GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO
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GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR N°. 51/2021, DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
DISPOE
SOB RE
CRIA<;AO
E
O
PROCEDIMENTO A SER ADOTADO NA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TCE, NO
.AMBITO DO MUNICiPIO DE FARIAS BRITO,
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO DO MUNICiPIO DE FARIAS BRITO, FA«;O SABER
QUE A C.AMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARA,
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1 °. A instauracao, a organizacao e o encaminhamento dos processos de
tomada de contas especial no Municipio de Farias Brito obedecerao ao
disposto neste Lei Complementar.
Art. 2°.Tomada de contas especial e o procedimento instaurado pela
autoridade administrativa gestora dos recursos em analise, depois de
esgotadas as medidas administrativas internas, nos casos especificados em
lei, com o objetivo de promover a apuracao de fatos, a identificacao dos
responsaveis e a quantificacao do dano, quando caracterizado pelo menos um
dos seguintes fatos:
I -Omissao no dever de prestar contas;
II -Falta de comprovacao da aplicacao de recursos repassados pelo
Municipio, mediante convenio, acordo, ajuste ou instrumento congenere
regulado pela Lei Federal n° 13.019/14;
III -Ocorrencia de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores publicos;
OU

.

IV -Pratica de qualquer ato ilegal, ilegitimo ou antiecon6mico, de que resulte
dano ao erario.

Art. 3°. As medidas administrativas internas que precedem a instauracao da
tomada de contas especial podem constituir-se em diligencias, notificacoes,
comunicacoes ou outros procedimentos devidamente formalizados,
destin dos a promover a prestacao de contas ou o ressarcimento ao erario
mun· ipal.
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Art. 4°.A instauracao da tomada de contas especial compete ao Chefe do
Poder Executivo do Municipio de Farias Brito ou pelo Procurador Geral do
Municipio, podendo essa competencia ser delegada mediante ato formal
devidamente publicado.
Art. 5°. Esgotadas as medidas administrativas internas quando outras
medidas administrativas nao tiverem sido suficientes para a adequacao
prestacao de contas, a autoridade administrativa competente adotara
providencias com vistas a instauracao da tomada de contas especial, sob
pena de responsabilidade solidaria.
Art. 6°.0 Prefeito Municipal ou o Procurador Geral do Municipio poderao, a
qualquer tempo, determinar a instauracao da tomada de contas especial,
acaso presentes os pressupostos para a adocao da medida.
Art. 7°. A tomada de contas especial sera conduzida por servidores publicos,
efetivos ou comissionados, organizados sob a forma de comissao ou mesmo
individualmente, competindo-lhes a formalizacao e a instrucao do
procedimento.

Paragrafo unico. Os membros da comissao a que se refere o caput serao
designados mediante expedicao de ato formal da autoridade competente,
devidamente publicado, e nao poderao estar envolvidos com os fatos a serem
apurados, possuir qualquer interesse no resultado da tomada de contas
especial e nem integrar o controle interno, devendo firmar declaracao de que
nao se encontram impedidos de atuar no procedimento.
Art. 8°.A tomada de contas especial sera realizada com independencia e
imparcialidade, cabendo a autoridade administrativa competente' assegurar
os meios necessaries ao desenvolvimento dos trabalhos.
Art. 9. 0 procedimento de tomada de contas especial sera autuado e
numerado, contendo o ato de instauracao e os documentos exigidos na
presente lei complementar.
Art. 10. Concluida a instrucao, a comissao ou o servidor emitira relatorio
conclusivo, contendo as informacoes a que se refere a regulamentacao desta
Lei Complementar.

Art. 11. Ap6s a emissao do relat6rio de que trata o artigo anterior, os autos
da to

ada de contas especial serao encaminhados para manifestacao do
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Prefeito Municipal, que emitira certificado de auditoria sobre a regularidade
das contas e relat6rio conclusivo quanto a:
I -Apuracao dos fatos, com indicacao das normas ou dos regulamentos
infringidos por cada um dos responsaveis:
II -Identificacao dos responsaveis, indicando nome, CPF, endereco e, se
servidor publico, cargo e matricula;
III -Quantificacao do dano;
IV - Parcelas eventualmente recolhidas aos cofres publicos;
V -Inscricao, na conta contabil "Diversos Responsaveis'l ou correspondente,
das responsabilidades em apuracao; e
VI -Providencias adotadas para se preverur a ocorrencia de situacoes
semelhantes.
Art.

12.0 Tomador de Contas ou Comissao encarriinhara os autos ao

Tribunal de Contas do Estado do Ceara ou da Uniao, conforme o caso, por
meio de oficio dirigido ao Conselheiro-Presidente; bem como ao Ministerio
Publico.
Art. 13.A cornissao ou o servidor designado para conduzir. o procedimento

da tomada de contas especial, os responsaveis pelo controle interno do orgao
ou da entidade jurisdicionada e a autoridade administrativa competente sao
responsaveis pela autenticidade das informacoes encaminhadas ao Tribunal,
e por elas responderao, pessoalmente, caso venham a ser apuradas
divergencias ou ornissoes em que haja comprovada ma-fe,
Art. 14. Os autos da tomada de contas especial serao encaminhados ao

Tribunal com os documentos que a guarnecem, devidamente preenchida e
assinada, e com a documentacao nela prevista.
§1 °. Os reiat6rios integrantes dos autos contera:o .as assirfaturas dos
responsaveis pela sua elaboracao e serao acompanhados da documentacao
instrut6ria, que, se constituida por c6pia, devera ser autenticada e canter a
identificacao do responsavel pela autenticacao,
§2°. Constatada a ausencia de qualquer documento ou de informacao
ial para o exame da tomada de contas especial, devera ser a mesma
,...,,.�izada, podendo o Tribunal de Contas assim tambem o solicitar.
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Art. 15. Os autos da tomada de contas especial serao encaminhados ao
Tribunal de Contas do Estado do Ceara ou da Uniao, conforme o caso, para
julgamento, em ate 120 (cento e vinte) dias, contados da data da instauracao
do procedimento.
Paragrafo unico. Os autos nao serao encaminhados, salvo por determinacao
em contrario do Tribunal, quando o valor atualizado do dano for inferior ao
valor estabelecido pelo Tribunal mediante decisao normativa.
Art. 16. As inforrnacoes pertinentes ao procedimento de tomada de contas
especial ou as outras medidas adotadas para o devido ressarcimento ao
erario serao encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado ou da Uniao,
conforme o caso, por meio de demonstrativo, na hip6tese prevista nesta Lei
Complementar, ou se depois de instaurado o procedimento de tomada de
contas especial e antes do seu encaminhamento ao Tribunal ocorrer:
I -Mesmo que extemporaneamente, a apresentacao e a aprovacao da
prestacao de contas ou a regular comprovacao da aplicacao dos recursos;
II -A devolucao do dinheiro, dos hens ou dos valores ou o ressarcimento do
dano; ou
111-0utra situacao em que o debito for descaracterizado.
§ 1 °. 0 demonstrativo a que se refere o caput sera encaminhado ao Tribunal
ate o 5° (quinto) dia util do mes subsequente ao da instauracao do
procedimento ou da adocao das medidas para o ressarcimento do erario e
contera: ,

c

I -Os fatos ensejadores do dano;
II -As origens e as datas das ocorrencias;
Ill -As normas ou os regulamentos infringidos;
iv -Os nomes e

OS

rrumeros do CPF dos responsaveie;

1

ado

V -Os cargos, as funcoes e as matriculas dos responsaveis, se servidores

publicos;
VI - Endereco residencial e profissional dos responsaveis;
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VII -Valor original do dano e, se for o caso, indicacao das parcelas recolhidas;
e
VIII -Informacoes quanto a inclusao dos nomes dos responsaveis no cadastro
de inadimplencia da Fazenda Publica Estadual ou Municipal.

§2°. 0 encaminhamento do demonstrativo nao afasta a obrigatoriedade da
adocao das medidas necessarias ao ressarcimento do dano e apuracao das
responsabilidades, na forma definida na Iegislacao aplicavel, devendo ser
observado o direito ao contradit6rio ea ampla defesa.
Art. 17. Quando o somat6rio atualizado dos debitos de um mesmo
responsavel perante um mesmo orgao ou entidade for igual ou superior ao
valor minimo estabelecido pelo Tribunal, a autoridade administrativa
competente deve consolida-los em um unico processo de tomada de contas
especial e encaminha-lo ao respectivo Tribunal.
Art. 18. 0 descumprimento do disposto no art. 4° desta Lei Complementar
caracteriza grave infracao a norma legal, sujeitando a autoridade
administrativa competente sancao administrativa, na forma da legislacao
especifica, sem prejuizo da responsabilidade solidaria pelo dano causado ao
erario.
Art. 19. 0 nao encaminhamento dos autos da tomada de contas especial no
prazo estabelecido nesta Lei podera ensejar a aplicacao a responsabilizacao
administrativa do responsavel pela Tomada de Contas.
Art. 20. 0 descumprimento as determinacoes do Tribunal de Contas do
Estado ou da Uniao, conforme o caso, para que promova a complementacao
dos autos da tomada de contas especial, nos termos do§ 2°, do art. 16, deste
Decreto, sujeitara a autoridade administrativa as san96es previstas na
Iegislacao aplicavel.
Art. 21. 0 responsavel pelo controle interno dos orgaos e entidades
jurisdicionados, ao tomar conhecimento das ocorrencias referidas nesta Lei
Complementar, alertara formalmente a autoridade administrativa competente
para a adocao das medidas necessarias a promocao do integral ressarcimento
ao erario.

Paragrafo

umco.

fiscalizacao,
de
nos
Verificada,
procedimentos
irregulari ade ou ilegalidade que nao tenham sido comunicadas de forma
tempe va ao respectivo Tribunal e caracterizada a omissao, os ordenadores
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de despesa, na qualidade de responsaveis solidarios, ficarao sujeitos as
sancoes previstas em lei especifica, sem prejuizo da o brigacao de reparar o
dano ao erario,
Art. 22. Os autos da tomada de contas especial de que trata esta Lei

Complementar podem, a criteria do Tribunal, ser remetidos por meio de
sistema informatizado.

Art. 23. Os debitos apurados serao atualizados e acrescidos de encargos
legais com base nos indices convencionados ou adotados pela legislacao
especifica, observado o que se segue:
I -Quando se tratar de ressarcimento do valor do dano, os juros de mora e a
atualizacao monetaria incidirao a partir da data do evento ou, se essa for
desconhecida, a partir da ciencia do fato pela autoridade administrativa
competente;
II -Quando se tratar de desfalque ou desvio de bens, os juros de mora e a
atualizacao monetaria incidirao a partir da data do evento ou, se essa for
desconhecida, a partir da ciencia do fato pela autoridade administrativa
competente, adotando-se como base de calculo, no caso de desfalque, o valor
da recomposicao do bem e, no caso de desvio, o seu valor de mercado ou ode
sua aquisicao devidamente atualizado; e
III - quando tratar-se de omissao no dever de prestar contas, glosa,
impugnacao de despesa, desvio ou ausencia de comprovacao da aplicacao de
recursos repassados mediante convenio, acordo, ajuste ou outro instrumento
congenere=os juros de mora e a atualizacao monetaria incidirao a partir da
data do Credito na respectiva conta Corrente bancaria OU a: partir do
recebimento do recurso.

Art. 24. Os documentos que instruem os procedimentos de tomadas de
contas especiais ou outras medidas adotadas para o devido ressarcimento ao
erario deverao estar disponiveis, ordenados e atualizados, nos orgaos e
entidades jurisdicionados, a disposicao do Tribunal de .Contas do Estado ou
da Uriiao, conforme o caso, para exame in loco ou para remessaYquando
requisitados.
Paragrafo unico. Os documentos a que se refere o caput, produzidos
originalmente em formato digital, serao disponibilizados para acesso do
respect" o Tribunal em sistema informatizado e mantidos em base de dados
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que preserve a seguranca,
integridade da informacao.

o compartilhamento,

a confiabilidade e a

Art. 25.A presente Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicacao, revogando as disposicoes em contrario.

PA<;O OLEGARIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO,
EM 11 DE AGOSTO DE 2021.
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