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Decreto nº 010/2018 

 

Instaura Tomada de Contas 

Especial e dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré no uso de suas competências 

atribuídas pelo art. 35 da Lei Orgânica do Município Resolução e suas 

alterações, atendendo ao disposto no inciso IV, do artigo 1º, da Instrução 

Normativa nº 032/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo; e 

considerando os apontamentos do Relatório da Contabilidade de 09/03/ 2017 e 

Relatório de Auditoria de 15/05/2017, RESOLVE: 

 

Art. 1º Instaurar a tomada de contas especial para apurar os fatos, identificar os 

responsáveis e quantificar o dano ao erário, em face da prática de ato ilegal, 

ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário do artigo 1º da Instrução 

Normativa nº 032/2014 no qual se enquadra o fato ensejador desta Tomada de 

Contas Especial por meio do relatório emitido pelo setor de Contabilidade e da 

Controladoria Geral mediante relatório de Auditoria realizado na Folha de 

Pagamento dos servidores no período de abril/2012 a abril/2017 mediante 

processo nº 0048/2016. 

 

Art. 2º A execução dos trabalhos de apuração dos fatos, identificação dos 

responsáveis e quantificação do dano ao erário será realizada pela Comissão 

Permanente de Tomada de Contas Especial designada por meio da Portaria nº 

20/2018, publicada em 12/03/2018. 

 

Art. 3º Fica determinado o prazo de 60 (sessenta) dias para o início, andamento 

e conclusão do Procedimento de Tomada de Contas Especial ora instaurado, 

contado a partir do primeiro dia útil seguinte a entrada em vigor deste decreto. 
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Art. 4º O prazo ora estipulado poderá ser prorrogado, desde 

que solicitado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias previstos para o 

término da conclusão do procedimento, e após anuência do Tribunal de Contas 

do Estado do Espirito Santo, na forma do Parágrafo Único do artigo 14, da IN TC 

32/2014. 

 

Art. 5º Compete a Comissão a ser designada para conduzir a Tomada de Contas 

Especial observar o estrito cumprimento da IN TC nº 32/2014 e demais 

legislações pertinentes. 

 

Art. 6º Fica determinado a todos os setores da Estrutura Administrativa da 

Câmara Municipal de Jaguaré a atender de forma imediata ás possíveis 

solicitações de documentos e/ou informações realizados pela Comissão que 

será designada, em especial ao Chefe de Gabinete, bem como a Procuradoria 

Geral da Câmara Municipal no suporte Jurídico. 

 

Art. 7º Fica determinado a Controladoria que disponibilize até o primeiro útil 

seguinte ao da entrada em vigor deste decreto para a Comissão que será 

designada para o processamento da Tomada de Contas Especial, todos os 

documentos relativos ao processo administrativo do qual se originou o Relatório 

Contábil e o Relatório de Auditoria, bem como os demais procedimentos dele 

decorrente. 

 

Art. 8º Fica sob a responsabilidade do Chefe de Gabinete dá conhecimento a 

todos os setores citados neste Decreto para o fiel cumprimento do mesmo. 

 

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, Estado do Espírito 

Santo, aos 13 (treze) dias do mês de março do ano dois mil e dezoito (2018). 
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JOÃO VANES DOS SANTOS 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 
 

                                            Registrado e publicado na Secretaria Geral da 
Câmara Municipal de Jaguaré, na data supra. 
 
 
 

JOÃO DANIEL FALQUETTO 
Secretário Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 


