
 

Estado do Piauí 
Tribunal de Contas 

 
RESOLUÇÃO Nº 283/06, de 24 de março de 2006. 
 
 
 

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados, 
excepcionalmente e até o exercício de 2005, para efeito de 
cálculo do percentual de gastos em ações e serviços 
públicos de saúde de que trata o art. 77 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, na redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 
2000. 

 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de 
suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, 

 
 
RESOLVE: 
 
 

Art. 1º - Para efeito de cálculo do percentual de gastos em ações e serviços públicos de saúde de que 
trata o art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí adotará, 
excepcionalmente, na análise dos balanços gerais do Estado e Municípios jurisdicionados, até o 
exercício de 2005, o procedimento a seguir especificado: 
 
I – Considerar, na base de cálculo das receitas, a dedução para formação do Fundef; 
 
II – Acatar, na aplicação dos recursos, as seguintes despesas: 
a) despesas com saneamento; 
b) alimentação e nutrição; 
c) atendimento a saúde em penitenciárias; 
d) gastos realizados pelo IAPEP e institutos congêneres no âmbito dos municípios; 
e) despesas custeadas com taxas hospitalares. 
 
 
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 24 de março de 2006. 
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