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Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.
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Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.



Nesta parte 3, trataremos da fase interna do processo de TCEsp, que é quando se instaura o 
procedimento, nos termos da Resolução TC 036/2018.

FASE INTERNA DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL1

A fase interna da TCEsp se inicia com a sua instauração e termina no momento do seu envio ao 
Tribunal de Contas do Estado, para julgamento.

Amparado pela ordem do art. 36, §2º da Lei nº 12.600/2004 e § 3º do artigo 3º da Resolução TC 
nº 036/2018, após esgotar todas as medidas administrativas internas, sem obtenção do ressarci-
mento pretendido, a autoridade administrativa estadual competente deve providenciar a imediata 
instauração de Tomada de Contas Especial.

A rigor, a TCEsp deve ser instaurada pela autoridade competente do próprio órgão ou entidade 
responsável pela gestão dos recursos públicos, através de Portaria, podendo conter nesta a desig-
nação dos membros da comissão. Todavia, poderá ser instaurada por recomendação da Controla-
doria ou por determinação do Tribunal de Contas, independentemente das medidas administrati-
vas internas e judiciais adotadas, ou quando entender que o fato motivador possua relevância para 
ensejar a apreciação por seus órgãos colegiados.

É pressuposto essencial para instauração de Tomada de Contas Especial a existência de 
elementos suficientes para a comprovação da ocorrência de dano e a identificação das pessoas 
físicas ou jurídicas que deram causa ou concorreram para a ocorrência de dano.

Por isso se faz necessário a narração minuciosa da situação que deu origem ao dano, baseada 
em documentos e outros elementos probatórios que deem suporte à comprovação de sua ocorrên-
cia. E mais que isso, é preciso ficar demonstrada a adequação entre a situação que deu origem ao 
dano e a conduta ilegal, ilegítima ou antieconômica da pessoa física ou jurídica a quem se respons-
abiliza, a princípio, para repor ao erário o prejuízo causado.

Assim, o principal pressuposto para a instauração de  TCEsp é a configuração de um dano ao erário.

Na autuação é necessário o registro em controle próprio, seja em meio eletrônico (planilha, 
sistema etc.), seja em meio físico (livro de controle de autuação de processos de TCEsp), onde deve 
constar o nome do órgão ou entidade concedente, o nome do responsável pelo dano causado ao 
erário, seja pessoa física ou jurídica, o motivo da abertura do processo, o valor envolvido e os dados 
da nota de empenho. Todas as TCEsps instauradas dentro de um exercício financeiro devem ser 
numeradas e registradas no controle do respectivo Exercício.

Quanto à instrução, temos:
1. Cada processo de Tomada de Contas Especial instaurado deve ter numeração própria.
2. Os documentos que compõem os processos de Tomada de Contas Especial devem ser devida-

mente autuados, numerados e rubricados pela Comissão.

Devem integrar o processo de Tomada de Contas Especial todos os documentos que contenham 
informações referentes à demonstração do dano ao erário. Nesse sentido, tais documentos podem 
variar de acordo com a situação irregular identificada.

1.1. DA INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1.2. DA AUTUAÇÃO E INSTRUÇÃO DA TCESP

1.3. DA COMPOSIÇÃO DO PROCESSO
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O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.



§ 3º Em caso de acordo de confissão de dívida e parcelamento do débito firmado entre o credor e a autoridade 
competente, durante a Tomada de Contas Especial, os prazos de conclusão de que trata o § 1º deste artigo serão 
suspensos até a quitação da dívida ou até o seu vencimento antecipado por interrupção do recolhimento.
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Nos casos de omissão no dever de prestar contas anualmente ao TCE-PE, a tomada de contas 
especial deverá ser instruída com os documentos previstos nas resoluções específicas de 
prestação de contas e deve conter o relatório conclusivo da Comissão de TCEsp, designada pela 
autoridade competente, sobre a situação orçamentária e financeira, com a devida instrução pro-
batória, que deverá identificar, além da omissão de prestar contas, as irregularidades, seus 
responsáveis e o dano por eles gerado ao erário, como também manifestação acerca das contas 
analisadas (§ 3º, art. 7º, da Resolução TC nº 036/2018).

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 (§ 4º, art. 7º, da Resolução TC nº 036/2018).

Quando se tratar de recursos do tesouro estadual, todos os documentos deverão ser originais, 
inclusive os de prestação de contas, se houver.

Quando se tratar de recursos oriundos de convênios de receita ou de operações de crédito, 
serão originais todos os documentos decorrentes dos trabalhos da Comissão (relatório, termos de 
depoimento, planilhas de cálculo, etc); já os documentos de prestação de contas (empenho, 
liquidação, pagamento, notas fiscais, etc), poderão ser copiados.

Pontos relevantes na composição da TCESP:

De acordo com a Resolução TC nº 036/2018, art. 4º são competentes para instaurar a Tomada de 
Contas Especial:

Seção II

Da Responsabilidade

Art. 4º São competentes para instaurar Tomada de Contas Especial as seguintes autoridades:

I – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, quando a omissão do dever de prestar contas for de 

responsabilidade do Governador do Estado ou de Interventor Municipal;

II – Corregedor Geral da Assembleia Legislativa ou, na inexistência de uma Corregedoria, o Presidente da 

Comissão do Legislativo Estadual que, por imposição legal, for encarregada de opinar sobre a regulari-

dade ou não das Contas Prestadas, quando a omissão no dever de prestar contas for da responsabilidade 

da Presidência da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado;

III – Corregedor Geral de Justiça, quando a omissão for da responsabilidade do Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado;

IV – Corregedor Geral do Tribunal de Contas, quando a omissão for da responsabilidade do Presi-

dente do Tribunal de Contas;

V – Corregedor Geral do Ministério Público, quando a omissão for da responsabilidade do Procurador Geral de Justiça;

VI – Corregedor Geral da Defensoria Pública, quando a omissão for da responsabilidade do Defensor Público Geral;

VII – Presidente da Câmara Municipal, na ausência de Prestação de Contas por parte do Prefeito Municipal relativas:

a) ao próprio Município;

b) a Consórcio Público do qual for representante legal;

VIII – o Interventor, quando da omissão da autoridade referida no inciso anterior;

IX – Corregedor Geral da Câmara Municipal ou, na inexistência de uma Corregedoria, o Presidente da 

Comissão do Legislativo Municipal que, por imposição legal, for encarregada de opinar pela regularidade 

ou não das Contas Prestadas, quando a omissão no dever de prestar contas for da responsabilidade da 

Presidência da Mesa Diretora do Legislativo Municipal;

X – atoridade hierárquica imediatamente superior, quando a omissão for de Gestor de Fundo;

XI – Secretários de Estado, quando a omissão no dever de prestar contas for de responsabilidade de 

ordenadores de despesa da Administração Direta e Indireta do Estado que lhe são subordinados;

XII – Secretários Municipais, quando a omissão no dever de prestar contas for de responsabilidade de 

ordenadores de despesa da Administração Direta e Indireta do Município que lhe são subordinados;

XIII – autoridades responsáveis por transferências de recursos estaduais e municipais a entidades 

privadas que prestam serviços de interesse público ou social;

XIV – ordenador de despesa, quando a omissão no dever de prestar contas for de detentor de Suprimento Individual;

XV – autoridade administrativa com jurisdição sobre o agente de arrecadação, quando este não houver 

prestado contas no prazo regulamentar;

XVI – dirigente do órgão de contabilidade setorial de cada esfera de governo, sendo essa Tomada de 

Contas certificada pelo Órgão Central de Contabilidade, e, na inexistência de órgãos setoriais de 

contabilidade, o dirigente do Órgão Central de Contabilidade, 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;

XVII – titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e Municipal responsáveis por 

Contratos de Gestão e Termos de Parceria, quando a omissão do dever de prestar contas for da 

responsabilidade dos dirigentes das Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público;

XVIII – autoridades responsáveis pela transferência de quaisquer recursos aos Municípios, mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, quando o órgão ou entidade beneficiária não 

apresentar prestação de contas dos recursos recebidos do concedente;

XIX – Governador do Estado, quando a omissão no dever de prestar contas for de responsabilidade dos 

Secretários de Estado, ou do Presidente de órgão ou entidade;

XX – Prefeito Municipal, quando a omissão no dever de prestar contas for de responsabilidade dos 

Secretários Municipais, ou do Presidente de órgão ou entidade.

Já no que pertine aos prazos para instauração e conclusão do Processo de TCEsp, encontra-se 
no §1º, do art. 4º, da supramencionada Resolução. Destaca-se a possibilidade de suspensão do 
prazo por até 60 (sessenta) dias, quando, por determinação legal, houver necessidade de requerer 
ações de outros órgãos quaisquer medidas que extrapolem as atribuições da autoridade 
responsável pela instauração da Tomada de Contas Especial, comunicando o fato imediatamente 
ao Tribunal de Contas, para conhecimento:

§ 1º Os prazos para instauração e conclusão das Tomadas de Contas Especiais, contados a partir do 

encerramento do prazo para adoção das medidas administrativas mencionadas no artigo 3o desta 

Resolução, serão, respectivamente, de 30 (trinta) e 90 (noventa) dias para as autoridades relacionadas nos 

incisos I a XV, XIX e XX, e de 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias para as autoridades relacionadas nos 

incisos XVI a XVIII, cujos processos conclusos deverão ser, de imediato, remetidos ao Tribunal de Contas.

§ 2º Os prazos para conclusão da Tomada de Contas Especial serão suspensos, por no máximo 60 (sessenta) 

dias, quando, por determinação legal, houver a necessidade de requerer ações de outros órgãos ou quaisquer 

medidas que extrapolem as atribuições da autoridade responsável pela instauração da Tomada de Contas 

Especial, comunicando o fato imediatamente ao Tribunal de Contas, para conhecimento.

Por fim, caso haja acordo de confissão de dívida e parcelamento do débito durante a TCEsp, os 
prazos de conclusão que trata o § 1º, do art. 4º, da Resolução TC nº 036/2018, serão suspensos até 
a quitação da dívida:

1.4. AUTORIDADES COMPETENTES E PRAZOS DE INSTAURAÇÃO E
CONCLUSÃO DA TCEsp.

Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.



§ 3º Em caso de acordo de confissão de dívida e parcelamento do débito firmado entre o credor e a autoridade 
competente, durante a Tomada de Contas Especial, os prazos de conclusão de que trata o § 1º deste artigo serão 
suspensos até a quitação da dívida ou até o seu vencimento antecipado por interrupção do recolhimento.
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De acordo com a Resolução TC nº 036/2018, art. 4º são competentes para instaurar a Tomada de 
Contas Especial:

Seção II

Da Responsabilidade

Art. 4º São competentes para instaurar Tomada de Contas Especial as seguintes autoridades:

I – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, quando a omissão do dever de prestar contas for de 

responsabilidade do Governador do Estado ou de Interventor Municipal;

II – Corregedor Geral da Assembleia Legislativa ou, na inexistência de uma Corregedoria, o Presidente da 

Comissão do Legislativo Estadual que, por imposição legal, for encarregada de opinar sobre a regulari-

dade ou não das Contas Prestadas, quando a omissão no dever de prestar contas for da responsabilidade 

da Presidência da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado;

III – Corregedor Geral de Justiça, quando a omissão for da responsabilidade do Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado;

IV – Corregedor Geral do Tribunal de Contas, quando a omissão for da responsabilidade do Presi-

dente do Tribunal de Contas;

V – Corregedor Geral do Ministério Público, quando a omissão for da responsabilidade do Procurador Geral de Justiça;

VI – Corregedor Geral da Defensoria Pública, quando a omissão for da responsabilidade do Defensor Público Geral;

VII – Presidente da Câmara Municipal, na ausência de Prestação de Contas por parte do Prefeito Municipal relativas:

a) ao próprio Município;

b) a Consórcio Público do qual for representante legal;

VIII – o Interventor, quando da omissão da autoridade referida no inciso anterior;

IX – Corregedor Geral da Câmara Municipal ou, na inexistência de uma Corregedoria, o Presidente da 

Comissão do Legislativo Municipal que, por imposição legal, for encarregada de opinar pela regularidade 

ou não das Contas Prestadas, quando a omissão no dever de prestar contas for da responsabilidade da 

Presidência da Mesa Diretora do Legislativo Municipal;

X – atoridade hierárquica imediatamente superior, quando a omissão for de Gestor de Fundo;

XI – Secretários de Estado, quando a omissão no dever de prestar contas for de responsabilidade de 

ordenadores de despesa da Administração Direta e Indireta do Estado que lhe são subordinados;

XII – Secretários Municipais, quando a omissão no dever de prestar contas for de responsabilidade de 

ordenadores de despesa da Administração Direta e Indireta do Município que lhe são subordinados;

XIII – autoridades responsáveis por transferências de recursos estaduais e municipais a entidades 

privadas que prestam serviços de interesse público ou social;

XIV – ordenador de despesa, quando a omissão no dever de prestar contas for de detentor de Suprimento Individual;

XV – autoridade administrativa com jurisdição sobre o agente de arrecadação, quando este não houver 

prestado contas no prazo regulamentar;

XVI – dirigente do órgão de contabilidade setorial de cada esfera de governo, sendo essa Tomada de 

Contas certificada pelo Órgão Central de Contabilidade, e, na inexistência de órgãos setoriais de 

contabilidade, o dirigente do Órgão Central de Contabilidade, 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;

XVII – titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e Municipal responsáveis por 

Contratos de Gestão e Termos de Parceria, quando a omissão do dever de prestar contas for da 

responsabilidade dos dirigentes das Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público;

XVIII – autoridades responsáveis pela transferência de quaisquer recursos aos Municípios, mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, quando o órgão ou entidade beneficiária não 

apresentar prestação de contas dos recursos recebidos do concedente;

XIX – Governador do Estado, quando a omissão no dever de prestar contas for de responsabilidade dos 

Secretários de Estado, ou do Presidente de órgão ou entidade;

XX – Prefeito Municipal, quando a omissão no dever de prestar contas for de responsabilidade dos 

Secretários Municipais, ou do Presidente de órgão ou entidade.

Já no que pertine aos prazos para instauração e conclusão do Processo de TCEsp, encontra-se 
no §1º, do art. 4º, da supramencionada Resolução. Destaca-se a possibilidade de suspensão do 
prazo por até 60 (sessenta) dias, quando, por determinação legal, houver necessidade de requerer 
ações de outros órgãos quaisquer medidas que extrapolem as atribuições da autoridade 
responsável pela instauração da Tomada de Contas Especial, comunicando o fato imediatamente 
ao Tribunal de Contas, para conhecimento:

§ 1º Os prazos para instauração e conclusão das Tomadas de Contas Especiais, contados a partir do 

encerramento do prazo para adoção das medidas administrativas mencionadas no artigo 3o desta 

Resolução, serão, respectivamente, de 30 (trinta) e 90 (noventa) dias para as autoridades relacionadas nos 

incisos I a XV, XIX e XX, e de 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias para as autoridades relacionadas nos 

incisos XVI a XVIII, cujos processos conclusos deverão ser, de imediato, remetidos ao Tribunal de Contas.

§ 2º Os prazos para conclusão da Tomada de Contas Especial serão suspensos, por no máximo 60 (sessenta) 

dias, quando, por determinação legal, houver a necessidade de requerer ações de outros órgãos ou quaisquer 

medidas que extrapolem as atribuições da autoridade responsável pela instauração da Tomada de Contas 

Especial, comunicando o fato imediatamente ao Tribunal de Contas, para conhecimento.

Por fim, caso haja acordo de confissão de dívida e parcelamento do débito durante a TCEsp, os 
prazos de conclusão que trata o § 1º, do art. 4º, da Resolução TC nº 036/2018, serão suspensos até 
a quitação da dívida:

Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.



§ 3º Em caso de acordo de confissão de dívida e parcelamento do débito firmado entre o credor e a autoridade 
competente, durante a Tomada de Contas Especial, os prazos de conclusão de que trata o § 1º deste artigo serão 
suspensos até a quitação da dívida ou até o seu vencimento antecipado por interrupção do recolhimento.

7

De acordo com o § 1º, art. 8º, da Resolução TC nº 036/2018, a escolha e nomeação dos membros da 
Comissão será feita pela autoridade competente para instaurar a Tomada de Contas Especial , através de 
portaria, vide Anexo MODELO IV – Portaria de Constituição da Comissão da Tomada de Contas Especial.

Ao mesmo tempo em que o referido parágrafo  dá certa liberdade à autoridade competente para 
instaurar a TCEsp, na escolha dos membros da Comissão, ela também norteia esta escolha quando, no 
“caput” do citado artigo, dá preferência aos “servidores efetivos estranhos ao setor onde ocorreu o fato 
motivador, podendo a escolha recair em servidores de outros órgãos e entidades”.

De fato, a escolha dos membros da comissão deve ser feita com o olhar voltado à preservação e 
independência dos seus membros em relação aos fatos e às pessoas  que serão auditados, durante 
a condução dos trabalhos. Assim, é indubitável que o cuidado na formação da comissão não só 
garante a lisura do procedimento, como também a efetividade de suas conclusões.

No caso de as apurações procedidas pela comissão levarem à responsabilidade a autoridade 
que a constituiu, nova comissão deverá ser designada, no prazo de cinco dias, pela autoridade de 
nível hierárquico imediatamente superior ao do responsabilizado, dispensando-se o 
pronunciamento do dirigente do órgão ou entidade onde ocorreu o fato, se o responsabilizado for 
dirigente de órgão ou entidade. (§ 2º, art. 8º, e inciso XIV do Anexo I, da Resolução TC nº 036/2018).

De acordo com a Resolução TC nº 036/2018, art. 4º são competentes para instaurar a Tomada de 
Contas Especial:

Seção II

Da Responsabilidade

Art. 4º São competentes para instaurar Tomada de Contas Especial as seguintes autoridades:

I – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, quando a omissão do dever de prestar contas for de 

responsabilidade do Governador do Estado ou de Interventor Municipal;

II – Corregedor Geral da Assembleia Legislativa ou, na inexistência de uma Corregedoria, o Presidente da 

Comissão do Legislativo Estadual que, por imposição legal, for encarregada de opinar sobre a regulari-

dade ou não das Contas Prestadas, quando a omissão no dever de prestar contas for da responsabilidade 

da Presidência da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado;

III – Corregedor Geral de Justiça, quando a omissão for da responsabilidade do Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado;

IV – Corregedor Geral do Tribunal de Contas, quando a omissão for da responsabilidade do Presi-

dente do Tribunal de Contas;

V – Corregedor Geral do Ministério Público, quando a omissão for da responsabilidade do Procurador Geral de Justiça;

VI – Corregedor Geral da Defensoria Pública, quando a omissão for da responsabilidade do Defensor Público Geral;

VII – Presidente da Câmara Municipal, na ausência de Prestação de Contas por parte do Prefeito Municipal relativas:

a) ao próprio Município;

b) a Consórcio Público do qual for representante legal;

VIII – o Interventor, quando da omissão da autoridade referida no inciso anterior;

IX – Corregedor Geral da Câmara Municipal ou, na inexistência de uma Corregedoria, o Presidente da 

Comissão do Legislativo Municipal que, por imposição legal, for encarregada de opinar pela regularidade 

ou não das Contas Prestadas, quando a omissão no dever de prestar contas for da responsabilidade da 

Presidência da Mesa Diretora do Legislativo Municipal;

X – atoridade hierárquica imediatamente superior, quando a omissão for de Gestor de Fundo;

XI – Secretários de Estado, quando a omissão no dever de prestar contas for de responsabilidade de 

ordenadores de despesa da Administração Direta e Indireta do Estado que lhe são subordinados;

XII – Secretários Municipais, quando a omissão no dever de prestar contas for de responsabilidade de 

ordenadores de despesa da Administração Direta e Indireta do Município que lhe são subordinados;

XIII – autoridades responsáveis por transferências de recursos estaduais e municipais a entidades 

privadas que prestam serviços de interesse público ou social;

XIV – ordenador de despesa, quando a omissão no dever de prestar contas for de detentor de Suprimento Individual;

XV – autoridade administrativa com jurisdição sobre o agente de arrecadação, quando este não houver 

prestado contas no prazo regulamentar;

XVI – dirigente do órgão de contabilidade setorial de cada esfera de governo, sendo essa Tomada de 

Contas certificada pelo Órgão Central de Contabilidade, e, na inexistência de órgãos setoriais de 

contabilidade, o dirigente do Órgão Central de Contabilidade, 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;

XVII – titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e Municipal responsáveis por 

Contratos de Gestão e Termos de Parceria, quando a omissão do dever de prestar contas for da 

responsabilidade dos dirigentes das Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público;

XVIII – autoridades responsáveis pela transferência de quaisquer recursos aos Municípios, mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, quando o órgão ou entidade beneficiária não 

apresentar prestação de contas dos recursos recebidos do concedente;

XIX – Governador do Estado, quando a omissão no dever de prestar contas for de responsabilidade dos 

Secretários de Estado, ou do Presidente de órgão ou entidade;

XX – Prefeito Municipal, quando a omissão no dever de prestar contas for de responsabilidade dos 

Secretários Municipais, ou do Presidente de órgão ou entidade.

Já no que pertine aos prazos para instauração e conclusão do Processo de TCEsp, encontra-se 
no §1º, do art. 4º, da supramencionada Resolução. Destaca-se a possibilidade de suspensão do 
prazo por até 60 (sessenta) dias, quando, por determinação legal, houver necessidade de requerer 
ações de outros órgãos quaisquer medidas que extrapolem as atribuições da autoridade 
responsável pela instauração da Tomada de Contas Especial, comunicando o fato imediatamente 
ao Tribunal de Contas, para conhecimento:

§ 1º Os prazos para instauração e conclusão das Tomadas de Contas Especiais, contados a partir do 

encerramento do prazo para adoção das medidas administrativas mencionadas no artigo 3o desta 

Resolução, serão, respectivamente, de 30 (trinta) e 90 (noventa) dias para as autoridades relacionadas nos 

incisos I a XV, XIX e XX, e de 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias para as autoridades relacionadas nos 

incisos XVI a XVIII, cujos processos conclusos deverão ser, de imediato, remetidos ao Tribunal de Contas.

§ 2º Os prazos para conclusão da Tomada de Contas Especial serão suspensos, por no máximo 60 (sessenta) 

dias, quando, por determinação legal, houver a necessidade de requerer ações de outros órgãos ou quaisquer 

medidas que extrapolem as atribuições da autoridade responsável pela instauração da Tomada de Contas 

Especial, comunicando o fato imediatamente ao Tribunal de Contas, para conhecimento.

Por fim, caso haja acordo de confissão de dívida e parcelamento do débito durante a TCEsp, os 
prazos de conclusão que trata o § 1º, do art. 4º, da Resolução TC nº 036/2018, serão suspensos até 
a quitação da dívida:

1.5. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Deve a comissão agir com urbanidade e isenção junto àqueles que são abordados durante o processo 
de TCEsp. Cabe a ela promover todos os atos necessários ao bom andamento administrativo, sobretudo:

a. Levantar ou fazer levantar o valor do prejuízo;
b. Tomar depoimentos a termo, promovendo as apurações necessárias;
c. Reunir as provas necessárias à comprovação dos fatos, bem como realizar diligências no sentido de 
proporcionar os elementos de convicção indispensáveis à atribuição de responsabilidade;
d. Notificar o responsável, oferecendo-lhe oportunidade para apresentar defesa ou res-
sarcir os prejuízos;
e. Apresentar relatório conclusivo sobre as contas, devidamente fundamentado;
f. Comunicar o fato à autoridade hierarquicamente superior, quando as apurações da comissão leva-
rem à responsabilidade de quem a constituiu, para que aquela designe nova comissão no prazo de 05 
dias, dispensando-se o pronunciamento previsto no item XIV, do anexo I, quando essa autoridade for 
dirigente de órgão ou entidade;
g. Comunicar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno a instauração da tomada de contas 
especial. O comunicado deverá ser encaminhado à Secretaria da Controladoria-Geral do Estado, por 
meio de ofício, em atenção à Diretoria de Correição (DCOR).

São os seguintes, os documentos a serem emitidos pela Comissão:
a. Termo de Autuação da Tomada de Contas Especial (Anexo MODELO VIII);
b. Ata do Planejamento dos Trabalhos (Anexo MODELO X);
c. Pautas de Reuniões (Anexo MODELO IX);
d. Termo de Instauração de Tomada de Contas Especial (Anexo MODELO V);

e. Ficha de Qualificação do Responsável (Anexo MODELO XIII);
f. Termo de Juntada de Documentos (Anexo MODELO XVII);
g. Demonstrativo da Composição do Dano e Atualização Financeira de Débito (Anexo MODELO XI);
h. Termo de Responsabilização para Reparação do Dano (Anexo MODELO XIV);
i. Termo de Abertura de Volume de Processo (Anexo MODELO XVIII);
j. Termo de Encerramento de Volume de Processo (Anexo MODELO XIX);
k. Sumário das Peças do Processo de TCEsp (MODELO XX);
l. Relatório;(Anexo MODELO XXI);

Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

1.6. ATOS DA COMISSÃO

1.7. DOCUMENTOS EMITIDOS PELA COMISSÃO

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.
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São os seguintes, os documentos a serem emitidos pela Comissão:
a. Termo de Autuação da Tomada de Contas Especial (Anexo MODELO VIII);
b. Ata do Planejamento dos Trabalhos (Anexo MODELO X);
c. Pautas de Reuniões (Anexo MODELO IX);
d. Termo de Instauração de Tomada de Contas Especial (Anexo MODELO V);

e. Ficha de Qualificação do Responsável (Anexo MODELO XIII);
f. Termo de Juntada de Documentos (Anexo MODELO XVII);
g. Demonstrativo da Composição do Dano e Atualização Financeira de Débito (Anexo MODELO XI);
h. Termo de Responsabilização para Reparação do Dano (Anexo MODELO XIV);
i. Termo de Abertura de Volume de Processo (Anexo MODELO XVIII);
j. Termo de Encerramento de Volume de Processo (Anexo MODELO XIX);
k. Sumário das Peças do Processo de TCEsp (MODELO XX);
l. Relatório;(Anexo MODELO XXI);

Segue, abaixo, os diversos fatos ensejadores de abertura de TCEsp: 
a. Omissão no dever de prestar contas;
b. Irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas. Ocorre quando são verificadas 
irregularidades na comprovação da execução de despesas, tais como documentos fiscais inidôneos, 
pagamento irregular de despesas, superfaturamento na contratação de obras e serviços, entre outros. 
Nestas situações, o débito deverá ser quantificado conforme as irregularidades constatadas;
c. Não execução TOTAL ou PARCIAL do objeto pactuado. Ocorre quando o objeto não for executa-
do ou for executado parcialmente. A não execução e a execução parcial do objeto ficam eviden-
ciadas em vistorias in loco. Tratando-se de não execução, o débito atribuído será igual ao mon-
tante repassado pelo concedente. 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 repassa-
do pelo concedente para o cálculo do débito;
d. Desvio de finalidade na aplicação dos recursos. Ocorre quando há utilização dos recursos repassa-
dos em finalidade diversa daquela previamente acordada.
e. Não consecução dos objetivos pactuados. Ocorre quando o objetivo do convênio ou instrumen-
to congênere não é alcançado, apesar da execução total ou parcial do objeto. São os casos 
também em que o percentual de alcance do objetivo é inferior ao percentual de execução do 
objeto. Para fins do levantamento do dano, deve ser considerado o percentual não alcançado dos 
objetivos previamente estabelecidos; 
f. Prejuízo em razão da não aplicação dos recursos do Estado no mercado financeiro ou no caso 
de não devolução dos rendimentos obtidos e não utilizados no objeto do Plano de Trabalho. 
Ocorre quando os recursos recebidos não foram investidos em caderneta de poupança ou fundo 
de curto prazo. Neste caso, o débito original será baseado em simulações de rendimento do 
valor repassado, devendo ser considerados, para tal cálculo, os índices vigentes à época em que 
os recursos deveriam estar aplicados; 
g. Não devolução de saldo existente na conta do convênio ao concedente; 
h. Ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiros, bens ou valores públi-
cos; acontece quando devido à ação, omissão, negligência ou participação direta/indireta de servidor 
ou de empregado público, há prejuízo ao Erário. Independe se o dano houver sido causado mediante 
fraude individual de servidor ou em conluio com terceiros beneficiados.
i. Omissão da autoridade competente para instauração da Tomada de Contas Especial. O Tribunal de 
Contas determinará a instauração de uma Auditoria Especial (Art. 38 Lei nº 12.600/2004 e alterações);
O rol é apenas exemplificativo. Todo e qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, que implique 

dano ao Erário, onde o responsável seja obrigado a prestar contas, dá ensejo à abertura da TCEsp. 

Observações importantes:
a. Na Tomada de Contas Especial não se promoverá a cobrança do valor da contrapartida, de respons-
abilidade da convenente, quando se tratar de impugnação total dos recursos repassados pelo conce-
dente, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública; 
b. 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; 
c. No caso de dano por desaparecimento de bens, somente deverá ser imputada responsabilidade ao 
servidor 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; 
d. Recomenda-se ao titular do órgão/entidade onde ocorreu dano ao Erário que atente para a necessi-
dade 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 apurados; 
e. A existência de ação judicial contra ato de gestor que resultou em prejuízo ao Erário não impede a 
instauração da TCESP. Nesse caso, 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 proces-
so, o TCE/PE poderá dar conhecimento de sua decisão à autoridade judicial competente, como subsí-
dio ao julgamento do caso naquela esfera.

Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

1.8. FATOS ENSEJADORES

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.
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Segue, abaixo, os diversos fatos ensejadores de abertura de TCEsp: 
a. Omissão no dever de prestar contas;
b. Irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas. Ocorre quando são verificadas 
irregularidades na comprovação da execução de despesas, tais como documentos fiscais inidôneos, 
pagamento irregular de despesas, superfaturamento na contratação de obras e serviços, entre outros. 
Nestas situações, o débito deverá ser quantificado conforme as irregularidades constatadas;
c. Não execução TOTAL ou PARCIAL do objeto pactuado. Ocorre quando o objeto não for executa-
do ou for executado parcialmente. A não execução e a execução parcial do objeto ficam eviden-
ciadas em vistorias in loco. Tratando-se de não execução, o débito atribuído será igual ao mon-
tante repassado pelo concedente. 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 repassa-
do pelo concedente para o cálculo do débito;
d. Desvio de finalidade na aplicação dos recursos. Ocorre quando há utilização dos recursos repassa-
dos em finalidade diversa daquela previamente acordada.
e. Não consecução dos objetivos pactuados. Ocorre quando o objetivo do convênio ou instrumen-
to congênere não é alcançado, apesar da execução total ou parcial do objeto. São os casos 
também em que o percentual de alcance do objetivo é inferior ao percentual de execução do 
objeto. Para fins do levantamento do dano, deve ser considerado o percentual não alcançado dos 
objetivos previamente estabelecidos; 
f. Prejuízo em razão da não aplicação dos recursos do Estado no mercado financeiro ou no caso 
de não devolução dos rendimentos obtidos e não utilizados no objeto do Plano de Trabalho. 
Ocorre quando os recursos recebidos não foram investidos em caderneta de poupança ou fundo 
de curto prazo. Neste caso, o débito original será baseado em simulações de rendimento do 
valor repassado, devendo ser considerados, para tal cálculo, os índices vigentes à época em que 
os recursos deveriam estar aplicados; 
g. Não devolução de saldo existente na conta do convênio ao concedente; 
h. Ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiros, bens ou valores públi-
cos; acontece quando devido à ação, omissão, negligência ou participação direta/indireta de servidor 
ou de empregado público, há prejuízo ao Erário. Independe se o dano houver sido causado mediante 
fraude individual de servidor ou em conluio com terceiros beneficiados.
i. Omissão da autoridade competente para instauração da Tomada de Contas Especial. O Tribunal de 
Contas determinará a instauração de uma Auditoria Especial (Art. 38 Lei nº 12.600/2004 e alterações);
O rol é apenas exemplificativo. Todo e qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, que implique 

dano ao Erário, onde o responsável seja obrigado a prestar contas, dá ensejo à abertura da TCEsp. 

Observações importantes:
a. Na Tomada de Contas Especial não se promoverá a cobrança do valor da contrapartida, de respons-
abilidade da convenente, quando se tratar de impugnação total dos recursos repassados pelo conce-
dente, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública; 
b. 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; 
c. No caso de dano por desaparecimento de bens, somente deverá ser imputada responsabilidade ao 
servidor 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; 
d. Recomenda-se ao titular do órgão/entidade onde ocorreu dano ao Erário que atente para a necessi-
dade 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 apurados; 
e. A existência de ação judicial contra ato de gestor que resultou em prejuízo ao Erário não impede a 
instauração da TCESP. Nesse caso, 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 proces-
so, o TCE/PE poderá dar conhecimento de sua decisão à autoridade judicial competente, como subsí-
dio ao julgamento do caso naquela esfera.

Para dar início a ação de ressarcimento de dano ao erário, é necessário que a autoridade com-
petente tenha indícios da ocorrência de fatos ensejadores relacionados, como, omissão no dever de 
prestar contas, não comprovação da aplicação dos recursos repassados, existência de desfalque, 
desvio de bens ou valores, ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico 
de que resulte dano ao Erário.

Os pareceres, laudos, relatórios ou documentos afins, das áreas técnicas e financeira, sobre a 
execução física e atingimento dos objetivos do convênio,  quanto a correta e regular aplicação dos recur-
sos repassados ao beneficiário, sobre a regularidade na prestação de contas que trate da precisa quantifi-
cação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas, auxiliarão a autoridade competente a assegurar 
a existência de dano e logo iniciar as medidas administrativas internas. 

Por exemplo, durante o prazo de vigência do processo de medidas administrativas internas se 
faz necessária narração minuciosa da situação que deu origem ao dano, baseada em documentos 
e outros elementos probatórios, que deem suporte à comprovação de sua ocorrência. Afora isso, é 
preciso ficar evidenciada a adequação entre a situação que deu origem ao dano e a conduta ilegal, 
ilegítima ou antieconômica da pessoa física ou jurídica a quem se imputa a responsabilidade de 
repor ao erário o prejuízo causado.

Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

1.9. DA APURAÇÃO DOS FATOS E DA CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA

1.10. NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO DO RESPONSÁVEL

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.
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Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.

A comissão de TCEsp deve atentar-se para oportunizar o contraditório e a ampla defesa do 
responsável, porquanto se trata de direito garantido constitucionalmente. Ademais, o Tribunal de 
Contas do Estado tem reconhecido a nulidade de alguns processos de tomada de contas em razão 
de cerceamento do direito de defesa, na fase interna.

Dessa forma, destacamos alguns pontos elencados na Lei Estadual nº 11.781/2000 a res-
peito do tema:

I. É direito do imputado: ter ciência da tramitação do processo administrativo; ter  vista dos 
autos; obter cópias de documentos nele contidos, formular alegações; apresentar documentos 
antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pela comissão; fazer-se assistir, facul-
tativamente, por advogado e conhecer as decisões proferidas.
II. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, no entanto quando declarar  que  

fatos  e  dados  estão  registrados  em  documentos existentes na própria administração 
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a 
instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
III. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar docu-
mentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações refer-
entes à matéria objeto do processo.
IV. Quando  for  necessária  a  prestação  de  informações  ou  a  apresentação  de provas  pelos 
interessados  ou  terceiros,  serão  expedidas  intimações  para  esse fim,  mencionando-se a 
data, prazo, forma e condições de atendimento.
Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo não inferior a 
cinco dias e máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
Como regra, as diligências acontecem na fase de instrução processual, mas poderá o indiciado 

solicitar diligência durante o prazo de apresentação de defesa.
Se for apresentado requerimento de diligência, a comissão irá deliberar pelo deferimento ou 

não. O indeferimento de diligência requerida, considerada impertinente ou de nenhum interesse 
para o esclarecimento dos fatos não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�

1.11. OPORTUNIDADE DE AMPLA DEFESA

MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO
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Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.

A comissão de TCEsp deve atentar-se para oportunizar o contraditório e a ampla defesa do 
responsável, porquanto se trata de direito garantido constitucionalmente. Ademais, o Tribunal de 
Contas do Estado tem reconhecido a nulidade de alguns processos de tomada de contas em razão 
de cerceamento do direito de defesa, na fase interna.

Dessa forma, destacamos alguns pontos elencados na Lei Estadual nº 11.781/2000 a res-
peito do tema:

I. É direito do imputado: ter ciência da tramitação do processo administrativo; ter  vista dos 
autos; obter cópias de documentos nele contidos, formular alegações; apresentar documentos 
antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pela comissão; fazer-se assistir, facul-
tativamente, por advogado e conhecer as decisões proferidas.
II. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, no entanto quando declarar  que  

fatos  e  dados  estão  registrados  em  documentos existentes na própria administração 
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a 
instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
III. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar docu-
mentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações refer-
entes à matéria objeto do processo.
IV. Quando  for  necessária  a  prestação  de  informações  ou  a  apresentação  de provas  pelos 
interessados  ou  terceiros,  serão  expedidas  intimações  para  esse fim,  mencionando-se a 
data, prazo, forma e condições de atendimento.
Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo não inferior a 
cinco dias e máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
Como regra, as diligências acontecem na fase de instrução processual, mas poderá o indiciado 

solicitar diligência durante o prazo de apresentação de defesa.
Se for apresentado requerimento de diligência, a comissão irá deliberar pelo deferimento ou 

não. O indeferimento de diligência requerida, considerada impertinente ou de nenhum interesse 
para o esclarecimento dos fatos não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Após a conclusão dos trabalhos pela comissão, os autos dos processos deverão ser encamin-
hados à unidade de contabilidade responsável, para registro dos fatos contábeis correspondentes 
(art. 10º, da Resolução TC nº 036/2018). Em se tratando de bens, os autos deverão, ainda, ser 
remetidos ao setor de patrimônio, com vistas à realização dos pertinentes registros patrimoniais 
(parágrafo único, art. 10, da Resolução TC nº 036/2018).

Ultimadas as providências mencionadas no parágrafo anterior, os autos deverão ser encamin-
hados ao dirigente do órgão ou entidade onde ocorreu o fato para emissão de pronunciamento 
com a especificação das providências adotadas para resguardar o interesse público e evitar a 
repetição do ocorrido. 

Posteriormente, os autos deverão ser enviados à Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE, 
com antecedência mínima de dez dias do prazo final para conclusão da tomada de contas especial, para 
elaboração do relatório e certificado de auditoria. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno disporá 
do prazo de até 120 (cento e vinte) dias para elaborar o relatório e emitir o certificado de auditoria previs-
tos no item XVI do Anexo I da Resolução nº 036/2018, podendo requerer diligências no prazo de 60 dias, 
quando o procedimento da tomada de contas contiver falhas ou irregularidades. Nessa hipótese, haverá 
a suspensão do prazo para emissão do relatório e certificado de auditoria.

Devolvido o processo de TCEsp, após emissão do relatório e certificado de auditoria pela Con-
troladoria, o dirigente do órgão ou entidade deve emitir pronunciamento expresso e indelegável 
sobre as contas, relatório e certificado emitidos pela SCGE, atestando haver tomado conhecimen-
to das conclusões neles contidas (art. 11 da Resolução TC nº 036/2018). 

A tomada de contas especial, quando concluída, se o valor do dano, atualizado monetariamente 
e acrescido dos encargos legais, for igual ou superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e não 
houver transcorrido 8 (oito) anos das datas dispostas no § 1º, do art. 3º da Resolução TC nº 
036/2018, será encaminhada ao TCE/PE, que formalizará processo de Tomada de Contas Especial 
(art. 13 da Resolução TC nº 036/2018). 

A entrega dos autos no Tribunal de Contas formaliza o término da fase interna e inicia-se a fase 
externa da Tomada de Contas Especial.

Quando do envio da Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas do Estado, deverá ser anexa-
do o formulário de dados gerais ao ofício de encaminhamento, conforme modelo do Anexo V da Res-
olução TC Nº 036/2018, anexada nesta cartilha como Modelo XII (art. 15 da Resolução TC Nº 036/2018).

MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�

1.12. DOS ENCAMINHAMENTOS FINAIS DA TCESP

MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO
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Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.

Após a conclusão dos trabalhos pela comissão, os autos dos processos deverão ser encamin-
hados à unidade de contabilidade responsável, para registro dos fatos contábeis correspondentes 
(art. 10º, da Resolução TC nº 036/2018). Em se tratando de bens, os autos deverão, ainda, ser 
remetidos ao setor de patrimônio, com vistas à realização dos pertinentes registros patrimoniais 
(parágrafo único, art. 10, da Resolução TC nº 036/2018).

Ultimadas as providências mencionadas no parágrafo anterior, os autos deverão ser encamin-
hados ao dirigente do órgão ou entidade onde ocorreu o fato para emissão de pronunciamento 
com a especificação das providências adotadas para resguardar o interesse público e evitar a 
repetição do ocorrido. 

Posteriormente, os autos deverão ser enviados à Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE, 
com antecedência mínima de dez dias do prazo final para conclusão da tomada de contas especial, para 
elaboração do relatório e certificado de auditoria. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno disporá 
do prazo de até 120 (cento e vinte) dias para elaborar o relatório e emitir o certificado de auditoria previs-
tos no item XVI do Anexo I da Resolução nº 036/2018, podendo requerer diligências no prazo de 60 dias, 
quando o procedimento da tomada de contas contiver falhas ou irregularidades. Nessa hipótese, haverá 
a suspensão do prazo para emissão do relatório e certificado de auditoria.

Devolvido o processo de TCEsp, após emissão do relatório e certificado de auditoria pela Con-
troladoria, o dirigente do órgão ou entidade deve emitir pronunciamento expresso e indelegável 
sobre as contas, relatório e certificado emitidos pela SCGE, atestando haver tomado conhecimen-
to das conclusões neles contidas (art. 11 da Resolução TC nº 036/2018). 

A tomada de contas especial, quando concluída, se o valor do dano, atualizado monetariamente 
e acrescido dos encargos legais, for igual ou superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e não 
houver transcorrido 8 (oito) anos das datas dispostas no § 1º, do art. 3º da Resolução TC nº 
036/2018, será encaminhada ao TCE/PE, que formalizará processo de Tomada de Contas Especial 
(art. 13 da Resolução TC nº 036/2018). 

A entrega dos autos no Tribunal de Contas formaliza o término da fase interna e inicia-se a fase 
externa da Tomada de Contas Especial.

Quando do envio da Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas do Estado, deverá ser anexa-
do o formulário de dados gerais ao ofício de encaminhamento, conforme modelo do Anexo V da Res-
olução TC Nº 036/2018, anexada nesta cartilha como Modelo XII (art. 15 da Resolução TC Nº 036/2018).

1. Os prazos para a conclusão da tomada de contas especial serão suspensos por, no máximo, 60 (ses-
senta dias) quando, por determinação legal, houver a necessidade de requerer ações de outros órgãos 
ou quaisquer medidas que extrapolem as atribuições da autoridade responsável pela instauração da 
tomada de contas especial, comunicando o fato imediatamente ao Tribunal de Contas, para conheci-
mento (art. 4º, §2º da Resolução TC nº 036/2018).
2. Haverá a suspensão do prazo para certificação e emissão do relatório de auditoria quando 
esta é recebida no Órgão Central do Sistema de Controle Interno – Secretaria da Controla-
doria-Geral do Estado de Pernambuco SCGE – e for verificada falhas ou irregularidades no 
procedimento. A SCGE devolverá os autos à Ug para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, efet-
uar as diligências necessárias. Após realizadas tais diligências, o processo deverá ser 
enviado para a SCGE, que elaborará o relatório e emitirá o certificado de auditoria, con-
forme previsto no art. 12 e item XVI do Anexo I da Resolução TC Nº 036/2018. 

Serão arquivadas as tomadas de contas especiais, antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas 
do Estado, nas seguintes hipóteses (art. 14, da Resolução TC Nº036/2018):

I – ressarcimento integral do dano, inclusive gravames legais, ou reposição do bem pelos 
responsáveis;
II – reaparecimento ou recuperação do bem extraviado ou danificado;
III – ausência de prejuízo ao erário;
IV – apresentação da prestação de contas extemporânea;
V – imputação de responsabilidade exclusivamente a terceiros não vinculados à Administração 
Pública, salvo quando sujeitos ao dever de prestar contas por haver gerido recursos públicos;
VI – quando, após apuração do dano, subsistir débito inferior ao limite de que trata o caput do artigo 
13, da Resolução TC nº 036/2018, a qual estabelece este valor em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
VII – quando, após conclusão da Tomada de Contas Especial, houver transcorrido mais de 08 (oito) 
anos das datas dispostas no § 1º do artigo 3º da Resolução TC nº 036/2018.
Nas situações em que o ressarcimento do dano ocorrer mediante o desconto parcelado do débito 

nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, os documentos que evidenciarem a efetivação 
dos aludidos descontos e a memória de cálculo de débito deverão ser anexados aos autos do respecti-
vo procedimento administrativo (art. 18, da Resolução TC nº 036/2018).

Para que a tomada de contas especial seja arquivada, é preciso que o material reposto, apreendido 
ou recuperado apresente-se em condição de uso e em perfeito estado de conservação (parágrafo 
único, art. 15 da Resolução TC nº 036/2018).

Já a Tomada de Contas Especial que trate de fato objeto de outro processo já formalizado no âmbito 
do TCE-PE será devolvida ao órgão de origem, para arquivamento e comunicação ao Tribunal dos 
novos fatos identificados, se for o caso..

Destaca-se que os casos de dispensa de instauração de Tomada de Contas Especial, previstos no 
artigo 5º, de não encaminhamento da Tomada de Contas Especial ao TCE-PE, por não atender aos 
requisitos do caput do artigo 13, e de arquivamento, previstos no § 2º do artigo 13 e nos incisos VI e VII 
do artigo 14, todos da Resolução TC nº 036/2018, não implicam o cancelamento do débito, ao qual con-

tinuará obrigado o devedor, cujo pagamento é condição para que lhe possa ser dada quitação.
Caberá à autoridade competente do órgão ou da entidade onde ocorreu o fato a adoção de 

medidas administrativas e/ou judiciais com vistas a promover a devida responsabilização e 
o ressarcimento do respectivo dano, tais como:

I – registro da pessoa física ou jurídica, em cadastro de responsável por créditos não quitados 
perante o setor público estadual ;
II – dar ciência da providência indicada no inciso anterior ao responsável;
II – adoção das penalidades preestabelecidas nos instrumentos pactuados pelo órgão ou entidade, 
quais sejam: contratos, termos de convênio e congêneres, termos de parceria e contratos de gestão;
IV – realização de procedimento administrativo regular para constituição do crédito não 
tributário, para inscrição em dívida ativa do Estado de Pernambuco, através do órgão 
competente, nos termos da  Lei Estadual nº 13.178/2006, a qual disciplina a inscrição em 
dívida ativa de créditos não tributários.
Por fim, ressaltamos que as tomadas de contas arquivadas ou dispensadas deverão ser informadas 

ao TCE-PE por ocasião da prestação de contas anual da entidade.

MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�

1.13. HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DO PRAZO DA TCEsp

1.14. HIPÓTESES DE ARQUIVAMENTO DA TCESP

MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO
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Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.

Serão arquivadas as tomadas de contas especiais, antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas 
do Estado, nas seguintes hipóteses (art. 14, da Resolução TC Nº036/2018):

I – ressarcimento integral do dano, inclusive gravames legais, ou reposição do bem pelos 
responsáveis;
II – reaparecimento ou recuperação do bem extraviado ou danificado;
III – ausência de prejuízo ao erário;
IV – apresentação da prestação de contas extemporânea;
V – imputação de responsabilidade exclusivamente a terceiros não vinculados à Administração 
Pública, salvo quando sujeitos ao dever de prestar contas por haver gerido recursos públicos;
VI – quando, após apuração do dano, subsistir débito inferior ao limite de que trata o caput do artigo 
13, da Resolução TC nº 036/2018, a qual estabelece este valor em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
VII – quando, após conclusão da Tomada de Contas Especial, houver transcorrido mais de 08 (oito) 
anos das datas dispostas no § 1º do artigo 3º da Resolução TC nº 036/2018.
Nas situações em que o ressarcimento do dano ocorrer mediante o desconto parcelado do débito 

nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, os documentos que evidenciarem a efetivação 
dos aludidos descontos e a memória de cálculo de débito deverão ser anexados aos autos do respecti-
vo procedimento administrativo (art. 18, da Resolução TC nº 036/2018).

Para que a tomada de contas especial seja arquivada, é preciso que o material reposto, apreendido 
ou recuperado apresente-se em condição de uso e em perfeito estado de conservação (parágrafo 
único, art. 15 da Resolução TC nº 036/2018).

Já a Tomada de Contas Especial que trate de fato objeto de outro processo já formalizado no âmbito 
do TCE-PE será devolvida ao órgão de origem, para arquivamento e comunicação ao Tribunal dos 
novos fatos identificados, se for o caso..

Destaca-se que os casos de dispensa de instauração de Tomada de Contas Especial, previstos no 
artigo 5º, de não encaminhamento da Tomada de Contas Especial ao TCE-PE, por não atender aos 
requisitos do caput do artigo 13, e de arquivamento, previstos no § 2º do artigo 13 e nos incisos VI e VII 
do artigo 14, todos da Resolução TC nº 036/2018, não implicam o cancelamento do débito, ao qual con-

tinuará obrigado o devedor, cujo pagamento é condição para que lhe possa ser dada quitação.
Caberá à autoridade competente do órgão ou da entidade onde ocorreu o fato a adoção de 

medidas administrativas e/ou judiciais com vistas a promover a devida responsabilização e 
o ressarcimento do respectivo dano, tais como:

I – registro da pessoa física ou jurídica, em cadastro de responsável por créditos não quitados 
perante o setor público estadual ;
II – dar ciência da providência indicada no inciso anterior ao responsável;
II – adoção das penalidades preestabelecidas nos instrumentos pactuados pelo órgão ou entidade, 
quais sejam: contratos, termos de convênio e congêneres, termos de parceria e contratos de gestão;
IV – realização de procedimento administrativo regular para constituição do crédito não 
tributário, para inscrição em dívida ativa do Estado de Pernambuco, através do órgão 
competente, nos termos da  Lei Estadual nº 13.178/2006, a qual disciplina a inscrição em 
dívida ativa de créditos não tributários.
Por fim, ressaltamos que as tomadas de contas arquivadas ou dispensadas deverão ser informadas 

ao TCE-PE por ocasião da prestação de contas anual da entidade.

Os responsáveis pelo controle interno do órgão ou entidade, ao tomarem conhecimento 
de omissão no dever de instaurar a tomada de contas especial, ou, ainda, de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, adotarão as medidas necessárias para assegurar o  exato 
cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade solidária, conforme previsão do 
parágrafo único do artigo 31 da Constituição do Estado de Pernambuco.

Importa ressaltar que a responsabilidade solidária impõe aos devedores igual responsabilidade de 
adimplir a obrigação em sua integralidade. 

MODELO I 
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCESP)

01 - PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
02 - TERMO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
03 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO
04 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS 
DE FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS
05 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.
06 - TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
07 - MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE
08 - MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS
09 - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO DANO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DE DÉBITO
10 - DADOS GERAIS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
11 - FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL
12 - TERMO DE RESPONSABILIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DO DANO
13 - RELATÓRIO PARA TCESP Nº XXX/XXXX
14 - TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
15 - TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO
16 - TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO
17 - SUMÁRIO DAS PEÇAS DO PROCESSO DE TCESP

MODELO II 
CHECKLIST OBRIGATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�

1.15. FLUXO DA FASE INTERNA DA TCESP

São fatos ensejadores de Tomada de Contas Especial: 1. Omissão do dever de prestar contas; 
2. Não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Estado; 3. Existência de 
desfalque; 4. Desvio de bens ou valores; 5. Prática de ato ilegal, ilegítimo, ou antieconômico 
de que resulte dano ao erário. 

1.
Irregularidades
Encontradas

A autoridade competente deverá, antes da instauração da Tomada de Contas Especial, no 
prazo de 180 (cento e oitenta dias) adotar providências administrativas internas visando à 
regularização da situação verificada e à reparação do prejuízo ao erário.

2.
Providências
Administrativas

Esgotado o prazo limite de 180 (cento e oitenta) dias para adoção das medidas administrativas 
internas, sem obtenção do ressarcimento pretendido, a autoridade administrativa estadual 
competente deve providenciar a imediata instauração de Tomada de Contas Especial, visando 
à apuração dos fatos, à identificação dos responsáveis, à quantificação do dano e à obtenção 
do ressarcimento.

3.
Instauração da
TCEsp

A Tomada de Contas Especial, devidamente formalizada, possui rito próprio e deverá ser 
instruída e organizada de forma individualizada de modo que contenha todos os documentos 
essenciais à evidenciação e à quantificação do dano ao erário e à identificação dos 
responsáveis. Integrarão a Tomada de Contas Especial os documentos elencados no Anexo I 
da Resolução TC nº 36/2018.

4.
Execução da 
TCEsp

Após a conclusão dos trabalhos pela comissão, realização dos respectivos registros contábeis 
e patrimoniais, quando necessários, e manifestação do dirigente do órgão ou da entidade, os 
autos devem ser enviados à Secretaria da Controladoria-Geral do Estado - SCGE, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias do prazo final para conclusão da Tomada de Contas 
Especial, para elaboração do relatório e emissão do certificado de auditoria.

5.
Envio à SCGE 
para certificação

Devolvidos os autos pela SCGE, esses deverão ser remetidos à autoridade competente que 
instaurou a Tomada de Contas Especial para o pronunciamento sobre as contas e o relatório 
e certificado emitidos por esse Órgão Central do Sistema de Controle Interno, atestando haver 
tomado conhecimento das conclusões neles contidas.

6.
Pronunciamento 
da Autoridade

A Tomada de Contas Especial, quando concluída, se o valor do dano, atualizado 
monetariamente e acrescido dos encargos legais, for igual ou superior a R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais) e não houver transcorrido mais de 08 (oito) anos das datas dos fatos 
ensejadores de sua instauração, conforme art. 3º da Resolução TC nº 36/2018, será 
imediatamente encaminhada ao TCE-PE e comunicado à SCGE, inclusive com o número do 
processo protocolado nesse tribunal.

Figura 1 -  Fluxo da fase interna da TCEsp.

7.
Envio ao 
TCE/PE

MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO



A fase interna da TCEsp, que corresponde àquela desenvolvida no âmbito da própria administração 
onde ocorreu a irregularidade, encerra-se com a remessa dos autos ao Tribunal de Contas. Com o 
ingresso dos autos no TCE, inicia-se a fase externa, que terá finalidade de firmar a responsabilidade 
dos agentes envolvidos, face aos indícios levantados, e julgar as contas e a conduta dos agentes públi-
cos responsabilizados.  

O julgamento de Tomada de Contas Especiais no âmbito do Estado de Pernambuco é com-
petência constitucional originária do Tribunal de Contas do Estado, conferida pela Constitu-
ição Estadual em seu art. 30, inciso II.

Os responsáveis pelo controle interno do órgão ou entidade, ao tomarem conhecimento 
de omissão no dever de instaurar a tomada de contas especial, ou, ainda, de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, adotarão as medidas necessárias para assegurar o  exato 
cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade solidária, conforme previsão do 
parágrafo único do artigo 31 da Constituição do Estado de Pernambuco.

Importa ressaltar que a responsabilidade solidária impõe aos devedores igual responsabilidade de 
adimplir a obrigação em sua integralidade. 

MODELO I 
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCESP)

01 - PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
02 - TERMO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
03 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO
04 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS 
DE FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS
05 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.
06 - TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
07 - MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE
08 - MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS
09 - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO DANO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DE DÉBITO
10 - DADOS GERAIS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
11 - FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL
12 - TERMO DE RESPONSABILIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DO DANO
13 - RELATÓRIO PARA TCESP Nº XXX/XXXX
14 - TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
15 - TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO
16 - TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO
17 - SUMÁRIO DAS PEÇAS DO PROCESSO DE TCESP

MODELO II 
CHECKLIST OBRIGATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

2.1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DO DEVER 
DE INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.

DA FASE EXTERNA DA TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL

2

ANEXOS3

14         



O processo de TCESP recebeu a numeração para identificação devida? 

Foi elaborado o índice e há correspondência entre este e os itens 

do processo? 

As folhas do processo estão numeradas, rubricadas e em ordem 

cronológica dos fatos? 

01

Foi observada a quantidade máxima de 200 folhas por volume? 04

Existem Termos de Juntada de documentos? 07

Houve dano ao Erário?08

Houve omissão de prestação de contas?10

Houve irregularidade na prestação de contas?11

Os responsáveis foram devidamente notificados?16

Há nexo causal entre o prejuízo identificado e os responsáveis?19

O relatório da Comissão está em original e assinado? 20

As cópias estão com boa legibilidade?21

Houve desfalque de dinheiro, bens ou cometimento de ato ilegal, 

ilegítimo ou antieconômico?
09

Constam no procedimento de TCESP todas as provas necessárias à 

devida comprovação dos fatos, bem como diligências no sentido de 

proporcionar os elementos de convicção indispensáveis à atribuição 

de responsabilidade?

12

Todas as diligências requisitadas pela Comissão de TCEsp foram 

cumpridas? No caso de negativo, há justificativa ou posicionamento 

conclusivo da Comissão de TCEsp com relação ao fato?

13

Existe Ficha de Qualificação dos Responsáveis, contendo: nome, CPF,

endereço residencial, profissional, telefone, cargo, função e matrícula? 
15

Há posicionamento conclusivo da Comissão acerca das alegações 

apresentadas pelos responsáveis? 
17

Foi elaborado o Sumário e há correspondência entre este e as folhas 

do processo? 
22

Caso os responsáveis não apresentem defesa ou recolham o débito 

imputado, há posicionamento conclusivo da Comissão acerca de tal fato?
18

Há demonstrativo atinente à composição do dano com a devida 

atualização monetária?
14

02

03

Existe Termo de Abertura e de Encerramento, no caso de mais de 

um volume? 
05

Existe a Portaria de constituição da Comissão de TCEsp com a devida 

publicação em meio oficial? 
06

Sim NãoQuestão

Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.

Os responsáveis pelo controle interno do órgão ou entidade, ao tomarem conhecimento 
de omissão no dever de instaurar a tomada de contas especial, ou, ainda, de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, adotarão as medidas necessárias para assegurar o  exato 
cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade solidária, conforme previsão do 
parágrafo único do artigo 31 da Constituição do Estado de Pernambuco.

Importa ressaltar que a responsabilidade solidária impõe aos devedores igual responsabilidade de 
adimplir a obrigação em sua integralidade. 

MODELO I 
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCESP)

01 - PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
02 - TERMO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
03 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO
04 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS 
DE FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS
05 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.
06 - TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
07 - MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE
08 - MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS
09 - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO DANO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DE DÉBITO
10 - DADOS GERAIS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
11 - FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL
12 - TERMO DE RESPONSABILIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DO DANO
13 - RELATÓRIO PARA TCESP Nº XXX/XXXX
14 - TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
15 - TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO
16 - TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO
17 - SUMÁRIO DAS PEÇAS DO PROCESSO DE TCESP

MODELO II 
CHECKLIST OBRIGATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�
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MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO



Existe Termo Formalizador da Avença (acordo para reparação do dano)? 01

Houve parcelas recolhidas pelos responsáveis? 02

Existem terceiros responsabilizados?03

Houve sindicância ou processo administrativo?04

Existe responsabilidade solidária? 05

É o caso de se exigir manifestação da área jurídica (convênios/obras)? 06

É o caso de se exigir manifestação da área técnica (convênios/obras)? 07

Sim NãoQuestão

Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.

MODELO III 
CHECK-LIST ADICIONAL DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

MODELO IV
PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

PORTARIA ____ Nº......., de ........ de ........./........../.........

O __________________________, no uso de suas atribuições _________________, tendo em 
consideração o que dispõe o art. , resolve:
Art. 1º Instaurar Comissão de Tomada de Contas Especial, com o objetivo de apurar 
______________________________________________________.
Art. 2º Designar os servidores a seguir relacionados para, sob a presidência do primeiro, comporem a 
referida comissão:
Nome____________________________________Cargo___________Matrícula__________
Art. 3º O Presidente será substituído em suas ausências e impedimentos pelo 
servidor______________________________________ .
Art. 4º A Comissão fica, desde logo, autorizada a praticar todos os atos necessários ao desempenho de 
suas funções, devendo os órgãos vinculados a esta autoridade prestar a colaboração necessária que 
lhes for requerida.
Art. 5º A Comissão deverá concluir seus trabalhos no prazo de _______dias.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Local e data.

Nome e assinatura da autoridade designante.

MODELO V
TERMO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos ___________________ (_____) dias do mês de ___________do ano de ______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº _________, autuei o presente processo nº ____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. _____ a _____ dos autos. 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp

MODELO VI 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO

I – termo de instauração da tomada de contas especial, conforme modelo V desta cartilha. que 
consta no Anexo III;
II – portaria de constituição da Comissão da Tomada de Contas Especial, conforme modelo  IV desta 
cartilha;
III – identificação do(s) responsável(eis) 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 servidor público;
e) em caso de falecimento, além da qualificação do(s) responsável(eis), o nome dos herdeiros ou 
representante legal do espólio;
IV – demonstrativo financeiro do débito, indicando:
a) origem e data da ocorrência do fato;
b) valores (original e atualizado), nos termos do art. 16 desta Resolução;
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;
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;
XIII – 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;
XIV – relatório circunstanciado e conclusivo da comissão de tomada de contas especial, contendo o 

MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�
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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 pelas 
autoridades competentes, no entendimento da comissão, para resguardar o erário, como também 
a justificativa minuciosa, no caso de absorção do prejuízo pelo órgão ou entidade;
XV – certificado de auditoria emitido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do 
correspondente Poder, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, acompanhado do respectivo 
relatório 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 XIV deste artigo;
e) parecer sobre as contas;
XVI – pronunciamento expresso e indelegável da autoridade competente pela instauração da 
tomada de contas especial sobre as contas e o relatório e certificado emitidos pelo Órgão Central 
do Sistema de Controle Interno, atestando haver tomado conhecimento das conclusões neles conti-
das.

MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO



Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.

MODELO IV
PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

PORTARIA ____ Nº......., de ........ de ........./........../.........

O __________________________, no uso de suas atribuições _________________, tendo em 
consideração o que dispõe o art. , resolve:
Art. 1º Instaurar Comissão de Tomada de Contas Especial, com o objetivo de apurar 
______________________________________________________.
Art. 2º Designar os servidores a seguir relacionados para, sob a presidência do primeiro, comporem a 
referida comissão:
Nome____________________________________Cargo___________Matrícula__________
Art. 3º O Presidente será substituído em suas ausências e impedimentos pelo 
servidor______________________________________ .
Art. 4º A Comissão fica, desde logo, autorizada a praticar todos os atos necessários ao desempenho de 
suas funções, devendo os órgãos vinculados a esta autoridade prestar a colaboração necessária que 
lhes for requerida.
Art. 5º A Comissão deverá concluir seus trabalhos no prazo de _______dias.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Local e data.

Nome e assinatura da autoridade designante.

MODELO V
TERMO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos ___________________ (_____) dias do mês de ___________do ano de ______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº _________, autuei o presente processo nº ____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. _____ a _____ dos autos. 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp

MODELO VI 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO

I – termo de instauração da tomada de contas especial, conforme modelo V desta cartilha. que 
consta no Anexo III;
II – portaria de constituição da Comissão da Tomada de Contas Especial, conforme modelo  IV desta 
cartilha;
III – identificação do(s) responsável(eis) 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 servidor público;
e) em caso de falecimento, além da qualificação do(s) responsável(eis), o nome dos herdeiros ou 
representante legal do espólio;
IV – demonstrativo financeiro do débito, indicando:
a) origem e data da ocorrência do fato;
b) valores (original e atualizado), nos termos do art. 16 desta Resolução;
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;
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;
XIII – 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;
XIV – relatório circunstanciado e conclusivo da comissão de tomada de contas especial, contendo o 

MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 
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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 pelas 
autoridades competentes, no entendimento da comissão, para resguardar o erário, como também 
a justificativa minuciosa, no caso de absorção do prejuízo pelo órgão ou entidade;
XV – certificado de auditoria emitido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do 
correspondente Poder, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, acompanhado do respectivo 
relatório 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 XIV deste artigo;
e) parecer sobre as contas;
XVI – pronunciamento expresso e indelegável da autoridade competente pela instauração da 
tomada de contas especial sobre as contas e o relatório e certificado emitidos pelo Órgão Central 
do Sistema de Controle Interno, atestando haver tomado conhecimento das conclusões neles conti-
das.

MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO



Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.

MODELO IV
PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

PORTARIA ____ Nº......., de ........ de ........./........../.........

O __________________________, no uso de suas atribuições _________________, tendo em 
consideração o que dispõe o art. , resolve:
Art. 1º Instaurar Comissão de Tomada de Contas Especial, com o objetivo de apurar 
______________________________________________________.
Art. 2º Designar os servidores a seguir relacionados para, sob a presidência do primeiro, comporem a 
referida comissão:
Nome____________________________________Cargo___________Matrícula__________
Art. 3º O Presidente será substituído em suas ausências e impedimentos pelo 
servidor______________________________________ .
Art. 4º A Comissão fica, desde logo, autorizada a praticar todos os atos necessários ao desempenho de 
suas funções, devendo os órgãos vinculados a esta autoridade prestar a colaboração necessária que 
lhes for requerida.
Art. 5º A Comissão deverá concluir seus trabalhos no prazo de _______dias.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Local e data.

Nome e assinatura da autoridade designante.

MODELO V
TERMO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos ___________________ (_____) dias do mês de ___________do ano de ______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº _________, autuei o presente processo nº ____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. _____ a _____ dos autos. 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp

MODELO VI 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO

I – termo de instauração da tomada de contas especial, conforme modelo V desta cartilha. que 
consta no Anexo III;
II – portaria de constituição da Comissão da Tomada de Contas Especial, conforme modelo  IV desta 
cartilha;
III – identificação do(s) responsável(eis) 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 servidor público;
e) em caso de falecimento, além da qualificação do(s) responsável(eis), o nome dos herdeiros ou 
representante legal do espólio;
IV – demonstrativo financeiro do débito, indicando:
a) origem e data da ocorrência do fato;
b) valores (original e atualizado), nos termos do art. 16 desta Resolução;
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;
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;
XIII – 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;
XIV – relatório circunstanciado e conclusivo da comissão de tomada de contas especial, contendo o 

MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
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MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�
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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 pelas 
autoridades competentes, no entendimento da comissão, para resguardar o erário, como também 
a justificativa minuciosa, no caso de absorção do prejuízo pelo órgão ou entidade;
XV – certificado de auditoria emitido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do 
correspondente Poder, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, acompanhado do respectivo 
relatório 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 XIV deste artigo;
e) parecer sobre as contas;
XVI – pronunciamento expresso e indelegável da autoridade competente pela instauração da 
tomada de contas especial sobre as contas e o relatório e certificado emitidos pelo Órgão Central 
do Sistema de Controle Interno, atestando haver tomado conhecimento das conclusões neles conti-
das.

MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO



Instaurada a TCEsp, o órgão competente determinará a intimação do interessado para ciência 
do procedimento.

Importante constar na intimação/notificação todas as informações do artigo 26 da Lei Estadual 
nº 11.781/2000:

a. identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
b. finalidade da intimação;
c. data, hora e local em que deve comparecer;

d. se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;
e. informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
f. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
A notificação será efetuada diretamente ao interessado, devendo ser emitida em duas vias. 

Uma via ficará com o indiciado e a outra terá a assinatura do mesmo no momento da entrega com 
data de recebimento. A via com a assinatura de recebimento se constitui em recibo, devendo ser 
juntada aos autos do processo de Tomada de Contas Especial.

A comissão processante ou um de seus membros deve efetuar a entrega pessoal da citação ao 
imputado. Entretanto, não havendo a possibilidade de ser efetuada dessa maneira, a comissão 
recorrerá a outras formas de citação.

Uma das possibilidades e que a comissão processante avaliará, é a conveniência de se proceder à 
citação através de correio eletrônico, desde que atestada a autenticidade do remetente e haja confir-
mação de recebimento pelo indiciado da citação e de todos os documentos que a acompanham.

Poderá também ser realizada a citação através de comunicação postal com aviso de recebi-
mento (AR), desde que assinada pelo responsabilizado, ou ainda, em caso de domicílio incerto ou 
impossibilidade de assegurar a ciência do interessado ou quando o AR for assinado por pessoa 
diversa do responsabilizado e não haja apresentação de defesa deve a comissão providenciar a 
publicação da intimação em Diário Oficial do Estado.

Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos 
de outra natureza, de seu interesse (art. 28, da Lei Estadual nº 11.781/2000).

Nesse sentido, destacamos que no âmbito do processo de TCEsp há ao menos três momentos 
em que se faz necessário a notificação do responsável, quais sejam: no momento da instauração 
do processo a fim de que lhe seja dado ciência do mesmo; durante a fase instrutória e antes da 
decisão proferida pela comissão para que possa apresentar defesa; e por fim, após a conclusão do 
Relatório Final, quando a comissão deverá encaminhar cópia do mesmo para que o interessado 
tenha conhecimento da conclusão da apuração, lembrando que caso constatado o dano ao erário, 
deverá ser juntado à notificação guia de recolhimento para pagamento do débito imputado. 

A intimação deverá respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento.
O desatendimento da intimação não se configurará no reconhecimento da verdade dos fatos, 

nem na renúncia a direito pelo intimado (art. 27, da Lei 11.781/2000).
No prosseguimento do processo será garantido direito a ampla defesa.

MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�

19

MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO
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MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�

MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO



MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�

21

MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO



MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�

MODELO XI 
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO DANO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DE DÉBITO

1. Descrever sucintamente como foi identificado o valor original do dano:

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO

MODELO XII 
DADOS GERAIS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TCESP

Nome e Nº da Unidade Gestora:_______________________________________ Nº ______________
Nº da TCEsp: ____________

Objeto da TCEsp:

Obs: no caso de transferência de recursos mediante convênio/termo de parceria/contrato de 
gestão, ou outro instrumento congênere, deve-se informar o nº do instrumento e o nome do 

beneficiário com CPF/CNPJ.

Identificação do(s) Responsável(eis) pela infração
Nome: ____________________________________________________________________________
CPF/CNPJ:______________________________Identidade:__________________________________
Endereço Residencial e/ou Profissional:__________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

RESPONSÁVEL

CARGO/FUNÇÃO

VALOR ORIGINAL

DATA DA OCORRÊNCIA

VALOR ATUALIZADO

PARCELAS RECOLHIDAS

R$

R$ Data:

MEMÓRIA DE CÁLCULO, 
INDICANDO O FATOR DE 
ATUALIZAÇÃO E A SUA 

BASE LEGAL.

No caso de pessoa física:
- Cargo, matrícula e lotação, se servidor público
Data da notificação válida do(s) responsável(eis): ________________ (data da ciência do responsável)

Quantificação do dano ao erário

Data de Referência / Valor Original do dano: _______________/_________________
Valor do dano atualizado: _______________ (atualização do débito até a data final do relatório da 
Comissão de Tomada de Contas Especial)

Nº DE FOLHAS DA TCESP: FLS. _______ A _________ (CONSIDERAR TODA A DOCUMENTAÇÃO 
ANTES DE SER ENVIADA AO TRIBUNAL DE CONTAS, INCLUSIVE A PRODUZIDA PELO ÓRGÃO CEN-
TRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO) 

MODELO XIII
FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)

PROCESSO Nº: 00/AA
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL FICHA DE QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Nome:_________________________________________________________________________
CPF: __________________________ Identidade (nº/data/expedidor):__________________________
Endereço Residencial:________________________________________________________________
Bairro: ________________Cidade: ______________________ Estado: ______  CEP:______________
Telefone:___________________________________________________________________________
Endereço Profissional:________________________________________________________________
Bairro: ________________Cidade: ______________________ Estado: ______  CEP:______________
Telefone:___________________________________________________________________________
Cargo, função e matrícula, se servidor público:___________________________________________
Herdeiro(s) _________________________________________________________________________
CPF: __________________________ Identidade (nº/data/expedidor):__________________________
Endereço Residencial:________________________________________________________________
Bairro: ________________Cidade: ______________________ Estado: ______  CEP:______________
Telefone:___________________________________________________________________________
Endereço Profissional:________________________________________________________________
Bairro: ________________Cidade: ______________________ Estado: ______  CEP:______________
Telefone:___________________________________________________________________________

____________, ______ de ________________ de ___________.
Local e Data

ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO 
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MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO



Os responsáveis pelo controle interno do órgão ou entidade, ao tomarem conhecimento 
de omissão no dever de instaurar a tomada de contas especial, ou, ainda, de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, adotarão as medidas necessárias para assegurar o  exato 
cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade solidária, conforme previsão do 
parágrafo único do artigo 31 da Constituição do Estado de Pernambuco.

Importa ressaltar que a responsabilidade solidária impõe aos devedores igual responsabilidade de 
adimplir a obrigação em sua integralidade. 

MODELO I 
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCESP)

01 - PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
02 - TERMO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
03 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO
04 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS 
DE FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS
05 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.
06 - TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
07 - MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE
08 - MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS
09 - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO DANO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DE DÉBITO
10 - DADOS GERAIS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
11 - FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL
12 - TERMO DE RESPONSABILIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DO DANO
13 - RELATÓRIO PARA TCESP Nº XXX/XXXX
14 - TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
15 - TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO
16 - TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO
17 - SUMÁRIO DAS PEÇAS DO PROCESSO DE TCESP

MODELO II 
CHECKLIST OBRIGATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�

1. Descrever sucintamente como foi identificado o valor original do dano:

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO

MODELO XII 
DADOS GERAIS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TCESP

Nome e Nº da Unidade Gestora:_______________________________________ Nº ______________
Nº da TCEsp: ____________

Objeto da TCEsp:

Obs: no caso de transferência de recursos mediante convênio/termo de parceria/contrato de 
gestão, ou outro instrumento congênere, deve-se informar o nº do instrumento e o nome do 

beneficiário com CPF/CNPJ.

Identificação do(s) Responsável(eis) pela infração
Nome: ____________________________________________________________________________
CPF/CNPJ:______________________________Identidade:__________________________________
Endereço Residencial e/ou Profissional:__________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

No caso de pessoa física:
- Cargo, matrícula e lotação, se servidor público
Data da notificação válida do(s) responsável(eis): ________________ (data da ciência do responsável)

Quantificação do dano ao erário

Data de Referência / Valor Original do dano: _______________/_________________
Valor do dano atualizado: _______________ (atualização do débito até a data final do relatório da 
Comissão de Tomada de Contas Especial)

Nº DE FOLHAS DA TCESP: FLS. _______ A _________ (CONSIDERAR TODA A DOCUMENTAÇÃO 
ANTES DE SER ENVIADA AO TRIBUNAL DE CONTAS, INCLUSIVE A PRODUZIDA PELO ÓRGÃO CEN-
TRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO) 

MODELO XIII
FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)

PROCESSO Nº: 00/AA
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL FICHA DE QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Nome:_________________________________________________________________________
CPF: __________________________ Identidade (nº/data/expedidor):__________________________
Endereço Residencial:________________________________________________________________
Bairro: ________________Cidade: ______________________ Estado: ______  CEP:______________
Telefone:___________________________________________________________________________
Endereço Profissional:________________________________________________________________
Bairro: ________________Cidade: ______________________ Estado: ______  CEP:______________
Telefone:___________________________________________________________________________
Cargo, função e matrícula, se servidor público:___________________________________________
Herdeiro(s) _________________________________________________________________________
CPF: __________________________ Identidade (nº/data/expedidor):__________________________
Endereço Residencial:________________________________________________________________
Bairro: ________________Cidade: ______________________ Estado: ______  CEP:______________
Telefone:___________________________________________________________________________
Endereço Profissional:________________________________________________________________
Bairro: ________________Cidade: ______________________ Estado: ______  CEP:______________
Telefone:___________________________________________________________________________

____________, ______ de ________________ de ___________.
Local e Data

ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO 
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MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO



Os responsáveis pelo controle interno do órgão ou entidade, ao tomarem conhecimento 
de omissão no dever de instaurar a tomada de contas especial, ou, ainda, de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, adotarão as medidas necessárias para assegurar o  exato 
cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade solidária, conforme previsão do 
parágrafo único do artigo 31 da Constituição do Estado de Pernambuco.

Importa ressaltar que a responsabilidade solidária impõe aos devedores igual responsabilidade de 
adimplir a obrigação em sua integralidade. 

MODELO I 
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCESP)

01 - PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
02 - TERMO DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
03 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO
04 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS 
DE FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS
05 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.
06 - TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
07 - MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE
08 - MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS
09 - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO DANO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DE DÉBITO
10 - DADOS GERAIS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
11 - FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL
12 - TERMO DE RESPONSABILIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DO DANO
13 - RELATÓRIO PARA TCESP Nº XXX/XXXX
14 - TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
15 - TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO
16 - TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO
17 - SUMÁRIO DAS PEÇAS DO PROCESSO DE TCESP

MODELO II 
CHECKLIST OBRIGATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�

_____
MODELO XIV 

TERMO DE RESPONSABILIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DO DANO

Nesta data, comparece perante a Comissão de Tomada de Contas Especial designada pela 
Portaria nº_____/_____, o Sr. ____________________________________________________, 
notificado, por meio do Ofício nº_____ /_____, sobre a ocorrência que originou o prejuízo ao 
Erário. O agente responsável esclarece que (registrar as explicações dadas pelo 
responsável que causou o prejuízo), e, exclusivamente para efeitos civis, assume a 
responsabilidade pelo dano e compromete-se a repará-lo da seguinte forma: 

(detalhar a forma pela qual se dará a reposição ao erário). 

Local e data. 
____________________________________________________

Nome e assinatura dos membros da Comissão de TCEsp

____________________________________________________
Nome e assinatura do responsável pela reposição ao erário

Testemunhas

1. Nome e assinatura:

MODELO XV 
TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

PROCESSO Nº: _____________________________________________________________________ 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: _____________________________________________________
ASSUNTO : Tomada de Contas Especial __________________________________________________

1º TERMO DE JUNTADA

Aos ____________________(____) dias do mês de ______________ do ano de _____, na qualidade de 
Secretário da Comissão de TCEsp, instituída pela Portaria nº ________, fiz juntar ao Processo à 
margem os documentos abaixo discriminados, que passam a constituir as fls. _____ a ____ dos autos. 

1) fl. ____ (descrever sucintamente o assunto); 

2) fl. ____ (idem); 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp 

MODELO XVI
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO

Aos ____________________(____) dias do mês de______________do ano de ______, lavrei 
o presente Termo de Abertura deste 2º volume do procedimento de Tomada de Contas 
Especial nº _____________, que tem como primeira folha a de nº_____________.

ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp 

MODELO XVII 
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO

Aos____________________(____) dias do mês de_______________ do ano de______, lavrei 
o presente Termo de Encerramento deste volume pertinente ao Procedimento de Tomada de 
Contas Especial nº_____________, que tem como última folha a de nº____________.

ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCE 

MODELO XVIII 
SUMÁRIO DAS PEÇAS DO PROCESSO DE TCESP

SUMÁRIO DAS PEÇAS DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº_________.

1) fl. 02 – (descrever sucintamente o assunto, exemplo: “Portaria nº_______, que instaurou a TCE”); 

2) fls. 03/06_______ (idem); 

3) _______; 
 

MODELO XIX
RELATÓRIO PARA TCESP Nº XXX/XXXX
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MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO



MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�

MODELO XIV 
TERMO DE RESPONSABILIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DO DANO

Nesta data, comparece perante a Comissão de Tomada de Contas Especial designada pela 
Portaria nº_____/_____, o Sr. ____________________________________________________, 
notificado, por meio do Ofício nº_____ /_____, sobre a ocorrência que originou o prejuízo ao 
Erário. O agente responsável esclarece que (registrar as explicações dadas pelo 
responsável que causou o prejuízo), e, exclusivamente para efeitos civis, assume a 
responsabilidade pelo dano e compromete-se a repará-lo da seguinte forma: 

(detalhar a forma pela qual se dará a reposição ao erário). 

Local e data. 
____________________________________________________

Nome e assinatura dos membros da Comissão de TCEsp

____________________________________________________
Nome e assinatura do responsável pela reposição ao erário

Testemunhas

1. Nome e assinatura:

MODELO XV 
TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

PROCESSO Nº: _____________________________________________________________________ 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: _____________________________________________________
ASSUNTO : Tomada de Contas Especial __________________________________________________

1º TERMO DE JUNTADA

Aos ____________________(____) dias do mês de ______________ do ano de _____, na qualidade de 
Secretário da Comissão de TCEsp, instituída pela Portaria nº ________, fiz juntar ao Processo à 
margem os documentos abaixo discriminados, que passam a constituir as fls. _____ a ____ dos autos. 

1) fl. ____ (descrever sucintamente o assunto); 

2) fl. ____ (idem); 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp 

MODELO XVI
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO

Aos ____________________(____) dias do mês de______________do ano de ______, lavrei 
o presente Termo de Abertura deste 2º volume do procedimento de Tomada de Contas 
Especial nº _____________, que tem como primeira folha a de nº_____________.

ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp 

MODELO XVII 
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO

Aos____________________(____) dias do mês de_______________ do ano de______, lavrei 
o presente Termo de Encerramento deste volume pertinente ao Procedimento de Tomada de 
Contas Especial nº_____________, que tem como última folha a de nº____________.

ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCE 

MODELO XVIII 
SUMÁRIO DAS PEÇAS DO PROCESSO DE TCESP

SUMÁRIO DAS PEÇAS DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº_________.

1) fl. 02 – (descrever sucintamente o assunto, exemplo: “Portaria nº_______, que instaurou a TCE”); 

2) fls. 03/06_______ (idem); 

3) _______; 
 

MODELO XIX
RELATÓRIO PARA TCESP Nº XXX/XXXX

PROCESSO ORIGINAL

INSTRUMENTO ORIGINAL

OBJETO DO CONVÊNIO

PROGRAMA DE TRABALHO

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

UG CONCEDENTE

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
DE TRABALHO/AÇÃO

Convênio nº xxx/20xx

DADOS DO CONVÊNIO
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MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO



MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�

1. Autuamos, em XX/XX/20XX (fl. XX), o presente processo de Tomada de Contas Especial 
relativo ao instrumento de convênio e aos agentes responsáveis acima identificados, 
instruído em consonância com as disposições contidas na Resolução TC nº 014, de 
15/10/2014, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE).

I – DOS PARECERES DAS ÁREAS TÉCNICAS DO CONCEDENTE NA FASE DE CONCESSÃO DOS 
RECURSOS

2. Às fls. XX-YY consta cópia do Parecer nº XX, de XX/XX/20XX, emitido pela área técnica 
deste órgão/entidade concedente, com manifestação sobre a avaliação e a aprovação do 
plano de trabalho apresentado e, às fls. XX-YY, constam cópias de pareceres da área jurídica 
com aprovação da minuta do termo de convênio e da(s) minuta(s) do(s) termo(s) aditivos (se 
houver), devidamente acompanhadas das correspondentes minutas rubricadas pelo parece-
rista. Constam, ainda, às fls. XX-YY, cópia do Termo de Convênio e, às fls. XX-YY, cópia(s) 
do(s) termo(s) aditivo(s) (se houver) devidamente assinados.

II – DOS PARECERES DAS ÁREAS TÉCNICAS DO CONCEDENTE NAS FASES DE 
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO E DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

3. Com base no Relatório de Fiscalização nº XX, de XX/XX/20XX (fls. XXYY), relativo à 
vistoria “in loco” realizada no objeto do convênio, a área técnica deste órgão/entidade 

expediu o Parecer Técnico nº XX, de XX/XX/20XX (fls. XX-YY), no qual consignou as 
seguintes conclusões: [incluir manifestação técnica sobre a execução física do objeto 
pactuado e sobre a consecução do objetivo previsto no instrumento de convênio, além de 
tecer considerações e/ou descrever trechos do relatório de fiscalização e/ou do parecer 
técnico em que os fatos estão circunstanciados, de forma a dar suporte ao percentual 
executado/aprovado, e informar sucintamente as metas executadas e as metas não 
executadas (ex.: 1) houve a execução parcial – em 80% – do objeto pactuado; 2) houve 
consecução, no mesmo percentual, do objetivo almejado; 3) não foram realizadas as metas 
08 e 09, referentes às obras de ampliação e reforma do refeitório da creche)]. Nesse 
parecer, foi também recomendada [inserir recomendação contida no parecer técnico sobre 
as contas do objeto (ex.: a aprovação parcial das contas)].

4. Após a análise da prestação de contas do convênio e o esgotamento do prazo 
estabelecido nas notificações enviadas à Convenente e ao responsável, e ante o não 
saneamento da irregularidade apontada no relatório de fiscalização, a área financeira 
emitiu o Parecer Financeiro nº XX, de XX/XX/20XX (fls. XX-YY), concluindo [incluir 
manifestação financeira sobre a execução dos recursos recebidos (ex.: pela impugnação de 
20% do valor do convênio, em conformidade com os resultados descritos no relatório de 
fiscalização e no parecer técnico, ratificando a recomendação de aprovação da prestação de 
contas em 80% do valor conveniado)]. Quanto aos recursos da contrapartida, [inserir 
manifestação sobre a execução financeira dos recursos de contrapartida, se for o caso (ex.: 
restou comprovada a sua execução financeira proporcional à execução física)].

III – DAS IRREGULARIDADES MOTIVADORAS DA TCESP

5. O motivo para a instauração da presente Tomada de Contas Especial foi [incluir o motivo 
da TCE (ex.: a execução parcial do objeto pactuado/a impugnação parcial das despesas, 
decorrente de irregularidades na execução do objeto)], fato que se encontra demonstrado 
na documentação constante do processo, conforme verificado no relatório de fiscalização 
“in loco” nº XX (fls. XX-YY) e nas peças técnicas (ex.: Relatório Técnico, Relatório Finan-
ceiro, Nota Técnica, Informação).

IV – DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO E DA RESPONSABILIDADE

6. Segundo consta no item [inserir o item da documentação em que foi apresentada a irregu-
laridade e no qual foi quantificado o débito correspondente à irregularidade], às fls. XX-YY, 
o dano ao Erário pode ser assim discriminado:

CÓDIGO DA UG CONCEDENTE

CONVENENTE RESPONSÁVEL

CNPJ CONVENENTE

PROCESSO DE TCESP

RESPONSÁVEIS

CPF DOS RESPONSÁVEIS

CARGOS À ÉPOCA

MOTIVO/CONSTATAÇÃO

VALOR ORIGINAL DO DÉBITO

VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO

DATA DE REFERÊNCIA

ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR 
RESPONSÁVEL PELA TCEsp

CÓDIGO UG RESPONSÁVEL
PELA TCESP

VALOR A CARGO DA CONCEDENTE

CONTRAPARTIDA DA CONVENENTE

NOTAS DE EMPENHO/VALOR/DATA

ORDENS BANCÁRIAS/VALOR/DATA

DADOS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
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MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO



MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�

1. Autuamos, em XX/XX/20XX (fl. XX), o presente processo de Tomada de Contas Especial 
relativo ao instrumento de convênio e aos agentes responsáveis acima identificados, 
instruído em consonância com as disposições contidas na Resolução TC nº 014, de 
15/10/2014, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE).

I – DOS PARECERES DAS ÁREAS TÉCNICAS DO CONCEDENTE NA FASE DE CONCESSÃO DOS 
RECURSOS

2. Às fls. XX-YY consta cópia do Parecer nº XX, de XX/XX/20XX, emitido pela área técnica 
deste órgão/entidade concedente, com manifestação sobre a avaliação e a aprovação do 
plano de trabalho apresentado e, às fls. XX-YY, constam cópias de pareceres da área jurídica 
com aprovação da minuta do termo de convênio e da(s) minuta(s) do(s) termo(s) aditivos (se 
houver), devidamente acompanhadas das correspondentes minutas rubricadas pelo parece-
rista. Constam, ainda, às fls. XX-YY, cópia do Termo de Convênio e, às fls. XX-YY, cópia(s) 
do(s) termo(s) aditivo(s) (se houver) devidamente assinados.

II – DOS PARECERES DAS ÁREAS TÉCNICAS DO CONCEDENTE NAS FASES DE 
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO E DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

3. Com base no Relatório de Fiscalização nº XX, de XX/XX/20XX (fls. XXYY), relativo à 
vistoria “in loco” realizada no objeto do convênio, a área técnica deste órgão/entidade 

expediu o Parecer Técnico nº XX, de XX/XX/20XX (fls. XX-YY), no qual consignou as 
seguintes conclusões: [incluir manifestação técnica sobre a execução física do objeto 
pactuado e sobre a consecução do objetivo previsto no instrumento de convênio, além de 
tecer considerações e/ou descrever trechos do relatório de fiscalização e/ou do parecer 
técnico em que os fatos estão circunstanciados, de forma a dar suporte ao percentual 
executado/aprovado, e informar sucintamente as metas executadas e as metas não 
executadas (ex.: 1) houve a execução parcial – em 80% – do objeto pactuado; 2) houve 
consecução, no mesmo percentual, do objetivo almejado; 3) não foram realizadas as metas 
08 e 09, referentes às obras de ampliação e reforma do refeitório da creche)]. Nesse 
parecer, foi também recomendada [inserir recomendação contida no parecer técnico sobre 
as contas do objeto (ex.: a aprovação parcial das contas)].

4. Após a análise da prestação de contas do convênio e o esgotamento do prazo 
estabelecido nas notificações enviadas à Convenente e ao responsável, e ante o não 
saneamento da irregularidade apontada no relatório de fiscalização, a área financeira 
emitiu o Parecer Financeiro nº XX, de XX/XX/20XX (fls. XX-YY), concluindo [incluir 
manifestação financeira sobre a execução dos recursos recebidos (ex.: pela impugnação de 
20% do valor do convênio, em conformidade com os resultados descritos no relatório de 
fiscalização e no parecer técnico, ratificando a recomendação de aprovação da prestação de 
contas em 80% do valor conveniado)]. Quanto aos recursos da contrapartida, [inserir 
manifestação sobre a execução financeira dos recursos de contrapartida, se for o caso (ex.: 
restou comprovada a sua execução financeira proporcional à execução física)].

III – DAS IRREGULARIDADES MOTIVADORAS DA TCESP

5. O motivo para a instauração da presente Tomada de Contas Especial foi [incluir o motivo 
da TCE (ex.: a execução parcial do objeto pactuado/a impugnação parcial das despesas, 
decorrente de irregularidades na execução do objeto)], fato que se encontra demonstrado 
na documentação constante do processo, conforme verificado no relatório de fiscalização 
“in loco” nº XX (fls. XX-YY) e nas peças técnicas (ex.: Relatório Técnico, Relatório Finan-
ceiro, Nota Técnica, Informação).

IV – DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO E DA RESPONSABILIDADE

6. Segundo consta no item [inserir o item da documentação em que foi apresentada a irregu-
laridade e no qual foi quantificado o débito correspondente à irregularidade], às fls. XX-YY, 
o dano ao Erário pode ser assim discriminado:

Origem 
do Débito

(ex.: não execução 
de 20% do objeto 
ou dos itens x e y)

Original

R$ R$
xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Atualizado

Período de Atualização

Data Inicial Data Final

Valor 
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MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO



MODELO VII 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO, NOS CASOS DE SUPRIMENTOS DE 

FUNDOS OU TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIOS.

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 – termo formalizador da avença, quando for o caso, contendo:
a) demonstrativo da existência de dotação específica;
b) demonstrativo da observância do disposto no inciso X do art. 128 da Constituição Estadual;
c) comprovação, por parte do beneficiário, no caso de transferência entre entes, de:
1. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos definidos ao 
ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
2. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
3. observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
4. previsão orçamentária de contrapartida;
5. que atendeu aos requisitos da gestão fiscal quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação 
dos impostos da sua competência constitucional;
III– cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;
IV – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
V – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em trans-
ferências, o valor da contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos, se houver;
VI – relação de pagamentos;
VII – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos públicos;

VIII – 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;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de 
obra ou serviço de engenharia;
X – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XI – cópia do despacho adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para 
sua dispensa ou inexigibilidade, com o devido embasamento legal, quando o convenente pertencer 
à administração pública;
XII – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização, 
quando for o caso;
XIII – 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;
XIV – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu sucessor legal, sobre a regulari-
dade da aplicação dos recursos transferidos;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capaci-
tação e adequada qualificação, designada pela autoridade supervisora para avaliar, periodica-
mente, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XVI – 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;
XVII – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para avaliar, 
periodicamente, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVIII – pronunciamento do dirigente máximo do órgão parceiro da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados pela OSCIP, demonstrativo das receitas e despesas 
efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e previstas no 
termo de parceria, item por item, e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a 
serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – certificado e relatório de auditoria tratados no inciso XVII acima, contendo a manifestação 
sobre observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com 
relação à celebração do termo, avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do 
objeto e instauração tempestiva da tomada de contas especial.�

MODELO VIII 
TERMO DE AUTUAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aos _________________ (____) dias do mês de__________do ano de _______, na qualidade de 
Secretário da Comissão de Tomada de Contas Especial – TCE, instituída pela Portaria nº ________, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº ___________, autuei o presente processo nº _____________, 
cujos documentos iniciais passam a constituir as fls. ____ a ____ dos autos. 

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE TCEsp
�

MODELO IX 
MODELO DE PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TCE

PROCESSO Nº : 
ÓRGÃO/ENTIDADE INSTAURADOR: 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial 

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DATA: 
LOCAL: 
PAUTA: (descrever abaixo os assuntos a serem tratados na reunião) 

ASSINATURA DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE TCEsp�

V – DAS NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS VISANDO A REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS E 
RESSARCIMENTO DO DANO

7. Foram expedidas as seguintes citações/notificações para conhecimento da instauração 
do processo, para a apresentação de informações, justificativas ou defesa e para a 
cobrança do débito:

VI – DO RESUMO DAS ANÁLISES SOBRE AS JUSTIFICATIVAS E SOBRE AS DEFESAS APRE-
SENTADAS

8. Após as devidas citações/notificações por meio das quais foi dada ao(s) interessado(s) a opor-
tunidade de se manifestar com relação à(s) irregularidade(s), concluímos, resumidamente, o 
seguinte: [inserir informações sobre as justificativas ou defesas apresentadas pelos interessados 
e a respectiva análise do tomador de contas ou da área técnica da concedente]

• (ex.: O Senhor Fulano de Tal não apresentou justificativa, nem recolheu o valor do débito a 
ele imputado.)
• (ex.: O Senhor Fulano de Tal apresentou justificativa e documentos, cujas cópias encon-
tram-se às fls. XX-YY. Após a análise, a área técnica não acatou a defesa porque não restou 
comprovada a boa e regular aplicação dos recursos pelo Senhor Fulano de Tal.)

VII – DO PARECER DO TOMADOR/COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

9. Na opinião deste Tomador de Contas Especial, os fatos apurados no processo indicam a 
ocorrência de prejuízo ao Erário oriundo de [inserir o motivo que gerou o prejuízo (ex.: a 
execução parcial do objeto pactuado/ o desvio de finalidade na aplicação dos recursos trans-

feridos/ a não utilização da contrapartida pactuada/ a ausência de documentos impre-
scindíveis à Prestação de Contas Final)], o que motivou a instauração do processo de 
Tomada de Contas Especial, conforme previsto [indicar o dispositivo legal em que está fun-
damentado o processo de Tomada de Contas Especial].
10. No tocante à quantificação do dano, este representa X% dos recursos repassados, o 
que corresponde ao valor original de R$ 999.999,99, referente à motivação exposta no 
item IV deste Relatório de TCEsp.

11. Com relação à atribuição de responsabilidade, entendo que esta deve ser imputada ao 
Senhor ..., (cargo), uma vez que [incluir o motivo que levou o tomador a responsabilizar o 
agente (ex.: ele foi o gestor do convênio que realizou as despesas com os recursos federais/ 
ele tinha o dever de prestar contas dos recursos recebidos)], conforme [citar documentos, 
determinação legal ou cláusula do convênio ou instrumento congênere que indiquem o nexo 
entre a conduta do responsável e o dano causado, ou seja, que indiquem que o responsável 
deixou de tomar as medidas de sua competência para que os objetivos previstos no plano de 
trabalho fossem alcançados (ex.: período de gestão, extrato de movimentação dos recursos 
em conta de convênio)].

12. Por fim, ante a presença dos Avisos de Recebimento dos ofícios enviados, incluídos nos 
autos do processo, (bem como da resposta encaminhada pelo agente responsável,) con-
sidero que foram concedidos ao responsável os direitos relativos à ampla defesa e ao con-
traditório, atendendo ao Art. 5°, inciso LV da Constituição Federal. Como não houve recol-
himento aos cofres públicos da importância impugnada, subsistindo o motivo que legiti-
mou a instauração da Tomada de Contas Especial, entendo que foram esgotadas as 
providências administrativas com vistas ao ressarcimento do dano ao Erário.

VIII – CONCLUSÃO

13. Diante do exposto e com base nos documentos anteriormente citados, constantes 
deste processo, entende este Tomador de Contas que o dano ao Erário apurado foi de R$ 
999.999,99, cujo valor atualizado até XX/XX/20XX é de R$ 9.999.999,99, sob a responsabil-
idade do Senhor ... , (cargo). 

Local, XX de ________ de 20XX.

Assinatura do Tomador de Contas ou da Comissão de TCEsp 

Valor Atualizado

Documento Data Fls. Destinatário Cargo Resumo

(ex.: não utilização 
proporcional da 
contrapartida)

R$ R$
xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

(ex.: não devolução 
de saldo de 

convênio)

Ofício n° 97/20XX

Ofício nº 98/20XX

Edital nº 99/20XX

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

R$ R$

R$

xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

(ex.: Comunicação 
do resultado da 
fiscalização e do 
parecer técnico, 
para a adoção de 

providências)
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MODELO X
MODELO DE ATA DO PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ESTADO (Nome da Secretaria)
PROCESSO Nº: 00/AA:
OBJETIVO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCEsp Nº______.

DATA DA REUNIÃO : 
INÍCIO/FIM : 
LOCAL : 
PARTICIPANTES : 
PAUTA DA REUNIÃO : 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

I – DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

II – DECISÕES DA COMISSÃO 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

III – CONCLUSÃO
 

Local e data:

NOME/ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO



VI – DO RESUMO DAS ANÁLISES SOBRE AS JUSTIFICATIVAS E SOBRE AS DEFESAS APRE-
SENTADAS

8. Após as devidas citações/notificações por meio das quais foi dada ao(s) interessado(s) a opor-
tunidade de se manifestar com relação à(s) irregularidade(s), concluímos, resumidamente, o 
seguinte: [inserir informações sobre as justificativas ou defesas apresentadas pelos interessados 
e a respectiva análise do tomador de contas ou da área técnica da concedente]

• (ex.: O Senhor Fulano de Tal não apresentou justificativa, nem recolheu o valor do débito a 
ele imputado.)
• (ex.: O Senhor Fulano de Tal apresentou justificativa e documentos, cujas cópias encon-
tram-se às fls. XX-YY. Após a análise, a área técnica não acatou a defesa porque não restou 
comprovada a boa e regular aplicação dos recursos pelo Senhor Fulano de Tal.)

VII – DO PARECER DO TOMADOR/COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

9. Na opinião deste Tomador de Contas Especial, os fatos apurados no processo indicam a 
ocorrência de prejuízo ao Erário oriundo de [inserir o motivo que gerou o prejuízo (ex.: a 
execução parcial do objeto pactuado/ o desvio de finalidade na aplicação dos recursos trans-

feridos/ a não utilização da contrapartida pactuada/ a ausência de documentos impre-
scindíveis à Prestação de Contas Final)], o que motivou a instauração do processo de 
Tomada de Contas Especial, conforme previsto [indicar o dispositivo legal em que está fun-
damentado o processo de Tomada de Contas Especial].
10. No tocante à quantificação do dano, este representa X% dos recursos repassados, o 
que corresponde ao valor original de R$ 999.999,99, referente à motivação exposta no 
item IV deste Relatório de TCEsp.

11. Com relação à atribuição de responsabilidade, entendo que esta deve ser imputada ao 
Senhor ..., (cargo), uma vez que [incluir o motivo que levou o tomador a responsabilizar o 
agente (ex.: ele foi o gestor do convênio que realizou as despesas com os recursos federais/ 
ele tinha o dever de prestar contas dos recursos recebidos)], conforme [citar documentos, 
determinação legal ou cláusula do convênio ou instrumento congênere que indiquem o nexo 
entre a conduta do responsável e o dano causado, ou seja, que indiquem que o responsável 
deixou de tomar as medidas de sua competência para que os objetivos previstos no plano de 
trabalho fossem alcançados (ex.: período de gestão, extrato de movimentação dos recursos 
em conta de convênio)].

12. Por fim, ante a presença dos Avisos de Recebimento dos ofícios enviados, incluídos nos 
autos do processo, (bem como da resposta encaminhada pelo agente responsável,) con-
sidero que foram concedidos ao responsável os direitos relativos à ampla defesa e ao con-
traditório, atendendo ao Art. 5°, inciso LV da Constituição Federal. Como não houve recol-
himento aos cofres públicos da importância impugnada, subsistindo o motivo que legiti-
mou a instauração da Tomada de Contas Especial, entendo que foram esgotadas as 
providências administrativas com vistas ao ressarcimento do dano ao Erário.

VIII – CONCLUSÃO

13. Diante do exposto e com base nos documentos anteriormente citados, constantes 
deste processo, entende este Tomador de Contas que o dano ao Erário apurado foi de R$ 
999.999,99, cujo valor atualizado até XX/XX/20XX é de R$ 9.999.999,99, sob a responsabil-
idade do Senhor ... , (cargo). 

Local, XX de ________ de 20XX.

Assinatura do Tomador de Contas ou da Comissão de TCEsp 

29



30

REFERÊNCIAS

FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tomada de Contas Especial. 7ª ed. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2017.

Manual de Controle Interno da Controladoria Geral da União. Um Guia para Implementação 
e Operacionalização de Unidades de Controle Interno Governamentais. Disponível em:
https://www.tjac.jus.br/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Controle_Interno_CGU.pdf. 
Acesso em: 08/01/2019
  
BANDEIRA, Michel de Oliveira.  Ônus da Prova nos Processos de Prestação de Contas 
perante os Tribunais de Contas. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/ 
biblioteca-digital/onus-da-prova-nos-processos-de-prestacao-de-contas-perante-os-tribu
nais-de-contas.htm.Acesso em: 08/01/2019

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2018.

COSTA, Daniel Tempski Ferreira da.  O devido processo legal em face da Lei nº 9784/99. 
Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/3203/o-devido-processo-legal-em-face- 
da-lei-n-9784-99/3>. Acesso em: 08/01/2019

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada 
em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
constituicao/Constituicao Compilado.htm>. Acesso em: 08/01/2019

PERNAMBUCO. Constituição (1989). Constituição do Estado de Pernambuco. Disponível em: 
<http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=12&numero=1989&compleme
nto=0&ano=1989&tipo=&url=>. Acesso em: 08/01/2019

Lei nº 12.600, de 14 de junho de 2004. Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco. Disponível em: <http://www.tce.pe.gov.br/internet/docs/tce/ 
Lei-Organica-atualizada_2015.pdf>. Acesso em: 08/01/2019
  
Resolução TC nº 36, de 29 de agosto de 2018. Dispõe sobre instauração, instrução e 
processamento de tomadas  de contas especiais e dá  outras providências. Disponível em: 
https://docs.google.com/document/d/1mGFXLSRv0C0FeWoMeCB59KtfWoFO1dhuUFHf31P2
Tv0/edit.Acesso em: 08/01/2019


