
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

2a PROCURADORIA DE CONTAS 

PROCESSO: fTCE/009513/2015 ^ ; # y 
III .if iíV-r_.u - -• • • - "•' ' ' gi ni-çiifii ÍVr ' • •• 

ÓRGÃO JULGADOR: "PLENo" "'.'..J' ^ ^ ... 
RELATOR: - ; V fjCONS. João Bvilásio Vasconcelos Bonfim ^ 
NATUREZA: ' INSPEÇÃO * 

RESPONSÁVEIS/PARTES: JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO NILO ^ ^ 
ÓRGÃO DE ORIGEM: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA 

PARECER NQ 000961/2016 

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 (fls. 47/65.), 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 TC E/BA c/c os arts. 2o e 9o, §§ 1o e 2o, da 

Resolução n.° 192/2014 do TCE/BAe dispositivos da Resolução n.° 144/2013 do TC E/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 u1) 

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 4a CCE 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 peto 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, os autos foram encaminhados novamente para este Ministério Público para 

fins de análise e emissão de parecer. Após analisar as provas carreadas nos autos, este 

Parquet de Contas, às fls. 120/125, reiterou o opinativo manifestado no parecer anterior 

de fls. 47/65. 

Às fls. 129/145, o Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia apresentou 

informações complementares e novos documentos. Segundo o indigitado gestor, os novos 

documentos apresentados nos autos referem-se aos processos de pagamento e 
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prestação de contas do Convênio celebrado entre a ALBA e a ASSALBA para custear 

despesas com planos de saúde dos servidores e deputados do Parlamento baiano. 

Em ato contínuo, o i. Conselheiro Relator determinou (fl. 148) o"desentranhamento 

e autuação da documentação encaminhada referente a processos de convênios 

celebrados entre ALBA e ASSALBA, obedecendo os exercícios informados pelo gestor 

Em seguida, encaminhar o documento (TCE/007343/2016) a este Gabinete, 

acompanhado da relação dos novos processos autuados, para a devida juntada ao 

processo TCE/009513/2015. Em cada novo processo autuado deverá ser juntado cópia 

do Ofício n° 005/2016". 

À fl. 149, a Gerência de Protocolo Geral informou que "foram criados 7 processos 

com as peças desentranhadas e que os mesmos receberam a numeração 

TCE/007499/2016, TCE/007500/2016, TCE/007501/2016, TCE/07505/2016, 

TCE/007507/2016, TCE/007508/2016 e TCE/007509/2016.". 

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 

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

a maio de 2015. 

Compulsando os autos, depreende-se que os novos documentos apresentados 

pelo Dirigente Máximo da ALBA, os quais, em tese, fazem referência ao convênio 

celebrado entre, a ALBA e a ASSALBA para custear despesas com planos de saúde dos 

servidores e deputados do Parlamento baiano, foram acostados aos autos do processo 

em apreço e, em ato contínuo, desentranhados e autuados, por exercício, conforme 

determinação do i. Relator (fl. 148), sob os números TCE/007499/2016, 

TCE/007500/2016, TCE/007501/2016, TCE/07505/2016, TCE/007507/2016, 

TCE/007508/2016 e TCE/007509/2016. 
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Em virtude desse fato novo, este Parquet de Contas deixa, então, de opinar pela 

instauração de Tomada de Contas, na forma do art. 5o, II, item 3, alínea "d", do Regimento Interno 

do TCE/BA, reiterando as demais razões exaradas no parecer de fls. 47/65. 

3. CONCLUSÃO 

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

de Contas, o Ministério Público de Contas opina, 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; 

b) 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 auditoria!, 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)". 

É o parecer. 

Salvador, 21 de novembro de 2016. 

Procurad Contas 
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