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Apresentação  
 

Com este manual, a Controladoria Geral do Município e a Procuradoria 

Geral do Município, buscam orientar os gestores e empregados públicos 

municipais quanto à Tomada de Contas Especial, considerando as suas 

características, os pressupostos para a instauração do procedimento 

administrativo, a sua formalização, o cálculo do débito e a legislação aplicável, 

além de outros elementos que possam de algum modo, nortear as ações dos 

agentes públicos que irão atuar no processo, pretendendo-se, desse modo, evitar 

erros que possam ocorrer na formalização dos procedimentos Administrativos de 

Tomada de Contas Especial, visando a resguardar a integridade dos recursos 

públicos.  

A Tomada de Contas Especial é um instrumento de que dispõe a 

Administração Pública para ressarcir-se de eventuais prejuízos que lhe forem 

causados, sendo um processo revestido de rito próprio e somente instaurado 

depois de esgotadas todas as medidas administrativas para reparação do dano 

ao erário, sendo prevista na Lei nº 13019/2014 e regulamentada no Município de 

Ponta Grossa através do Decreto Municipal nº 12120/2016. 

Nos termos da Resolução nº 28/2011, alterada pela Resolução nº 46/2014, 

da Instrução Normativa nº 61/2011 e do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, bem como e legislações vigentes, compete à 

Controladoria Geral do Município, na emissão do Relatório sobre processos de 

Instauração de Tomadas de Contas Especiais, manifestar-se sobre a adequada 

apuração dos fatos, indicando, inclusive, as normas ou regulamentos 

eventualmente infringidos, a correta identificação do responsável e a precisa 

quantificação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas.  

Assim, apresentamos este Manual no sentido de uniformizar os 

procedimentos a sem adotados, inclusive para orientar os agentes públicos que 

participarão do processo, seja da administração direta ou indireta, no intuito 

único de proteger o patrimônio público municipal. 
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1 - Tomada de Contas Especial 
 

A Tomada de Contas Especial é um instrumento de que dispõe a 

Administração Pública Municipal para ser ressarcida de eventuais prejuízos que 

lhe forem causados, sendo o processo revestido de rito próprio e somente 

instaurado depois de esgotadas as medidas administrativas para reparação do 

dano. 

Em definição sobre Tomada de Contas Especial, o Tribunal de Contas da 

União editou o seguinte conceito no Art. 2º da Instrução Normativa nº 71/2012: 

"Tomada de Contas Especial é um processo administrativo 

devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar 

responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública 

federal, com apuração de fatos, quantificação do dano, 

identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento." 

(art. 2º, caput, da IN/TCU nº 71/2012). 

Também definido pelo Prof. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes — como: 

"É um processo de natureza administrativa, de instauração 

excepcional, que visa apurar responsabilidade por omissão ou 

irregularidade no dever de prestar contas ou por dano causado ao 

erário.” 

A Tomada de Contas tem por base a conduta do TOMADOR, ou seja, as 

Organizações da Sociedade Civil na pessoa de seu representante legal, que 

recebeu recursos do Município de Ponta Grossa, por meio da administração 

direta e indireta, após celebração de Termo de Parceria de Transferências 

Voluntárias, e que agiu em descumprimento às legislações vigentes ou deixou de 

atender ao interesse público, quando houver: 

• Omissão no dever de prestar contas, 

• Não comprovação da aplicação de recursos, 

• Ocorrência de desfalque e desvio de bens ou valores públicos, ou 

• Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano à 

administração pública municipal. 
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A procedência ou improcedência da instauração da tomada de contas 

especial dependerá dos resultados alcançados pelas medidas administrativas 

precedentes. 

Os pressupostos para instauração de Tomada de Contas Especial estão 

descritos no Art. 5 da IN/TCU nº 71/2012, com redação dada pela IN/TCU nº 

76/2016, in verbis: 

"Art. 50 É pressuposto para instauração de tomada de contas 

especial a existência de elementos fáticos e jurídicos que indiquem 

a omissão no dever de prestar contas elou dano ou indício de dano 

ao erário. 

Parágrafo único - O ato que determinar a instauração da tomada de 

contas especial, deverá indicar, entre outros. 

I - os agentes públicos omissos e/ou os supostos responsáveis 

(pessoas físicas e jurídicas) pelos atos que teriam dado causa ao 

dano ou indício de dano identificado. 

II - a situação que teria dado origem ao dano ou indício de dano a 

ser apurado, lastreada em documentos, narrativas e outros 

elementos probatórios que deem suporte à sua ocorrência. 

III - exame da adequação das informações contidas em pareceres de 

agentes públicos, quanto à identificação e quantificação do dano ou 

indício de dano. 

IV - evidenciação da relação entre a situação que teria dado origem 

ao dano ou indício de dano a ser apurado e a conduta da pessoa 

física ou jurídica supostamente responsável pelo dever de ressarcir 

os cofres públicos." 

Também definido na Lei Complementar nº 113/2005 do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná: 

Art. 13. Diante da omissão do dever de prestar contas, da não 

comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Estado e 

Municípios na forma prevista no inciso VI, do art. 1, da ocorrência 

de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou 

ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico 

de que resulte dano ao erário, a autoridade administrativa 
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competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá 

imediatamente adotar providências com vistas à instauração de 

tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação 

dos responsáveis e quantificação do dano. 

Parágrafo único - Não providenciando o disposto no caput deste 

artigo, o Tribunal determinará a instauração de tomada de contas 

de gestão em caráter especial, ordinário ou extraordinário, fixando 

o prazo para cumprimento dessa decisão, conforme previsto no 

Regimento Interno e nos demais atos normativos deste Tribunal." 

 

2 - Objetivo 
 

A Tomada de Contas Especial tem por objetivo apurar responsabilidade 

por ocorrência de dano à Administração Pública Municipal, com: 

a) Levantamento de fatos;  

b) Quantificação do dano;  

c) Identificação dos responsáveis, e  

d) Obter o respectivo ressarcimento. 

Somente deverá ser instaurada a Tomada de Contas Especial quando, após 

apurados os fatos, for constatado prejuízo aos cofres públicos e identificado(s) 

o(s) responsável (eis) e não houver êxito na recomposição ao Tesouro do 

Município do dano causado ao erário. 

É importante ressaltar que, em qualquer hipótese, deve ser assegurado o 

direito à ampla defesa (utilização de todos os meios e recursos disponíveis para 

defesa de seus direitos) e ao contraditório (oportunidade de se manifestar sobre 

os fatos) aos envolvidos, indispensável o registro das informações em 

demonstrativos. 
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3 - Características da Tomada de Contas 

Especial 
 

a) Somente deve ser instaurada quando houver omissão por 

parte do Tomador no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação 

dos recursos, da ocorrência de desfalque ou desvio de recursos, bens ou valores 

públicos, ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico 

de que resulte dano ao erário.  

b) Constitui medida de exceção, somente devendo ser 

instaurada depois de esgotadas todas as medidas administrativas internas 

objetivando o ressarcimento do prejuízo ao Erário.  

c) Deve ser instaurada a partir da autuação de processo 

específico, com numeração própria, em atendimento à determinação da 

autoridade administrativa competente.  

d) Deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Paraná em 

até 06 (seis) meses, a contar da data para sua instauração informada no Sistema 

Integrado de Transferências — SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 

conforme parágrafo único do Art. 234 do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná.  

e) Deve conter as peças necessárias para a caracterização do 

dano.  

4 – Competência para Instauração e 

Julgamento 
  

 Esgotadas as medidas administrativas internas para obtenção do 

ressarcimento pretendido, caberá a imediata instauração da Tomada de Contas 

Especial perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná por intermédio do 

Sistema Integrado de Transferências — SIT ou outro órgão, mediante a autuação 

de processo específico a ser promovido pelas seguintes autoridades 

administrativas: 

a) A autoridade hierárquica imediatamente superior, no caso de omissão do 

gestor de um Fundo Municipal;  
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b) Os Secretários Municipais, quando a omissão no dever de prestar contas 

for de responsabilidade de ordenadores de despesa de órgão ou entidade 

integrante da administração direta ou indireta do Município que lhes são 

subordinados;  

c) As autoridades responsáveis por transferências de recursos municipais a 

entidades privadas que prestam serviços de interesse público ou social;  

d) O ordenador de despesa, quando a omissão no dever de prestar contas for 

de detentor de suprimento individual;  

e) A autoridade administrativa com jurisdição sobre o agente de 

arrecadação, quando este não houver prestado contas no prazo 

regulamentar;  

f) O dirigente do órgão de contabilidade setorial ou responsável pela 

prestação de contas municipal, sendo essa tomada de contas certificada 

pela Secretaria Municipal da Fazenda, em virtude da existência de indícios 

de desfalque, desvio de bens ou valores ou irregularidades em gestão 

financeira e patrimonial, ou ainda da prática de qualquer ato ilegal, 

ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;  

g) Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, 

responsáveis por Contratos de Gestão, Termos de Parceria, Termos de 

Colaboração ou Termos de Fomento, quando a omissão do dever de 

prestar contas for da responsabilidade dos dirigentes das Organizações 

Sociais – OS, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP 

ou Organizações da Sociedade Civil - OSC;  

h) O chefe do Poder Executivo, quando: 

a. A infração envolver mais de uma secretaria ou órgãos e/ou 

entidades vinculadas a mais de uma secretaria;  

b. Quando a omissão no dever de prestar contas for de secretário 

municipal ou de titular de órgão ou entidade integrante da 

administração direta ou indireta do Município;  

c. A autoridade responsável pela instauração da TCEsp, nos casos 

previstos nos incisos anteriores, estiver relacionada à infração 

cometida ou se omitir no dever de instaurar a TCEsp. 

 A ausência de adoção das medidas administrativas para caracterização ou 

elisão do dano, bem como o não encaminhamento ao TCE/PR no prazo de 06 

(meses) após a instauração da Tomada de Contas Especial, caracteriza grave 

infração à norma legal e sujeita a autoridade administrativa estadual omissa à 
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responsabilidade solidária e demais sanções cabíveis, conforme consta no § 2º do 

Art. 233 do Regimento Interno do TCE  

§ 2º Na hipótese de omissão do dever de instauração de 

Tomada de Contas Especial o Tribunal determinará a 

instauração de Tomada de Contas Extraordinária. (Redação 

dada pela Resolução nº 24/2010) e consoante o Art. 12, da 

IN/TCU nº 71/2012, e o art. 8, da Lei nº 8.443/1992, in verbis: 

"Art. 8 Diante da omissão no dever de prestar contas, da não 

comprovação da aplicação dos recursos repassados pela 

União, na forma prevista no inciso VII do art. 50 desta Lei, da 

ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou 

valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, 

ilegítimo ou antieconómico de que resulte dano ao Erário, a 

autoridade administrativa competente, sob pena de 

responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar 

providências com vistas à instauração da Tomada de Contas 

Especial para apuração dos fatos, identificação dos 

responsáveis e quantificação do dano." (Lei no 8.443, de 16 

de julho de 1992) 

 

5 – Critérios a serem observados na indicação 

de Tomada de Contas Especial 
  

 Na instauração do processo devem ser observados os seguintes aspectos: 

a) Comprovação efetiva de dano ao erário;  

b) Existência de pessoa física ou jurídica responsável pelo dano, 

não sendo admitida, igualmente, a simples suspeita quanto à responsabilidade 

do agente;   

c) Dano quantificado, a fim de propiciar a cobrança do valor do 

respectivo responsável;  

d) O esgotamento de todas as medidas administrativas 

possíveis buscando a regularização ou ressarcimento do dano verificado;  
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e) A ocorrência de prejuízo ao erário, independentemente da 

causa, deve ser objeto de investigação por parte das autoridades competentes. 

Essa verificação pode ser realizada sem rito definido, devendo, no entanto, ser 

devidamente documentada e baseada nos princípios que regem o processo 

administrativo e a administração pública em geral;  

f) A instauração da Tomada de Contas Especial deverá ser 

precedida de solicitação de providências saneadoras e de notificação ao 

responsável, para que saneie a situação irregular ou recolha os recursos 

repassados, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, 

atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, bem como apresente 

as justificativas e alegações de defesa que julgue necessárias, dentro do prazo de 

15 dias corridos;  

g) A pessoa jurídica de direito privado responde solidariamente 

com seus administradores pelos danos causados ao erário, consoante 

entendimento contido na Súmula nº 286 do Tribunal de Contas da União, adiante 

transcrita: 

“A pessoa jurídica de direito privado destinatária de 

transferências voluntárias de recursos federais feitas com 

vistas à consecução de uma finalidade pública responde 

solidariamente com seus administradores pelos danos 

causados ao erário na aplicação desses recursos". 

h) Quando o fato norteador da instauração do processo for 

omissão no dever de prestar contas ou não comprovação da contrapartida 

referente ao Termo de Colaboração, contrato de repasse ou instrumento 

congênere, tendo como convenente um Município ou uma Organizações da 

Sociedade Civil, também deve integrar o processo a(s) notificação(ões) 

realizada(s) ao representante legal da Tomadora;  

i) No caso de superfaturamento, constatada a regular entrega 

dos bens/serviços adquiridos, o valor a ser imputado ao responsável 

corresponderá à diferença entre o que foi pago pelo produto ou serviço e o seu 

preço de mercado, situação essa que deverá estar suficientemente comprovada 

nos autos;  

j) No caso de dano por desaparecimento de bens, deverá ser 

imputada responsabilidade também ao empregado público (membro da 

Comissão de Monitoramento e Avaliação e ao Fiscal da Transferência) que detém 

a sua guarda, se restar comprovado, em processo administrativo especificamente 

aberto para tal finalidade, que ele agiu com negligência no trato do bem;  
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k) Recomenda-se ao ordenador de despesas da Pasta que 

atente para a necessidade de responsabilizar, nos autos, todos os agentes que, 

de algum modo, contribuíram para o dano, devendo, nesses casos, estar 

devidamente configurada a participação de cada um dos envolvidos nos fatos 

irregulares praticados;  

l) Na hipótese de apresentação da prestação de contas ou 

recolhimento integral do débito imputado, antes ou após o encaminhamento da 

Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, deverão 

ser adotados os procedimentos previstos na legislação vigente;  

m) A existência de ação judicial contra ato de gestor que 

resultou em prejuízo ao erário não impede a instauração da Tomada de Contas 

Especial, salvo se houver determinação judicial em contrário. Caso haja 

determinação judicial que impeça o prosseguimento da Tomada de Contas 

Especial, tal fato deverá ser informado no Relatório do Tomador das Contas, com 

notícia da fase processual em que se encontra a ação. Assim, ao julgar o 

correspondente processo, o TCE/PR poderá dar conhecimento de sua decisão à 

autoridade judicial competente, como subsídio ao julgamento do caso naquela 

esfera; 

n) O Controlador Geral do Município, responsável pelo controle 

interno, deve atentar para o fato de que será solidariamente responsável, no caso 

de a autoridade administrativa municipal competente não adotar as providências 

com vistas à instauração de Tomada de Contas Especial. 

  

6 – Conjecturas para Instauração de Tomada 

de Contas Especial 
   

a) Existência de elementos fáticos e jurídicos que comprovem a 

ocorrência de práticas irregulares por parte do Tomador, como:  

• Omissão no dever de prestar contas; 

• Não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Município; 

• Existência de desfalque, desvio de bens ou valores; ou 

• Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte 

dano ao erário. 
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  b) Estabelecimento de nexo entre a situação motivadora da tomada 

e conduta, comissiva ou omissiva, da pessoa a quem se imputa a responsabilidade 

de reparar o dano;  

  c) Apuração de todos os fatos, identificação dos responsáveis, 

qualificação do dano e obtenção do ressarcimento;  

  d) Nomeação de Comissão Específica composta por membros do 

quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e/ou seus órgãos de 

Administração Direta e Indireta que não tenham relação com os fatos apurados 

e realizados ou superintendida pelo serviço de controle da Pasta;  

  e) Uma vez instaurado o Processo de Tomada de Contas, em 

cumprimento à disposição do Art. 116, § 3º, da Lei nº 8.666/1993 e Art. 25, § 1º 

IV, da Lei Complementar nº 101/2000, deverão ser suspensos os repasses ao 

Tomador, sob pena de responsabilização solidária do responsável legal da pasta; 

  f) A Tomada de Contas Especial deverá ser registrada no Sistema 

Integrado de Transferências - SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná na 

prestação de contas do Tomador. 

 

7 – Motivações Legais para Instauração de 

Tomada de Contas Especial 

 

Resolução nº 28/11 alterada pela Resolução nº 46/2014 TCE PR 
 

Art. 26-A. Para efeito desta Resolução, considera-se Tomada 

de Contas o procedimento excepcional com a finalidade de 

apurar omissões, desvios, desfalques, fraudes ou a prática de 

qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico. 

Parágrafo único. Uma vez instaurado o processo de Tomada 

de Contas, configuradas as hipóteses do art. 116, § 3º , da Lei 

nº 8.666/1993, do art. 25, § 1º, a, da Lei Complementar nº 

101/2000, e demais disposições da legislação dos municípios, 

deverão ser suspensos os repasses ao tomador, sob pena de 

responsabilização solidária da autoridade administrativa 
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responsável do concedente que não o fizer, nos termos dos 

artigos 13 e 14 da Lei Complementar nº 113/2005 do Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná, respeitado o devido processo 

legal e ressalvada a possibilidade de concessão liminar da 

medida de suspensão de repasse, nos termos do art. 53 da Lei 

Complementar no 113/05 e do artigo 400 do Regimento 

Interno da Corte de Contas.  

Artigos 13 e 14 da Lei Complementar nº 113/2005 do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná 
 

Art. 13 - Diante da omissão do dever de prestar contas, da 

não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo 

Estado e Municípios na forma prevista no inciso VI, do art. 1º, 

da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou 

valores públicos, ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal, 

ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, a 

autoridade administrativa competente, sob pena de 

responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar 

providências com vistas à instauração de tomada de contas 

especial para apuração dos fatos identificação dos 

responsáveis e quantificação do dano.  

Parágrafo único - Não providenciando o disposto no caput 

deste artigo, o Tribunal determinará a instauração de 

tomada de contas de gestão em caráter especial, ordinário 

ou extraordinário, fixando o prazo para cumprimento dessa 

decisão, conforme previsto no Regimento Interno e nos 

demais atos normativos deste Tribunal.  

Art. 14 - Responderá pelos prejuízos que causar ao erário o 

ordenador de despesa, o responsável pela guarda de bens e 

valores públicos ou aquele que autorizar ou der causa direta 

ou indiretamente ao gasto irregular. 
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Art. 116, § 3º da Lei nº 8.666/1993 
 

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, 

aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 

congêneres celebrados por órgãos e entidades da 

Administração. 

§ 3º As parcelas do convênio serão liberadas em estrita 

conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto 

nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o 

saneamento das impropriedades ocorrentes:  quando não 

tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da 

parcela anteriormente recebida, na forma da legislação 

aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização 

local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão 

descentralizador dos recursos ou pelo órgão  competente do 

sistema de controle interno da Administração Pública; e 

III - quando o executor deixar de adotar as medidas 

saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos 

recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle 

interno. 

Art. 52 da Lei Federal nº 13.019/2014 

 

Art. 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou 

extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 

financeiras realizadas, serão devolvidos à administração 

pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de 

imediata instauração de tomada de contas especial do 

responsável, providenciada pela autoridade competente da 

administração pública. 
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Art. 72 da Lei Federal nº 13.019/2014 

   Art. 72 - As prestações de contas serão avaliadas: 

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, 

o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano 

de trabalho; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015) 

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem 

impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal 

que não resulte em dano ao erário; (Redação dada pela Lei 

no 13.204, de 2015) 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes 

circunstâncias: (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015) 

   a) omissão no dever de prestar contas; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas 

estabelecidos no plano de trabalho; (Redação dada pela Lei 

nº 13.204, de 2015) 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou 

antieconômico; 

   d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

 

Art. 8º da Lei Federal nº 8.443/1992 – Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas da União 

 

Art. 8° Diante da omissão no dever de prestar contas, da não 

comprovação da aplicação dos recursos repassados pela 

União, na forma prevista no inciso VII do art. 5° desta Lei, da 

ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou 

valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, 

ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a 

autoridade administrativa competente, sob pena de 

responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar 

providências com vistas à instauração da tomada de contas 

especial para apuração dos fatos, identificação dos 

responsáveis e quantificação do dano. 
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§ 1° Não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal 

determinará a instauração da tomada de contas especial, 

fixando prazo para cumprimento dessa decisão. 

8 – Instauração de Tomada de Contas Especial 
 

Omissão no dever de prestar contas 

 Quando o Tomador não envia no prazo estipulado a prestação de contas, 

conforme Art. 15, §4º, da Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná:  

Art. 15 "O prazo final para o envio das informações no SIT 

será de 30 (trinta) dias para o tomador”. 

 E de acordo com o Art. 70 da Lei Federal nº 13.019/2014 alterada pela Lei 

Federal nº 13.204/2015:  

Art. 70. Constatada irregularidade ou omissão na prestação 

de contas, será concedido prazo para a organização da 

sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.  

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade 

ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade 

administrativa competente, sob pena de responsabilidade 

solidária, deve adotar as providências para apuração dos 

fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano 

e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação 

vigente. 

 Na ausência de devolução de saldo final por parte do Tomador na 

finalização da prestação de contas: em desacordo com Art. 15 da Resolução 

28/2011, alterada pela Resolução nº 46/2014 do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná. 

"Art. 15. O saldo final da conta corrente específica deverá ser 

recolhido pelo tomador dos recursos à conta do concedente 

ou de acordo com o estipulado pelo termo de transferência, 

observada a legislação aplicável." 
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Ausência de apresentação de documentação exigida para a prestação de 

contas 
 

 a) extratos bancários da conta corrente e de aplicação financeira; 

 b) publicação do aviso de licitação, quando necessário; 

 c) ata de julgamento dos processos licitatórios; 

 d) orçamentos e pesquisas de preços realizados pelas entidades privadas; 

 e) relação dos ganhadores das pesquisas de preços; 

 f) Certidão Negativa de Débito (CND) específica do INSS, quando o objeto 

se referir à obra. 

 

Não execução do objeto pactuado (total ou parcial) 

 

 Quando o objeto não for executado ou for executado parcialmente ficando 

evidenciadas em vistorias in loco pela UGT, bem como pelo Fiscal da Parceria. 

Tratando-se de não execução, o débito original atribuído será igual ao montante 

repassado pelo Município de Ponta Grossa por intermédio de seus órgãos da 

Administração Direta ou Indireta.  

 No caso de execução parcial, com alcance de objetivos, é necessário que 

se quantifique o percentual executado e as metas que não foram realizadas, 

aplicando-se o percentual não executado ou que não alcançou etapa útil sobre o 

valor repassado pelo por intermédio de seus órgãos da Administração Direta ou 

Indireta, para o cálculo do débito. 

 

Desvio de finalidade na aplicação dos recursos 

  

 Quando há utilização dos recursos repassados em fins diferentes dos 

previamente pactuados no Termo de Parceria constante no Plano Trabalho. 

Nessa situação, o valor original do débito poderá ser total ou parcial, a partir do 

levantamento da quantia utilizada em desacordo com o previsto. 
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Impugnação total ou parcial das despesas realizadas 

 

 Quando verificadas irregularidades na comprovação da execução de 

despesas da parceria, tais como documentos fiscais inidôneos, pagamento 

irregular de despesas, superfaturamento na contratação de obras e serviços, 

entre outros. Nessas situações, o débito original deverá ser quantificado 

conforme as irregularidades constatadas. 

 

Não utilização dos recursos de contrapartida pactuada  

 Quando na execução do objeto, a contrapartida do Convenente não é 

aplicada na proporção pactuada. Devido a não aplicação da contrapartida, o 

percentual proporcional de participação do Concedente se torna maior do que o 

previsto na avença, ou acarreta a execução a menor do objeto. 

 

Não aplicações dos recursos transferidos no mercado financeiro 

  

 Quando os recursos recebidos não forem investidos em caderneta de 

poupança ou fundo de curto prazo, conforme o previsto no Termo de 

Colaboração ou documento congênere e legislação vigente. 

 

Não utilização total ou parcial dos rendimentos de aplicação financeira 

no objeto da transferência de recursos, sem haver a respectiva 

devolução 

 

 Quando os recursos provenientes da aplicação financeira não forem 

utilizados na execução do objeto nem devolvidos à Concedente conforme 

legislações vigentes.  

Falta de devolução de saldo de recursos públicos 

 

 Quando não houver a devolução de saldo existente na conta da Parceria à 

Concedente na finalização da prestação de contas, ao término da mesma, 

conforme legislação vigente. 
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Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte 

dano ao erário 

 

 Quando ocorrer qualquer fato que comprovadamente seja ilegal, imoral, 

fira algum dos princípios que norteiem a Administração Pública trazendo-lhe 

qualquer espécie de prejuízo.  

9 – Situações onde não deve ser Instaurada 

Tomada de Contas Especial 
 

a) Em substituição a procedimentos disciplinares destinados a apurar 

infrações administrativas; 

b) Para obtenção do ressarcimento de valores pagos indevidamente a 

empregado público; 

c) Se já houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável 

de ocorrência do dano (fato gerador) e a primeira notificação dos 

responsáveis;  

d) Quando houver o recolhimento integral do débito;  

e) No caso de ocorrência de outra situação em que o débito seja 

descaracterizado, como por exemplo, no caso de comprovação da não 

ocorrência do dano imputado ao responsável. 

10 – Fases da Tomada de Contas Especial 
 

Medidas preparatórias 

 

 Antes da instauração da Tomada de Contas Especial, compete a autoridade 

administrativa competente, no prazo de 30 dias corridos do conhecimento do 

fato, adotar providências para apuração, identificação dos responsáveis, 

quantificação do dano e obtenção do ressarcimento ao erário. 

 A autoridade administrativa competente deve designar uma comissão, 

através de Portaria a ser publicada no Diário Oficial do Município – D.O.M, para 
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que promova os atos necessários ao processamento da Tomada de Contas 

Especial.  

 A comissão tomadora de contas deve ser composta por 03 (três) 

empregados públicos, efetivos, podendo a escolha recair sobre empregados de 

outros órgãos e entidades. 

 No caso de as apurações procedidas pela comissão levarem a 

responsabilidade à autoridade que a constituiu, nova comissão deverá ser 

designada, no prazo de cinco dias, pela autoridade de nível hierárquico 

imediatamente superior ao do responsabilizado. Se este for dirigente de órgão 

ou entidade, dispensa-se o pronunciamento do dirigente do órgão ou entidade 

onde ocorreu o fato, com a especificação das providências adotadas para 

resguardar o interesse público e evitar a repetição do ocorrido. 

 

Compete a Autoridade Administrativa (Ordenador de Despesa) 

 

a) Designação de empregados públicos para compor a comissão de 

Processo Administrativo;  

b) Condução dos trabalhos do Processo Administrativo de Tomada de 

Contas Especial; 

c) Encaminhar aos términos dos trabalhos a documentação para a 

Controladoria Geral do Município conforme exposto na sequência.  

 

Atribuições da Comissão de Processo Administrativo de Tomada de 

Contas Especial 

 

 a) Citação/lntimação inicial; 

 b) Atas relativas ao Processo Administrativo de Tomada de Contas 

Especial; 

 c) Reunir as provas necessárias à comprovação de fatos, bem como realizar 

diligências no sentido de proporcionar os elementos de convicção indispensáveis 

à atribuição de responsabilidade; 
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 d) Concessão do contraditório em todos os momentos processuais aos 

envolvidos; 

 e) Análise/deferimento ou não dos documentos, alegações ou 

justificativas apresentadas pelo responsável no Processo Administrativo de 

Tomada de Contas Especial; 

 f) Apurar o valor do dano ou prejuízo causado ao erário e elaborar o 

Demonstrativo Financeiro do Débito; 

 g) Emitir Relatório Final da Comissão a ser encaminhado ao Ordenador da 

Tomada de Contas Especial (autoridade administrativa que ordenou a abertura), 

contendo, no mínimo, os seguintes pontos: 

• Descrição cronológica dos fatos apurados com indicação das normas 

infringidas; 

• Referência a documentos e instrumentos que respaldaram a conclusão; 

• Identificação do responsável e precisa quantificação do dano; 

• Análise conclusiva dos documentos e/ou justificativas do responsável; 

• Recomendação de providências à autoridade administrativa instauradora; 

• Identificação da ação judicial e indicação da fase processual, quando for o 

caso. 

 

Encaminhar a Controladoria Geral do Município  

 

 a) Protocolo do Processo Administrativo eletrônico (SEI) que originou a 

Tomada de Contas Especial;  

 b) Identificação dos Responsáveis que deverá conter: Nome do 

representante Legal do Tomador e da Instituição; CPF do(s) representante(s) 

legal(is), CNPJ e endereço da Instituição e residencial do representante legal, e-

mail da Instituição e do representante legal quando possível; telefones para 

contato da instituição e do(s) representante(s) legal(is);   

 c) Quantificação do(s) débito(s): o(s) responsável(is) legal(is) da Instituição, 

a síntese da situação caracterizada como dano ao erário, o valor histórico e a data 

de ocorrência, as parcelas ressarcidas e as respectivas datas de recolhimento, se 

houver; 
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 d) Relato das medidas administrativas adotadas com vistas à elisão do 

dano; 

 e) Outras informações consideradas necessárias. 

  

Compete ao Controlador Geral do Município  

  

a) Emitir Parecer técnico, em que sejam atestadas a adequação das 

medidas administrativas adotadas, a caracterização ou elisão do dano 

e o cumprimento das normas pertinentes à instauração e ao 

desenvolvimento da Tomada de Contas Especial; 

b) Encaminhamento da Procuradoria de Contas para emissão de parecer 

jurídico. 

 

Compete a Procuradoria de Contas  

 

a) Emissão de Parecer Jurídico no final do Processo Administrativo de 

Tomada de Contas Especial em conjunto com o Procurador Geral do 

Município; 

 b) Convalidar a Resolução Final assinada pela autoridade maior da Pasta. 

 

11 – Causas que podem levar ao encerramento 

antecipado da Tomada de Contas Especial 
 

 O procedimento de Tomada de Contas Especial deve ser encerrado em 

qualquer fase, com comunicação imediata ao TCE/PR para sustação das sanções 

legais quando, antes da sua conclusão, houver: 

• Ressarcimento integral do dano, inclusive gravames legais, ou 

• Reposição do bem pelos responsáveis, em perfeito estado de conservação; 

• Reaparecimento ou recuperação do bem extraviado ou danificado; 

• Ausência de prejuízo ao erário; 
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• Apresentação da prestação de contas extemporânea. 

 

Observação:  

a) Nas situações em que o ressarcimento do dano ocorrer mediante o 

desconto parcelado do débito nos vencimentos, salários ou proventos 

do empregado público responsável, os documentos que evidenciarem 

a efetivação dos aludidos descontos e a memória de cálculo de débito 

deverão ser anexados aos autos do respectivo procedimento 

administrativo. 

b) Para que a Tomada de Contas Especial seja encerrada, é preciso que o 

material reposto, apreendido ou recuperado esteja em condições de 

uso e que fique comprovada a boa-fé do gestor, bem como a 

inexistência de outras irregularidades.  

c) Ocorrendo a reposição do bem ou a indenização correspondente ao 

dano causado, a autoridade administrativa competente deve lavrar o 

Termo de Ajustamento de Conduta, conforme modelo. Em seguida, a 

autoridade administrativa competente envia cópia para o órgão 

responsável pelos registros contábil, financeiro e patrimonial, e arquiva 

o procedimento. 

12 – Elementos necessários no processo de 

Tomada de Contas Especial 
 

Elementos Essenciais 

 

 Devem integrar o processo de Tomada de Contas Especial todos os 

documentos que contenham informações referentes à demonstração do dano ao 

erário, que podem variar de acordo com a situação irregular identificada. Assim, 

integram o processo de Tomada de Contas Especial obrigatoriamente, os 

seguintes documentos : 

 I – ato de instauração da tomada de contas especial; 

 II – termo de designação da comissão tomadora das contas; 
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 III – identificação do responsável pela infração, indicando: 

  a) nome; 

  b) número do CPF; 

  c) endereço residencial, profissional e número de telefone 

atualizados; 

  d) cargo, função, matrícula e lotação, se empregado público; 

  e) herdeiros, no caso de falecimento dos responsáveis; 

 IV – demonstrativo financeiro do débito, indicando: 

  a) origem e data da ocorrência do fato; 

  b) valores original e atualizado; 

  c) parcelas recolhidas e respectivas datas de recolhimento, se for o 

caso; 

 V– características, localização, registro patrimonial, valor e data de 

aquisição, estado de conservação e valor de mercado dos bens, quando for o 

caso; 

 VI– termos originais das declarações colhidas, assinadas pelos declarantes 

e integrantes da comissão tomadora das contas, quando for o caso; 

 VII– cópia do relatório de comissão de sindicância ou de inquérito, se for o 

caso; 

 VIII– cópia do registro da ocorrência policial e do laudo pericial, quando for 

o caso; 

 IX– cópia das notificações expedidas relativamente à cobrança, 

acompanhadas de aviso de recebimento ou qualquer outra forma que assegure 

a certeza da ciência do interessado, quando for o caso; 

 X– outros elementos que permitam formar juízo acerca da materialidade 

dos fatos e responsabilidade pelo prejuízo verificado; 

 XI– comprovantes de depósitos bancários, na hipótese de reparação do 

dano causado ao erário; 

 XII– registro dos fatos contábeis pertinentes; 
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 XII– pronunciamento do dirigente do órgão ou entidade onde ocorreu o 

fato, com a especificação das providências adotadas para resguardar o interesse 

público e evitar a repetição do ocorrido. O pronunciamento deve conter medidas 

efetivas para evitar a repetição do ocorrido.  

 XIII– relatório circunstanciado e conclusivo da comissão de tomada de 

contas especial, contendo o relato dos fatos, o motivo determinante da 

instauração da tomada de contas especial, os fatos apurados, os respectivos 

responsáveis e as providências que devem ser adotadas, no entendimento da 

comissão para resguardar o erário, pelas autoridades competentes, como 

também a justificativa minuciosa, no caso de absorção do prejuízo pelo órgão ou 

entidade;  

 XIV– Parecer da Controladoria Geral do Município - CGM que trará 

manifestação acerca dos seguintes quesitos: 

 a) adequada apuração dos fatos, indicando inclusive as normas ou 

regulamentos eventualmente infringidos; 

 b) correta identificação do responsável; 

 c) precisa quantificação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas; 

 d) considerações acerca das providências referidas no inciso XII deste 

subitem; 

 XV– pronunciamento expresso e indelegável da autoridade competente 

pela instauração da tomada de contas especial sobre as contas e o relatório e 

certificado emitidos pela unidade responsável pelo controle interno, atestando 

haver tomado conhecimento das conclusões neles contidas. 

 

Elementos Adicionais 

 

 Quando se tratar de recursos concedidos na forma de suprimento 

individual, institucional ou transferidos pelo Município mediante convênio, 

acordo, ajuste, termo de parceria ou de fomento ou de colaboração, contrato de 

gestão ou outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, 

auxílio ou contribuição, a tomada de contas especial deverá, ainda, conter os 

seguintes elementos:  
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 I – cópia dos termos de ajuste ou dos instrumentos de concessão, com a 

indicação da data de sua publicação, e respectivos planos de trabalho; 

 II – cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso; 

 III – relatório de execução físico-financeira, se for o caso; 

 IV – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os 

recursos recebidos em transferências, o valor da contrapartida, os rendimentos 

auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e 

os saldos, se houver; 

 V – relação de pagamentos; 

 VI – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos 

públicos; 

 VII – extrato da conta bancária específica, desde o dia do recebimento da 

primeira parcela até a data do último pagamento, e conciliação bancária, quando 

for o caso; 

 VIII– cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento 

objetivar a execução de obra ou serviço de engenharia; 

 IX – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta 

indicada pelo concedente; 

 X – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a 

fiscalização, quando for o caso;  

 XI – parecer da unidade técnica responsável pelo programa do órgão ou 

entidade concedente, acompanhado de laudos de vistoria ou de informações 

obtidas junto a autoridades públicas do local de execução do convênio, quanto à 

execução física e atingimento dos objetivos do convênio e quanto à correta e 

regular aplicação dos recursos do convênio; 

 XII – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu 

sucessor legal, sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos; 

 XIII– relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por 

especialistas de notória capacitação e adequada qualificação, designada pela 

autoridade supervisora para avaliar, periodicamente, os resultados atingidos com 

a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais; 
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 XIV – pronunciamento do dirigente máximo do órgão ou entidade 

supervisora sobre a execução do contrato de gestão, contendo comparativo 

específico das metas propostas com os resultados alcançados pelas Organizações 

Sociais;  

 XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum 

acordo entre o órgão público e o parceiro, para avaliar, periodicamente, os 

resultados atingidos com a execução do termo de parceria; 

 XVI– pronunciamento do dirigente máximo da entidade da Organização da 

Sociedade Civil sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo 

específico das metas propostas com os resultados alcançados, demonstrativo das 

receitas e despesas efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis 

usadas pela organização e previstas no termo, item por item, e detalhamento das 

remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou 

vinculados ao termo, a seus diretores, empregados e consultores; 

 XIX – qualquer outro documento exigido em legislação específica. 

 Observação: 

a) Nos casos de omissão no dever de prestar contas, a Tomada de Contas 

Especial deve conter o relatório conclusivo da Comissão competente 

sobre a situação orçamentária e financeira, com a devida instrução 

probatória, que deverá identificar, além da omissão de prestar contas, 

as irregularidades, seus responsáveis e o dano por eles gerado ao 

erário, se houver, como também manifestação acerca das contas 

analisadas. 

b) Ainda com relação à omissão no dever de prestar contas, referente a 

recursos repassados mediante convênio, acordo, ajuste, termo de 

parceria, contrato de gestão ou outros instrumentos congêneres, bem 

como a título de subvenção, auxílio ou contribuição, além da 

notificação ao responsável, também deve integrar o procedimento 

administrativo a notificação da entidade beneficiária. 

c) Quando os fatos consignados na Tomada de Contas Especial forem 

objeto de ação judicial, a comissão tomadora das contas fará constar, 

no respectivo relatório, informação sobre o ajuizamento do feito, 

inclusive a fase processual em que se encontra.  
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12 – Linha do Tempo da TCEsp 
 

 

 

13 – Instrumentos de Consulta para 

elaboração deste Manual 

 

Decreto Municipal nº 12.120/2016: 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-
grossa/decreto/2016/1212/12120/decreto-n-12120-2016-regulamenta-a-lei-
federal-n-13019-de-31-de-julho-de-2014-para-dispor-sobre-regras-e-
procedimentos-do-regime-juridico-das-parcerias-celebradas-entre-a-
administracao-publica-municipal-e-as-organizacoes-da-sociedade-civil-em-
regime-de-mutua-cooperacao-para-a-consecucao-de-finalidades-de-interesse-
publico-e-reciproco-2020-01-09-versao-compilada 

 

Instrução Normativa nº 61/2011: 

http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2012/12/pdf/00240313.pdf 

 

Lei Federal nº 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015:  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm  

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-grossa/decreto/2016/1212/12120/decreto-n-12120-2016-regulamenta-a-lei-federal-n-13019-de-31-de-julho-de-2014-para-dispor-sobre-regras-e-procedimentos-do-regime-juridico-das-parcerias-celebradas-entre-a-administracao-publica-municipal-e-as-organizacoes-da-sociedade-civil-em-regime-de-mutua-cooperacao-para-a-consecucao-de-finalidades-de-interesse-publico-e-reciproco-2020-01-09-versao-compilada
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-grossa/decreto/2016/1212/12120/decreto-n-12120-2016-regulamenta-a-lei-federal-n-13019-de-31-de-julho-de-2014-para-dispor-sobre-regras-e-procedimentos-do-regime-juridico-das-parcerias-celebradas-entre-a-administracao-publica-municipal-e-as-organizacoes-da-sociedade-civil-em-regime-de-mutua-cooperacao-para-a-consecucao-de-finalidades-de-interesse-publico-e-reciproco-2020-01-09-versao-compilada
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-grossa/decreto/2016/1212/12120/decreto-n-12120-2016-regulamenta-a-lei-federal-n-13019-de-31-de-julho-de-2014-para-dispor-sobre-regras-e-procedimentos-do-regime-juridico-das-parcerias-celebradas-entre-a-administracao-publica-municipal-e-as-organizacoes-da-sociedade-civil-em-regime-de-mutua-cooperacao-para-a-consecucao-de-finalidades-de-interesse-publico-e-reciproco-2020-01-09-versao-compilada
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-grossa/decreto/2016/1212/12120/decreto-n-12120-2016-regulamenta-a-lei-federal-n-13019-de-31-de-julho-de-2014-para-dispor-sobre-regras-e-procedimentos-do-regime-juridico-das-parcerias-celebradas-entre-a-administracao-publica-municipal-e-as-organizacoes-da-sociedade-civil-em-regime-de-mutua-cooperacao-para-a-consecucao-de-finalidades-de-interesse-publico-e-reciproco-2020-01-09-versao-compilada
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-grossa/decreto/2016/1212/12120/decreto-n-12120-2016-regulamenta-a-lei-federal-n-13019-de-31-de-julho-de-2014-para-dispor-sobre-regras-e-procedimentos-do-regime-juridico-das-parcerias-celebradas-entre-a-administracao-publica-municipal-e-as-organizacoes-da-sociedade-civil-em-regime-de-mutua-cooperacao-para-a-consecucao-de-finalidades-de-interesse-publico-e-reciproco-2020-01-09-versao-compilada
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-grossa/decreto/2016/1212/12120/decreto-n-12120-2016-regulamenta-a-lei-federal-n-13019-de-31-de-julho-de-2014-para-dispor-sobre-regras-e-procedimentos-do-regime-juridico-das-parcerias-celebradas-entre-a-administracao-publica-municipal-e-as-organizacoes-da-sociedade-civil-em-regime-de-mutua-cooperacao-para-a-consecucao-de-finalidades-de-interesse-publico-e-reciproco-2020-01-09-versao-compilada
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-grossa/decreto/2016/1212/12120/decreto-n-12120-2016-regulamenta-a-lei-federal-n-13019-de-31-de-julho-de-2014-para-dispor-sobre-regras-e-procedimentos-do-regime-juridico-das-parcerias-celebradas-entre-a-administracao-publica-municipal-e-as-organizacoes-da-sociedade-civil-em-regime-de-mutua-cooperacao-para-a-consecucao-de-finalidades-de-interesse-publico-e-reciproco-2020-01-09-versao-compilada
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2012/12/pdf/00240313.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
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PARANA, Secretaria de Estado da Educação. Manual de Procedimentos para 
Tomada de Contas Especial. Disponível em: 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/nucleo_de_controle_
interno/manual_procedimentos_tomadadecontasespecial.pdf 

 

PARANA, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Sistema Integrado de 
Transferências. Disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/sistema-
integradode-transferencias-sit/53 

 

Resolução nº 28/11, alterada pela Resolução nº 46/2014: 

http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2015/4/pdf/00276414.pdf  

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/nucleo_de_controle_interno/manual_procedimentos_tomadadecontasespecial.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/nucleo_de_controle_interno/manual_procedimentos_tomadadecontasespecial.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/sistema-integradode-transferencias-sit/53
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/sistema-integradode-transferencias-sit/53
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2015/4/pdf/00276414.pdf
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Anexo I 

Modelo Termo de Responsabilidade e Composição 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPOSIÇÃO  

(Quando o responsável for empregado público) 

 

 Nesta data, comparece perante o (designar a autoridade) o empregado 

público (nome e matrícula) notificado pelo (discriminar o expediente de 

comunicação), o qual toma conhecimento da (ocorrência). 

 

 O funcionário esclarece que (registrar explicações, motivos, etc). 

 

 E exclusivamente para efeitos civis, assume a responsabilidade pelo dano 

e compromete-se a repará-lo da seguinte forma: 

- (descrever os termos da composição – reposição indenização com desconto em 

folha). 

 

(Local), de ____ de ___________________ de 20 __ 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura da autoridade 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura do Empregado Público Responsável 

 

Testemunhas (2): Nome, Assinatura, CPF 
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Anexo II 

Modelo de cota à ser enviada a Controladoria Geral do Município 

comunicando abertura de Tomada de Contas Especial a ser enviada 

pelo SEI 

 

À  

Controladoria Geral do Município 

 

Assunto: Comunicação de Instauração de Tomada de Contas Especial 

 

 Venho comunicar a instauração por este (Órgão/Entidade), da Tomada de 

Contas Especial nº ___/20___, em  ____/____/____, conforme o disposto na 

Resolução nº 28/11 alterada pela Resolução nº 46/2014 TCE/PR, face indício 

(inserir um dos motivos de instauração elencados na Resolução). 

 A suspeita decorre de (descrever sucintamente o fato que determina a 

instauração de tomada de contas especial). 
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Anexo III 

Modelo de Relatório Preliminar 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: ( identificar o órgão ou entidade) 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: preencher as datas inicial e final de realização da 

TCEsp) 

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ENCARREGADA: (citar nº da portaria 

e data de publicação no Diário Oficial do Município) 

COMISSÃO ENCARREGADA: (Identificar os empregados públicos encarregados 

pela TCEsp – nome, cargo e matrícula) 

 

 No que tange ao levantamento preliminar referente ao processo de 

Tomada de Contas Especial nº _____, instaurada através da Portaria nº ____, cuja 

apuração está sobre a responsabilidade de comissão composta pelos 

empregados públicos acima identificados, temos as seguintes informações: 

 

1 – Descrição cronológica dos fatos ou irregularidades que motivaram a 

instauração  

2 – Especificação das datas das ocorrências e /ou do conhecimento dos fatos 

3 – Descrição das normas infringidas 

4 – Descrição/qualificação dos responsáveis 

5 – Valor estimado do dano ou prejuízo ao erário 

 

Observação: Considerando todo o exposto na análise e com base na 

documentação constante do processo, conclui-se pela expedição de notificação 

ao(s) Senhor(es) (responsáveis), acompanhada deste relatório, mediante Aviso 
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de Recebimento para, no prazo de 30 (trinta) dias, exercer(em) o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, por meio de justificativas e de juntada de 

documentos, ou efetuar(em) o recolhimento do débito imputado, cujo valor 

atualizado até (preencher data) é de R$ (preencher valor). 

 

 

(Local), de ____ de ___________________ de 20 __ 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura de TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO 
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Anexo IV 

Modelo de Notificação aos Responsáveis pelo Dano 

 

NOTIFICAÇÃO Nº ____/____ 

 

 O (cargo e órgão/entidade da autoridade administrativa), Sr. (nome da 

autoridade) notifica o Sr. (nome, cargo e órgão/entidade), para que efetue o 

pagamento da importância de (R$ e por extenso), corrigida monetariamente até 

esta data, decorrente do (fato que ensejou a instauração da TCEsp), integrante 

dos autos n° xx, em conformidade com o Relatório Preliminar da Comissão de 

Tomada de Contas Especial anexo. 

 O referido valor deverá ser recolhido à conta n° xx, agência n° xx, do Banco 

xx. Conforme faculta o art. xx, inciso xx, do Decreto nº xx, de xx de 20xx, Vossa 

Senhoria poderá apresentar justificativas e/ou documentos no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar do recebimento desta. 

Notifique-se. 

 

 

(Local), de ____ de ___________________ de 20 __ 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura da autoridade administrativa 
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Anexo V 

Modelo de Demonstrativo Financeiro de Débito 

 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº ____/____ 

 

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE DÉBITO 

 

Valor Original R$  

Nota de empenho  

Data da Ocorrência  

Parcelas Recolhidas R$  Data   

Valor Atualizado R$ 

Memória de cálculo indicando o fator 

de atualização e a sua base legal, se 

for o caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 

Anexo VI 

Modelo de Qualificação do Responsável 

 

QUALIFICAÇÕES 

 

Órgão ou entidade recebedor  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  (         ) 

CEP  

Bairro  

Cidade  

Estado  

Endereço Eletrônico (e-mail)  
 

Ordenador à época  

CPF  

Identidade (nº/data/órgão expedidor)  

Endereço Residencial  

Telefone Residencial/Celular  

CEP  

Bairro  

Cidade  

Estado  

 

 

Administrador/Ordenador Atual  

CPF  

Identidade (nº/data/órgão expedidor)  

Endereço Residencial  

Telefone Residencial/Celular  

CEP  

Bairro  

Cidade  

Estado  

 

(Local), ______ de ___________________ de 20 ______ 

______________________________________________________________ 

(Nome e Assinatura da Autoridade Administrativa) 
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Anexo VII 

Modelo de Relatório Conclusivo 

 

RELATÓRIO CONCLUSIVO 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: (identificar o órgão ou entidade) 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: (preencher as datas inicial e final de realização da 

TCEsp) 

COMISSÃO ENCARREGADA: (identificar os empregados públicos encarregados 

pela TCEsp - nome, cargo e matrícula) 

 

 Após cumprir todas as etapas do processamento da Tomada de Contas 

Especial Nº ________, instaurado através da Portaria nº _____, apresentamos o 

seguinte relatório: 

1 - Descrição cronológica dos fatos apurados com indicação das normas 

infringidas; 

2 - Referência a documentos e instrumentos que respaldaram a conclusão; 

3 - Identificação do responsável e precisa quantificação do dano; 

4 - Análise conclusiva dos documentos e/ou justificativas do responsável; 

5 - Recomendação de providências à autoridade administrativa instauradora; 

6 - Identificação da ação judicial e indicação da fase processual, quando for o caso. 

Ex: Considerando todo o exposto na análise e com base na documentação 

constante do processo, conclui-se que o dano ao erário apurado foi de R$ 

(preencher valor), cujo valor atualizado até (preencher data) é de R$ (preencher 

valor), sob a responsabilidade do(s) Senhor(es) (responsáveis), em virtude das 

seguintes irregularidades: (caracterizar as irregularidades com indicação das 

normas legais e regulamentares infringidas). 

(Local), ______ de ___________________ de 20 ______ 
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Anexo VIII 

Modelo de Pronunciamento Autoridade Administrativa 

 

ATESTADO DE CONHECIMENTO DOS FATOS APURADOS 

 

Atesto, para os fins previstos nos termos da Resolução nº 28/2011, 

alterada pela Resolução nº 46/2014 - TCE/PR, que tomei conhecimento dos fatos 

apurados pela comissão responsável pela TCEsp nº ____, instaurada pela Portaria 

nº _____ , e adotarei as medidas necessárias para sanar as deficiências e 

irregularidades, quais sejam: 

 

 

- (Detalhamento das medidas a serem adotadas) 

 

 

(Local), ______ de ___________________ de 20 ______ 

 

 

______________________________________________________________ 
Nome e assinatura da Autoridade Administrativa 
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Anexo IX 

Modelo de Ofício de Remessa de Cópia do Relatório Conclusivo aos 

Responsáveis 

 

Sr. (nome do responsável pelo dano) 

(cargo/função) 

(setor) 

 

 

N/Ref: Ofício nº ________ /20______  

 

 

Ponta Grossa, ______ de ______________ de 20____ 

 

Assunto: Relatório Conclusivo 

 

Senhor (nome do responsável pelo dano), 

 

Vimos, por meio deste, remeter-lhe cópia do Relatório Conclusivo, referente à 

Tomada de Contas Especial nº ___/20___, instaurada em ____/____/____, bem 

como cópia do Pronunciamento da Autoridade Administrativa Instauradora sobre 

o relatório em comento, para seu conhecimento, conforme orientação constante 

da Resolução nº 28/2011, alterada pela Resolução nº 46/2014 - TCE/PR. 

 

Atenciosamente,  

 

 

______________________________________________________________ 
Nome e assinatura da Autoridade Administrativa 
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Anexo X 

Modelo de Ofício de Remessa dos Autos da TCESP à CGM 

 

 

 

Exmo (a). Sr (a). XXXXXXXXXX 

Controlador (a) Geral do Município de Ponta Grossa  

 

 

N/Ref: Ofício nº ________ /20______  

 

 

Ponta Grossa, ______ de ______________ de 20____ 

 

Assunto: Remessa dos autos da Tomada de Contas Especial nº _______ / 20_____ 

 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Servimo-nos do presente para remeter a esta Controladoria Geral do Município 

os autos da Tomada de Contas Especial nº ___/20___, instaurada em 

____/____/____, conforme comunicação feita, através do SEI nº ________  em 

____/____/____. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

(Nome e Assinatura da Autoridade Administrativa) 
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Anexo XI 

Fluxograma de Processos da Tomada de Contas Especial 
 

 


