
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 001, DE 21 DE JANEIRO DE 2013. 
 
Estabelece prazos e condições para a elaboração e apresentação das peças que constituirão os processos de prestações 
de contas do exercício orçamentário e financeiro de 2012, pelos Órgãos, Entidades e Fundos Municipais. 
 
A AUDITORA-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-AC, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 9º, da Lei Municipal nº 1.785, de 21 de dezembro de 2009, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Estadual nº 38, de 27 de dezembro de 1993 que estabelece, de acordo 
com o art. 43, que as contas dos administradores públicos serão anualmente submetidas ao julgamento do Tribunal de 
Contas do Estado do Acre;  
CONSIDERANDO que a Resolução nº 062, de 18 de julho de 2008, estabelece a forma de entrega, envio, disponibilização 
e guarda de dados e informações pelos administradores e demais responsáveis, ao Tribunal de Contas do Estado do Acre; 
CONSIDERANDO que compete à Controladoria-Geral do Município, Órgão gestor do Sistema de Controle Interno, a 
elaboração do relatório da análise da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, a ser apresentado 
anualmente ao Tribunal de Contas do Estado do Acre; 
CONSIDERANDO a necessidade de orientar e uniformizar os procedimentos sobre a organização, conteúdo e 
encaminhamento das peças que comporão as prestações de contas do exercício orçamentário e financeiro de 2012, 
resolve: 
Art. 1º Os titulares do SAERB, RBTRANS, FMCGB e Fundos Municipais, encaminharão à Controladoria-Geral do Município 
até o dia 20 de fevereiro de 2013, os seguintes documentos: 
a) Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco - SAERB, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS e 
Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil – FMCGB (ANEXO VI, Resolução TCE/AC nº 062/2008): 
I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas, endereçado ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, firmado pelo 
titular da entidade; 
II - Rol de responsáveis elaborado pela Controladoria-Geral do Município;  
III - Cópias dos atos de posse acompanhados dos Decretos de nomeação ou de exoneração dos membros da Diretoria; 
IV - Cópia do ato de fixação da remuneração dos membros da Diretoria e membros dos Conselhos, acompanhado da Ficha 
Financeira Individual – Anual extraída do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (Turmalina); 
V - Relatório circunstanciado sobre o gerenciamento e a execução dos planos, programas, gastos e investimentos no 
exercício de 2012, dentro das respectivas áreas de competência, estabelecendo comparação das metas previstas com as 
realizadas, avaliação dos resultados obtidos, indicando as unidades responsáveis pela execução, elaborado de acordo com 
os Anexos I e II desta Instrução; 
VI - Demonstrativos exigidos pela Lei nº 4.320/64 extraídos do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e 
Contábil (Safira), fornecidos pelo Departamento de Contabilidade da SEFIN: Anexos 1, 2, 6 a 17, firmados pelo titular da 
entidade e pelo responsável pelos serviços de contabilidade da entidade e com a aposição da Declaração de Habilitação 
Profissional – DHP; 
VII - Parecer sobre as contas da entidade, emitido pela Controladoria-Geral do Município e pelos respectivos Conselhos 
Diretores/Administrativos quando for o caso; 
VIII - Relatório sintético dos Decretos de abertura dos créditos adicionais concedidos à entidade, extraído do Sistema de 
Administração Orçamentária, Financeira e Contábil (Safira), fornecidos pelo Departamento de Contabilidade da SEFIN, 
acompanhado de cópias dos respectivos Decretos fornecidos pela Controladoria-Geral; 
IX - Extratos bancários do mês de dezembro de 2012, inclusive o extrato da conta financeira do Tesouro Municipal que 
registrar saldo bancário no mês de dezembro de 2012, e respectivas conciliações bancárias; 
X - Notas Explicativas firmadas pelo responsável pela área financeira e pelo titular da Entidade, especificando a origem e 
justificando a manutenção de valores pendentes nas conciliações bancárias e indicando as providências adotadas e o 
prazo limite para regularização, quando for o caso; 
XI - Demonstrativo, por conta bancária, de aplicações financeiras, destacando a movimentação dos valores aplicados, 
resgatados e os rendimentos auferidos, extraído do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil (Safira), 
modelo simplificado; 
XII - Inventários analíticos dos bens móveis, imóveis e almoxarifado, considerando as aquisições e baixas ocorridas no 
exercício findo, nos termos dos arts. 94 a 96, da Lei nº 4.320/64. Os inventários deverão apresentar saldos devidamente 
conciliados com os valores registrados no Balanço Patrimonial. As movimentações ocorridas no exercício deverão ser 
conciliadas com os montantes apresentados no Demonstrativo das Variações Patrimoniais – DVP; 
XIII - Notas Explicativas firmadas pelo responsável pela área financeira e pelo titular da Entidade, especificando a origem e 
justificando a existência de eventuais diferenças entre os saldos dos inventários e o Balanço Patrimonial, indicando as 
providências adotadas e o prazo limite para regularização; 
XIV – Demonstrativo das licitações realizadas, especificando: 
a)número do processo; 
b)número e data da publicação do edital no D.O.E.; 
c)modalidade; 
d)tipo; 
e)objeto; 
f)valor; 
g)licitante(s) vencedor(es). 
XV – Demonstrativo dos contratos celebrados, especificando: 
a)número; 
b)nome do contratado; 
c)objeto; 
d)valor inicial, seus reajustes e termos aditivos; 
e)vigência inicial e seus termos aditivos; 
f)desembolsos no exercício e acumulado desde o início da execução até o encerramento do exercício de 2012; 



 
 

XVI - Demonstrativo dos convênios, acordos e ajustes celebrados, à conta de recursos próprios do Tesouro ou da entidade, 
inclusive oriundos da Lei de Incentivo à Cultura, especificando: 
a)número; 
b)nome do convenente ou responsável pelo adiantamento; 
c)objeto; 
d)valor inicial e termos aditivos; 
e)vigência inicial e seus termos aditivos; 
f)desembolsos no exercício e acumulado desde o início da execução até o encerramento do exercício de 2012; 
g)cópias das prestações de contas dos termos que tiveram suas vigências exauridas no exercício de 2012, acompanhadas 
da manifestação do ordenador de despesas da entidade, quanto a situação da aprovação das referidas prestações de 
contas; 
h)cópias dos documentos comprobatórios das medidas adotadas pela Entidade transferidora dos recursos, para 
ressarcimento dos valores transferidos cujas prestações de contas não foram prestadas no prazo ou não aprovadas. 
XVII – Demonstrativo das obras contratadas, especificando: 
a)as concluídas no exercício; 
b)em andamento; 
c)paralisadas, informando o motivo da paralisação; 
d)tipo da obra; 
e)forma de execução; 
f)número e data do contrato; 
g)número e a data do convênio ou instrumento congênere ao qual o recurso  financiador da obra se encontra vinculado; 
h)identificação do contratado; 
i)valor total previsto por obra e o valor realizado. 
 
b) Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Esporte e Lazer, Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, FUNDEB, 
Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Orçamentário Especial 
da Procuradoria Geral do Município (ANEXO VII, Resolução TCE/AC nº 062/2008): 
 
I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas, endereçado ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, firmado pelo 
gestor do Fundo; 
II - Rol de responsáveis elaborado pela Controladoria-Geral do Município;  
III - Relatório circunstanciado sobre o gerenciamento e a execução dos planos, programas, gastos e investimentos no 
exercício de 2012, dentro das respectivas áreas de competência, estabelecendo comparação das metas previstas com as 
realizadas, avaliação dos resultados obtidos, indicando as unidades responsáveis pela execução, elaborado de acordo com 
os Anexos I e II, desta Instrução; 
IV - Demonstrativos exigidos pela Lei nº 4.320/64 extraídos do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e 
Contábil (Safira), fornecidos pelo Departamento de Contabilidade da SEFIN: Anexos 1, 2, 6 a 17, firmados pelo 
responsável pelos serviços de contabilidade do Fundo e com a aposição da Declaração de Habilitação Profissional – DHP; 
V - Parecer sobre as contas da entidade, emitido pelo Conselho Fiscal, Conselho Administrativo e demais Conselhos 
Municipais em cada caso; 
VI - Relatório sintético dos Decretos de abertura dos créditos adicionais concedidos ao Fundo, extraído do Sistema de 
Administração Orçamentária, Financeira e Contábil (Safira), fornecidos pelo Departamento de Contabilidade da SEFIN, 
acompanhado de cópias dos respectivos Decretos fornecidos pela Controladoria-Geral do Município; 
VII - Extratos bancários do mês de dezembro de 2012, inclusive o extrato da conta financeira do Tesouro Municipal que 
registrar saldo bancário no mês de dezembro de 2012, e respectivas conciliações bancárias; 
VIII - Notas Explicativas firmadas pelo responsável pela área financeira e pelo gestor do Fundo, especificando a origem e 
justificando a manutenção de valores pendentes nas conciliações bancárias e indicando as providências adotadas e o 
prazo limite para regularização, quando for o caso; 
IX - Demonstrativo, por conta bancária, de aplicações financeiras, destacando a movimentação dos valores aplicados, 
resgatados e os rendimentos auferidos, extraído do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil (Safira), 
modelo simplificado; 
X - Inventários analíticos dos bens móveis, imóveis e almoxarifado, considerando as aquisições e baixas ocorridas no 
exercício findo, nos termos dos arts. 94 a 96, da Lei nº 4.320/64. Os inventários deverão apresentar saldos devidamente 
conciliados com os valores registrados no Balanço Patrimonial. As movimentações ocorridas no exercício deverão ser 
conciliada[o]s com os montantes apresentados no Demonstrativo das Variações Patrimoniais – DVP; 
XI - Notas Explicativas firmadas pelo responsável pela área financeira e pelo gestor do Fundo, especificando a origem e 
justificando a existência de eventuais diferenças entre os saldos dos inventários e o Balanço Patrimonial, indicando as 
providências adotadas e o prazo limite para regularização; 
XII - Demonstrativo das licitações realizadas, especificando: 
a) número do processo; 
b) número e data da publicação do edital no D.O.E.; 
c) modalidade; 
d) tipo; 
e) objeto; 
f) valor; 
g) licitante(s) vencedor(2S). 
XIII - Demonstrativo dos contratos celebrados, especificando: 
a) número; 
b) nome do contratado; 
c) objeto; 
d) valor inicial, seus reajustes e termos aditivos; 
e) vigência inicial e seus termos aditivos; 
f) desembolsos no exercício e acumulado desde o início da execução até o encerramento do exercício de 2012; 
XIV - Demonstrativo dos convênios, acordos e ajustes celebrados, à conta de recursos próprios do Fundo, especificando: 
a) número; 



 
 

b) nome do convenente ou responsável pelo adiantamento; 
c) objeto; 
d) valor inicial e termos aditivos; 
e) vigência inicial e seus termos aditivos; 
f) desembolsos no exercício e acumulado desde o início da execução até o encerramento do exercício de 2012; 
g) cópias das prestações de contas dos termos que tiveram suas vigências exauridas no exercício de 2012, acompanhadas 
da manifestação do ordenador de despesas do fundo, quanto a situação da aprovação das referidas prestações de contas; 
h) cópias dos documentos que comprovem as medidas adotadas pelo Fundo transferidor dos recursos, para ressarcimento, 
dos valores transferidos cujas prestações de contas não foram prestadas no prazo ou não aprovadas. 
XV - Demonstrativo das obras contratadas, especificando: 
a) as concluídas no exercício; 
b) em andamento; 
c) paralisadas, informando o motivo da paralisação; 
d) tipo da obra; 
e) forma de execução; 
f) número e data do contrato; 
g) número e a data do convênio ou instrumento congênere ao qual o recurso  financiador da obra se encontra vinculado; 
h) identificação do contratado; 
i) valor total previsto por obra e o valor realizado. 
Parágrafo único. O Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Saúde deverá se elaborado com base nas instruções 
constantes da Portaria GM nº 3.176, de 24 de dezembro de 2008, do Ministério da Saúde, publicado no D.O.U nº 253, de 
30/12/2008. 
 
Art. 2º Deverão ser encaminhados ao Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, até o dia 30 de 
janeiro de 2013, os seguintes documentos, com a finalidade de consolidação na Prestação de Contas do Prefeito: 
I – Por todos os Órgãos e Entidades, inclusive Fundos municipais: 
1.1 Demonstrativo dos contratos celebrados, especificando: 
a) número; 
b) nome do contratado; 
c) objeto; 
d) valor inicial, seus reajustes e termos aditivos; 
e) vigência inicial e seus termos aditivos; 
f) desembolsos no exercício e acumulado desde o início da execução até o encerramento do exercício de 2012; 
II – Pela Secretaria Municipal de Planejamento: 
 2.1 Demonstrativo dos convênios, acordos e ajustes celebrados, à conta de recursos próprios (convênios de despesas), 
especificando: 
a) número; 
b) nome do convenente ou responsável pelo adiantamento; 
c) objeto; 
d) valor inicial e termos aditivos; 
e) vigência inicial e seus termos aditivos; 
f) desembolsos no exercício e acumulado desde o início da execução até o encerramento do exercício de 2012; 
g) cópias das prestações de contas dos termos que tiveram suas vigências exauridas no exercício de 2012, acompanhadas 
da manifestação do ordenador de despesas do fundo, quanto a situação da aprovação das referidas prestações de contas; 
h) cópias dos documentos que comprovem as medidas adotadas pelo Fundo transferidor dos recursos, para ressarcimento, 
dos valores transferidos cujas prestações de contas não foram prestadas no prazo ou não aprovadas. 
III – Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas: 
3.1 Demonstrativo das obras contratadas, especificando: 
a) as concluídas no exercício; 
b) em andamento; 
c) paralisadas, informando o motivo da paralisação; 
d) tipo da obra; 
e) forma de execução; 
f) número e data do contrato; 
g) número e a data do convênio ou instrumento congênere ao qual o recurso  financiador da obra se encontra vinculado; 
h) identificação do contratado; 
i) valor total previsto por obra e o valor realizado. 
 
Art. 3º Os titulares da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, encaminharão à Controladoria-Geral do Município até 
o dia 20 de fevereiro de 2013, os seguintes documentos: 
I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, endereçado ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, firmado pelo 
titular da entidade; 
II – Rol de responsáveis elaborado pela Controladoria-Geral do Município;  
III – Cópias dos atos de posse acompanhados dos Decretos de nomeação ou de exoneração dos membros da Diretoria; 
IV – Cópia do ato de fixação da remuneração dos administradores e membros dos conselhos, acompanhado da Ficha 
Financeira Individual – Anual extraída do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (Turmalina); 
V – Relatório circunstanciado sobre o gerenciamento e a execução dos planos, programas, gastos e investimentos no 
exercício de 2012, dentro das respectivas áreas de competência, estabelecendo comparação das metas previstas com as 
realizadas, avaliação dos resultados obtidos, indicando as unidades responsáveis pela execução, elaborado de acordo com 
os Anexos I e II desta Instrução; 
VI – Relatório sintético dos Decretos de abertura dos créditos adicionais concedidos à entidade, extraído do Sistema de 
Administração Orçamentária, Financeira e Contábil (Safira), fornecidos pelo Departamento de Contabilidade da SEFIN, 
acompanhado de cópias dos respectivos Decretos fornecidos pela Controladoria-Geral; 
VII – Demonstrações financeiras na forma estabelecida no art. 176 da Lei nº 6.404/76, firmadas pelo titular da entidade e 
pelo responsável pelos serviços de contabilidade da entidade e com a aposição da Declaração de Habilitação Profissional 
– DHP; 



 
 

VIII – Comprovação da publicação das demonstrações financeiras, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 176 da Lei 
nº 6.404/76; 
IX – Parecer do Conselho Fiscal sobre os atos dos administradores e das demonstrações financeiras do exercício, 
conforme determina o art. 163, da Lei nº 6.404/76;  
X – Balancete analítico do mês de dezembro de 2012; 
XI – Inventários analíticos dos bens móveis, imóveis e almoxarifado, considerando as aquisições e baixas ocorridas no 
exercício findo. Os inventários deverão apresentar saldos devidamente conciliados com os valores registrados no Balanço 
Patrimonial; 
XII – Notas Explicativas firmadas pelo responsável pela área financeira e pelo titular da entidade, especificando a origem e 
justificando a existência de eventuais diferenças entre os saldos dos inventários e o Balanço Patrimonial, indicando as 
providências adotadas e o prazo limite para regularização; 
XIII – Extratos bancários do mês de dezembro de 2012, inclusive o extrato da conta financeira do Tesouro Municipal com 
saldo bancário no mês de dezembro de 2012, e respectivas conciliações bancárias; 
XIV – Notas Explicativas firmadas pelo responsável pela área financeira e pelo titular da entidade, especificando a origem e 
justificando a manutenção de valores pendentes nas conciliações bancárias e indicando as providências adotadas e o 
prazo limite para regularização, quando for o caso; 
XV – Demonstrativo, por conta bancária, de aplicações financeiras, destacando a movimentação dos valores aplicados, 
resgatados e os rendimentos auferidos, extraído do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil (Safira), 
modelo simplificado; 
XVI – Demonstrativo das licitações realizadas, especificando: 
a)número do processo; 
b)número e data da publicação do edital no D.O.E.; 
c)modalidade; 
d)tipo; 
e)objeto; 
f)valor; 
g)licitante(s) vencedor(es). 
XVII – Demonstrativo dos contratos celebrados, especificando: 
a)número; 
b)nome do contratado; 
c)objeto; 
d)valor inicial, seus reajustes e termos aditivos; 
e)vigência inicial e seus termos aditivos; 
f)desembolsos no exercício e acumulado desde o início da execução até o encerramento do exercício de 2012; 
XVIII - Demonstrativo dos convênios, acordos e ajustes celebrados, à conta de recursos próprios da entidade, 
especificando: 
a)número; 
b)nome do convenente ou responsável pelo adiantamento; 
c)objeto; 
d)valor inicial e termos aditivos; 
e)vigência inicial e seus termos aditivos; 
f)desembolsos no exercício e acumulado desde o início da execução até o encerramento do exercício de 2012; 
g)cópias das prestações de contas dos termos que tiveram suas vigências exauridas no exercício de 2012, acompanhadas 
da manifestação do ordenador de despesas da entidade, quanto a situação da aprovação das referidas prestações de 
contas; 
h)cópias dos documentos comprobatórios das medidas adotadas pela entidade, para ressarcimento dos valores 
transferidos cujas prestações de contas não foram prestadas no prazo ou não aprovadas. 
XIX – Demonstrativo das obras contratadas, especificando: 
a)as concluídas no exercício; 
b)em andamento; 
c)paralisadas, informando o motivo da paralisação; 
d)tipo da obra; 
e)forma de execução; 
f)número e data do contrato; 
g)número e a data do convênio ou instrumento congênere ao qual o recurso  financiador da obra se encontra vinculado; 
h)identificação do contratado; 
i)valor total previsto por obra e o valor realizado. 
XX – Cópia das alterações do estatuto ou do contrato social ocorridas no exercício, ou declaração de não ocorrência de 
alterações; 
XXI – Demonstrativo da composição do capital social, indicando os principais acionistas ou quotistas e os percentuais de 
participação; 
XXII - Demonstrativo dos recursos recebidos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de cooperação ou outro instrumento 
congênere, subvenção, auxílio ou contribuição, justificando os saldos remanescentes de exercícios anteriores e ajustes 
celebrados, à conta de recursos próprios da entidade, especificando: 
a)número; 
b)nome do concedente ou responsável pela transferência do recurso; 
c)objeto; 
d)valor inicial e termos aditivos; 
e)vigência inicial e seus termos aditivos; 
f)desembolsos no exercício e acumulado desde o início da execução até o encerramento do exercício de 2012; 
g)cópias das prestações de contas dos termos que tiveram suas vigências exauridas no exercício de 2012, acompanhadas 
da manifestação do ordenador de despesas do órgão ou entidade transferidor do recurso, quanto a situação da aprovação 
das referidas prestações de contas; 
h)justificativa para os saldos remanescentes de exercícios anteriores, se houver; 
i)valores pendentes ou em aberto até 31/12/2012, se for o caso. 
XXIII – Demonstrativo dos recursos originários de dotações orçamentárias do Tesouro destacando sua destinação; 



 
 

XXIV – Parecer da auditoria independente, sobre as demonstrações financeiras; 
XXV – Cópia da ata da Assembléia Geral Ordinária, conforme dispõe o art. 132 da Lei nº 6.404/76. 
Art. 4º Os documentos que não apresentarem os conteúdos exigidos nos Anexos VI, VII e VIII, da Resolução TCE/AC nº 
62/2008 complementados pelos estabelecidos nesta Instrução, serão devolvidos pela CGM à unidade responsável, para os 
ajustes necessários, com a fixação de novo prazo para apresentação. 
Parágrafo único. Todos os documentos que comporão a prestação de contas deverão assinados por quem os elaborou e 
pelo titular do órgão ou entidade, exceto nos casos de documentos reproduzidos cujas assinaturas constem dos originais 
(ex. decretos). 
Art. 5º A disposição dos documentos no processo de prestação de contas, deverá observar rigorosamente a ordem 
seqüencial indicada nos incisos I e II do art. 1º e no art. 3º, desta Instrução. No caso em que não houve ocorrência do ato 
ou fato, deverá ser inserida folha contendo a indicação do número do Anexo e o título do inciso da Resolução TCE/AC nº 
062/2008, e os dizeres “NADA CONSTA”. 
 Art. 6º A versão final da prestação de contas do Prefeito e das entidades da Administração indireta inclusive Fundos 
municipais, deverá ser emitida somente após a manifestação formal da Controladoria-Geral do Município, em 4 (quatro) 
vias em meio impresso, sendo uma para o Tribunal de Contas do Estado, uma para a Controladoria-Geral do Município, 
uma para arquivo no Departamento de Contabilidade da SEFIN e uma via para a entidade emitente. 
§ 1º Deverá ser encaminhado à Controladoria-Geral, em conjunto com a versão final da prestação de contas, arquivo 
magnético contendo os demonstrativos e os Relatórios de Gestão elaborados pelo órgão/entidade, exceto os exigidos pela 
Lei Federal nº 4.320/64. 
§ 2º As vias das prestações de contas destinadas ao Tribunal de Contas do Estado e à Controladoria-Geral do Município, 
deverão ser encadernadas com prendedores tipo “bailarina”, evitando-se o uso de prendedores tipo “espiral”, para facilitar a 
formação do respectivo processo administrativo de acompanhamento. 
Art. 7º Para atendimento ao disposto no inciso III, do Anexo IV, da Resolução TCE/AC nº 062/2008, a Secretaria Municipal 
de Governo e Articulação Institucional - SEGOV encaminhará à CGM, até o dia 28 de fevereiro de 2012, Relatório de 
Gestão da Administração Direta, do exercício de 2012, em meio impresso e em arquivo magnético, o qual deverá conter, 
no mínimo, as informações e requisitos especificados nos Anexos I e II, desta Instrução Normativa. 
Parágrafo único. Para os itens do Anexo I sem ocorrência no exercício, manter no corpo do relatório a indicação do item 
seguida da expressão “NÃO SE APLICA”. 
Art. 8º As Secretarias Municipais, Procuradoria-Geral, Gabinete do Prefeito, SAERB, RBTRANS, FMCGB, EMURB e 
Fundos Municipais, incluindo os Conselhos Municipais que lhes forem vinculados, devolverão à Controladoria-Geral do 
Município, até o dia 6 de fevereiro de 2013, o Rol de Responsáveis, devidamente conferido, observando que deverão 
constar os dados dos titulares e substitutos que exerceram no ano de 2012, as seguintes funções: 
I – dirigente máximo de órgão ou entidade; 
II – ordenador de despesa; 
III – membro de diretoria; 
IV – membro de órgão colegiado responsável por ato de gestão, definido em lei, regulamento ou estatuto; 
V – membro de conselho de administração, deliberativo e fiscal; 
VI – encarregado do setor financeiro ou outro co-responsável por ato de gestão; 
VII – encarregado do almoxarifado ou do material de estoque; 
VIII – encarregado do depósito de mercadorias e bens apreendidos; 
IX – membro colegiado do órgão ou entidade gestora; 
X – profissional da área de contabilidade responsável pela assinatura dos demonstrativos contábeis. 
Parágrafo único. A informação de que trata o caput será instruída com os seguintes dados: 
I – nome, CPF e o número do título de eleitor do responsável e de seu substituto; 
II – cargos ou funções exercidas; 
III – indicação das datas de início e do término do período de gestão; 
IV – número e data dos atos de nomeação, designação ou exoneração; e  
V – endereço residencial completo. 
Art. 9º O Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças encaminhará à Controladoria-Geral do 
Município, até o dia 28 de fevereiro de 2012, os documentos relacionadas no Anexo IV, da Resolução TCE/AC nº 062, do 
exercício orçamentário e financeiro de 2012, para elaboração do relatório, certificado e parecer de auditoria de que trata o 
inciso III, do art. 45, da Lei Complementar Estadual nº 38/1993.  
Art. 10. Os demonstrativos e anexos da Lei Federal nº 4.320/64 da Prestação de Contas do Prefeito e das prestações de 
contas do SAERB, RBTRANS, EMURB e Fundos Municipais, quando necessário, deverão ser complementados por notas 
explicativas que conterão, no mínimo, a descrição dos critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as 
informações de natureza patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e de todos 
os eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes dos demonstrativos, conforme disposto na Resolução 
CFC nº 1.133/2008 (NBC T 16.6), com alterações pela Resolução CFC nº 1.268/2009. 
Art. 11. Os casos omissos e as dúvidas em relação a esta Instrução Normativa serão resolvidos pela Controladoria-Geral 
do Município. 
 
Ada Barbosa Derze 
Auditora-Chefe da Controladoria-Geral 
Decreto nº 014/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I - IN CGM Nº 001, DE 21 DE JANEIRO DE 2013. 
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
 
Item 1 
Identificação do órgão ou entidade contendo: nome completo; denominação abreviada; norma de criação; código na LOA; 
endereço postal, endereço eletrônico e telefones de contato dos responsáveis. 
 
 
Item 2 
Informações sobre o planejamento e gestão orçamentária e financeira do órgão ou entidade, considerando o atingimento 
dos objetivos e metas físicas e financeiras, bem como as ações administrativas, no exercício de 2012, contemplando, no 
mínimo: 
 
I – as metas físicas previstas no Anexo I – Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012 para as 
respectivas áreas de competência, comparando-as com as metas realizadas e justificando os eventuais desvios de 
realização; 
 
II – os projetos/atividades previstos no Programa de Trabalho de Governo – Anexo 6, da LF nº 4.320/64 da LOA/2012 
atualizados pelos créditos adicionais, comparando-os com os realizados no exercício de 2012 pelo critério “empenho”, 
obtido do “Demonstrativo por Órgão/Projeto/Atividade” extraído do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e 
Contábil (Safira), e justificando os projetos/atividades não executados ou que apresentaram baixo desempenho em relação 
à dotação atualizada. Deverá ser indicada a unidade orçamentária responsável pela execução dos projetos/atividades 
elencados pelo órgão ou entidade.  
 
III – os recursos orçamentários previstos na LOA/2012 – Anexo 2 da LF nº 4.320/64, comparando-os com os recursos 
realizados obtidos do mesmo Anexo, extraído do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil (Safira), 
com posição em 31/12/2012; 
 
IV – desempenho da receita da entidade, inclusive Fundos Municipais, mediante a análise comparativa dos valores 
previstos e os realizados no exercício de 2012. 
 
Os dados, informações e justificativas relativos aos incisos I a III, deste item, deverão ser consistentes com os dados e 
informações sobre contratos, convênios e obras concluídas e as em andamento, apresentados para atendimento aos 
Anexos IV, VI, VII e VIII, da Resolução TCE/AC nº 062/2008. 
 
Item 3 
Inscrição em Restos a Pagar no exercício e Saldos de Restos a Pagar de exercícios anteriores e a justificativa para 
aqueles eventualmente não pagos. 
 
Item 4 
Informações sobre recursos humanos do órgão ou entidade, relativamente a servidores recrutados por meio de processo 
seletivo simplificado (contrato temporário), indicando: 

a) número do edital de abertura do processo; 
b) número do edital de homologação; 
c) número de vagas oferecidas para cada cargo; 
d) número de vagas preenchidas em cada cargo; 
e) número de empregos vagos em cada cargo; 
f) vigência inicial do concurso e suas prorrogações. 

 
Item 5 
Informações sobre as transferências de recursos do orçamento do Órgão ou Entidade através de convênio, termo de 
parceria ou outros ajustes congêneres, vigentes no exercício de referência e informações sobre a situação das prestações 
de contas. 
 
Item 6 
Informações sobre a utilização de suprimento de fundos, observando-se as disposições da Lei Municipal nº 965/1991 e 
Instrução Normativa Conjunta CGM/SEFIN nº 002/2009 e informações sobre as prestações de contas. 
 
Item 7 
Informações sobre a concessão de diárias e respectivas prestações de contas, observando-se o Decreto Municipal nº 
1.584/2006 e Instrução Normativa Conjunta CGM/SEFIN nº 001/2009. 
 
Item 8 
Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações de acórdãos do Tribunal de Contas do Estado 
do Acre ou as justificativas para o não cumprimento. 
 
Item 9 



 
 

Informações sobre o tratamento das recomendações recebidas da CGM/RB, apresentando as justificativas para os casos 
de não acatamento. 
 
Item 10 
Outras informações consideradas relevantes pelo órgão ou entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da 
gestão no exercício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II  
INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 001, DE 21 DE JANEIRO DE 2013. 
ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

I. Objetivo do Relatório de Gestão 
 
O Relatório de Gestão, definido nos Anexos IV, VI, VII e VIII da Resolução TCE/AC nº 62/2008, tem o objetivo de relatar 
sobre o gerenciamento e execução dos planos, programas, gastos e investimentos do período, dentro das áreas de 
competência, estabelecendo comparação das metas previstas com as realizadas e a avaliação dos resultados obtidos. 
 

II. Requisitos mínimos para a apresentação do Relatório de Gestão 
 
A apresentação do Relatório de Gestão deve ser feita em meio impresso e em arquivo eletrônico, contemplando, os 
conteúdos fixados no Anexo I desta Instrução Normativa, bem como outras exigências estabelecidas nas normas que 
regem os programas governamentais de transferência de recursos, que se aplicarem ao órgão ou entidade. Objetivando à 
padronização, devem ser observados no mínimo, aos seguintes critérios: 
 

1. Requisitos do arquivo eletrônico 
a) Arquivo único; 
b) Tamanho máximo de 10 Mb; 
c) Pode conter fotos, documentos digitalizados, etc.; 
d) Formato PDF, padrão texto; 
e) Nome do arquivo deve ser no formato: <Relatório de gestão 2012>_<sigla do órgão ou entidade emissora> 

 
2. Estrutura do Relatório de Gestão 

 CAPA, contendo: 
a) Nome do órgão ou entidade responsável pela apresentação; 
b) Título: Relatório de Gestão do exercício de 2012; 
c) Local e ano de elaboração, em algarismo arábico. 

 

 FOLHA DE ROSTO identificando o relatório, devendo conter os seguintes elementos: 
a) Nome do órgão ou entidade responsável pela apresentação; 
b) Título: Relatório de Gestão do exercício de 2012; 
c) Subtítulo (ementa): Relatório de Gestão do exercício de 2012, elaborado de acordo com a Resolução 

TCE/AC nº 062/2008 e da Instrução Normativa CGM nº 001/2013; 
d) Local e ano de elaboração, em algarismo arábico. 

 

 SUMÁRIO, contemplando a relação de capítulos e seções do Relatório de Gestão, na ordem em que 
estiverem organizados. 

 LISTAS de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos. As tabelas e as ilustrações devem ser 
relacionadas na ordem em que aparecem no texto. As listas têm apresentação similar à do sumário e, 
quando pouco extensas, podem figurar seqüencialmente numa mesma página. 

 TEXTO, contemplando, no mínimo, as seguintes seções: 
a) Introdução: informação sucinta de como está estruturado o Relatório de Gestão; de quais os itens do 

Anexo I desta instrução normativa não se aplicam à realidade do órgão ou entidade, apresentando os 
motivos da não aplicação; de quais os itens do Anexo I desta instrução normativa que, apesar de se 
aplicarem à natureza do órgão ou entidade, não há conteúdo a ser declarado no exercício de referência; 
sobre as principais realizações da gestão no exercício; sobre as principais dificuldades encontradas pelo 
órgão ou entidade para a realização dos objetivos traçados para o exercício de referência. Deverá ser 
ressaltado que o Relatório de Gestão é complementar ao “Relatório da Gestão Municipal 2005/2012”, 
emitido em novembro/2012 e que aquele apresenta os resultados da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial, apurados em 31/12/2012. 

b) Desenvolvimento: contemplar, observando a coerência, a coesão, a clareza e a concisão do texto, os 
conteúdos estabelecidos no Anexo I desta instrução normativa para o órgão ou entidade. 

c) Resultados e conclusões: informações sucintas sobre a atuação da unidade frente aos objetivos traçados 
para o exercício de referência; principais ações a serem desenvolvidas no exercício seguinte para mitigar 
as dificuldades encontradas para a realização dos objetivos do órgão ou entidade. 

 ANEXOS, constando de documentos utilizados para comprovação ou demonstração dos conteúdos do 
“Desenvolvimento”, os quais devem ser referenciados no TEXTO do Relatório de Gestão. 



 
 

 
3. Apresentação gráfica 
A organização física e visual do Relatório de Gestão deve considerar, entre outros aspectos, os seguintes: 
a) Fonte do texto: Arial, estilo normal, tamanho 12; 
b) Fonte dos quadros e tabelas: Arial, estilo normal, tamanho 10; 
c) Formato do papel: A4(210 x 297mm); 
d) Medidas de formatação do relatório: 

 Margem superior: 2,5 cm; 

 Margem inferior: 1,5 cm; 

 Margem direita: 1,5 cm; 

 Margem esquerda: 2,5 cm; 

 Espaçamento entre linhas (espaço): simples. 
e) Os quadros e tabelas devem conter numeração em algarismo romano, seguida do título, na parte superior e na 

parte inferior a indicação da fonte de onde forem extraídas as informações. 
f) As páginas do Relatório de Gestão devem ser numeradas sequencialmente, iniciando a contagem a partir da 

folha de rosto, sendo a numeração expressa graficamente somente a partir do sumário.  
g) O Relatório de Gestão deverá ser emitido, no mínimo, em 3 (três) vias, sendo uma para o Tribunal de Contas, 

uma para a Controladoria-Geral e uma para o emitente. 
h) As vias do Relatório de Gestão destinadas ao Tribunal de Contas e à Controladoria-Geral deverão ser 

encadernadas com grampos tipo “bailarina”, não devendo ser utilizado prendedor tipo espiral, pois comporão 
processos administrativos. 

 
 
 
 
 


