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CO~TAS DO F.STADO DE
25 de novembro de 1998.

r-

[,ta Re.,olução entrará em vrgor a
Art.
partrr de 1° de pne1ro de 1~9. revogada' <b ilispo'içõe' em contr:írro. em e-;pecr.ll a RC'çnfuçrin T.C.

PERNA~lBUCO. em

Con selheiro

11. ~ (J.IJ()..J

SAl A DA\ \I:SSÜF:S DO TRIBUNAL DE

SeHr ino O h\vio Rapoo;o Monteir o
Prt'.\tdcnte

RESOLUÇÃO T C No 46/98
EMENTA : Dispõe sobre colocação de scrvidorc' do Tribunal tle
Conra~ do Eswdo de Pernambuco li d1spo),ição de outro),
órgãos.

DO

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADE PERNAMBUCO. no mo de ~uas

atnhUJçõe),

C(Jn~trtucronai-.

11. '95. de 17 de detcrnbro de 11)96. re!>salvado o
d"Pll'ltl no mpllt de..,te artigo

e legars.
Alterado pela Re.wluçtio TC N" 02199

R ESOLVE:

§ 3n- A ce,(OãO dos <;ervrdore' freará cond1cronada à
Art. 1"- A colocação de scrntlorc' do Tnbunal de
Cont.1-. do b.tadn a d1,pnsiçãu de órgãos da
Admml\tr.rção Publica D1rcta c lndtreta Federal.
Estadual c \.lunic1pal c dm. Poderes Legil>lativo e
Juthcrúnn dependerá de pedido fonnal do órgão
rcqur-.itantc. fundamentada a neces\rdade da
rcqursição. e ser;í fonnalrzada por ato dn Presrdência
com a prév1a aprovação do Pleno do Tnbunal.

prorbiçiio de os me,mo-, ocuparem c:argos de
ordenadore' de dc,pc'J' no úrgãu ou entiuade
rc:qtriSI tantc.

Art. 2" - A cc~~ão de '\crvidor úar-:-.e-á com ônus
p01ra o órgão rcqursitantc. salvo nos casos de
colocação à disposrção Llo:. Poderes Executivo.
Legislati\o c Judicitiriu do E~tado de Pernambuco
ou em ratão de tran~feréncía para outra unidade da
Federação pam acompanhar cônJuge.

Art. 4"- E'\ta rc-;olu~·ão entrara em vig.or na data de
sua publicação, revogando as Llispo~ições em
contrário. em e..,pecrul a Rewluçiio TC 11° 03195.

Art. 3°- A ce,-,ãu uc 'ervrdore., deverá ser feita por
período não 'upcnor u OI 1um) ano. devendo ser
renovaJa no prato de 30 ( trrnta) dia~ a pó:-.
vencimcniO do prato da ce,-.ao.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. em
16 de de7emhro de

1 ~98.

§ l 0 - Na~ dcmars hrpótc\cs a ce'>\âo \omenle se
uará cum ônus para o órgão uu cntiuadc rcqui:.itante.
-;;llvo por cclchraçáu de Convénw que e~tabeleça
rec1proudade de trataml·nto.

Conselheiro

§ 2° - Q, ,c,.,idurc .. cedidos farão ju' a 500, da

Sc" erino O távio Ra pow \lon teiro

Gratrficàção de Auditoria

in~muída

pela Lei no

Pre" d(' 11te
125

