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PROCESSO Nº PGE2015231515 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE 
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

 

PARECER N° GAB-JLD-VSN-038/2017 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL. Convênios e instrumentos 

congêneres firmados com base na Lei federal nº 

8.666/1993, na Lei estadual nº 9.433/2005 e no 

regulamento aprovado pelo Decreto estadual n° 

9.266/2004. Processo de Reparação de Danos ao Erário. 

Aplicabilidade da Lei estadual nº 12.209/2011. 

Diretrizes traçadas pela Resolução TCE nº 144/2013. 

Parecer nº GAB-FFB-JLD-VSN-017/2017.  

 

1. Introdução 

Por meio do parecer nº GAB-FFB-JLD-VSN-017/2017, aprovado pelo 

Procurador Geral do Estado e disponível no sítio eletrônico da Procuradoria Geral do 

Estado, foi empreendido estudo e delimitado o arcabouço normativo incidente sobre o 

procedimento de Prestação de Contas, e os processos de Tomada de Contas Especial e 

de Reparação de Danos ao Erário, todos relativos aos convênios e instrumentos 

congêneres firmados com base na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei 

federal de Licitações e Contratos); na Lei estadual nº 9.433, de 1º de março de 2005 

(Lei de Licitações e Contratos do Estado da Bahia); na Lei estadual nº 12.209, de 20 de 

abril de 2011, e, ainda, no regulamento aprovado pelo Decreto nº 9.266, de 14 de 

dezembro de 2004. 

Ao aprovar o parecer nº GAB-FFB-JLD-VSN-017/2017, o Procurador 

Geral do Estado determinou a elaboração de parecer sistêmico, nos termos dos arts. 4º, 

inc. III, e 5º, incs. II e III, todos do Decreto estadual nº 11.737, de 30 de setembro de 

2009, com vistas a uniformização de orientação aos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Estadual acerca das matérias tratadas neste opinativo, buscando, dessa forma, 

tornar mais célere e eficiente a tramitação dos feitos que versassem sobre estas matérias. 
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2. Do procedimento aplicável à Prestação de Contas 

A necessidade de prestação de contas de recursos repassados em razão de 

convênios e instrumentos congêneres decorre de princípios e preceitos estatuídos na 

Constituição Federal, especialmente nos seus arts. 34, inc. VII, alínea d, e 70. 

No procedimento de prestação de contas devem ser observadas as normas 

previstas na Lei federal nº 8.666/1993, na Lei estadual nº 9.433/2005 e no regulamento 

aprovado pelo Decreto 9.266/2004, aplicando-se, também, a Lei estadual nº 

12.209/2011 e as diretrizes traçadas pela Resolução TCE nº 144/2013, como 

minuciosamente exposto no parecer nº GAB-FFB-JLD-VSN-017/2017. 

Acaso existentes, devem ser observadas, ainda, as regras próprias sobre 

prestação de contas constantes da minuta do convênio ou do instrumento congênere 

respectivo, quando não conflitem com normas prescritas em Lei ou Decreto.  

A partir dos estudos consignados no referido parecer nº GAB-FFB-JLD-

VSN-017/2017, foi desenvolvido um fluxograma (Anexo I) e uma lista de verificação 

(Anexo II) contemplando as providências a serem adotadas pelos gestores públicos nos 

procedimentos de prestação de contas. 

Ainda com relação ao procedimento de Prestação de Contas, importa 

destacar que: 

2.1. Nos termos do art. 7º, alínea f, item 3, e do art. 22, ambos do 

regulamento aprovado pelo Decreto estadual nº 9.266/2004, o prazo máximo para a 

prestação de contas final é de 30 (trinta), contados do término da vigência do ajuste, 

podendo o termo de convênio ou instrumento congênere estabelecer prazo inferior; 

2.2. Quando no convênio ou instrumento congênere houver previsão de 

repasse de recursos em 02 (duas) parcelas, a segunda parcela será liberada de acordo 

com o cronograma de desembolso, desde que cumpridas todas as atividades previstas no 

plano de trabalho para a fase ou etapa correspondente à primeira parcela e, ainda, desde 

que apresentada a prestação de contas relativa à primeira parcela1; 

2.2. Quando no convênio ou instrumento congênere houver previsão de 

liberação de recursos em 03 (três) parcelas ou mais, a liberação da terceira parcela ficará 

                                                           
1 Esse o entendimento adotado pelo Núcleo de Licitações e Contratos da Procuradoria Administrativa 
(processo n° 1411140028804) e acolhido pelo Procurador Geral do Estado, ao chancelar o parecer n° 
GAB-FFB-JLD-VSN-017/2017, quanto à interpretação do art. 20 do regulamento aprovado pelo Decreto 
estadual nº 9.266/2004 em face do art. 176 da Lei Estadual nº 9.433/2005.  
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condicionada a aprovação da prestação de contas da primeira parcela e a apresentação 

da prestação de contas da segunda parcela, a liberação da quarta parcela ficará 

condicionada a aprovação da prestação de contas da segunda parcela e a apresentação 

da prestação de contas relativa à terceira parcela, e, assim, sucessivamente2. 

 

3. Do procedimento aplicável à Tomada de Contas Especial – Fase 

interna 

A não prestação de contas ou a ocorrência de desfalques, desvios de 

dinheiro, bens e valores públicos, ou, ainda, a caracterização de prática de qualquer ato 

ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário ou ao patrimônio 

público, é causa para instauração de Tomada de Contas Especial. 

Deve-se destacar, contudo, que, antes de instauração da Tomada de 

Contas Especial, devem ser adotadas todas as providências direcionadas a sanar 

eventuais irregularidades detectadas ou a instar o convenente a cumprir obrigações 

ainda pendentes no âmbito do procedimento de Prestação de Contas. 

Conforme pontuado no parecer nº GAB-FFB-JLD-VSN-017/2017, a 

Tomada de Contas Especial é composta de duas fases distintas. A fase interna, 

pertinente à instauração do processo de  Tomada de Contas Especial e ao levantamento 

das informações suficientes para respaldar o seu julgamento; e a fase externa, 

correspondente ao seu julgamento pelo Tribunal de Contas. 

A Tomada de Contas Especial, no âmbito do Estado da Bahia, encontra-

se disciplinada na Lei Complementar nº 5/1991, art. 7º, VII, art. 11; no Regimento 

Interno do Tribunal de Contas do Estado, aprovado pela Resolução n.º 18, de 29 de 

junho de 1992, arts. 127 e 128; na Resolução TCE n.º 144, de 12 de dezembro de 2013, 

art. 7º e 8º; no regulamento aprovado pelo Decreto estadual nº 9.266/2004, arts. 32 e 33; 

e, ainda, na Lei estadual 9.433/2005 (Lei de Licitações e Contratos da Bahia), art. 182. 

A partir dos estudos consignados no parecer nº GAB-FFB-JLD-VSN-

017/2017, foi desenvolvido um fluxograma (Anexo III) e uma lista de verificação 

(Anexo IV), correspondentes à fase interna da Tomada de Contas Especial, uma vez que 

a fase externa deve ser desenvolvida no âmbito da jurisdição do Tribunal de Contas 

Estadual, a quem compete disciplinar o seu processamento. 

                                                           
2 Idem. 
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Em anexo, encontra-se, ainda, modelo de Portaria de Designação do 

Servidor (ou Comissão) Responsável pela Tomada de Contas Especial (Anexo V). 

É preciso ressaltar, quanto ao processo de Tomada de Contas Especial, 

que: 

3.1. As eventuais pendências constatadas na Prestação de Contas deverão 

ser regularizadas no âmbito do procedimento para tanto destinado, conforme referido no 

item 2, cuja ausência ensejará a instauração da Tomada de Contas Especial no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados da conclusão do processo de prestação de 

contas (art. 7º da Resolução TCE 144/2013); 

3.2. O processo de Tomada de Contas Especial deve ser autuado em 

autos apartados do procedimento de Prestação de Contas, tendo em vistas tratar-se 

ambos de processos com objetivos específicos e distintos. 

3.3. A autoridade administrativa competente para a instauração da 

Tomada de Contas Especial é a autoridade máxima do órgão ou entidade responsável 

pela transferência dos recursos; 

3.4. Deverá ser designado um servidor efetivo e estável para condução do 

processo de Tomada de Contas Especial. Entretanto, diante da complexidade dos fatos a 

serem apurados, é possível a designação de uma comissão para a condução do processo, 

que deverá ser composta por 03(três) servidores, no mínimo, sendo um efetivo e estável, 

que será o presidente. 

3.5. No curso da fase interna da Tomada de Contas Especial, a cargo dos 

órgãos e entidades do Poder Executivo responsáveis pela transferência dos recursos, 

deve ser notificado o atual gestor da pessoa jurídica, pública ou privada, que celebrou o 

convênio ou outro instrumento congênere para cientifica-lo da instauração da Tomada 

de Contas Especial, tendo em vista que nesta fase busca-se apenas o levantamento de 

elementos necessários ao processamento da fase externa, de competência do Tribunal de 

Contas do Estado, além do ressarcimento ao erário com fundamento na 

responsabilidade civil, esta imputável apenas à pessoa jurídica recebedora dos recursos. 

Eventual imposição de penalidade ou responsabilização de gestores anteriores e atuais é 

de competência do Tribunal de Contas do Estado, no âmbito da fase externa da Tomada 

de Contas Especial. 

3.6. O prazo para conclusão dos trabalhos deverá ser previsto na portaria 

que designou o servidor ou comissão responsável pela Tomada de Contas Especial, 
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mediante a estipulação de período razoável, considerando os atos a serem praticados, as 

características do objeto do ajuste, e, ainda, o local de sua execução, sendo 

recomendável uma única prorrogação. 

3.7. Eventual inscrição do convenente no SICON / Transparência Bahia, 

só poderá ocorrer como medida cautelar inominada, em caso de risco iminente da 

ocorrência de fatos que possam comprometer o resultado final do processo 

administrativo, trazer prejuízo ao erário ou lesão ao interesse público de difícil ou 

impossível reparação (art. 183, caput, da Lei estadual nº 12.209/2011), devidamente 

motivado nos autos do processo de Tomada de Contas Especial. 

3.8. Na Tomada de Contas Especial envolvendo recursos do Fundo de 

Cultura, onde há previsão de aplicação de penalidades aos proponentes, conforme o art. 

13, §2º, da Lei estadual nº 9.431/2005 (regulamentada pelo Decreto estadual nº 

10.992/2008), o relatório final do processo deverá registrar a necessidade de 

instauração, pela autoridade competente, de processo sancionatório, ficando a análise 

quanto a este aspecto a cargo do Núcleo de Controle Administrativo e Disciplinar da 

Procuradoria Administrativa, em razão da sua competência para apreciação da 

regularidade dos feitos de natureza sancionatória, consoante estabelece o art. 25, IV, do 

Regimento Interno da Procuradoria Geral do Estado. 

3.9. Caso, no processo sancionatório, referido no item 3.8, seja necessária 

a realização de procedimento investigativo prévio para a colheita de indícios de autoria 

e materialidade do ilícito denunciado, nos termos do art. 102, §1º, da Lei nº 

12.209/2011, o funcionamento da fase interna da Tomada de Contas Especial também 

como uma sindicância investigativa possibilita a utilização dos atos praticados para fins 

de atendimento ao comando legal. 

3.10. O servidor ou a comissão responsável pela condução do processo 

de Tomada de Contas Especial deve também avaliar se houve falhas na fiscalização do 

instrumento por parte do órgão ou entidade responsável pela transferência de recursos, 

que concorreram para as irregularidades apuradas, consignando tais aspectos no 

relatório final. 

3.11. Havendo indícios de desvio de conduta funcional praticado por 

servidor público, estatutário ou empregado público, o relatório final da Tomada de 

Contas Especial deverá apontar para a necessidade de instauração de processo 

administrativo disciplinar ou sancionatório, respectivamente, com base no Título V da 
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Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, e no art. 101 da Lei nº 12.209/2011; 

encaminhando-se cópia do relatório final da Tomada de Contas Especial ao órgão 

correicional competente. 

3.12. Frente a indícios de cometimento de crime, o relatório da Tomada 

de Contas Especial deverá consignar a obrigatoriedade de remessa dos autos à 

Procuradoria Geral do Estado, para que haja a correspondente comunicação ao 

Ministério Público, a ser efetivada pelo Procurador Geral do Estado, após manifestação 

do Núcleo de Controle Administrativo e Disciplinar da Procuradoria Administrativa, 

nos termos do art. 25, parágrafo único, do Regimento Interno da Procuradoria Geral do 

Estado, aprovado pelo Decreto estadual nº 11.738, de 30 de setembro de 2009. 

3.13. Depois de proferida a decisão da autoridade competente 

aprovando o relatório final do processo de Tomada de Contas Especial, deverão ser 

adotadas as seguintes providências: (a) instauração do Processo de Reparação de Danos 

ao Erário; e (b) envio, pela autoridade competente, do processo de Tomada de Contas 

Especial ao Tribunal de Contas do Estado, para processamento da sua fase externa, 

mediante expedição de ofício, informando quanto à conclusão da fase interna da 

Tomada de Contas Especial e a instauração do Processo de Reparação de Danos ao 

Erário, instruído com cópia da respectiva portaria instauradora. 

 

4. Do Processo de Reparação de Danos ao Erário: 

Consoante explicitado no parecer nº GAB-FFB-JLD-VSN-017/2017, a 

instauração da Tomada de Contas Especial não afasta a necessidade de adoção de 

providências por parte do órgão repassador de recursos com vistas ao ressarcimento ao 

erário, nos termos do art. 927 do Código Civil, as quais deverão ser adotadas após a 

conclusão da sua fase interna. 

No âmbito do Estado da Bahia, as medidas com vistas ao referido 

ressarcimento deverão observar os trâmites delineados nos arts. 137 a 140 e 146 a 150, 

todos da Lei estadual nº 12.209/2011, e no art. 31 a 42 do Decreto estadual nº 15.805, 

de 30 de dezembro de 2014, que regem o Processo de Reparação de Danos ao Erário. 

A partir dos estudos também registrados no parecer nº GAB-FFB-JLD-

VSN-017/2017, foi desenvolvido mais um fluxograma (Anexo VI) e uma lista de 

verificação (Anexo VII), correspondentes ao Processo de Reparação de Danos ao 

Erário. 
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Integra este opinativo, ainda, modelo de Portaria da Designação do 

Servidor Responsável pelo Processo de Reparação de Danos ao Erário (Anexo VIII). 

 

5. Dos Atos de Comunicação: 

Os atos de comunicação no âmbito do procedimento de prestação de 

contas e dos processos de Tomada de Contas Especial (fase interna) e de Reparação de 

Danos ao Erário devem obedecer às prescrições dos arts. 49 a 53 da Lei nº 12.209/2011, 

no que couber. 

Quanto ao controle da realização dos atos de comunicação, importa 

destacar a possibilidade de o servidor responsável pela condução do processo verificar o 

seu recebimento pelo interessado no sítio eletrônico dos Correios 

(www.correios.gov.br), certificando o ocorrido, independentemente de devolução do 

Aviso de Recebimento (AR). 

Em anexo, encontram-se também minutas de intimação via postal para 

regularização documental no procedimento prestação de contas (Anexo IX); de 

notificação relativa ao procedimento de prestação de contas (Anexo X); de notificação 

para manifestação sobre o processo de Tomada de Contas Especial (Anexo XI); e de 

intimação para pagamento no âmbito do Processo de Reparação de Danos ao Erário 

(Anexo XII). 

 

6. Conclusões: 

Ante o exposto, o procedimento de Prestação de Contas e os Processos de 

Tomada de Contas Especial (fase interna) e de Reparação de Danos ao Erário, 

concernentes aos convênios e instrumentos congêneres celebrados com fundamento na 

Lei federal nº 8.666/1993, na Lei estadual nº 9.433/2005, e, ainda, no regulamento 

aprovado pelo aprovado pelo Decreto nº 9.266/2004, devem seguir as diretrizes 

consignadas no parecer nº GAB-FFB-JLD-VSN-017/2017, aprovado pelo Procurador 

Geral do Estado, sintetizadas no presente parecer e nos fluxogramas e listas de 

verificação que integram este pronunciamento. 

Portanto, a partir do presente pronunciamento, os procedimentos de 

Prestação de Contas e os Processos de Tomada de Contas Especial (fase interna) e de 

Reparação de Danos ao Erário, concernentes aos convênios e instrumentos congêneres 

celebrados com fundamento na Lei federal nº 8.666/1993, na Lei estadual nº 
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9.433/2005, e, ainda, no regulamento aprovado pelo aprovado pelo Decreto nº 

9.266/2004, apenas devem ser encaminhados à apreciação desta Procuradoria Geral do 

Estado frente à relevante indagação jurídica ou a aspecto não abordado no parecer nº 

GAB-FFB-JLD-VSN-017/2017. 

Em qualquer hipótese, após a conclusão do processo de Reparação de 

Danos ao Erário, a não quitação do débito implica o imediato envio dos autos 

respectivos à Procuradoria Geral do Estado para adoção das medidas necessarias à 

INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA , conforme o §2º do art. 150 da Lei 

estadual nº 12.209/2011. 

 

À consideração do Exmo. Sr. Procurador Geral do Estado, com sugestão 

de atribuição de caráter SISTÊMICO  ao presente parecer. 

 

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO , 31 de maio 

de 2016. 

 

Juliana Lima Damasceno Verônica S. de Novaes Menezes 
Procuradora do Estado Procuradora do Estado 

 

 

Em 31/05/2017, aprovo o Parecer nº GAB-

JLD-VSN-038/2017, atribuindo-lhe caráter 

SISTÊMICO . 

 
PAULO MORENO CARVALHO 

Procurador Geral do Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
ESTADO DA BAHIA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
 

9 

Anexo I 
FLUXOGRAMA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
INÍCIO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (art. 13 da Lei nº 12.209/2011) 

Pelo convenente, mediante o protocolo 
no órgão ou entidade responsável pela 
transferência de recursos da prestação de 
contas parcial ou total. 

Pelo setor técnico competente da unidade 
concedente, de ofício, quando 
ultrapassado o prazo previsto no 
instrumento de convênios ou 
instrumentos congêneres para a  
apresentação da prestação de contas sem 
qualquer manifestação do convenente, 
ou, ainda, frente a indícios de inadequada 
aplicação dos recursos correspondentes. 

Por qualquer interessado, mediante 
denúncia sobre a inadequada aplicação 
dos recursos dos convênios ou 
instrumentos congêneres. 
 
 

↓↓↓↓ 
MANIFESTAÇÃO PRELIMINAR 

Mediante despacho nos autos do processo de prestação de contas, quanto a sua apresentação ou não no prazo estabelecido no 
instrumento de convênios ou instrumentos congêneres, e, em caso de apresentação, quanto a sua adequada instrução com os 
documentos relacionados no art. 21, alínea “a”  a “h” , do regulamento aprovado pelo Decreto estadual nº 9.622/2004, ou outros 
eventualmente exigidos em legislação específico e/ou na minuta de convênio. 

↓↓↓↓ 
INTIMAÇÃO DO CONVENENTE 

Quando apresentada a prestação de contas e constatada pendência documental para sanar a irregularidade no prazo de 10 (dez) 
dias, nos termos do art. 48, caput, da Lei nº 12.209/2011 (modelo Anexo IX). 

↓↓↓↓ 
NOTIFICAÇÃO DO CONVENENTE 

Quando não apresentada a prestação de contas ou, tendo o convenente, após intimado, deixado de apresentar os documentos 
apontados na manifestação preliminar, para sanar a irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias, consoante o art. 20, II, do 
regulamento aprovado pelo Decreto estadual nº 9.266/2004, sob pena de rescisão/resolução do ajuste, início do processo de 
Tomada de Contas Especial, inscrição no SICON/Transparência Bahia e, ainda, subsequente instauração do processo de reparação 
de danos, previsto no Capítulo IV da Lei nº 12.209/2011. (modelo Anexo X).  

↓↓↓↓ 
RELATÓRIO 

Estando devidamente instruída a prestação de contas e após prévio(s) parecer(es) físico e financeiro do convênio, nos termos do art. 
20 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 9.266/2004 e do §6º, do art. 6º, da Resolução TCE nº 144/2013 
  ↓↓↓↓                                                           ou                                                     ↓↓↓↓ 
Estando regular a prestação de contas: 

a) aprovação do relatório pela autoridade máxima 
do órgão/entidade ou por comissão responsável; 

b) conclusão do processo de apreciação de 
prestação de contas, com o seu conseqüente 
arquivmento. 

 Estando irregular a prestação de contas ou não tendo sido 
esta apresentada pelo convenente, mesmo que 
regularmente notificado: 

a) aprovação do relatório pela autoridade 
máxima do órgão/entidade ou por comissão 
responsável; 

b) conclusão do processo de apreciação de 
prestação de contas; 

c) rescisão/resolução do convênio; 
d) instauração do processo de Tomada de 

Contas Especial em autos apartados. 
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ANEXO II 
LISTA DE VERIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM 

VERIFICADOS  SIM NÃO FOLHAS 

Documento de início do processo administrativo (art. 13 da Lei nº 
12.209/2011), subscrito: 
a) pelo representante legal do convenente e protocolado no órgão 
responsável pela transferência de recursos da prestação de contas 
parcial ou total; 
b) pelo agente público do setor técnico competente da unidade 
concedente quando ultrapassado o prazo previsto no instrumento de 
convênio ou instrumento congênere para a sua apresentação sem 
qualquer manifestação do convenente, ou, ainda, frente a indícios de 
inadequada aplicação dos recursos correspondentes; ou  
c) por qualquer interessado, mediante denúncia sobre a inadequada 
aplicação dos recursos do convênio, acordo, ajuste ou instrumento 
congênere. 

   

Manifestação preliminar, mediante despacho nos autos do 
processo de prestação de contas, quanto a sua apresentação ou não 
no prazo estabelecido no instrumento de convênio, acordo, ajuste ou 
instrumento congênere, e, em caso de apresentação, quanto a sua 
adequada instrução com os documentos relacionados no art. 21, 
alínea “a” a “h”, do regulamento aprovado pelo Decreto estadual nº 
9.622/2004, ou outros eventualmente exigidos em legislação 
específica ou, ainda, no instrumento respectivo. 

   

Apresentada a prestação de contas e constatada pendência 
documental, intimação do convenente, conforme modelo 
apresentado (Anexo IX), para sanar a irregularidade, no prazo de 10 
(dez) dias, nos termos do art. 48, caput, da Lei nº 12.209/2011. 

   

Certificação nos autos quanto à intimação do convenente, 
observadas às prescrições dos arts. 49 a 53 da Lei nº 12.209/2011, no 
que couber. 
É possível a verificação do recebimento da intimação pelo 
interessado no sítio eletrônico dos Correios (www.correios.gov.br), 
certificando-se o ocorrido nos autos do processo, independentemente 
de devolução do Aviso de Recebimento (AR). 

   

Não sendo apresentada a prestação de contas ou, tendo o 
convenente, após intimado nos termos do item 3.3, deixado de 
apresentar os documentos apontados na manifestação preliminar, 
expedição de notificação ao convenente, conforme modelo 
acostado (Anexo X), para sanar a irregularidade no prazo de 30 
(trinta) dias, consoante o art. 20, II, do regulamento aprovado pelo 
Decreto estadual nº 9.266/2004, sob pena de rescisão/resolução do 
ajuste, início do processo de Tomada de Contas Especial, inscrição 
no SICON/Transparência Bahia e, ainda, subsequente instauração do 
processo de reparação de danos, previsto no Capítulo IV da Lei nº 
12.209/2011. 

   

Certificação nos autos quanto à notificação do convenente, 
observadas às prescrições dos arts. 49 a 53 da Lei nº 12.209/2011, no 
que couber. 
É possível a verificação do recebimento da notificação pelo 
interessado no sítio eletrônico dos Correios (www.correios.gov.br), 
certificando-se o ocorrido nos autos do processo, independentemente 
de devolução do Aviso de Recebimento (AR). 

   

Parecer sobre a execução física e o cumprimento dos objetivos do 
convênio ou instrumento congênere, elaborado pelo setor técnico 
competente do órgão responsável pela transferência de recursos, nos 
termos do art. 20, I, a, do regulamento aprovado pelo Decreto nº 
9.266/2004 e do §6º, do art. 6º, da Resolução TCE nº 144/2013. 

   

Parecer sobre a execução financeira do convênio ou instrumento 
congênere, elaborado pelo setor técnico competente do órgão 
responsável pela transferência de recursos, nos termos do art. 20, I, 
b, do regulamento aprovado pelo Decreto nº 9.266/2004 e do §6º, do 
art. 6º, da Resolução TCE nº 144/2013. 

   

Relatório final  sobre a prestação de contas. 
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Aprovação do relatório por meio de decisão da autoridade máxima 
do órgão/entidade ou por comissão responsável, a qual, na hipótese 
de concluir em sentido contrário ao relatório, deverá indicar as 
razões para fazê-lo. 

   

Certificação quanto à rescisão/resolução do convênio ou 
instrumento congênere, caso ainda vigente    

Certificação quanto à conclusão do processo de prestação de contas 
e, em sendo o caso, instauração da Tomada de Contas Especial.    

 
_______________________, ____ de ___________ de 20__. 
 
_________________________________________________ 
Assinatura, nome, matrícula, cargo e função3. 

                                                           
3
 Identificação do servidor responsável pelo preenchimento da lista de verificação. 
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ANEXO III  
FLUXOGRAMA FASE INTERNA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

 
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  

Expedição de portaria  da autoridade administrativa competente, a ser publicada no D.O.E (modelo Anexo V), indicando: 
a) a descrição dos fatos a serem apurados; 
b) o servidor, efetivo estável, responsável pela condução do processo*;  
c) o prazo de conclusão. 
* poderá ser designada Comissão, composta por 03 (três) servidores efetivos e estáveis, em face da complexidade do objeto 

↓↓↓↓ 
COMUNICAÇÃO 

Comunicação pelo servidor responsável (ou Comissão) pela condução do feito à unidade responsável pela fiscalização e 
acompanhamento do convênio ou instrumento congênere quanto à instauração da Tomada de Contas Especial. 

↓↓↓↓ 
INSCRIÇÃO NO SICON / TRANSPARÊNCIA BAHIA 

Eventual inscrição no SICON / Transparência Bahia, como medida cautelar inominada, nos termos do art. art. 183 e seguintes da 
Lei estadual nº 12.209/2011. 

↓↓↓↓ 
NOTIFICAÇÃO 

Notificação ao convenente para apresentar manifestação no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser prorrogado por igual período a 
pedido do interessado, conforme o art. 48 da Lei nº 12.209/2011, quanto à instauração da Tomada de Contas Especial, 
acompanhada do relatório de prestação de contas aprovado pela autoridade máxima do órgão/entidade ou por comissão 
responsável, nos termos do modelo anexo (Anexo VI), da qual conste: 
a) informação quanto à eventual inscrição no SICON/Transparência Bahia, realizada na forma do item 4.3; 
b)  advertência quanto à possibilidade de responsabilização civil pelos danos porventura causados ao erário; 
c)  comunicação quanto ao encaminhamento do processo da Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas do Estado após a 
conclusão da sua fase interna. 

↓↓↓↓ 
PRÁTICA DE ATOS PELO SERVIDOR RESPONSÁVEL (OU COMIS SÃO) 

Prática de atos pelo servidor responsável pela condução do feito, com o seu adequado registro nos autos do processo, necessários a 
apuração do dano e a identificação do(s) responsável(is), dentre os quais aqueles descritos no item 4.5. 

↓↓↓↓ 
RELATÓRIO 

Elaboração de relatório final pelo servidor responsável pela condução do feito (ou Comissão), que deverá ser remetido à autoridade 
competente no prazo de 10 (dez) dias (art. 44 da Lei estadual n° 12.209/11), com o conteúdo previsto no art. 8º da Resolução TCE 
nº 144/2013. 

↓↓↓↓ 
DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

Decisão da autoridade competente, a ser proferida no prazo de 10 (dez) dias (art. 45 da Lei estadual nº 12.209/2011), a qual, na 
hipótese de concluir em sentido contrário ao relatório do servidor responsável pela condução do feito (ou Comissão), deverá 
indicar as razões para fazê-lo. 

↓↓↓↓ 
PUBLICAÇÃO 

Publicação no DOE de extrato da decisão da autoridade competente, referida no item 4.7, nos termos do art. 35 da Lei estadual nº 
12.209/2011. 

↓↓↓↓ 
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS (PRD) 

Expedição de portaria  da autoridade administrativa competente, a ser publicada no D.O.E (modelo Anexo VII), indicando: 
a) os fatos que fundamentaram a instauração do processo de reparação de danos ao erário; 
b) o servidor, efetivo estável, responsável pela condução do processo.  

↓↓↓↓                                                   e                                                     ↓↓↓↓ 
ENVIO DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO para processamento da sua fase externa, 
mediante expedição de ofício pela Autoridade competente, 
informando a conclusão da fase interna da Tomada de 
Contas Especial e a instauração do Processo de Reparação 
de Danos (PRD) ao erário, instruído com cópia da portaria 
instauradora do PRD ao erário. 

Processamento do PRD, na forma do Anexo VII 
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ANEXO IV  
LISTA DE VERIFICAÇÃO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM 
VERIFICADOS  SIM NÃO FOLHAS 

Portaria de instauração do processo de Tomada de Contas Especial, 
expedida pela autoridade administrativa competente, conforme 
modelo (Anexo V), que deverá indicar: 

a) a descrição dos fatos a serem apurados; 
b) a designação de um servidor efetivo e estável para condução 
do feito ou, diante da complexidade dos fatos a serem apurados, 
uma comissão responsável pela condução do processo, que deverá 
ser composta por, no mínimo, 03(três) servidores efetivos e 
estáveis, que será designado presidente;  
c) prazo razoável para sua conclusão, considerando,  à vista do 
objeto do convênio ou outro instrumento congênere, as atividades 
a serem desempenhadas, admitida prorrogação, uma única vez, por 
igual período.  

   

Extrato da publicação da portaria de instauração do processo de 
Tomada de Contas Especial no D.O.E.    

Comunicação Interna expedida pele servidor ou comissão 
responsável pela condução do processo de Tomada de Contas 
Especial e dirigida à unidade responsável pela fiscalização e 
acompanhamento do convênio ou instrumento congênere, noticiando 
a instauração do processo. 

   

Manifestação, em caso de risco iminente da ocorrência de fatos que 
possam comprometer o resultado final do processo administrativo, 
trazer prejuízo ao erário ou lesão ao interesse público de difícil ou 
impossível reparação, contendo a motivação para inscrição do 
convenente no SICON / Transparência Bahia, como medida cautelar 
inominada, nos termos do art. art. 183 e seguintes da Lei estadual nº 
12.209/2011,. 

   

Certificação quanto à inscrição do convenente no SICON / 
Transparência Bahia, no caso de sua efetivação, como medida 
cautelar inominada, nos termos do art. art. 183 e seguintes da Lei 
estadual nº 12.209/2011. 

   

Notificação ao convenente para apresentar manifestação no prazo de 
10 (dez) dias quanto à instauração da Tomada de Contas Especial, 
acompanhada do relatório de prestação de contas aprovado pela 
autoridade máxima do órgão/entidade), nos termos do modelo anexo 
(Anexo XI), da qual conste:  

a) informação quanto à eventual inscrição no 
SICON/Transparência Bahia, realizada na forma do item 4.3; 
b) advertência quanto à possibilidade de responsabilização civil 
pelos danos porventura causados ao erário;  
c)  comunicação quanto ao encaminhamento do processo da 
Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas do Estado e 
instauração de Processo de Reparação de Danos ao Erário após a 
conclusão da sua fase interna. 
O prazo de 10 (dez) dias para apresentar manifestação poderá ser 
prorrogado por igual período a pedido do interessado, conforme o 
art. 48 da Lei nº 12.209/2011. 

   

Certificação nos autos quanto à notificação do convenente, 
observadas às prescrições dos arts. 49 a 53 da Lei nº 12.209/2011, no 
que couber. 
É possível a verificação do recebimento da notificação pelo 
interessado no sítio eletrônico dos Correios (www.correios.gov.br), 
certificando-se o ocorrido nos autos do processo, independentemente 
de devolução do Aviso de Recebimento (AR). 

   

Atos instrutórios necessários a apuração do dano e a identificação 
do(s) responsável(is), com o adequado registro nos autos do 
processo, dentre os quais: 

a) realização de diligências necessárias, com vistas à obtenção 
de documentos e depoimentos, estes últimos devidamente 
reduzidos a termo, expedindo-se, para tanto, os atos de 
comunicação necessários, observando-se os art. 49 e seguintes da 
Lei estadual nº 12.209/2011;  
b) realização de visitas in locu, se for o caso, para aferição do 
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percentual de execução do objeto do ajuste, verificando, inclusive, 
quando houver, o estado de instalação e funcionamento de 
maquinários, equipamentos ou obras; 
c) quantificação dos prejuízos causados ao erário, solicitando, se 
for o caso, a supervisão da Auditoria Geral do Estado – AGE, por 
meio da Coordenação de Auditoria Governamental, no termos do 
art. 9º, inc. I, alínea f, do Regimento da Secretaria da Fazenda – 
SEFAZ, aprovado pelo  Decreto nº 16.406, de 13 de novembro de 
20154. 

Relatório final  elaborado por servidor ou comissão pela condução 
do processo de Tomada de Contas Especial com o seguinte conteúdo 
previsto no art. 8º da Resolução TCE nº 144/20135: 

a) resultados obtidos com a expedição de eventuais intimações 
e/ou comunicações; 
b) resultado da visita in locu para a obtenção de documentação 
faltante e de provas da instalação e funcionamento de 
maquinários, equipamentos ou obras, quando necessário;  
c) percentual de execução do objeto e, em sendo o caso, 
informações quanto à instalação e funcionamento de maquinários, 
equipamentos e obras; 
d) compatibilidade das fases executadas com o montante 
financeiro dos recursos recebidos pelo convenente; 
e) informações sobre o atendimento ou não aos fins propostos 
no instrumento e plano de trabalho com a execução do execução 
do convênio ou instrumento congênere respectivo; 
f) relato das situações e dos fatos, com indicação dos atos 
ilegais, ilegítimos ou antieconômicos de cada um dos responsáveis 
que deram origem às irregularidades apuradas, quando for o caso; 
g) quantificação do débito ou dano atribuído ao convenente, 
decorrente de valores recebidos e não aplicados ou utilizados de 
forma irregular. 

   

Certificação quanto ao envio do relatório final à autoridade 
competente no prazo de 10 (dez) dias (art. 44 da Lei estadual n° 
12.209/11). 

   

Decisão da autoridade competente, a ser proferida no prazo de 10 
(dez) dias (art. 45 da Lei estadual nº 12.209/2011), a qual, na 
hipótese de concluir em sentido contrário ao relatório do servidor ou 
comissão responsável pela condução do processo, deverá indicar as 
razões para fazê-lo. 

   

Extrato da publicação da decisão da autoridade competente no 
DOE, nos termos do art. 35 da Lei estadual nº 12.209/2011. 

   

Certificação quanto à instauração do Processo de Reparação de 
Dano ao Erário, mediante a expedição de portaria. 

   

Ofício a ser expedido ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia pela 
autoridade competente, informando sobre a conclusão da fase interna 
da Tomada de Contas Especial e a instauração do Processo de 
Reparação de Danos, instruído com cópia da portaria instauradora do 
Processo de Reparação de Danos ao Erário. 

   

Certificação quanto ao envio, pela autoridade competente, do 
processo de Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas do 
Estado para processamento da sua fase externa, mediante expedição 
de ofício, informando a conclusão da fase interna da Tomada de 
Contas Especial e a instauração do Processo de Reparação de Danos, 
instruído com cópia da portaria instauradora do Processo de 
Reparação de Danos ao Erário. 

   

________________________, __ de ___________ de 20__. 
________________________________________________ 
Assinatura, nome, matrícula, cargo e função6. 

                                                           
4 Art. 9º - À Auditoria Geral do Estado - AGE, órgão do controle interno do Poder Executivo Estadual, que tem por finalidade 
proceder à análise dos atos e fatos administrativos e financeiros dos órgãos e entidades, compete: 
I - por meio da Coordenação de Auditoria Governamental: 
(...) 
f) realizar, nos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Estadual, de ofício ou mediante solicitação de autoridade 
competente, auditoria especial ou supervisão de tomada de contas; 
5 O parágrafo único do art. 8º da Resolução TCE nº 144/2013 estabelece que ao relatório da Tomada de Contas Especial deverão ser 
juntados, além de outros considerados necessários, os elementos e informações previstos nos §§ 5° e 6° do art. 6°. 
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ANEXO V 
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO SERVIDOR (OU COMISSÃO) RE SPONSÁVEL PELA 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
 

PORTARIA [____] Nº [___], de [__] de [______] de 20[__] 

 

O Secretário [____________], considerando o que dispõe o art. 182 da Lei estadual n° 9.433/2005; 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar o servidor [__________], matrícula [________], lotado na [_______________]; [__________], 

matrícula [________], lotado na [_______________]; [__________], matrícula [________], lotado na [_______________], para, 

sob a presidência do primeiro, realizar a Tomada de Contas Especial em face de [descrição sucinta dos fatos que fundamentaram a 

Tomada de Contas Especial].  

Art. 2º Os servidores designados no art. 1º ficam desde logo autorizados a praticar todos os atos necessários ao 

bom desempenho de suas funções, devendo os órgãos vinculados a esta autoridade prestar a colaboração necessária que lhes for 

requerida.  

Art. 3º Estabelecer o prazo de [_____] dias para realização dos trabalhos e emissão do respectivo Relatório, 

prorrogável por igual período. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

OU 

Art. 1º Designar o servidor [__________], matrícula [________], lotado na [_______________], para realizar a 

Tomada de Contas Especial em face de [descrição sucinta dos fatos que fundamentaram a Tomada de Contas Especial].  

Art. 2º O servidor designado no art. 1º fica desde logo autorizado a praticar todos os atos necessários ao bom 

desempenho de sua função, devendo os órgãos vinculados a esta autoridade prestar a colaboração necessária que lhes for requerida.  

Art. 3º Estabelecer o prazo de [_____] dias para realização dos trabalhos e emissão do respectivo Relatório, 

prorrogável por igual período. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
6 Identificação do servidor responsável pelo preenchimento da lista de verificação. 
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ANEXO VI 
FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO 

 
 

INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO 
Expedição de portaria  da autoridade administrativa competente, a ser publicada no D.O.E (modelo Anexo VIII), indicando: 
c) os fatos que fundamentaram a instauração do processo de reparação de danos ao erário; 
d) o servidor, efetivo e estável, responsável pela condução do processo.  

↓↓↓↓ 

DESPACHO SANEADOR 
Emissão, pelo servidor responsável pela condução do feito, de despacho saneador indicado: 
a) a instrução do processo de reparação de danos ao erário com cópia integral do processo de Tomada de Contas Especial; 
b) a realização de apuração, no processo de Tomada de Contas Especial, do dano causado ao erário pelo interessado em face dos 
fatos nele elencados, razão pela qual declara suprida a fase de apuração da ocorrência do prejuízo e o cálculo do valor devido. 

↓↓↓↓ 

INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO 
Intimação do devedor para efetuar o pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias ou de forma parcelada, dos valores apurados, nos 
termos do art. 150 da Lei estadual nº 12.209/2011, sob pena de inscrição do débito respectivo na Dívida Ativa; ou para apresentar 
impugnação, esta no prazo de 10 (dez) dias, dos referidos valores (Anexo XII). 

                     ↓↓↓↓                                                                  ↓↓↓↓                                                         ↓↓↓↓ 

Quitado o débito, arquivamento dos 
autos. 

Apresentada impugnação pelo devedor   

     ↓↓↓↓ 

Julgada improcedente 
pelo servidor 
responsável, reabertura 
do prazo para 
pagamento, mediante a 
realização de nova 
intimação do devedor.  

Julgada procedente, 
envio dos autos, pelo 
servidor responsável, à 
autoridade instauradora 
do PRD para decisão 
final sobre o efetivo 
valor a ser pago e, 
posterior, intimação do 
devedor para 
adimplemento. 

 

Quando não quitado, 
envio dos autos à 
Procuradoria Geral do 
Estado para 
INSCRIÇÃO DO 
DÉBITO EM DÍVIDA 
ATIVA , conforme o §2º 
do art. 150 da Lei 
estadual nº 12.209/2011. 

                                                                   ↓↓↓↓ 

Quitado o débito, 
arquivamento dos 
autos. 

Quando não quitado, 
envio dos autos à 
Procuradoria Geral do 
Estado para 
INSCRIÇÃO DO 
DÉBITO EM DÍVIDA 
ATIVA , conforme o §2º 
do art. 150 da Lei 
estadual nº 12.209/2011. 
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ANEXO VII  

LISTA DE VERIFICAÇÃO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS  AO ERÁRIO  

 

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM 
VERIFICADOS  

SIM NÃO FOLHAS 

1. Portaria de instauração do Processo de Preparação de Danos ao Erário, 
expedida pela autoridade administrativa competente, conforme modelo 
anexo (Anexo VIII), que deverá conter: 
a) descrição dos fatos que fundamentam a instauração do Processo de 

Preparação de Danos ao erário; 
b) designação de servidor, efetivo e estável, responsável pela condução 

do Processo de Preparação de Danos ao Erário. 

   

2. Extrato de publicação da portaria de instauração do Processo de 
Preparação de Danos ao Erário no DOE.    

3. Intimação do devedor para, no parazo de 30 (trinta) dias, efetuar o 
pagamento integral ou parcelar o débito, relativo aos valores apurados, nos 
termos do art. 150 da Lei estadual nº 12.209/2011, sob pena de inscrição do 
débito respectivo na Dívida Ativa, ou apresentar impugnação, esta no 
prazo de 10 (dez) dias, quantoa aos referidos valores. 

   

4. Certificação nos autos quanto à intimação do devedor indicada na linha 3, 
observadasr às prescrições dos arts. 49 a 53 da Lei nº 12.209/2011, no que 
couber. 
É possível a verificação do recebimento da intimação pelo interessado no 
sítio eletrônico dos Correios (www.correios.gov.br), certificando-se o 
ocorrido nos autos do processo, independentemente de devolução do Aviso 
de Recebimento (AR). 

   

5. No caso de quitação do débito, guia de recolhimento que comprove o 
pagamento do valor respectivo.    

6. No caso de quitação de débito, certificação quanto à conclusão do 
processo de Reparação de Danos.    

7. Impugnação do devedor, no caso de sua apresentação.    
8. Decisão do servidor responsável pela condução do processo quanto à 

impugnação apresentada pelo devedor, no caso de sua apresentação. 
   

9. Julgada improcedente a impugnação, intimação do devedor para, no 
parazo de 30 (trinta) dias, efetuar o pagamento integral ou parcelar o 
débito, relativo aos valores apurados, nos termos do art. 150 da Lei 
estadual nº 12.209/2011, sob pena de inscrição do débito respectivo na 
Dívida Ativa; ou para impugnação, esta no prazo de 10 (dez) dias, quanto 
aos referidos valores. 

   

10. Certificação nos autos quanto à intimação do devedor indicada na linha 9, 
observadas às prescrições dos arts. 49 a 53 da Lei nº 12.209/2011, no que 
couber. 
É possível a verificação do recebimento da intimação pelo interessado no 
sítio eletrônico dos Correios (www.correios.gov.br), certificando-se o 
ocorrido nos autos do processo, independentemente de devolução do Aviso 
de Recebimento (AR). 

   

11. Julgada procedente a impugnação, decisão final da autoridade instauradora 
do Processo de Reparação de Danos sobre o efetivo valor a ser pago. 

   

12. Intimação do devedor para, no parazo de 30 (trinta) dias, efetuar o 
pagamento integral ou parcelar o débito, relativo aos novos valores 
apurados,  conforme decisão proferida na linha 11, nos termos do art. 150 
da Lei estadual nº 12.209/2011, sob pena de inscrição do débito respectivo 
na Dívida Ativa. 

   

13. Certificação nos autos quanto à intimação do devedor indicada na linha 
12, observadas às prescrições dos arts. 49 a 53 da Lei nº 12.209/2011, no 
que couber. 
É possível a verificação do recebimento da intimação pelo interessado no 
sítio eletrônico dos Correios (www.correios.gov.br), certificando-se o 
ocorrido nos autos do processo, independentemente de devolução do Aviso 
de Recebimento (AR). 

   

14. No caso de quitação do débito, após a intimação referida na linha 12, guia 
de recolhimento que comprove o pagamento do valor respectivo. 

   

15. No caso de quitação de débito, após a intimação referida na linha 12,    
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certificação quanto à conclusão do processo de Reparação de Danos. 
16. Quando não quitado o débito, após a intimação referida na linha 12, envio 

dos autos do Processo de Reparação de Danos à Procuradoria Geral do 
Estado para INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA , conforme 
o §2º do art. 150 da Lei estadual nº 12.209/2011. 

   

 

________________________, __ de ___________ de 20__. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura, nome, matrícula, cargo e função7. 

 

                                                           
7 Identificação do servidor responsável pelo preenchimento da lista de verificação. 
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ANEXO VIII  
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO 

 
 

PORTARIA [____] Nº [___], de [__] de [______] de 20[__] 

 

O Secretário [____________], considerando o que dispõe o art. 182 da Lei estadual n° 9.433/2005; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar o servidor [__________], matrícula [________], lotado na [_______________]; [__________], 

matrícula [________], lotado na [_______________]; [__________], matrícula [________], lotado na [_______________], para 

condução do Processo de Reparação de Danos ao Erário, em razão de prejuízo causado por [_________], apurado no Processo de 

Tomada de Contas Especial nº [__________].  

Art. 2º O servidor fica, desde logo, autorizado a praticar todos os atos necessários ao bom desempenho de suas 

funções, devendo os órgãos vinculados a esta autoridade prestar a colaboração necessária que lhes for requerida.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO IX 
MODELO DE INTIMAÇÃO VIA POSTAL PARA REGULARIZAÇÃO D OCUMENTAL NO 

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

SECRETARIA [______________] 

SETOR/DEPATAMENTO [_____________] 

 Salvador, [__] de [_______] de 20[__]. 

 

Intimação nº [____]/20[__] 

Processo administrativo nº [________] 

 

À 

[nome da entidade ou município]  

 

Intimo esta entidade/município, com fundamento no art. 21 do regulamento aprovado pelo Decreto estadual nº 

9.266/2004, para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos indicados na lista em anexo,  necessários à análise da 

prestação de contas dos recursos recebidos por meio do [indicar o instrumento que repassou os recursos], conforme registrado no 

processo de prestação de contas de número em epígrafe.  

Os documentos poderão ser apresentados pelo representante legal da entidade/município ou por procurador 

legalmente constituído, munido dos documentos comprobatórios da representação respectivos, na Secretaria [________________], 

localizada na  Rua/Av. [_____________], nº [___], em [_________] (BA). 

Informo, ainda, que a entidade/município poderá ter vista do processo de número em epígrafe no endereço acima 

indicado, nos horários de [____] às [____].  

 Atenciosamente, 

 

____________________________ 

Secretário [___________] 
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ANEXO X 

MODELO DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

SECRETARIA [______________] 

SETOR/DEPATAMENTO [_____________] 

  

Salvador, [__] de [_______] de 20[__]. 

 

Notificação nº [____]/20[__] 

Processo administrativo nº [________] 

 

À 

[nome da entidade ou município] 

 

Notifico esta entidade/município, com fundamento no art. 20, inciso II, do regulamento aprovado pelo Decreto 

estadual nº 9.266/2004,  para, no prazo de 30(trinta) dias, apresentar MANIFESTAÇÃO sobre [indicar as irregularidades], 

verificadas no processo de prestação de contas de número em epígrafe, sob pena de resolução/rescisão do [indicar o instrumento], 

instauração de processo de Tomada de Contas Especial, inscrição no SICON/Transparência Bahia. 

Fica esta entidade/município advertido que, verificada a existência de danos patrimoniais ao erário, o processo de 

Tomada de Contas Especial resultará na deflagração de processo de reparação de danos ao erário, com observâncias das regras 

previstas nos arts. 136 a 139 da Lei estadual nº 12.209/2011. 

Informo, ainda, que a entidade/município poderá ter vista ou obter cópia do processo de número em epígrafe no na 

Secretaria [________________], localizada na  Rua/Av. [_____________], nº [___], em [_________] (BA), nos horários de [____] 

às [____].  

 

Atenciosamente, 

 

____________________________ 

Secretário [___________] 
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ANEXO XI 
MODELO DE NOTIFICAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PRO CESSO DE TOMADA 

DE CONTAS ESPECIAL 
 

SECRETARIA [______________] 

SETOR/DEPATAMENTO [_____________] 

 Salvador, [__] de [_______] de 20[__]. 

 

Notificação nº [____]/20[__] 

Processo administrativo nº [________] 

 

À 

[nome da entidade ou município] 

 

Notifico esta entidade/município, com fundamento no art. 182 da Lei estadual n° 9.433/2005, sobre a instauração 

da Tomada de Contas Especial, relativa ao [indicar o instrumento], para, querendo, apresentar MANIFESTAÇÃO, no prazo de 10 

(dez) dias, sobre as irregularidades apuradas no relatório de prestação de contas anexo, podendo, produzir as provas que entender 

necessárias. 

Fica a entidade/município advertido(a) quanto à possibilidade de responsabilização civil por danos ao erário, nos 

termos do art. 137 e seguintes, da Lei nº 12.209/2011, e encaminhamento do presente processo de Tomada de Contas Especial ao 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

NO CASO DE INSCRIÇÃO NO SICOM COMO MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, INCLUIR: 

Nesta oportunidade, nos termos do art. 50 da Lei nº 12.209/2011, fica a entidade/município ciente da sua inscrição 

no SICON/Transparência Bahia [quando houver a imposição desta medida cautelar]. 

Informo, ainda, que a entidade/município poderá ter vista ou obter cópia do processo de número em epígrafe no na 

Secretaria [________________], localizada na  Rua/Av. [_____________], nº [___], em [_________] (BA), nos horários de [____] 

às [____].  

Salvador, [__], de [________] de [___] 

Atenciosamente, 

____________________________ 

Secretário [___________] 
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ANEXO XII 
MODELO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO NO ÂMBITO DO PRO CESSO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO  

 

SECRETARIA [______________] 

SETOR/DEPATAMENTO [_____________] 

  

Salvador, [__] de [_______] de 20[__]. 

 

Intimação nº [____]/20[__] 

Processo administrativo nº [________] 

 

À 

[nome da entidade ou município] 

  

Intimo esta entidade/município, com fundamento no art. 150 da Lei estadual n° 12.209/2011, para, no prazo de 30 

(trinta) dias efetuar o pagamento, integral ou parcelado, do valor de [________], apurado no processo de Tomada de Contas 

Especial nº [_____________], que instrui o feito em epígrafe. 

Fica a entidade/município ciente quanto à possibilidade de, no prazo de 10 (dez) dias, impugnar o valor apurado.   

Fica a entidade/município advertido(a) de que o não pagamento no prazo acima fixado implicará a inscrição do 

débito em Dívida Ativa não Tributária.  

Informo, ainda, que a entidade/município poderá ter vista ou obter cópia do processo de número em epígrafe no na 

Secretaria [________________], localizada na  Rua/Av. [_____________], nº [___], em [_________] (BA), nos horários de [____] 

às [____].  

Salvador, [__], de [________] de [___] 

 

 

____________________________ 

Secretário [___________] 

 


