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GABINETE DO PREFEITO 

 

      
DECRETO Nº 1.660 DE 24 DE JULHO DE 2013. 
(PUBLICADO NO D.O.E Nº 11.098, DE 26/07/2013, PÁGs. 89/90) 

 
“Dispõe sobre a elaboração, organização e 
apresentação dos relatórios de gestão e das 
peças complementares que constituirão o 
processo de contas anuais dos 
responsáveis pelos órgãos integrantes da 
Administração Pública Municipal Direta.” 

 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do 

Acre, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 58, incisos V e 

VII, da Lei Orgânica do Município, e 

 

Considerando que a Lei Complementar Estadual nº 259 de 29 de 

janeiro de 2013 estabelece em seu art. 71-A, sobre o julgamento das contas de 

gestão dos Prefeitos, pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre; 

 

Considerando que o modelo de gestão nesta Administração utiliza a 

delegação de competência como instrumento de descentralização administrativa, 

nos termos estabelecidos no art. 22 da Lei nº 1.959/2013;  

 

Considerando que, na qualidade de autoridade delegada, os 

Secretários Municipais podem ser abrangidos pelo art. 41 da Lei Complementar 

Estadual nº 38/93 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Acre;  

 

Considerando que a Lei Orgânica do Município de Rio Branco prevê 

no inciso III do art. 62, a obrigatoriedade da apresentação ao Prefeito, pelos 

Secretários Municipais, de relatórios anuais de gestão; 

 

Considerando o disposto no art. 63 da Lei nº 1.959/2013, que atribui 

ao Procurador Geral do Município, ao Auditor Chefe, ao Chefe do Gabinete Militar, 

ao Coordenador da Defesa Civil e ao Chefe de Gabinete do Prefeito, as mesmas 

prerrogativas, garantias, direitos, deveres e obrigações de Secretário do Município; 

 

Considerando os atos normativos expedidos pelo Tribunal de Contas 

do Estado do Acre, dispondo sobre a organização dos processos de contas que lhe 
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devam ser submetidos pelos gestores públicos, obrigando ao seu cumprimento, sob 

pena de responsabilidade; 

 

Considerando a necessidade de integrar, no exame e julgamento das 

contas do Prefeito, o controle da conformidade e do desempenho da gestão dos 

responsáveis por todos os órgãos municipais, a fim de contribuir para o 

aperfeiçoamento da administração pública; e 

 

Objetivando a atuação harmônica, planejada e transparente; a 

prevenção de riscos e correção de desvios que possam afetar o equilíbrio das 

contas públicas; e o cumprimento de metas de resultados da receita e despesa, dos 

limites e condições de renúncia de receita, das despesas de pessoal, da previdência 

social, da dívida pública, das operações de crédito, da concessão de garantia, da 

inscrição de restos a pagar, dos objetivos e metas estabelecidos para as áreas de 

resultados dos programas do governo municipal, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Os responsáveis pelos órgãos da Administração Pública 

Municipal Direta elaborarão e apresentarão relatório de gestão e peças 

complementares, que constituirão prestação de contas de gestão, de acordo com as 

disposições deste Decreto. 

 

Parágrafo único. Para o disposto neste Decreto, considera-se: 

 

I - relatório de gestão: conjunto de documentos, informações e 

demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e 

operacional, organizado para permitir a visão sistêmica do desempenho e da 

conformidade da gestão dos responsáveis por órgão municipal, durante o exercício 

financeiro. 

II - prestação de contas de gestão: obrigação legal da autoridade que 

recebeu delegação de competência do Prefeito, em comprovar a legalidade e 

legitimidade dos atos e os resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia, 

na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional no órgão.  
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Art. 2° Para os fins deste Decreto estão sujeitos à apresentação de 

relatório de gestão e peças complementares, os responsáveis pelos seguintes 

órgãos: 

I – Gabinete do Prefeito; 

II – Gabinete do Vice-Prefeito; 

III – Gabinete Militar; 

IV – Controladoria-Geral do Município; 

V – Procuradoria-Geral do Município; 

VI – Secretarias Municipais; 

VII – Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. 

Art. 3º As pessoas físicas ou entidades privadas, quando beneficiárias 

de transferência de recursos municipais, sob qualquer forma, responderão perante o 

órgão municipal repassador, pela boa e regular aplicação desses recursos e 

apresentarão todos os documentos, informações e demonstrativos necessários à 

composição do relatório de gestão do responsável pelo órgão transferidor dos 

recursos. 

Art. 4° O relatório de gestão e peças complementares serão 

encaminhados à Controladoria-Geral do Município, para fins de verificação da 

compatibilidade da forma, do conteúdo e dos prazos, com aqueles estabelecidos em 

normativos específicos. 

Art. 5º O relatório de gestão e peças complementares dos órgãos 

relacionados no art. 2º deste Decreto, constituirão a prestação de contas de gestão 

do Prefeito, a ser apresentada anualmente ao Tribunal de Contas do Estado do 

Acre. 

Art. 6º O relatório de gestão deverá contemplar todos os recursos 

orçamentários e extra-orçamentários utilizados, arrecadados, guardados ou geridos 

pelos órgãos de que trata o art. 2º deste Decreto, ou pelos quais eles respondam 

incluídos os oriundos de entes da administração pública estadual ou federal. 

§ 1º O relatório de gestão e peças complementares deverão abranger a 

totalidade da gestão do órgão. 
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§ 2º As informações sobre as ações executadas com recursos oriundos 

de transferências de outros entes públicos e de operações de crédito, deverão ser 

incluídas no relatório de gestão em tópicos específicos referentes a cada 

programa/ação governamental executada no exercício com o suporte destes 

recursos e observarão, ainda, as normas expedidas pelo órgão transferidor dos 

recursos. 

Art. 7º O prazo para apresentação do relatório de gestão e peças 

complementares, será estabelecido no decreto de procedimentos para o 

encerramento das atividades do exercício. 

§ 1º A apresentação tempestiva do relatório de gestão, com o conteúdo 

e forma fixados em ato normativo, configurará o cumprimento da obrigação de 

prestar contas nos termos do art. 45 da Lei Orgânica do Município. 

§ 2º O descumprimento do prazo para apresentação do relatório de 

gestão e peças complementares, poderá configurar omissão no dever de prestar 

contas e poderá acarretar a instauração de tomada de contas especial, exceto nos 

casos em que tenha havido a concessão de prorrogação, pelo Prefeito, do prazo de 

entrega final. 

Art. 8º Caberá à Controladoria-Geral do Município a manutenção 

atualizada do Rol de Responsáveis da Administração Pública Municipal Direta e 

Indireta e a expedição de instrução normativa estabelecendo a forma e o conteúdo 

dos documentos de que trata este Decreto. 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e aplica-

se à prestação de contas do exercício de 2013 e seguintes.  

 
Rio Branco-Acre, 24 de julho de 2013, 125º da República, 111º do 

Tratado de Petrópolis, 52º do Estado do Acre e 130º do Município de Rio Branco. 

 
 

Marcus Alexandre 
Prefeito de Rio Branco  


