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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 às "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. 



Em seguida, os autos foram encaminhados a este Ministério Público de Contas que se 

manifestou, na oportunidade, pela instauração de 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 Além disso, opinou-se também pela juntada do presente processo de Auditoria às 

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

encaminhamento de cópia dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado da 

Bahia (art. 86, 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 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)". 

Às fls. 70/110, o Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Dep. Marcelo Nilo, 

apresentou nova manifestação e novos documentos. 

Em seguida, o i. Relator encaminhou os autos à 4aCCE para que fosse analisado os novos 

documentos apresentados pelo gestor responsável da ALBA. 

Instada a se manifestar, a 4aCCE apresentou a seguinte conclusão (fls. 114/115): 

"Em que pesem as providências adotadas pelo Gestor, consideramos que essas não 

alteram o quanto apontado pela auditoria, tendo em vista que a ASSALBA não preenchia 

os requisitos legais para receber tais recursos". 

Então, concluída a instrução, os autos foram encaminhados novamente para este 

Ministério Público para fins de análise e emissão de parecer. 

É, em breves linhas, o que cumpre relatar. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Retorna mais uma vez a este Parquet Especial o processo de Auditoria realizada 

pela 4a CCE, com o objetivo de acompanhar a execução das licitações, contratos e 
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convênios da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, relativos aos meses de janeiro 

a maio de 2015. 

Como se verifica a partir da nova manifestação (fls. 70/72), alega o gestor 

responsável da ALBA que "a Administração acatou o Parecer da Comissão e concluiu 

pela rescisão do Convênio N°01/2013, celebrado entre a ALBA e a ASSALBA, cujo o fato 

já é de ciência do TCE, conforme documentos aqui acostados e já também remetidos 

para o Tribunal, inseridos nos autos do processo em tela. Ocorre que no decorrer destas 

ações, situação de gravidade de alguns pacientes/associados/servidores/deputados, 

fizeram com que fosse obrigado a Administração celebrar Termo Aditivo de Prazo ao 

referido Convênio, até que as tais situações fossem definitivamente sanadas pelos 

referidos pacientes, o que ocorreu até o corrente mês de julho". 

Embora o gestor da ALBA noticie que o indigitado Convênio n.° 01/2013 foi 

rescindido, ainda persiste a falta de cumprimento do quanto determinado nos 

Acórdãos ns.° 285/2012, 000113/2014, 159/2014 e 066/2015 desse Tribunal de Contas, nos 

quais, a exemplo dessa última decisão, foram expedidas determinações ao gestor da ALBA para 

que encaminhasse, no prazo de 60 dias, as 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), 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 plano de saúde;". Decidiram, ainda, os Exmos. Srs. 

Conselheiros, por maioria de votos, determinar: "b) 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 título, para viabilizara concessão de plano de saúde privado aos 

seus servidores; e c) o encaminhamento das prestações de contas referentes aos recursos 

públicos estaduais repassados a título de subvenção social à Associação dos Servidores 

da Assembleia Legislativa (ASSALBA)". (destaque nosso) 

Acórdão n.° 000113/2014 (TCE/000654/2011 - Exercício 2010), publicada em 

3 



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 vofos, 

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 iAssaiba). 

sob qualquer título, 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 título de subvenção social à Associação dos Servidores da 

Assembleia Legislativa (Assaiba):". (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 descumprimento 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 "2) 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 título de subvenção 

social, para a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa - ASSALBA. para 

custeio do plano de saúde dos seus servidores: (...) 6) aplicar a multa máxima prevista no 

art. 35, inciso H, 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) 

Na oportunidade, vale pontuar, por fim, que os novos documentos apresentados 

pelo gestor da ALBA (fls. 73/110). não podem ser considerados ou recebidos como a 

prestação de contas do Convênio n.° 01/2013, haja vista que, ou não estão de acordo 

com as normas definidas na Resolução n.° 144/2013 do TCE-BA, ou estão incompletos, a 

exemplo do termo do Convênio n.° 01/2013 (fls. 76/77 - somente foram enviadas as 

páginas 1 e 3 do referido instrumento). 

Além disso, esse Tribunal de Contas, de forma categórica, determinou ao gestor da 

ALBA que encaminhasse todos os convênios celebrados com a ASSALBA desde o 

exercício 2009, ainda que na forma de prestação de contas parcial. 

Por essas razões, não havendo indicativo do encaminhamento das prestações de 

contas (ainda que parciais) dos convênios celebrados com a ASSALBA desde o exercício 

2009. conforme determinado inicialmente pelo Acórdão n.° 285/2012, que julgou a Prestação 

de Contas da ALBA referente ao exercício 2009 (TCE/000179/2010), resta, então, reiterar o 

opinativo manifestado no parecer ministerial anterior (fls. 47/65), para 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, 

por meio de convênios. 

3. CONCLUSÃO 

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

de Contas, o Ministério Público de Contas reitera o opinativo manifestado no parecer 

anterior de fls. 47/65, nos seguintes termos: 

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; 
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b) que o Plenário dejibere 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 ProcuradoriaGeral 

de Justiça do Estado da Bahia (art. 86, V, alínea "c", da Lei Estadual 

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

Presidente e gestor da ALBA,'*Dèp/Marcelo Nilo, e adote as medidas que 

entender pertinentes, em especial no que toca à irregularidade apontada 

no relatório auditoria!, item " 1) Transferências indevidas de recursos para a 

Associação dos Sen/idores da Assembleia Legislativa (ASSALBA), através 

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

Salvador, 14 de setembro de 2016. 

Procurac a Contas 
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