venham a ser identificados, circunstância que, por si só, já 

denota a possibilidade desse Tribunal diretamente instaurar e dar andamento a tais tomadas de 

contas. 

Nessa senda, calha mencionar que os arts. 2o c/c 9o da Resolução n.° 192/2014 do TCE -

que dispõe sobre normas para prestação de contas pelos responsáveis por Unidades 

Jurisdicionadas da Administração Direta e Indireta Estadual para fins de julgamento pelo TCE/BA -

conceituam o processo de Tomada de Contas Extraordinária como o procedimento instaurado 

pelo TCE/BA nos casos em que as contas a ele devidas não tenham sido prestadas ou não 

atendam aos requisitos legais e regulamentares quanto a sua correta instrução, bem como 

definem procedimentos mínimos da sua instrução no âmbito dessa Corte de Contas. 

Resolução nS 192/2014 do TCE/BA: 

Art. 2o Para o disposto nesta Resolução, considera-se: 
XXII - Tomada de Contas Extraordinária: é o procedimento instaurado pelo 
TCE/BA nos casos em que as contas a ele devidas não tenham sido prestadas ou 
não atendam aos requisitos legais e regulamentares quanto a sua correta 
instrução 

Art. 9o Decorrido o prazo previsto no art. 4o, sem apresentação da prestação de 
contas, a CCE levantará os dados necessários á composição do processo para 
fins de tomada de contas extraordinária. 

§ 1o A composição da tomada de contas mencionada no caput deste artigo deverá 
conter os dados básicos para a identificação da UJ e do seu dirigente máximo, o 
exercício das contas, o pronunciamento da CCE quanto à omissão do dever de 
prestar contas, além do despacho do Conselheiro Supervisor determinando a 
autuação. 

§ 2o A Secretaria Geral procederá à autuação e sorteio da turma relatora, 
encaminhando o processo à respectiva CCE para a realização dos exames 
auditoriais, bem como incluirá a UJ na relação prevista no inciso IV do art. 15 

Apesar da Resolução n.° 144/2013 do TCE - que estabelece normas e procedimentos 

para o controle externo dos convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres destinados à 

descentralização de recursos estaduais - não conter dispositivos semelhantes à Resolução n.° 

192/2014 do TCE, não se vislumbra óbices à aplicação das regras contidas nessa última 

resolução, por analogia, para procedimentalizar os processos de Tomada de Contas 

11 LC n° 05/91: "Art. 7o - Estão sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas e só por ato seu podem ser liberados de 
responsabilidade: (...) Vil - os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pelos órgãos da 
administração direta e pelas entidades da administração indireta, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres;" 



Extraordinária que necessitem ser instaurados para efetivar e salvaguardar as competências 

constitucionais dessa Corte de Contas, no que toca à fiscalização e julgamento das contas 

referentes aos recursos públicos estaduais transferidos por meio de convênios, acordos, ajustes e 

instrumentos congêneres, regulamentado pela Resolução n.° 144/2013 do TCE. 

Nessa ordem de idéias, volvendo a visão para o caso sub examine, todas as 

informações contidas no processo de Auditoria demonstram que o gestor da ALBA desde 2012 

(Acórdãos n.° 285/2012, n.° 000113/2014, n.° 159/2014 e n.° 066/2015) descumpre as determinações 

dessa Corte de Contas, no que toca ao encaminhamento das prestações de contas (ou tomadas de 

contas) referentes aos recursos públicos estaduais repassados a título de subvenção social à Associação 

dos Servidores da Assembleia Legislativa (ASSALBA), mesmo após aplicação de multas por esse Tribunal 

(algumas em valor máximo) em diferentes processos. 

Sendo assim, diante desses reiterados descumprimentos por parte do gestor da ALBA, que se 

recusa em encaminhar as prestações de contas supramenctonadas a essa Corte de Contas, impende, 

então, ao órgão Pleno desse Tribunal, em consonância com as normas regimentais, deliberar para que a 

Segunda Câmara desse TCE/BA promova a Tomada de Contas Extraordinária dos recursos públicos 

estaduais da ALBA que foram transferidos para a ASSALBA, nos termos do art. 5o, II, item 3, alínea "d", do 

Regimento Interno do TCE/BA c/c os arts. 2o e 9o, §§ 1° e 2\ da Resolução n.° 192/2014 do TCE/BA e 

dispositivos da Resolução n.° 144/2013 do TCE/BA, no que couber. 

Regimento Interno do TCE/BA: 
Art. 5o Compete: 
II - à Segunda Câmara 
a) julgar as contas relativas a: 
3. auxílios e subvenções concedidos pelo Estado a pessoas jurídicas de direito 
privado e organizações não governamentais sem fins lucrativos; 
d) promover tomada de contas, na forma da lei e deste Regimento; 

Resolução n.6 192/2014 do TCE/BA: 
Art. 2o Para o disposto nesta Resolução, considera-se: 
XXII - Tomada de Contas Extraordinária: é o procedimento instaurado pelo 
TCE/BA nos casos em que as contas a ele devidas não tenham sido prestadas ou 
não atendam aos requisitos legais e regula me ntares quanto a sua correta 
instrução 

Art. 9o Decorrido o prazo previsto no art. 4o, sem apresentação da prestação de 
contas, a CCE levantará os dados necessários à composição do processo para 
fins de tomada de contas extraordinária. 

§ 1o A composição da tomada de contas mencionada no caput deste artigo deverá 
conter os dados básicos para a identificação da UJ e do seu dirigente máximo, o 
exercício das contas, o pronunciamento da CCE quanto à omissão do dever de 
prestar contas, além do despacho do Conselheiro Supervisor determinando a 
autuação. 



§ 2° A Secretaria Geral procederá à autuação e sorteio da turma relatora, encaminhando o 
processo â respectiva CCE para a realização dos exames auditoriais, bem como incluirá a 
UJ na relação prevista no inciso IV do art. 15 

Por fim, calha destacar que a presente manifestação limita-se a análise da irregularidade 

consignada no Relatório de Auditoria atinente às transferências voluntárias de recursos da ALBA 

para ASSALBA, destinadas ao custeio de plano de saúde de servidores, Deputados e seus 

familiares, não abrangendo qualquer juízo de valor em relação aos demais negócios jurídicos 

firmados no âmbito da unidade auditada, vez que, no que toca aos processos de licitação e aos 

demais contratos e convênios celebrados pelo gestor da ALBA (itens "5.3.3.1.1 - Licitações, 

dispensas e inexigibilidade", "5.3.1.2 - Contratos", "5.3.1.3 - Convênios", fls. 07/11 do Relatório de 

Planejamento de Auditoria), sobre os quais a Unidade Técnica desse TCE posicionou-se pela 

"conformidade desses instrumentos com a iegisiação pertinente" (fl. 25), não foram trazidos a este 

encarte quaisquer elementos que possibilitassem a este Parquet de Contas exprimir opinativo 

conclusivo quanto sua à legalidade, legitimidade e economicidade. 

3. CONCLUSÃO 

Dessa maneira, nos termos da Lei Orgânica e do Regimento Interno deste Tribunal de 

Contas, o Ministério Público de Contas OPINA: 

a) pela juntada do presente processo de Auditoria às contas da 

Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) referentes ao exercício de 2015, e 

que o TCE continue a acompanhar os processos de licitação e execução dos 

contratos e convênios, dada a relevância e materialidade dos recursos públicos 

aplicados; 

b) que o Plenário delibere no sentido de que a Segunda Câmara desse TCE/BA 

promova a Tomada de Contas Extraordinária dos recursos públicos estaduais 

da ALBA que foram transferidos para a ASSALBA, nos termos do art. 5o, II, item 3, 

alínea "d", do Regimento Interno do TCE/BA c/c os arts. 2o e 9o, §§ 1o e 2o, da 

Resolução n.° 192/2014 do TCE/BA e dispositivos da Resolução n.° 144/2013 do 

TCE/BA, no que couber; 

c) pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos à Procuradoria-

Geral de Justiça do Estado da Bahia (art. 06, V, alínea " c \ da Lei 

Estadual Complementar n.° 011/1996) para que apure os atos praticados 

pelo Presidente e gestor da ALBA, Dep. Marcelo Nilo, e adote as medidas 

que entender pertinentes, em especial no que toca à irregularidade 
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apontada no relatório auditorial, item "1) Transferências indevidas de recursos 

para a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa (ASSALBA), através 

da subvenções sociais, no valor de R$ 1.454.284,97 (item 5.1.3.1)n. 

É o parecer. 

Salvador, 05 de abril de 2016. 

M A ü RrC ID^CÃ L EI 
Procurador do Ministério Público de tas 
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