CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E
CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS
“Com base em Resoluções, Deliberações, Pareceres, Ações e Decisões Judiciais
dos Órgãos: Ministério Público – Tribunal de Justiça – Tribunal de Contas”

Orientação sobre atendimento a diligências do controle externo
Recomendações para evitar o cometimento de irregularidades

CORPO DOCENTE
Baltazar Saraiva
Desembargador do Tribunal de Justiça (TJ – BA)
Danilo Diamantino
Procurador do Ministério Público Especial de Contas
(MP – TCM/BA)
Luciano Taques
Promotor de Justiça do Ministério Público (MP/BA)
Ronaldo Sant´Anna
Auditor Conselheiro-Substituto do (TCM/BA)

20 e 21 de julho

Módulo, material de
apoio e modelos de
documentos.

08 às 18h
CH: 20 horas
Salvador–BA

Valor do Curso:

R$ 780,00
*Consulte Condições

Matricule-se:
www.directcapacita.com.br
contato@directcapacita.com.br
(71) 2136-9419 | (71) 98133-9424
(71) 8727-0632 | (71) 98144-2312 | (71) 98786-8297

Realização

Capacitação em Gestão Pública

Apoio Institucional

APRESENTAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

Aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores
públicos, ou pelos quais o Município responda,
ou que, em nome deste assuma obrigações de
natureza pecuniária, tem o dever de prestar
contas aos Órgãos de controle externo, interno
e à sociedade.

CONTROLE EXTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA

Entretanto, para que a qualidade na prestação
de contas do dinheiro público seja alcançada é
essencial que haja uma atuação responsável
na preservação do patrimônio da coletividade
e zelo pela boa e regular aplicação dos
recursos públicos.
Assim, os agentes públicos que atuam nas
áreas de arrecadação, gestão, controle e
assessoramento das contas públicas
municipais devem estar atualizados quanto
aos procedimentos para evitar o cometimento
de irregularidades, bem como promover a
qualidade na prestação de contas, evitando a
imputação de multas e ressarcimentos, ações
por ato de improbidade administrativa e ações
criminais.
Nesse sentido, a DIRECT – Capacitação em
Gestão Pública promove o CURSO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE
EXTERNO DOS MUNICÍPIOS - Com base em
Resoluções, Deliberações, Pareceres, Ações
Judiciais e Decisões do Tribunal de Justiça,
Tribunal de Contas dos Municípios, Ministério
Público Estadual e Ministério Público de
Contas.
O curso conta com um corpo docente
altamente especializado e experiente em
ações de ﬁscalização e jurisdição, cujo
conhecimento e experiência serão
enriquecedores para os participantes.
Com um programa essencial para aperfeiçoar
a qualidade nas prestações de contas de
entidades municipais, o curso apresenta uma
proposta inovadora que contempla as mais
atualizadas técnicas de orientação para
otimizar a prestação de contas, evitar
irregularidades ou impropriedades, além de
atender com exatidão às demandas e
notiﬁcações de Órgãos ﬁscalizadores dos
recursos públicos municipais.
Capacitação em Gestão Pública

O Ministério Público
Áreas de atuação
Controle do Ministério público nos municípios
Atuação ex oﬁcio e por provocação
Requisitos e legitimidade para formulação de representações
Procedimento preparatório
Inquérito civil
Investigação criminal
Termos de ajustamento de conduta
Recomendações
Casos relacionados a Ação civil pública
Casos relacionados a Ação por ato de improbidade administrativa
Casos relacionados a Ação criminal
Operações especiais
Principais medidas do MP relacionadas a contas anuais de
Prefeituras e Câmaras
Prevenção ao cometimento de irregularidades que ensejam sanções

CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA NAS CONTAS ANUAIS
COMPETÊNCIA E FUNÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS NOS
MUNICÍPIOS
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
Entidades jurisdicionadas
Apreciação e julgamento das contas anuais
Inspeções e auditorias
Prestação de informações ao poder legislativo
Apreciação das admissões de pessoa e das concessões de
aposentadorias, reformas e pensões
Fiscalização da aplicação de recursos públicos transferidos
Dosimetria para aplicação de sanções
Imposição pena pecuniária
Ressarcimento ao erário
Fixação de prazo para correção de irregularidade
Sustação da execução de ato impugnado
Representação sobre irregularidade ou abuso
Impugnação e sustação do contrato
Encaminhamento de processos para outros Órgãos de Controle
(Ministério Público Federal, Polícia Federal, Controladoria Geral da
União e outros)

CONTROLE EXTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO
AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA

O Ministério Público Especial de Contas junto ao Tribunal
Funções do MPEC
Atuação no julgamento de contas anuais
Emissão de pareceres
Emissão de representações
Propositura de recursos
Principais irregularidades identiﬁcadas nas contas anuais de
Prefeituras e Câmaras nas áreas: orçamento, receitas e despesas,
cumprimento de índices (educação, saúde, pessoal, FUNDEB e
endividamento), licitações, contratos, repasse de recursos, veículos
e combustíveis, entre outros)

CONTROLE EXTERNO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Formalidades atinentes à prestação de contas anual
Disponibilidade da prestação na sede do Poder
legislativo
Prazo para prestação de contas anual
Pedido de prorrogação de prazo
Documentos a serem encaminhados
Pronunciamento técnico
Critérios para aprovação sem ressalva
Critérios para aprovação com ressalva
Critérios para rejeição de contas
Critérios para consideração de contas iliquidáveis
Parecer prévio
Pedido de reconsideração
Parecer prévio do pedido de reconsideração
Pedido de revisão

ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECURSOS FEDERAIS NA ÁREA DE SAÚDE
NO JULGAMENTO DE CONTAS MUNICIPAIS
O Tribunal de Justiça
Competência do TJ – BA
Eventuais nulidades no julgamento de contas anuais
Ações judiciais com pedido de nulidade de decisões
Concessão de medida cautelar
Casos envolvendo ato por improbidade administrativa
Casos envolvendo crimes relacionados ao patrimônio
público
Inelegibilidade de agentes públicos

ORIENTAÇÕES GERAIS
Local: O curso será realizado presencialmente no auditório
da UPB – União dos Municípios da Bahia, localizado na 3ª
Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nº 320,
Salvador - BA, CEP: 41745-005.
Período do curso: O curso será realizado nos dias 20 e 21 de
julho de 2018 das 08h às 18h. Serão disponibilizados via
EAD materiais para complementar os estudos do curso, que
equivalem ao complemento de 04 horas, totalizando assim,
a carga horária do curso de 20 horas.
Investimento: O valor do curso por participante é de
R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Pagando até o dia
30 de junho de 2018, o valor com desconto será de
R$780,00 (setecentos e oitenta reais).
Promoção: Cada instituição ou pessoa física que inscrever
04 (quatro) alunos neste curso terá direito a mais 01 (uma) 5ª
(quinta) inscrição gratuita nesse mesmo curso.
Material de apoio: Será entregue a cada aluno o material
utilizado durante as aulas.
Contrato com Entidades Públicas: Os contratos com
Prefeituras, Câmaras ou qualquer Entidade Pública deverá
ser apresentado assinado pelo Gestor, nota do empenho e
comprovante de pagamento da despesa previamente.
Frequência: O aluno deverá ter frequência atestada com a
assinatura nas 04 (quatro) listas de frequência. Os alunos
que comprovarem a frequência mínima obrigatória de 75%
(setenta e cinco por cento) - assinatura de 3 listas de
frequência - receberão o certiﬁcado de conclusão.

CORPO DOCENTE
B a l t a z a r M i ra n d a S a ra i v a
Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia.
Bacharel em Direito pela
Universidade Católica de Salvador
(UCSAL). Juiz de Direito em
Comarcas do Estado da Bahia. Autor de
diversos artigos publicados. Condecorado com várias
comendas de honra ao mérito pelos relevantes
serviços prestados a sociedade.
Danilo Diamantino Gomes da
Silva
Graduado em Direito pela Ucsal.
Pós-Graduado (latu sensu) em
Direito Público Municipal pela
Ucsal. Aprovado nos concursos para
Delegado da Polícia Civil/RN(2010);
Defensor Público/BA (2011); Ministério Público de
Contas dos Municípios/BA (2012); Advogado da União
- AGU (2013). Atualmente é Procurador-Geral de
Contas do MPC junto ao TCM/BA.
Luciano Taques
Promotor de Justiça do Ministério
Público do Estado da Bahia.
Coordenador do Centro de Apoio
Operacional às Promotorias de
Proteção à Moralidade
Administrativa – CAOPAM
Ronaldo Sant´Anna
Auditor Conselheiro Substituto do
Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado da Bahia (TCM – BA).
Bacharel em Ciências Contábeis.
Bacharel em Direito. Especialista em
Contabilidade. Especialista em
Auditoria Governamental. Mestrando em Direito
Público pela Universidade Federal da Bahia,
Capacitado pela Estratégia Nacional de Combate à
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) do
Ministério da Justiça.
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Inscrição: Para participar do curso, além de efetuar a préinscrição on-line, o aluno deverá efetuar o respectivo
pagamento e fornecer os documentos e informações
pessoais solicitados pela instituição organizadora para o
cadastro. C a p a c i t a ç ã o e m G e s t ã o P ú b l i c a
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