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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM nº 005/2017 

Orienta os órgãos e entidades quanto aos procedimentos 

para a instauração da Tomada de Contas Especial. 

A Controladoria-Geral do Município, com fulcro no que estabelece a Lei Complementar nº 210/2016 e o 

Decreto Municipal n° 089/2013 orienta os Órgãos e Entidades quanto ao processo de instauração da 

Tomada de Contas Especial, estabelecida por meio da Instrução Normativa nº 003/2013 do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais, considerando: 

➢ suas características, formalização, padronização e pressupostos para a instauração do 

procedimento de tomada de contas especial; 

➢ que o processo é revestido de rito próprio e deve ser instaurado somente após esgotadas as 

medidas administrativas para reparação do dano; 

➢ a necessidade de esclarecer as competências e nortear as ações dos agentes públicos que 

atuarão no processo; 

➢ o dever de promover a responsabilização do agente público, que em sua conduta, agiu em 

descumprimento à lei ou deixou de atender ao interesse público; 

➢ a importância do controle eficiente da gestão e do resguardo da integridade dos recursos 

públicos. 

Ao final desta orientação serão disponibilizados anexos com sugestões para a padronização de 

documentos produzidos na execução dos trabalhos. 

O QUE É TOMADA DE CONTAS ESPECIAL? 

A Tomada de Contas Especial é um instrumento utilizado pela Administração Pública para ressarcir 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.  

Tem como objetivo apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública municipal. 

Os fatos caracterizados pelo TCE como ensejadores para a instauração estão contidos no art. 2º da 

Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, quais sejam: 

I – omissão no dever de prestar contas; 

II – falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou pelo 

Município, mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere; 

III – ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; ou 

IV – prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao 

erário. 
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1) DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES À INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 

A tomada de contas especial é um processo de exceção, por isso, antes de sua instauração é 

imprescindível que se esgotem todas as medidas administrativas internas objetivando o 

ressarcimento do dano ao erário, conforme estabelecido no art. 3º da Instrução Normativa TCEMG nº 

03/2013: 

Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013 

Art. 3º. As medidas administrativas internas que precedem a instauração da tomada de 

contas especial podem constituir-se em diligências, notificações, comunicações ou 

outros procedimentos devidamente formalizados, destinados a promover a prestação de 

contas ou o ressarcimento ao erário estadual ou municipal. 

1º As medidas mencionadas no caput serão adotadas e ultimadas em até 180 (cento e 

oitenta) dias, contados: 

I – da data fixada para a apresentação da prestação de contas, nos casos de omissão no 

dever de prestar contas ou nos casos de falta de comprovação da aplicação de recursos 

repassados pelo Estado ou pelo Município, mediante convênio, acordo, ajuste ou outro 

instrumento congênere; ou 

II – da data do evento ou, quando desconhecida, da data da ciência do fato pela 

autoridade administrativa, nos casos de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores 

públicos e de caracterização de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que 

resulte dano ao erário. 

As medidas administrativas objetivam coletar dados e informações que elucidem o possível fato irregular 

ou que caracterizem a ocorrência de dano ao erário e seu responsável, no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias contínuos, a partir das datas identificadas nos itens I e II do art. 3º. 

Vale destacar que quando a autoridade máxima tiver tomado ciência do dano ao erário por meio do 

Relatório de Auditoria da Controladoria Geral do Município, e as irregularidades não tiverem sido 

sanadas dentro do prazo de 30 dias estabelecido no art. 24 da Lei Complementar nº 210/2016, por meio 

do Relatório de Efetividade, será firmado o Termo de Compromisso de Gestão – TCG entre a 

Controladoria Geral e o gestor da Pasta, o qual se comprometerá a promover as medidas para saneamento 

das recomendações dentro de um prazo específico, conforme Portaria Conjunta CGM/SEGOV nº 001, de 

02 de junho de 2017. 

Nesse caso, a contagem do prazo se dará a partir do Relatório de Auditoria, o qual iniciará o prazo de 180 

dias a partir da ciência do fato.   

As medidas administrativas podem constituir-se em diligências, notificações, comunicações ou outros 

procedimentos devidamente formalizados, destinados a promover a prestação de contas ou a 

recomposição ao erário do dinheiro, valores ou bens públicos.  
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O(s) responsável(is) pelo dano deverá(ão) ser cientificado(s) para manifestar sobre os fatos que lhe são 

imputados ou ressarcir o dano e apresentar as alegações em sua defesa.   

A notificação ao responsável pelo dano deverá conter pelo menos os seguintes elementos: 

✓ descrição do fato irregular, com cópia dos documentos necessários a sua completa compreensão; 

✓ o prazo para manifestação sobre os fatos; 

✓ o valor original apurado e atualizado monetariamente do dano ao erário; 

✓ aviso de que se não houver manifestação pelo responsável, se as justificativas apresentadas não 

forem acatadas ou se não houver a quitação do débito, será instaurada tomada de contas especial 

conforme determina o artigo 2º da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013. 

No ANEXO 1 são apresentados modelos de notificações aos responsáveis.  

Os documentos que comprovem a adoção das medidas administrativas devem ser juntados ao processo, 

para que fiquem demonstrados todos os esforços realizados pela autoridade administrativa e as 

oportunidades concedidas ao interessado para manifestação e a regularização dos fatos e, posteriormente, 

juntados à tomada de contas especial. 

No decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, poderá ser instaurada sindicância como 

medida administrativa interna ou mesmo para identificar se há agente público envolvido no 

dano ao erário (pressuposto de instauração). Sendo assim, a decisão de aguardar ou não a 

conclusão da sindicância para a instauração de tomada de contas especial deve ser avaliada 

pelo gestor diante das circunstâncias peculiares ao caso concreto, pois, a sindicância pode 

trazer elementos significativos para essa decisão.  

Concluído o prazo de 180 dias para adoção das medidas administrativas, deverá ser elaborado o 

Relatório das Medidas Administrativas pelo responsável da unidade de gestão da área pertinente ao 

fato irregular.  

Este relatório deverá conter as providências internas adotadas pelo órgão ou entidade para a reparação do 

dano, conforme determina o parágrafo único do artigo 246 da Resolução TCEMG nº 12/2008: 

Art. 246. As medidas administrativas internas, com vistas ao ressarcimento ao erário, 

deverão ser adotadas em até 180 (cento e oitenta) dias, contados: 

(...) 

Parágrafo único. A instrução do processo de tomada de contas especial deverá conter 

relatório circunstanciado acerca das medidas internas adotadas. 

A ausência de adoção das medidas administrativas para caracterização do dano, no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias caracteriza grave infração à norma legal e sujeita a autoridade administrativa municipal 
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omissão à responsabilidade solidária e demais sanções cabíveis, consoante o art. 5º da IN/TCE nº 

03/2013, in verbis: 

Art. 5º. Esgotadas as medidas administrativas internas no prazo de até 180 (cento e 

oitenta) dias e não apurada a ocorrência de qualquer das hipóteses descritas no § 2º do 

art. 3° desta Instrução, a autoridade administrativa competente adotará providências com 

vistas à instauração da tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade 

solidária. 

§ 1º Caso a autoridade administrativa competente não instaure a tomada de contas 

especial, o Tribunal, ao tomar conhecimento da omissão, e decorrido o prazo para 

adoção das medidas administrativas internas, determinará a imediata instauração do 

procedimento, fixando prazo para o cumprimento da determinação. 

§ 2º Descumprida a determinação a que se refere o § 1º, o Tribunal instaurará, de 

ofício, a tomada de contas especial, passando a autoridade administrativa competente a 

responder solidariamente pelo dano ao erário, nos termos do caput do art. 47 da Lei 

Complementar Estadual nº 102, de 17/01/2008. 

No ANEXO 2, encontra-se modelo de Relatório das Medidas Administrativas. 

2) DO FIM DOS PRAZOS PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Caso as medidas administrativas alcancem o objetivo de recompor os cofres públicos municipais, no 

prazo de (180 dias), a tomada de contas especial não deverá ser instaurada, nos termos do art. 247 da 

Resolução TCEMG nº 12/2008 e do art. 3º, § 2º da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, a seguir: 

Resolução TCEMG nº 12/2008 – Regimento Interno 

Art. 247. Não será instaurada a tomada de contas especial, caso ocorra o devido 

ressarcimento integral ao erário no prazo a que se refere o artigo anterior e esteja 

comprovada a boa-fé dos responsáveis. 

 

Parágrafo único. Considera-se como integral ressarcimento ao erário: 

 

I - a completa restituição do valor do dano atualizado monetariamente; ou 

 

II - em se tratando de bens, a respectiva reposição ou a restituição da importância 

equivalente aos preços de mercado, à época do efetivo recolhimento, levando-se em 

consideração o seu estado de conservação. 

 

Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013 

Art. 3º (...) 

 

2º O procedimento da tomada de contas especial não será instaurado quando, no 

decorrer do prazo assinalado no § 1º, ocorrer: 

 

I – o recolhimento do débito ou a recomposição dos bens ou dos valores públicos; ou 
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II – a apresentação da prestação de contas e a sua aprovação pelo órgão ou pela 

entidade competente. 

Caso as medidas administrativas não alcancem o objetivo de recompor os cofres públicos municipais, 

no prazo de (180 dias), a tomada de contas especial deverá ser instaurada com o objetivo de apurar os 

fatos, quantificar o dano e identificar o responsável, conforme tratado no tópico seguinte. 

3) DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

A instauração da Tomada de Contas ocorre em virtude da ocorrência de um dos fatos ensejadores 

previsto no artigo 2 da IN nº 03/2013 e se divide em duas fases:  

FASE INTERNA - Entende-se por fase interna o procedimento adotado no âmbito do órgão 

ou entidade do Poder Executivo instaurador da TCE, desde sua instauração até o protocolo 

dos autos no Tribunal de Contas para julgamento. É nessa fase que acontece a apuração dos 

fatos, com a caracterização ou não de dano ao erário, a identificação do responsável, 

assegurando-lhe o direito de defesa e a elaboração do Relatório do Tomador de Contas, do 

Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial e o atestado do dirigente máximo. 

FASE EXTERNA - A fase externa inicia-se com o ingresso da tomada de contas especial no 

TCE/MG, que tem por finalidade julgar as contas e a conduta dos agentes, com vista à 

reparação de dano ao erário e/ou à aplicação de sanções aos responsáveis. Nessa fase é 

assegurado aos possíveis responsáveis o contraditório e a ampla defesa. 

A omissão na instauração de TCE é considerada grave infração à norma legal, sujeitando a autoridade 

administrativa à responsabilização solidária pelo dano ocorrido e às sanções cabíveis, conforme dispõe o 

artigo 20 da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013: 

Art. 20. O descumprimento do disposto no art. 4º desta Instrução caracterizará grave 

infração à norma legal, sujeitando a autoridade administrativa competente à aplicação de 

multa, nos termos do inciso II do artigo 85 da Lei Complementar nº. 102, de 17/01/2008, 

sem prejuízo da responsabilidade solidária pelo dano causado ao erário. 

2.1) FASE INTERNA 

2.1.1) Da Instauração da Tomada de Contas e da Comissão - Portaria 

A tomada de contas especial inicia-se com a publicação do ato de instauração e a designação do tomador 

de contas mediante expedição de ato formal, devidamente publicado no Diário Oficial de Contagem – 

DOC. 

O ato de instauração de tomada de contas especial deverá conter pelo menos os seguintes elementos: 

✓ A indicação da autoridade administrativa instauradora da TCE; 
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✓ A fundamentação legal de sua instauração; 

✓ O objetivo da instauração; 

✓ A descrição do fato ensejador previstos na IN nº 03/2013;  

✓ A determinação da inscrição em Diversos Responsáveis em Apuração; 

✓ A menção à data e ao instrumento que motivou a instauração da TCE (por exemplo: Relatório das 

Medidas Administrativas; Memorando; e outros). 

O ato de designação do servidor ou da comissão deverá conter pelo menos os seguintes elementos: 

✓ A fundamentação legal da designação (artigo 5º da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013); 

✓ A indicação do(s) membro(s); 

✓ A qualificação funcional do(s) membro(s), com a menção do cargo ou função; 

✓ A identificação de quem presidirá os trabalhos, no caso de comissão. 

A tomada de contas especial deverá ser conduzida por no mínimo 03 (três) servidores públicos, titulares 

de cargo ou emprego público, de provimento efetivo, organizados sob a forma de comissão ou mesmo 

individualmente.  

Os membros da comissão ou servidor designado não poderão estar envolvidos com os fatos a serem 

apurados, possuir qualquer interesse no resultado da tomada de contas especial e nem integrar o controle 

interno, devendo firmar declaração de que não se encontram impedidos de atuar no procedimento. 

A partir da publicação do ato, considera-se instaurada a tomada de contas especial, iniciando-se a 

contagem do prazo legal de 120 dias a ser encaminhado ao Tribunal de Contas. 

No ANEXO 3, encontra-se a sugestão do ato administrativo para a instauração de tomada de 

contas especial e a designação de tomador de contas. 

No ANEXO 4, encontra-se o modelo de declaração de não impedimento do tomador de contas. 

2.1.2) Da Inscrição na conta contábil “Diversos responsáveis” 

Após a publicação da portaria de instauração no DOC, a autoridade competente deverá solicitar à 

Secretaria de Fazenda/Contabilidade a inscrição na conta contábil “Diversos Responsáveis” em apuração. 
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2.1.3) Da Comunicação ao Tribunal de Contas do Estado 

Após a instauração da Tomada de Contas a autoridade competente deverá comunicar ao Tribunal de 

Contas, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, a relação dos procedimentos instaurados no mês anterior 

nos termos do artigo 6º da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, contendo as seguintes informações: 

I – o motivo da instauração da tomada de contas especial; 

 

II – o valor do dano, ainda que estimado; e 

 

III – o valor do contrato, convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere celebrados 

pelos jurisdicionados, na hipótese de instauração da tomada de contas especial pela 

ausência de prestação de contas. 

No ANEXO 5, encontra-se sugestão de ofício de comunicação ao TCEMG. 

2.1.4) Do Prazo da Tomada de Contas Especial 

O prazo para conclusão é de 120 (cento e vinte) dias conforme Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013 

no artigo 17, contados da data de publicação do ato de instauração da tomada de contas especial, 

conforme tabela abaixo:  

Documento Responsável Prazo 

Relatório do Tomador de Contas Tomador de Contas 80 dias 

Relatório e Certificado do Auditor Auditor Interno 30 dias 

Atestado Dirigente máximo do órgão ou entidade 10 dias 

Total da fase interna  120 dias 

Destaca-se que o descumprimento do prazo pode implicar na aplicação de multa, conforme artigo 21 da 

referida Instrução: 

Art. 21 – O não encaminhamento dos autos da tomada de contas especial no prazo 

estabelecido no caput do art. 17 poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do 

inciso XII do art. 85 da Lei Complementar Estadual n. 102, de 17/01/2008. 

2.2) Os principais documentos emitidos após a instauração e a escolha da comissão: 

✓ Relatório do Tomador de Contas; 

✓ Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial; 

✓ Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial; 

✓ Portaria com a decisão do dirigente máximo do órgão ou entidade. 
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2.3) DAS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO 

2.3.1) DO TOMADOR DE CONTAS  

2.3.1.1) Apurar os Fatos 

Na apuração dos fatos o tomador de contas (comissão designada) deverá concluir com plena convicção a 

existência, ou não, do fato ensejador da tomada de contas especial, do dano ao erário e do valor do dano. 

2.3.1.2) Identificar os responsáveis 

Uma vez identificada a irregularidade deve ser definido o agente causador do dano ao erário, cuja 

responsabilidade poderá ser individual ou solidária: 

A solidariedade está definida no artigo 264 do Código Civil. 

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou 

mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. 

Para o atendimento da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, item V, G da Nota de Conferência 

(Anexo 1), o responsável deve estar perfeitamente identificado.  

Recomenda-se a elaboração de uma ficha de qualificação a ser incluída no Relatório do Tomador de 

Contas para cada responsável identificado contendo os seguintes dados: 

✓ nome completo; 

✓ número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

✓ endereço residencial e profissional (esses dois endereços são diferentes entre si); 

✓ número de telefone e e-mail para contato; 

✓ posto, graduação, cargo, função e matrícula; 

✓ período em que o responsável foi competente pelos atos relacionados à irregularidade. 

A completa identificação do responsável subsidiará a notificação a ser promovida pelo órgão ou entidade 

instaurador ao final da fase interna da TCE, a citação pelo Tribunal de Contas em seu julgamento e, se 

for o caso, para cobrança do débito, conforme definido no artigo 51 da Lei Complementar nº 102/2008. 

Art. 51. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal determinará ao 

responsável que promova o recolhimento de seu valor, atualizado monetariamente e 

acrescido de juros de mora, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nesta Lei 

Complementar. 
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§ 1º Apurada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao Relator: 

I - definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão impugnado; 

II - ordenar, se houver débito, a citação do responsável, para, na forma e nos prazos 

regimentais, apresentar defesa ou recolher a quantia devida, pelo seu valor atualizado; 

2.3.1.3) Quantificar o dano ao erário 

Quantificar o dano ao erário é determinar o valor no qual os cofres públicos foram lesados e atualizá-lo 

monetariamente, demonstrando a memória de cálculo do valor original, do valor atualizado e dos valores 

das parcelas eventualmente recolhidas. 

A quantificação do débito poderá ocorrer por: 

 

✓ verificação – quando for possível quantificar com exatidão o real valor devido; 

 

✓ estimativa – quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia que seguramente não excederia o 

real valor devido. 

Ao relatar a quantificação do dano, o tomador de contas deverá demonstrar a memória de cálculo do 

valor original do débito, ou seja, a forma como encontrou o valor que está sendo imputado ao 

responsável.  

No caso de omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos voluntariamente, o valor do 

débito corresponderá ao total recebido pelo ente convenente atualizado monetariamente. 

Já no caso de falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Município mediante 

transferência voluntária (ex.: execução parcial de objeto), o valor do débito deve corresponder apenas à 

fração não realizada do objeto, quando comprovada a possibilidade de aproveitamento das parcelas 

concluídas, bem como tenha havido a regular demonstração das parcelas executadas. Na mesma linha de 

entendimento, caso não seja possível o aproveitamento das parcelas concluídas, o valor do dano é o total 

de recursos transferidos. 

A seguir, exemplos de como deve ser quantificado o dano: 

Materiais 

No caso de desaparecimento de materiais, o valor do dano será o valor registrado na 

contabilidade, atualizado e depreciado, ou o valor de mercado que o bem teria na data do 

desaparecimento. 

No caso de avarias, se os materiais forem recuperáveis, o valor do dano será a importância 

correspondente à sua recuperação. Se os materiais não forem recuperáveis, o valor 

corresponderá ao custo de sua reposição ou de sua substituição por outros de mesma 

característica. 
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No caso de bens sem valor de registro contábil ou registrado com valor irrisório, recomenda-

se utilizar o valor de mercado como limitador. Na falta desse, o valor poderá ser obtido por 

avaliação ou estimativa. 

Despesa impugnada 

Quando o agente público não demonstra a legalidade da despesa executada, por meio de 

documento idôneo, deve ser-lhe imputada a responsabilidade pela totalidade da despesa. 

No caso de prejuízo decorrente da aquisição de bem, obra ou serviço, com preços 

superfaturados, o valor a ser considerado, para fins de ressarcimento ao erário, deve ser a 

diferença entre o preço praticado pelo mercado e o efetivamente pago pela Administração, 

desde que esta tenha recebido e utilizado o objeto contratado. 

2.3.1.4) Atualizar o débito 

A atualização deve ser realizada para preservar o valor real, por força do princípio da indisponibilidade 

do interesse público pela Administração. O pagamento atualizado impedirá que se fale em renúncia 

parcial do crédito, já que as perdas inflacionárias estarão sendo recompostas, permitindo que o valor 

restituído seja o realmente devido e não apenas o nominalmente apurado. 

A atualização monetária deve iniciar: 

✓ na data do evento que deu causa ao dano ao erário, ciência do fato ensejador; ou 

✓ na data de crédito em conta corrente bancária, conforme o caso e determinação do artigo 25 da 

Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013: 

Art. 25 - Os débitos apurados serão atualizados e acrescidos de encargos legais com base 

nos índices convencionados ou adotados pela legislação específica, observado o que se 

segue: 

I - quando se tratar de ressarcimento do valor do dano, os juros de mora e a atualização 

monetária incidirão a partir da data do evento ou, se esse for desconhecida, a partir da 

ciência do fato pela autoridade administrativa competente; 

- quando se tratar de desfalque ou desvio de bens, os juros de mora e a atualização 

monetária incidirão a partir da data do evento ou, se essa for desconhecida, a partir da 

ciência do fato pela autoridade administrativa competente, adotando-se como base de 

cálculo, no caso de desfalque, o valor da recomposição do bem e, no caso de desvio, o seu 

valor de mercado ou o de sua aquisição devidamente atualizado; e 

- quando se tratar de omissão no dever de prestar contas, glosa, impugnação de despesa, 

desvio ou ausência de comprovação na aplicação dos recursos repassados mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, os juros de mora e de 

atualização monetária incidirão a partir da data do crédito na respectiva conta-corrente 

bancária ou a partir do recebimento do recurso. 
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A data final da atualização se dará no mês em que seu cálculo está sendo realizado, ou seja, na emissão 

do relatório do tomador de contas, na emissão do Certificado de Auditoria ou na data de emissão da Guia 

de Devolução do Recurso, toda vez que este for emitido. 

Se o responsável manifestar interesse em realizar o ressarcimento, a atualização monetária deverá ser até 

o mês do efetivo recolhimento dos recursos ao erário conforme se pode inferir do artigo 247, da 

Resolução TCEMG nº 12/2008: 

Art. 247. (...) 

Parágrafo único. Considera-se como integral ressarcimento ao erário: 

I - a completa restituição do valor do dano atualizado monetariamente; ou 

II - em se tratando de bens, a respectiva reposição ou a restituição da importância 

equivalente aos preços de mercado, à época do efetivo recolhimento, levando-se em 

consideração o seu estado de conservação. 

a) Fator de atualização monetária e juros de mora 

O artigo 25 da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013 regulamenta a forma como os débitos deverão 

ser atualizados monetariamente, ou seja: 

Art. 25 - Os débitos apurados serão atualizados e acrescidos de encargos legais, com 

base nos índices convencionados ou adotados pela legislação específica (...) 

Sugere-se a utilização da Calculadora do Banco Central para a atualização.   

✓ Endereço: 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=

exibirFormCorrecaoValores 

 

 



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

Orientação Técnica sobre Tomada de Contas Especial 

 

2.3.1.5) Elaborar o demonstrativo financeiro do débito 

Concluindo os trabalhos de quantificação do dano ao erário, o tomador de contas deve elaborar o 

Demonstrativo Financeiro do Débito, que deve constar de seu relatório, conforme item V, D, da Nota 

de Conferência (Anexo 1) da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013.  

O Demonstrativo Financeiro do Débito é um relatório circunstanciado, realizado pela comissão da 

tomada de contas ou pelo servidor efetivo designado contendo os seguintes elementos: 

✓ valor original do débito: valor apurado pelo tomador de contas que corresponde ao dano 

efetivamente sofrido pelo patrimônio público; 

✓ valor atualizado acompanhado de memória de cálculo: valor original do débito somado a sua 

atualização de acordo com o período de incidência e o fator de atualização; 

✓ valores das parcelas recolhidas e data do(s) recolhimento(s), com os respectivos acréscimos 

legais: caso o débito ou parte dele já tenha sido ressarcido aos cofres públicos, antes da conclusão 

do Relatório do Tomador de Contas, deve constar do demonstrativo os valores das parcelas 

recolhidas devidamente atualizadas. 

Caso tenham sido realizados pagamentos parciais, deverá constar nos autos a cópia das Guias de 

devolução dos recursos, que são os comprovantes do recolhimento.  

2.3.1.6) Notificar o(s) responsável(is) - Defesa 

Encerrada a apuração dos fatos, identificado o responsável e quantificado o dano ao erário, o Tomador de 

Contas deverá encaminhar notificação ao responsável, com a especificação dos fatos imputados, 

fundamentação legal, o valor do débito, assegurando ao responsável ter vista dos autos e apresentação, 

caso queira, de alegações de defesa 

Observa-se que a referida notificação deverá ser enviada ao(s) responsável(is) antes da emissão do 

Relatório do Tomador de Contas, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias 

contados do recebimento, assegurando-lhe pleno conhecimento das informações sobre os fatos e 

fundamentos legais da notificação e vista dos autos junto ao órgão ou entidade instaurador. 

A notificação deve ser anexada aos autos juntamente com seu comprovante de recebimento pelo 

destinatário.  

No ANEXO 6 encontra-se sugestão de modelo dessa notificação. 

2.3.1.7) Assegurar o direito de defesa do responsável 

Constitui-se no direito do responsável produzir provas, fazer alegações em seu favor e utilizar os recursos 

e meios disponíveis para defender-se. 
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Nesse sentido, na fase interna da TCE, deve ser assegurado ao responsável o direito de: 

✓ tomar conhecimento da existência de tomada de contas especial, dos fatos e fundamentos cuja 

responsabilidade está sendo a ele imputada, bem como o valor do débito, por meio de notificação; 

✓ obter vista dos autos; 

✓ apresentar, por escrito, alegações de defesa e de trazer aos autos provas a seu favor; 

✓ recolher o valor do débito, corrigido, caso seja o seu interesse. 

2.3.1.8) Analisar a defesa do responsável 

Apresentada a defesa, o tomador de contas procederá com sua apreciação e elaborará o seu relatório, 

demonstrando sua análise em relação aos fatos apurados, as provas colhidas nos autos, as razões de 

defesa apresentadas, propondo, então, justificadamente, a responsabilização ou não, identificando a 

legislação aplicável. A justificativa deve ser clara, suficiente e coerente com os fatos e fundamentos 

apresentados. 

Quando se tratar de mais de um responsável o tomador de contas demonstrará em seu relatório, 

separadamente, o acolhimento ou não da defesa apresentada individualmente. 

Caso o responsável apresente defesa fora do prazo concedido, ela deve ser juntada aos autos, mas não há 

obrigação de ser apreciada pelo tomador de contas. Essa orientação tem o objetivo de impulsionar o 

processo sempre para frente, sem que o mesmo fique tramitando infinitamente entre os atores envolvidos 

na análise dos autos. 

Caso o responsável não apresente defesa, essa informação constará do Relatório do Tomador de Contas, 

entretanto esse fato, por si só, não importará reconhecimento da verdade dos fatos a ele imputado. 

Faz parte do direito de defesa, a análise ponto a ponto pelo tomador de contas das razões apresentadas, 

manifestando fundamentadamente o seu acolhimento ou não. O responsável tem o direito de ver seus 

argumentos contemplados pelo tomador de contas, que envolve não só o dever de tomar conhecimento, 

mas de considerar as razões de defesa apresentadas. 

Dessa forma, o tomador de contas deverá manifestar-se sobre cada alegação da defesa para concluir ou 

não pela responsabilização. Apreciada a defesa, o tomador de contas elaborará a síntese das razões 

apresentadas, sua apreciação e indicação dos fundamentos em que baseou sua convicção. 

2.3.1.9) Elaborar o Relatório do tomador de Contas  

O Relatório do Tomador é o documento em que serão descritos os fatos apurados e conterá a conclusão 

da comissão ou do servidor efetivo. É a partir dele que os demais atores tomarão ciência dos fatos e 

adotarão as providências que lhes couberem. 
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O relatório do tomador deverá conter os elementos constantes no item V, da Nota de Conferência (Anexo 

1) da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, quais sejam: 

 

O tomador de contas deve atentar ainda para a autenticidade das informações constantes nos autos, sob 

pena de responder pessoalmente pelas informações encaminhadas ao TCEMG, nos termos do artigo 15 

da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013: 

Art. 15. A comissão ou o servidor designado para conduzir o procedimento da tomada de 

contas especial, os responsáveis pelo controle interno do órgão ou da entidade 

jurisdicionada e a autoridade administrativa competente são responsáveis pela 

autenticidade das informações encaminhadas ao Tribunal, e por elas responderão, 

pessoalmente, caso venham a ser apuradas divergências ou omissões. 

Para atender a característica de relatório circunstanciado, o tomador de contas deve ter em mente que a 

caracterização da circunstância é a descrição detalhada dos eventos com os seus elementos constitutivos, 

quais sejam: a própria ação ou fato (o quê), a pessoa (quem), o lugar e o espaço (onde), o tempo 

(quando), a razão ou causa (por que), o modo (como) e os meios (com o quê) (GARCIA, 1972). 

No ANEXO 7 encontra-se sugestão de modelo de relatório do tomador de contas. 
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Após a emissão do Relatório do Tomador de Contas, e organizados os autos, os mesmos serão 

encaminhados para exame do auditor interno por meio de Ofício, conforme estabelecido no artigo 12 da 

Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013. 

No ANEXO 7.1 encontra-se sugestão de modelo do ofício a ser encaminhado à Controladoria 

Geral. 

2.3.1.10) Organizar os autos  

Compete ao Tomador de Contas a responsabilidade pela organização dos documentos, observando a 

sequencia da Nota de Conferência da IN TCE 03/2013, a fim de que as informações que integram o 

processo estejam dispostas de maneira lógica, íntegra e inteligível.  

A Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, artigo 10, determina que a tomada de contas especial seja 

autuada e numerada, juntando-se todos os documentos relacionados ao fato ensejador. 

 

Ao iniciar os trabalhos o tomador de contas deverá organizar e autuar os documentos, emitindo-se Termo 

de Autuação, com a colocação de capa, contendo as seguintes informações: 

✓ logomarca ou cabeçalho padrão do órgão ou entidade; 

✓ número da TCE; 

✓ identificação “tomada de contas especial”; 

✓ identificação do ato que instaurou a TCE (número e data de publicação); 

✓ objeto (motivo específico da instauração da TCE); 

✓ tomador(es) de contas. 

No Termo de Autuação, constará a relação de documentos autuados, data e assinatura do responsável 

pelo ato.  

No ANEXO 7.2, encontra-se modelo da Capa. 

No ANEXO 7.3, encontra-se modelo de Termo de Autuação. 
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Todas as folhas dos autos deverão ser numeradas, observando-se o seguinte: 

✓ os documentos devem ser organizados e juntados aos autos em ordem cronológica do documento 

mais antigo para o mais recente; 

✓ a capa é a folha número 1, mas não precisa ser numerada. Em seguida vem a folha número 2 e as 

demais que devem ser numeradas em ordem crescente; 

✓ as folhas que forem acrescentadas devem ser juntadas ao final de modo que os autos fiquem como 

um livro onde a primeira folha é o início e a última o final; 

✓ todas as folhas devem conter número e rubrica de quem fez a juntada, usando o carimbo de 

numeração com a sigla do setor e/ou do órgão ou entidade; 

✓ uma folha já autuada não deverá ser substituída por sua cópia. Excepcionalmente, caso seja 

necessário retirar do processo o documento já autuado, na sua cópia deve constar a expressão 

“confere com o original”, bem como, o motivo de tal substituição; 

✓ a numeração deve ser sequencial e no canto superior direito de cada folha; 

✓ o verso das folhas não será numerado e sua identificação, quando necessária, terá como referência 

a letra “v”, da palavra verso (Ex: folha 5v); 

✓ a numeração deve ser SEM rasuras. Quando, por falha ou omissão, for constatada a necessidade 

da correção da numeração de qualquer folha dos autos, a numeração anterior deve ser invalidada, 

apondo-se um “X” sobre o carimbo a inutilizar, renumerando-se as folhas seguintes; 

✓ caso o documento apresente numeração de outro processo, esta deve ser invalidada, apondo-se 

um “X” sobre o carimbo a inutilizar, seguindo a ordem sequencial do processo da TCE; 

✓ duas ou mais folhas não poderão ter a mesma numeração, não sendo admitido diferenciá-las pelas 

letras “A” e “B”, nem rasurar; 

✓ deve-se utilizar frente e verso das folhas, mas caso algum verso não seja utilizado deve-se colocar 

a expressão ou carimbo “Em branco” no meio da folha e inutilizar o resto com um traço 

transversal. Nunca se deve colocar uma folha com frente e verso em branco nos autos. 

Os autos devem conter quantos volumes forem necessários e sua organização deve observar o seguinte: 

✓ os autos não deverão exceder a 200 folhas em cada volume;  

Informo aos solicitantes que os autos das Tomadas de Contas Especiais deverão ser 

encaminhados a esta Corte de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa no 

03/2013, c/c a Decisão Normativa no 01/2016, com a Nota de Conferência devidamente 

assinada e preenchida com a indicação das páginas, devendo a documentação ser 

organizada em pastas de, no máximo, 200 (duzentas) folhas numeradas em ordem 

crescente a partir da capa, de acordo com a cronologia dos fatos. (Decisão do TCE 

publicada em 11/09/2017, pg. 07) 
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✓ o encerramento e a abertura de novos volumes serão efetuados mediante a lavratura dos  

respectivos termos em folhas suplementares, prosseguindo a numeração, sem descontinuidade, no 

volume subsequente; 

✓ a abertura do volume subsequente será informada no volume anterior e no novo volume da 

seguinte forma: 

o no volume anterior, após a última folha do processo, incluir-se-á o “TERMO DE 

ENCERRAMENTO DE VOLUME”, devidamente numerado;  

o no novo volume, logo após a capa, incluir-se-á o “TERMO DE ABERTURA DE 

VOLUME”, também numerado, obedecendo-se a sequência do volume anterior; 

No ANEXO 7.5, encontra-se modelo do Termo de Encerramento de Volume. 

No ANEXO 7.6, encontra-se modelo do Termo de Abertura de Volume. 

Documentos encadernados ou em brochura, bem como os de grande volume, serão apensados ao 

processo com a colocação de etiqueta de anexo contendo a identificação completa da tomada de contas 

especial e a palavra “Anexo”. Caso seja mais de um Anexo eles devem ser identificados pelas letras 

sequenciais do alfabeto (A, B, C...). 

Nos autos do processo devem ser juntados, pelo tomador de contas, todos os documentos elencados na 

Nota de Conferência (Anexo 1) da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013 e outros relacionados aos 

fatos em apuração. 

2.3.2) DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO 

Recebido o Relatório do Tomador de Contas e os autos da tomada de contas especial, o controle interno 

dará a sua manifestação por meio de Relatório e Certificado de Auditoria, sobre a regularidade das contas 

e do relatório conclusivo da comissão, conforme estabelecido no artigo 12 da Instrução Normativa 

TCEMG nº 03/2013, sob pena de, também, responder pessoalmente pelas informações encaminhadas ao 

TCEMG, nos termos do artigo 15 da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013.  

A análise do controle interno destina-se, primordialmente, ao autocontrole administrativo. Nesse aspecto, 

insere-se o dever de verificar e de confrontar, por diversos meios, a autenticidade e a consistência dos 

elementos que incorreram em dano ao erário. Dessa forma, o controle interno deve analisar o mérito e 

a instrução processual de cada TCE. 

Após a análise, o Controle Interno deverá emitir o Relatório do Controle Interno que é a manifestação 

do órgão quanto à conformidade da tomada de contas especial, devendo constar os elementos do item V, 

da Nota de Conferência (Anexo 1) da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, quais sejam: 

IX Relatório do órgão de controle interno, contendo manifestação conclusiva quanto a: 

A Adequada apuração dos fatos, com indicação das normas ou dos regulamentos infringidos; 

B Correta identificação dos responsáveis; 

C Correta quantificação do dano; 
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D Parcelas eventualmente recolhidas aos cofres públicos; 

E Inscrição, na conta contábil “Diversos Responsáveis” ou correspondente, das responsabilidades em 

apuração; 

F Providências adotadas para se prevenir a ocorrência de situações semelhantes; 

G Certificado do órgão de controle interno sobre a regularidade ou irregularidade das contas tomadas. 

A conclusão do controle interno será demonstrada no Relatório de Controle Interno sobre Tomada de 

Contas Especial e no Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial.  

No ANEXO 8, encontra-se modelo do Relatório de Controle Interno e do Certificado de Auditoria.  

2.3.2.1) Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial 

A Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013 determina, ainda, em seu artigo 12, que as unidades de 

controle interno dos órgãos e entidades procedam à elaboração do Certificado de Auditoria sobre Tomada 

de Contas Especial.  

Conforme determinado no artigo 48 da Lei Complementar nº 102/2008 as contas serão julgadas como 

regulares, regulares com ressalvas e irregulares.  

Lei Complementar nº 102/2008 - Lei Orgânica TCEMG 

Art. 48. As contas serão julgadas: 

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 

demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a 

razoabilidade dos atos de gestão do responsável; 

II - regulares, com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta 

de natureza formal de que não resulte dano ao erário; 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

a) omissão do dever de prestar contas; 

b) prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico; 

c) infração grave a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional ou patrimonial; 

d) dano injustificado ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou 

antieconômico; 

e) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
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O certificado emitido pelo órgão de controle interno deverá restringir-se ao aspecto técnico 

contábil das contas tomadas e não aos procedimentos adotados pelo tomador de contas.  

Após a emissão do relatório e do certificado, a tomada de contas especial deverá ser então submetida à 

apreciação da autoridade administrativa para atestar seu conhecimento dos fatos. 

No ANEXO 8.1 encontra-se sugestão de memorando do auditor para o Gabinete. 

2.3.3) DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA 

2.3.3.1) Manifestar sua decisão quanto à apuração 

Após a juntada do relatório e do certificado do auditor interno, a tomada de contas especial será 

encaminhada à autoridade administrativa para manifestação conforme disposto no artigo 13 da Instrução 

Normativa TCEMG nº 03/2013. 

Art. 13 O responsável pelo controle interno do órgão ou entidade jurisdicionada 

encaminhará os autos à autoridade administrativa competente para a instauração do 

procedimento, que atestará haver tomado conhecimento dos fatos apurados e indicará 

as medidas adotadas para o saneamento das deficiências ou irregularidades porventura 

constatadas, bem como para prevenir a ocorrência de falhas semelhantes. 

Caso a autoridade administrativa e o dirigente máximo do órgão ou entidade sejam pessoas distintas, este 

também deverá emitir a sua decisão conforme determina o parágrafo único do artigo 13 da Instrução 

Normativa TCEMG nº 03/2013. 

Recebendo os autos, a autoridade administrativa deverá avaliar os relatórios do tomador de contas e do 

controle interno para atestar seu conhecimento dos fatos apurados e indicar as medidas adotadas para 

sanear as deficiências ou irregularidades porventura constatadas e prevenir a ocorrência de falhas 

semelhantes. 

2.3.3.2) Determinar a inscrição na conta Diversos Responsáveis Apurados 

A autoridade administrativa, ao emitir sua decisão, determinará, ainda, à Diretoria de Contabilidade a 

inscrição do(s) responsável(is) na conta contábil “Diversos Responsáveis Apurados” e a respectiva baixa 

na conta “Diversos Responsáveis em Apuração”.  
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No ANEXO 9, encontra-se modelo da decisão da autoridade administrativa. 

Observa-se que, no caso de divergências entre as conclusões do tomador de contas e do controle 

interno quanto aos responsáveis identificados e ao valor do dano ao erário, a autoridade 

administrativa ou o titular do órgão ou entidade deverá manifestar-se quanto aos valores e 

responsáveis que serão inscritos na conta “Diversos Responsáveis Apurados”, os quais deverão ser 

notificados. 

2.3.3.3) Notificar os responsáveis 

A autoridade administrativa notificará os responsáveis apontados na tomada de contas informando-os do 

resultado das apurações e do encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas do Estado, quando o 

dano não tiver sido sanado.  

A notificação procedida pela autoridade administrativa ou pelo titular do órgão ou entidade aos 

responsáveis qualificados na TCE, deverá constar: 

✓ valor apurado e atualizado do dano ao erário; 

✓ Guia de Recolhimento com prazo para quitação do débito, que deverá ser no máximo no último 

dia do mês de emissão da notificação; 

✓ a informação de que o débito e os respectivos responsáveis foram inscritos na conta contábil 

“Diversos Responsáveis Apurados”; 

✓ a comunicação de que a fase interna da TCE foi concluída e que o processo foi encaminhado ao 

Tribunal de Contas do Estado. 

A notificação ao responsável deverá ser realizada mediante ciência da parte por meio de carta registrada 

com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário.  

A notificação encaminhada ao responsável deverá ser acompanhada da Portaria de Instauração publicada 

no DOC e da Guia de Recolhimento. 

No ANEXO 10, encontra-se modelo de notificação. 

2.3.3.4) Encaminhar o processo ao TCE 

A fase interna da tomada de contas especial se encerra com o seu encaminhamento ao Tribunal de Contas 

do Estado para julgamento. O encaminhamento é de responsabilidade do titular do órgão ou entidade por 

meio de ofício, e se dará quando não houver o devido ressarcimento ao erário, em atendimento ao 

disposto na Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013: 

Art. 14. O titular do órgão ou da entidade jurisdicionada encaminhará os autos do 

Tribunal, por meio de ofício dirigido ao Conselheiro-Presidente. 
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Se o dano ao erário for inferior à R$ 30.000,00, conforme estabelecido na Decisão Normativa nº 

01/2016, de 20/04/2016, ou se no decorrer da tomada de contas especial houver o devido 

ressarcimento ao erário junto ao órgão ou entidade instauradora, os autos não serão encaminhados ao 

Tribunal de Contas, conforme o parágrafo único do art. 17 da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013, 

preceitua que:  

Parágrafo único. Os autos não serão encaminhados, salvo por determinação em 

contrário do Tribunal, quando o valor atualizado do dano for inferior ao valor 

estabelecido pelo Tribunal mediante decisão normativa. 

O fato deverá constar do relatório do órgão de controle interno que acompanha a respectiva tomada ou a 

prestação de contas anual da autoridade administrativa competente. 

Os autos da tomada de contas especial deverão permanecer arquivados no órgão ou entidade que a 

instaurou para fins de exame in loco ou remessa quando requisitados pelo Tribunal de Contas do Estado, 

nos termos do artigo 26 da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2013. 

Nos casos em que os processos não forem encaminhados ao Tribunal de contas, a autoridade 

administrativa deverá encaminhar o processo para a Procuradoria Geral do Município - PGM para adotar 

as medidas cabíveis quanto a cobrança do débito. 

Quando o somatório atualizado dos débitos de diversas Tomadas de Contas Especiais em que haja 

coincidência de responsável for igual ou superior ao limite estabelecido pelo Tribunal, estas deverão ser 

consolidadas e encaminhadas para julgamento, conforme determina o artigo 19 da Instrução Normativa 

TCEMG nº 03/2013. 

No ANEXO 11, encontra-se sugestão de ofício de encaminhamento da tomada de contas especial ao 

TCEMG. 

2.3.3.5) Anexar a Nota de Conferência 

O processo de tomada de contas especial deve ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado 

acompanhado da Nota de Conferência da documentação exigida no art. 16 da Instrução Normativa 

TCEMG nº 03/2013, assinada pelo servidor que a preencheu, com a indicação no campo próprio do 

número da folha em que se encontra o documento referenciado. 

2º. Constatada a ausência de qualquer documento ou de informação essencial para o 

exame da tomada de contas especial, o Conselheiro Presidente ou o Relator, conforme o 

caso, fixará prazo para que o órgão ou a entidade de origem promova a devida 

complementação. 

Observa-se que a ausência de qualquer documento, sem justificativa, ensejará a devolução do processo 

pelo Tribunal de Contas ao órgão de origem para complementação. 
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2.3.3.6) Solicitar a dilação de prazo para encaminhamento da Tomada de Contas 

Caso haja necessidade de dilação do prazo para o encaminhamento dos autos da tomada de contas 

especial à Corte de Contas, a autoridade administrativa instauradora da TCE deverá solicitar ao 

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado sua prorrogação, devidamente fundamentada 

conforme modelo em anexo. Nesse sentido, o Relatório Técnico emitido pela Coordenadoria de Área de 

Análise de Contratos, Convênios e Instrumento Congêneres do TCEMG (p. 6) orienta: 

Nenhuma alteração no prazo pode ocorrer sem a autorização do Conselheiro Presidente. 

O órgão deve providenciar o pedido, devidamente fundamentado, de prorrogação de 

prazo direcionado ao Conselheiro Presidente. Ao apreciar o pedido, o Conselheiro 

Presidente poderá deferi-lo ou não, e estipulará o prazo de prorrogação a seu critério. 

Assim, para que o prazo seja prorrogado é necessário que o Conselheiro Presidente da 

Corte de Contas defira sua dilação estipulando o novo limite temporal para o 

encaminhamento dos autos da tomada de contas especial. 

No ANEXO 12, encontra-se sugestão de ofício de dilação de prazo. 

2.4) FASE EXTERNA 

2.4.1) Acompanhamento da tomada de contas especial pelo órgão ou entidade 

A tramitação da tomada de contas especial no Tribunal de Contas deve ser acompanhada pelo órgão ou 

entidade instaurador da TCE. Esse acompanhamento pode ser realizado no Diário Oficial de Contas ou 

por meio do sítio eletrônico pelo número do processo. 

Ressalta-se a importância do acompanhamento da TCE pelo órgão ou entidade instaurador a fim de se 

manter informado da situação do processo, notadamente quanto à decisão do julgamento que repercutirá 

em responsabilização do agente, quitação do débito, baixa na conta contábil “Diversos Responsáveis 

Apurados” etc. 

Para consultar o Diário Oficial de Contas, o servidor pode acessar o site do Tribunal de Contas 

(www.tce.mg.gov.br).  

2.4.2) Verificar a inscrição em diversos responsáveis Apurados – ocorre em duas fases 

1) Após a emissão do atestado pelo titular do órgão ou entidade - O titular do órgão ou entidade, 

determinará a inscrição dos responsáveis na conta “Diversos Responsáveis Apurados”. Deve-se 

proceder a respectiva baixa do saldo da conta “Diversos Responsáveis em Apuração” com a 

descrição do que a motivou. 

http://www.tce.mg.gov.br/
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2) Após a reparação do dano (durante a fase externa ou após decisão do Tribunal de Contas do 

Estado) – O titular do órgão ou entidade, deverá providenciar a baixa na conta “Diversos 

Responsáveis Apurados”. 

2.4.3) Ressarcimento do dano ao erário 

O ressarcimento do dano ao erário é a recomposição aos cofres públicos das perdas indevidamente 

sofridas, podendo ocorrer a qualquer tempo. 

Nos casos de reparação do dano há que se observar o disposto no artigo 25 da Instrução Normativa 

TCEMG nº 03/2013 quanto à atualização monetária e encargos dos débitos quitados ou na 

substituição/reposição de material.  

No caso de ressarcimento do dano durante a fase interna, deverão ser adotadas as seguintes providências: 

✓ o tomador de contas deverá emitir o Termo de Ressarcimento, que será juntado aos autos da TCE; 

✓ registrar a baixa da responsabilidade na conta contábil “Diversos Responsáveis em Apuração” e o 

desbloqueio da entidade, se for o caso; 

✓ dar conhecimento do fato ao TCEMG por meio de demonstrativo nos termos do artigo 18 da 

Instrução Normativa TCEMG 03/2013 (Subseção 7.15.1.2). 

No caso de ressarcimento do dano após o encaminhamento da tomada de contas especial ao Tribunal de 

Contas (fase externa), deverão ser adotadas as seguintes providências: 

✓ comunicar o fato ao TCEMG por meio de ofício do titular do órgão ou entidade, anexando a 

documentação comprobatória de ressarcimento do dano; 

✓ manter a inscrição em “Diversos Responsáveis Apurados”, que só poderá ser baixada mediante 

determinação do TCEMG. 

OBSERVAÇÃO 

Os modelos apresentados neste manual, a serem utilizados na TCE, são apenas sugestões, devendo ser 

alterados, quando necessário, para adaptar-se ao caso concreto, desde que atendidas as exigências legais e 

as recomendações normativas. Eles estão disponíveis em formato editável no Portal da Controladoria- 

Geral do Município de Contagem. 

É a orientação.  

Palácio do Registro, em Contagem, 29 de outubro de 2017.  

 

 

Weber Dias de Oliveira 

Controlador Geral do Município 



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

Orientação Técnica sobre Tomada de Contas Especial 

 

FLUXOGRAMAS  

 

Resumo geral 
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1) Notificação Prévia à Instauração de TCE – Convênio  

 

 

NOTIFICAÇÃO Nº XXX/AAAA 

 

Local e Data (exemplo: Contagem, xx de xxxxxxxxx de xxxx). 

 

Assunto:       Prestação de Contas do Convênio nº xx/aaaa 

 

 

Prezada (entidade/instituição) 

 

Foram enviados os ofícios nº xx/aaaa, de dd/mm/aaaa, e nº xx/aaaa , de dd/mm/aaaa solicitando a correção da(s) 

irregularidade(s) na prestação de contas do convênio nº xx/aaaa celebrado em dd/mm/aaaa cujo o objetivo se refere a 

xxxxxxxx, contudo, isso não [propiciou a solução efetiva das irregularidades / resultou na entrega da devida 

Prestação de Contas] decorrendo da aprovação das contas do convênio.  

 

Diante disso NOTIFICAMOS V. Sa. a ressarcir aos cofres do Município o débito apurado, até o dia dd/mm/aaaa, por 

meio da guia de arrecadação. Caso o recolhimento ocorra até o fim do mês corrente, o valor total será de R$ 

XX.XXX.XX (valor por extenso) conforme demonstrado no quadro a seguir. Após essa data o valor a ser ressarcido 

deverá ser atualizado monetariamente pela taxa referencial SELIC do mês de recolhimento do débito.  

 

Caso V.Sa. não concorde com essa notificação poderá apresentar justificativas e comprovantes fundamentando a 

impugnação até a data do vencimento desta. 

 

Nas hipóteses de não se comprovar o pagamento ou de não serem apresentadas justificativas ou, ainda, estas não 

serem acatadas, mesmo que parcialmente, será instaurada tomada de contas especial a qual será encaminhada ao 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para julgamento, conforme determina a IN TCEMG 03/2013. 

 

Por fim, informamos que, caso a tomada de contas especial seja instaurada, cópia da sua conclusão também será 

encaminhada [à Procuradoria Geral] ensejado propositura de ação judicial para cobrança do débito e a aplicação da 

Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis. 

 

Atenciosamente, 

 

(autoridade administrativa competente para Instaurar a TCE) 

 

 

  

[Forma de tratamento adequado ao destinatário]  

[nome da autoridade destinatária] 

[cargo da autoridade destinatária, seguida do órgão ao qual pertence]  

[Município e sigla do Estado de destino]       
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2) Relatório das Medidas Administrativas  

 

RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

Senhor (a) [Autoridade administrativa competente para instaurar TCE no órgão ou entidade].  

 

 

Em atendimento ao parágrafo único do artigo 246 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, o qual prevê a 

elaboração de relatório circunstanciado acerca das medidas administrativas internas adotadas, apresentamos o relatório 

que consolida as providências tomadas no âmbito deste [nome do órgão ou entidade] com vistas ao ressarcimento ao 

erário, quais sejam:      

 

DATA MEDIDA ADOTADA UNIDADE EMITENTE RESULTADOS OBTIDOS 

    

    

    

 

[Caso as medidas tenham logrado êxito]  

 

As medidas lograram êxito uma vez que o [nome do responsável] promoveu [o ressarcimento ao erário / a recomposição 

do material / a apresentação da prestação de contas / as justificativas apresentadas foram acatadas], por meio de [DAE / 

relacionar documentos apresentados], cujo comprovante segue anexo.  

 

Diante disso, não restam caracterizados os pressupostos de tomada de contas especial, não devendo o procedimento ser 

instaurado.  

 

Ou         

 

[Caso as medidas não tenham logrado êxito]  

Adotadas as medidas demostradas anteriormente, o [nome do responsável] [não se manifestou / apresentou manifestações 

que não foram acatadas] e não ressarciu os cofres públicos.  

 

 

 

 

 

 

Relacionar as medidas em ordem cronológica de adoção.  
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3) Ato administrativo para instauração e designação de comissão permanente  

 

[PORTARIA] (sigla do órgão) Nº XXX/AAA, de xx de xxxxxxx de xxxx. 

Instaura Tomada de Contas Especial nº 001/2017 e dá outras providências. 

 

O [cargo de autoridade administrativa] no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Complementar nº 210 de 10 de 

novembro de 2016 e no art. 4º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – 

TCEMG, nas disposições contidas no art. 47, inciso I e IV, da Lei Complementar nº 102/2008 MG – Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e no art. 1º, incisos I e IV, do Decreto Municipal nº 11.190/2003; e; 

 

Considerando os apontamentos do Relatório das Medidas Administrativas de dd/mm/aaaa emitido pela [setor que emitiu 

o relatório]; ou, 

 

Considerando o Relatório de Auditoria nº xxxxxxxxxxx, de xx/xx/xxxx; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instaurar a Tomada de Contas Especial nº xxx/xxxx para apurar as os fatos, identificar os responsáveis e 

quantificar o dano ao erário, em face da execução do Convênio nº xxx/aaaaa celebrado entre a Secretaria 

[xxxxxxxxxxxxx] e a [xxxxxx].  

 

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão responsável 

pela realização dos trabalhos, conforme procedimentos estabelecidos na IN 03/2013TCEMG.  

 

I       [nome do servidor, cargo efetivo e Matrícula]; 

II      [nome do servidor, cargo efetivo e Matrícula]; 

III     [nome do servidor, cargo efetivo e Matrícula]; 

 

Art. 3º Autorizar a Comissão a praticar todas as diligências necessárias para a realização da Tomada de Contas Especial 

de que trata o art. 1] desta Portaria, podendo requisitar a colaboração dos demais órgãos da Administração Municipal.  

 

Art. 4º Determinar a inscrição da [xxxxxxx] na Conta Contábil “Diversos Responsáveis em Apuração” e o bloqueio de 

recebimento de novos repasses no Sistema de Administração Financeira e Controle Interno – SAFCI até regularização 

das inconformidades.  

 

Art. 5º Comunicar o fato ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e conceder o prazo de 120 (cento e vinte) dias 

para conclusão dos trabalhos, nos termos da IN TCEMG n] 03/2013.  

 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Local e data (Contagem, xx de xxxxxxxxxxxxx de xxxx).  

 

 

(nome e cargo da autoridade administrativa 

competente para designar a comissão permanente) 
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4) Declaração de não impedimento do Tomador de Contas  

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO TOMADOR DE CONTAS 

 

 

 

Declaro nos termos do parágrafo único do art. 8º da Instrução Normativa nº 03/2013 que não me encontro impedido de 

atuar na tomada de contas especial instaurada por meio da [Resolução/Portaria] nº xx, de dd/mm/aaaa, publicada no 

Diário Oficial de Contagem de dd/mm/aaaa em face da (o) [inserir o fato ensejador e o objeto da instauração do TCE], ou 

seja, não estou envolvido com os fatos a serem  apurados, não possuo qualquer interesse no resultado da tomada de 

contas especial e não integro a equipe da auditoria deste [órgão/fundação/autarquia], estando, portando, apto a [conduzir 

as/participar das] apurações da presente tomadas de contas especial.  

 

 

 

Local e data (Contagem, xx de xxxxxxxxxxxxxx de xxxx).  

 

 

 

 

(nome e cargo efetivo do tomador de contas e Matrícula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

Orientação Técnica sobre Tomada de Contas Especial 

 

 

5) Ofício de comunicação ao Tribunal de Contas do Estado  

 

OFICIO  Nº XXX/AAAA 

 

 

Local e data (Contagem, xx de xxxxxxxxxx de xxxx).  

 

Ref.: Tomada de Contas Especial  

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente,  

 

 

 

 

Em cumprimento ao preconizado no art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013 desse egrégio Tribunal de Contas 

informamos a V. Exª. a relação das tomadas de contas especiais instauradas neste (órgão/entidade), no mês de [mm].  

 

 

Respeitosamente,  

 

 

(nome e cargo da autoridade administrativa competente pra instaurar TCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo(a) Senhor(a) 

Conselheiro(a)......................... 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado  

Belo Horizonte – MG  

 

 

Essa relação deve ser encaminhada até o 5º dia útil de cada mês.  
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6) Notificação ao Responsável para apresentação de defesa  

 

NOTIFICAÇÃO Nº XXX/AAAA 

 

Local e data (Contagem, xx de xxxxxxxxxx de xxxx).  

  

Assunto: Notificação  

 

 

Senhor(a) Diretor(a) 

 

Considerando o encerramento da apuração dos fatos das Tomadas de Contas Especial nº xxx, instaurada pela 

[resolução/portaria] nº xx, de (inserir data do instrumento), publicada no DOC (inserir data de publicação), com a 

finalidade de (inserir o motivo da instauração da TCE), informamos que dos exames procedidos foi identificado V. Sa. 

como responsável [solidário] pelo dano ao erário, no valor de R$ xx.xxx,xx. 

 

Fica V.Sa. ciente de que, caso se interesse, tem o prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento desta para apresentação 

de defesa escrita e vista dos autos juntos ao (nome do órgão ou entidade instaurador) no (endereço), por meio do contrato 

com (nome da pessoa) no telefone xx, no horário de xx às xx.  

 

Caso V. Sa. apresente defesa no prazo mencionado ele será objeto de análise por essa comissão.  

 

Após o prazo para apresentação da defesa será emitido o Relatório do Tomador de Contas, indicando a responsabilização 

e o dano, o qual será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado para julgamento, conforme determina o art. 47 da Lei 

Complementar nº 102/2008.         

       

 

(nome e cargo da autoridade administrativa competente pra instaurar TCE) 

 

 

 

 

[forma de tratamento adequado ao destinatário] 

[nome da autoridade destinatária]  

[cargo da autoridade destinatária, seguido do órgão a qual pertence]  

[município e sigla de destino]     
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7) Relatório do Tomador de Contas 

 

 

RELATÓRIO DO TOMADOR DE CONTAS 

 

 

1. Introdução 

 

Autuamos, em (data), o presente processo de tomadas de contas especial relativa ao [fato ensejado da TCE], em 

atendimento às disposições contidas no art. 47 da Lei Complementar nº 102/2208, nos arts. 245 a 249 da Resolução nº 

12/2008 e na instrução normativa nº 03/2013, todos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.  

 

O processo foi autuado com informações e documentos considerados relevantes, necessários e suficientes para a obtenção 

dos elementos de convicção sobre os fatos, responsáveis e danos, bem como para análise e identificação dos respectivos 

nexos de causalidade.  

 

Os procedimentos foram realizados de acordo com o Manual de Instrução sobre Tomadas de Contas Especial da 

Controladoria Geral do Município de Contagem e as análises conforme as disposições do xxxxx [citar principal 

legislação especial relacionada ao objeto da tomada de contas especial. Por exemplo: Decreto nº 43.635/2003]. 

 

A seguir, os dados gerais da presente tomada de contas especial e do objeto que fundamentou sua instauração:  

 

DADOS DO CONVÊNIO 

Instrumento original Convênio Nº 

Objeto do convênio  

Programa de trabalho  

Vigência do convênio   

Órgão concedente   

Convenente   

Cnpj do convenente   

Signatário do convenente   

Valor repassado pelo município  

Valor de contrapartida  

Crédito em conta bancaria  Data e Valor 

     

         

DADOS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  

Nº DA TCE  

Data da instauração   

Fato ensejador   

Nome e cargo do presidente da tce  

Nome e cargo do membro da tce  

Nome e cargo do membro da tce  

Valor original do débito   

Valor atualizado do débito   

 

OU 

 

DADOS DO MATERIAL 

Descrição do material  

Registro no SIGMA  

Data do desaparecimento ou conhecimento do fato  

Nº e data do boletim de ocorrência  

Valor do material   

 

 

DADOS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

Nº DA TCE  

Data da instauração   
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Fato ensejador  

Nome e cargo do presidente da TCE  

Nome e cargo do membro da TCE  

Nome e cargo do membro da TCE  

Valor original do débito   

Valor atualizado do débito   

 

2. Pressupostos, fato ensejado e medidas administrativas  

 

2.1. Pressupostos  

 

Procedemos àà análise das informações e dos documentos para verificação da existência e validade dos pressupostos de 

instauração desta tomada de contas especial a partir dos quais concluímos que constam todos os pressupostos para a 

constituição deste procedimento, quais sejam: o dano ao erário, o agente responsável, o fato irregular e a jurisdição e 

competência do TCEMG. 

 

2.2. Fato ensejador  

 

Verificamos que o fato irregular objeto desta tomada de contas especial se enquadra como fato ensejador nos termos do 

inciso (xxxxxx) do art. 47 da Lei Complementar nº 102/2008, qual seja, (inserir o fato ensejador e os dados relevantes do 

objeto da TCE – ex: a omissão de prestação de contas do convênio nº 001/2012, celebrado em (data), entre [concedente e 

convenente].  

 

2.3. Medidas Administrativas  

 

Quanto à adoção das medidas administrativas, foi verificada a emissão do respectivo relatório evidenciado as 

providências adotadas pelo órgão/entidade com vista à recuperação do dano, bem como, toda documentação 

comprobatória de tais ações.  

 

Concluímos assim, que essas medidas adotadas foram adequadas, suficientes e exaustivas, porém, não lograram êxito em 

obter o ressarcimento integral do dano ao erário, demonstrando a necessidade da instauração da presente TCE. 

 

OU 

 

Quanto à adoção das medidas administrativas, não foi verificada a emissão do respectivo relatório evidenciando as 

providências adotadas pelo órgão/entidade com vista à reparação do dano, porém identificamos a existência de 

documentação comprobatória das ações realizadas para tal fim, relacionadas a seguir:  

 

[juntar quadro relacionado as medidas que foram adotadas e seus resultados] 

 

 

Concluímos assim, que apesar da ausência do relatório as medidas adotadas foram adequadas, suficientes e exaustivas, 

porém, não lograram êxito em obter o ressarcimento integral do dano ao erário, confirmando a devida instauração da 

presente TCE.  

 

OU  

 

Quando à adoção das medidas administrativas, não foi verificada a emissão do respectivo relatório, evidenciando as 

providencias adotadas pelo órgão/entidade como vista a reparação do dano, tão pouco identificamos a existência de 

documentação comprobatória de ações realizadas para tal fim.  

 

Concluímos assim, que não foram adotadas as medidas administrativas pelo órgão/entidade com vista ao ressarcimento 

ao erário, descumprindo o art. 246 da Resolução nº 12/2008 do TCEMG e não oferecendo subsídios de fundamentação 

para instauração dessa TCE.  

 

3. Apuração dos Fatos  
 

Apresentamos a seguir a descrição dos fatos até a instauração da tomada de conta especial, as apurações analisadas e a 

análise da defesa apresentada, referenciando as folhas dos autos que comprovam os fatos, bem como, as normas e 

regulamentos infringidos.  
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3.1.  Descrição Cronológica dos Fatos até a Instauração da TCE 
 

[Iniciar com a descrição cronológica dos fatos fundamentados na documentação inicial (ex: parecer da área técnica do 

concedente, boletim de ocorrência, inventario dos bens patrimoniais etc.] desde a detecção do fato irregular, passando 

pelas medidas administrativas adotadas e culminando com a instauração da TCE. [por ex: narra a celebração de um 

convênio, a análise de sua prestação de contas, as ações para reparar as irregularidades e a decisão fundamentada de 

instauração a tomada de contas especial].             

 

3.2.  Apurações Realizadas Pelo Tomador de Contas  

 

Na análise da documentação inicial da TCE verificamos sua insuficiência para caracterização do fato irregular, do dano 

ao erário e da identificação dos responsáveis.  

Diante disso, promovemos a execução dos seguintes procedimentos: (elencar os fatos cronologicamente, os 

procedimentos, seus resultados, tais como: notificações, visitas in loco, coleta de depoimentos etc,).  

 

[Descrever os documentos e instrumentos (questionários, check list, circulação, entrevista, softwares, exames ou 

verificações, fotografias, depoimentos, inventários, termo formalizador da avença, documentos da prestação de contas) 

que fundamentaram a conclusão do tomador de contas, indicando, inclusive as folhas que respaldam tal conclusão].  

 

3.3. Defesa   
 

Certificamos que foi encaminhado ao(à) Sr.(a) xxxxxxxxxxxxx a Notificação nº ss/aaaa, no dia xx/xx/xxxx, conforme 

folhas xxx (para vista dos autos e apresentação das defesa / a fim de assegurar-lhe o direito de vista aos autos e 

apresentação de defesa).  

 

O(a) Sr.(a) xxxxxxxxxx apresentou defesa do prazo estipulado na Notificação nº xx/xxxx, ou seja, em xx/xx/xxxx, 

conforme folhas xxx. 

 

A defesa apresentada pelo responsabilizado foi analisada e foi acatada/não foi acatada, pois (apresentar os motivos que 

levaram a aceitação ou não de cada um dos argumentos/razões apresentadas para defesa).  

 

OU 

 

 

Certificamos que foi encaminhado ao(à) Sr.(a) xxxxxxx a Notificação nº xx/aaaaa, no dia xx/xx/xxxxx, conforme folhas 

xxx (para vista dos autos e apresentação de defesa/a fim de assegura-lhe o direito de vista aos autos e apresentação de 

defesa).  

 

O(A) Sr.(a) xxxxxxxxxx não apresentou nenhuma alegação em sua defesa no prazo estipulado na referida notificação 

assim como não efetuou o pagamento do débito cobrado.  

 

4. Manifestação sobre os controles de convênio/convenentes inadimplentes  

 

Restou evidenciada a omissão no dever de prestar contas / a falta de comprovação da aplicação dos recursos repassados 

pelo Município ao/à (xxxxxxxxxxx, por meio do Convênio nº xx/aaaa, de xx/xx/xxxx), conforme parecer conclusivo de 

folhas xxx, no qual o ordenador de despesas reprovou as contas do referido convênio em xx/xx/xxxx.  

 

Ao reprovar as contas do convênio, o gestor tomou as seguintes providências em relação ao convenente: (especificar uma 

ou mais medidas adotadas pelo gestor, e outra não especificadas aqui).  

 

- retenção pelo concedente, das parcelas vincendas, em xx/xx/xxxx, conforme documentos de folhas xxx; 

- bloqueio do beneficiário por parte do concedente, no SAFCI, no dia xx/xx/xxxx, conforme documentos de folhas xxx.  

 

- Inclusão do beneficiário de cadastro próprio de inadimplentes ou em situação regular, no dia xx/xx/xxxx, conforme 

documentos de folhas xxx.  

 

O convenente ao ser notificado das pendencias na comprovação da prestação de contas adotou as seguintes medidas 

(especificar uma ou mais medidas adotadas pelo convenente, e outras não especificadas aqui).  

 

- Devolução do valor devidamente corrigido, no dia xx/xx/xxxx, conforme documentos de folhas xxx;  
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- Comprovação da compatibilidade física e financeira da obra com os recursos repassados, conforme documentos de 

folhas xxx, aprovado pela área técnica competente, em xx/xx/xxxx; 

 

- Comprovação da aplicação dos recursos no objeto pactuado, incluído os rendimentos auferidos em aplicação 

financeiras, conforme documentos de folhas xxx, e aprovado pela área técnica competente, em xx/xx/xxxx. 

 

5. Demonstrativo financeiro do débito 

 

O valor do dano ao erário, atualizado monetariamente, até a emissão deste relatório é de R$ xxx conforme demostrado a 

seguir: 

 

[incluir o quadro, conforme o caso, do item 7.9.3 Demonstrativo Financeiro do Débito]             

 

 

OU 

 

 

Verificamos que não houve dano ao erário, em face (relatar o motivo da inexistência do dano). 

 

6.) Relação dos Responsáveis 

 

Foram identificados nessa Tomada de Contas Especial os seguintes responsáveis pelo dano ao erário, assim qualificados:  

 

FICHA DE QUALIFICAÇÃO 

Nome Completo  

Número do CPF  

Endereço Residencial   

Endereço Profissional   

Número de Telefone   

E-mail  

Cargo / MASP (se servidor público)   

Período de Gestão do Responsável   

[utilizar uma ficha de qualificação para cada responsável identificado]  

 

Verificamos a inexistência de dano ao erário, porém, foi identificada nessa tomada de contas especial irregularidades 

formais que ensejaram a identificação dos seguintes responsáveis, assim qualificados.  

 

FICHA DE QUALIFICAÇÃO 

Nome Completo  

Número do CPF  

Endereço Residencial   

Endereço Profissional   

Número de Telefone   

E-mail  

Cargo / MASP (se servidor público)   

Período de Gestão do Responsável   

[utilizar uma ficha de qualificação para cada responsável identificado]  

 

Verificamos que não foi possível a identificação dos responsáveis (detalhar os motivos das impossibilidades de 

identificação dos responsáveis). 

 

7. Recomendações  

 

Diante dos fatos apurados recomendamos à autoridade administrativa a adoção das seguintes ações:  

 

- Notificar o(a) [nome do responsável] ao ressarcimento do débito apurado.  

 

- Descrever as demais recomendações... 
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8. Conclusão  

 

À vista dos documentos analisados e dos fatos apurados constatamos (a inexistência de dano ao erário / a ocorrência de 

[omissão no dever de prestar contas / falta de comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Município 

mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere / ocorrência de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou 

valores públicos de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico]). 

 

Considerando as informações e manifestações constante desta tomada de conta especial, concluímos pela existência de 

dano ao erário na importância de R$ XXX (valor por extenso), atualizado monetariamente até a emissão deste relatório, 

sendo identificado(s) como responsável(s) o(s) (elencar somente o nome do responsável(s).  

        

Assim, encerramos os trabalhos de apuração dos fatos apresentando este relatório, observada as exigências da Instrução 

Normativa nº 03/2013 de 08 de março de 2013, do Tribunal de Contas de Minas Gerais.  

 

 

Contagem, xx de xxxxxxxxx de xxxx 

 

 

 

Tomador de contas – Presidente                 Tomador de Contas – Membros     

                                              Nome e Matrícula                                            Nome Matrícula 
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7.1) Memorando do Tomador de Contas para o Auditor 

 

MEMORANDO Nº XXX/AAAA 

 

Local e Data (exemplo Contagem, xx de xxxxxxxxxx de xxxx) 

 

 

De       [nome] 

            Presidente da Comissão de Tomadas de Contas Especial  

 

Para     [nome] 

            Controlador Geral do Município 

 

 

Assunto: Remessa dos autos da Tomada de Contas Especial nº xxx 

 

 

 

Prezado (a) Controlador(a) 

 

 

Tendo concluído a apuração dos fatos da Tomada de Contas Especial nº xx instaurada pela [Resolução/Portaria] nº xx, de 

mm/dd/aaaa, encaminho a V.S,ª os autos da referida TCE em xx volumes, bem como o Relatório do Tomador de Contas 

constante às folhas xx a xx, para manifestação nos termos do art. 12 da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de 

Contas do Estado.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

(nome e Matrícula do tomador de contas (presidente)) 
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7.2) Capa 

 

 

 

 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  

Nº XXX/AAAA 

 

 

 

 

[Resolução/Portaria] nº XX, publicada em XX de XX de XX.  

 

 

Objeto: XX (o motivo da instauração da TCE) 

 

 

Comissão de Tomada de Contas Especial: 

[nome do servidor, cargo e Matrícula], presidente; 

[nome do servidor, cargo e Matrícula] 

[nome do servidor, cargo e Matrícula] 
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7.3) Termo de Autuação  

 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  

 

[Resolução/Portaria] nº xx, publicada em xx de xx de xxxx.  

Objeto: xx (motivo especifico da instauração da TCE) 

Tomador de Contas: xx (comissão) 

 

 

 

TERMO DE AUTUAÇÃO  

 

 

 

Aos XX dias do mês de xx de xx, em [cidade/MG autuo a tomada de contas especial instaurada por meio da 

[Resolução/Portaria] nº xx, publicada em xx de xx de xxxx, que passa a ser constituída dos seguintes documentos:  

 

Folhas       Descrição 

02             [Resolução/Portaria] nº xx/xx que designa o tomador de contas;  

03             [Publicação da [Resolução/Portaria] nº xx/xx que designa o tomador de contas; 

04            [Resolução/Portaria] nº xx/xx que instaura a tomada de contas especial;  

----     ---- 

200         O presente termo de autuação  

 

 

Local e data (Contagem, xx de xxxxxxxxxxx de xxxx).  

 

 

(nome e Matrícula do responsável pela autuação) 
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7.4) Termo de Juntada  

 

 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  

 

 

[Resolução/Portaria] nº xx, publicada em xx de xx de xxxx.  

Objeto: xx (o motivo da apuração) 

Tomador de Contas: xx (comissão) 

 

 

 

TERMO DE JUNTADA  

 

 

 

Aos xx dias do mês xx de xx, em [cidade/MG faço a juntada a estes autos dos seguintes documentos:  

 

Folhas       Descrição 

21 a 30       xxxx 

...               .... 

...               xxxx 

 

 

Local e data (Contagem, xx de xxxxxxxxxxxxx de xxxx).  

 

 

 

(nome e Matrícula do responsável pela juntada) 
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7.5) Termo de Encerramento de Volume  

 

 

 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

 

 

Aos xx dias do mês de xxx de xxxx, procedo o encerramento do volume nº 01 da Tomada de Contas Especial nº xx 

instaurada por meio da [Resolução/Portaria] nº xx, publicada no Diário Oficial do Município de Contagem em 

xx/xx/xxxx, contendo as folhas de xx a xxx, numeradas e rubricadas, e assim faço por necessidade de abertura do 

segundo volume.      

 

 

 

Local e data (Contagem, xx de xxxxxxxxxxxxx de xxxx).  

 

 

 

(nome e Matrícula do Tomador de Contas) 
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7.6) Termo de Abertura de Volume  

 

 

 

 

 

TERMO DE ABERTURA  

 

 

 

 

Aos xx dias do mês de xxx de xxxx, procedo a abertura do volume nº xx da Tomada de Contas Especial nº xx instaurada 

por meio da [Resolução/Portaria] nº xx, publicada no Diário Oficial de Contagem em dd/mm/aaaa.  

 

 

 

 

Local e data (Contagem, xx de xxxxxxxxxxxxx de xxxx).  

 

 

 

 

(nome e Matrícula do Tomador de Contas) 
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8) Certificado do Auditor Interno Sobre Tomada de Contas Especial  

 

 

 

CERTIFICADO DO AUDITOR INTERNO SOBRE TOMADA DE  

CONTAS ESPECIAL Nº [XXXXXXXX] 

 

PROCESSO DE AUDITORIA Nº [XXXXXXXXX] 

 

 

 

Considerando o disposto no artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 102/2008 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais) e no art. 12 da Instrução Normativa nº 03/2013 do TCEMG e a partir do exame da Tomada de 

Contas Especial nº xx, instaurada pela [Resolução/Portaria] xx, publicada no Diário Oficial de Contagem de dd/mm/aaaa, 

com a finalidade de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano ao erário em face do (inserir o fato 

ensejador e o motivo da instauração), conduzida pela comissão/tomador de contas designado pela [Resolução/Portaria] nº 

xx, publicada no Diário Oficial de Contagem de dd/mm/aaaa, CERTIFICAMOS a [REGULARIDADE, 

REGULARIDADE COM RESSALVAS OU IRREGULARIDADE] das contas tomadas.         

 

 

 

Local e data (Contagem, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx).  

 

 

 

(nome e Matrícula do Auditor Geral/Analista de Controle Interno) 
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8.1) Memorando da Auditoria para o Gabinete  

 

 

MEMORANDO Nº XXX/AAAA 

 

Local e data (Contagem, xx de xxxxxxxx de xxxx).  

 

De       [nome] 

            Controlador/Auditor/Analista   

 

Para     [nome] 

            [cargo da autoridade administrativa competente] 

 

 

 

Assunto:     Remessa dos autos de tomada de contas especial 

 

 

Ex; Senhor(a) Secretário(a)  

 

 

Encaminho a V. Sa. os autos da tomada de contas especial para emissão do atestado de conhecimento dos fatos apurados, 

bem como a determinação da inscrição em diversos responsáveis apurados e notificação dos responsáveis, nos termos do 

art. 13 da Instrução Normativa nº 03/2013 e posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado.  

 

 

Respeitosamente.  

 

 

(nome e Matrícula do Controlador/Auditor Geral/Analista de Controle Interno) 
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9) Decisão da Autoridade Administrativa  

 

 

 

ATESTADO 

 

 

Em face da Tomada de Contas Especial nº xx instaurada por meio da [Resolução/Portaria] nº xx, de dd/mm/aaaa, 

publicada no Diário Oficial de Contagem em dd/mm/aaaa, pelo (motivo da instauração da TCE) atesto ter tomado 

conhecimento dos fatos apurados e das conclusões apresentadas nos relatórios do Tomador de Contas e do Auditor 

Geral/Analista de Controle Interno.  

 

Diante disso, determino a adoção das seguintes providências: 

 

- inscrever na conta contábil *Diversos Responsáveis Apurados* o valor de R$ xxx.xxxx para os seguintes responsáveis: 

[elencar os responsáveis];  

 

- Notificar os responsáveis inscritos pelo dano causado ao erário, comunicando-os o fim da fase interna da presente 

tomada de contas especial.  

 

Esclareço que foram adotadas medidas para o saneamento das deficiências e das irregularidades apontadas na TCE, 

sobretudo para se evitar a recorrência de fatos semelhantes, tais como: [elencar as medidas]. 

 

Desta maneira, após a adoção das providências ora determinadas, os autos deverão ser encaminhados ao Tribunal de 

Conatas para julgamento, nos termos da Instrução Normativa nº 03/2013 e à Advocacia-Geral do Estado para 

providências que entender cabíveis nos termos do Decreto nº 45.771/2011. 

 

Local e data (Contagem, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx).  

 

 

(nome e cargo da autoridade administrativa competente) 
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10) Notificação  

NOTIFICAÇÃO Nº XXX/AAAA 

 

Local e data (Contagem, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx).  

 

Assunto: Notificação de Débito  

 

 

Senhor(a) Diretor(a)) 

 

 

Informamos a V. Sa. que  foi encerrada a fase interna da Tomada de Contas Especial nº xx, instaurada pela 

[Resolução/Portaria] nº xx, de  (inserir data do instrumento), publicado no DOC (inserir data da publicação), com a finalidade 

de (inserir o motivo da instauração da TCE).       

               

Dos exames procedidos foi verificada a existência de débito como o erário para o qual V. Sa. configura como responsável no 

valor de (R$ e por extenso), atualizado monetariamente até (informar a data). O pagamento deve ser realizado por meio do 

DAE, Documento de Arrecadação Estadual, anexo a esta notificação.   

 

Fica V. Sa. ciente que caso não ocorra recolhimento até o prazo estipulado, o processo será remetido ao Tribunal de Contas do 

Estado para julgamento com fulcro na Instrução Normativa nº 03/2013 do TCEMG e a cópia dos autos encaminhada [à 

Advocacia – Geral do Estado / à Procuradoria Jurídica da Autarquia/Fundação] para cobrança do débito e a aplicação da Lei 

de Improbidade Administrativa, sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis, conforme determina o Decreto nº 

45.242/2009 (art.59) e a Lei Complementar nº 83/2005.                        

        

 

 (nome e cargo da autoridade administrativa competente) 

 

 

[forma de tratamento adequado ao destinatário] 

[nome da autoridade destinatária]  

[cargo da autoridade destinatária, seguido do órgão a qual pertence]  

[município e sigla de destino]   
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11) Ofício de encaminhamento da TCE ao Tribunal de Contas do Estado  

 

OFÍCIO Nº XXX/AAAA 

 

Local e data (Contagem, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx).  

 

Ref: Tomada de Contas Especial  

 

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Conselheiro(a) Presidente, 

 

 

 

Encaminho à V. Exª. os autos de Tomada de Contas Especial nº xx, composta por xx volumes, instaurada por meio da 

[Resolução/Portaria] nº xx, de dd/mm/aaaa, publicada no Diário Oficial de Contagem em dd/mm/aaaa, em face da(o) 

(motivo da instauração da TCE).  

 

Desta maneira, submeto os autos a este Tribunal de Contas para julgamento, nos termos do art. 14 da Instrução 

Normativa nº 03/2013.  

 

Respeitosamente.  

 

 

(nome e cargo do dirigente máximo do órgão) 

 

 

 

 

Exmo(a) Senhor(a) 

Conselheiro(a)............................. 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado  

Belo Horizonte – MG 
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12) Ofício de Pedido de Prorrogação de Prazo 

 

OFÍCIO Nº XXX/AAAA 

 

Local e data (Contagem, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx).  

 

Ref: Prorrogação de prazo de Tomada de Contas Especial  

 

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Conselheiro(a) Presidente, 

 

Diante do (fato ensejador) e do (motivo da instauração da TCE) foi instaurada tomada de contas especial por meio da 

[Resolução/Portaria] nº xx, emitida pelo [dirigente máximo] do [órgão ou entidade] em [data] e publicada no Diário 

Oficial de Contagem, em [data].  

 

Face a complexidade das apurações, bem como o volume de documentos que estão sendo manipulados e analisados, 

necessário se faz que seja estendido o prazo fixado no art. 17 da Instrução Normativa nº 03/2013, em mais xx [número 

por extenso] dias, a contar de dd/mm/aaa (data do último dia que a TCE deveria ser encaminhada).  

 

Desta maneira, solicitamos à V. Exa. a prorrogação do prazo de remessa da referida tomada de contas especial para que 

possam ser concluídos os trabalhos de apuração da fase interna.  

 

Respeitosamente.  

 

 

(nome e cargo da autoridade administrativa competente para instaurar TCE) 

 

 

Exmo(a) Senhor(a) 

Conselheiro(a)............................. 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado  

Belo Horizonte – MG 

 

*solicitar a prorrogação antes do encerramento do prazo da TCE* 

 

 

 

 

 


