
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 002 DE 25 DE JULHO DE 2013. 
Estabelece normas de organização e de apresentação do relatório de gestão e das peças complementares de que trata o 
Decreto nº 1.660 de 24 de julho de 2013. 
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 e o art. 8º do Decreto nº 1.660 de 24 de julho 
de 2013. 
CONSIDERANDO a necessidade de orientar e uniformizar os procedimentos sobre a organização, conteúdo e 
encaminhamento das peças que comporão a prestação de contas de gestão dos órgãos especificados no art. 2º do 
Decreto nº 1.660/2013, do exercício orçamentário e financeiro de 2013, resolve: 
Art. 1º A organização e a apresentação dos relatórios de gestão de que trata o Decreto nº 1.660/2013, obedecerão às 
disposições desta instrução normativa. 
Art. 2º Os relatórios de gestão dos órgãos relacionados no art. 2º do Decreto nº 1.660/2013 serão organizados contendo, 
no mínimo, os requisitos estabelecidos no Anexo I e as informações especificadas no Anexo II desta instrução normativa. 
Art. 3º Os relatórios de gestão serão encaminhados à Controladoria-Geral do Município, no prazo definido no decreto que 
estabelecerá os procedimentos para encerramento do exercício financeiro, da seguinte forma: 
I – previamente, em arquivo magnético; 
II – em versão final, após a manifestação formal da Controladoria-Geral do Município, em 3 (três) vias em meio impresso e 
1(uma) em arquivo magnético. 
Art. 4º O relatório de gestão que não contemplar os conteúdos e a forma definidos nesta instrução normativa, será 
devolvido pela CGM ao órgão responsável, para os ajustes necessários, com a fixação de novo prazo para apresentação. 
§ 1º Os quadros relacionados aos demonstrativos contidos no Anexo II desta instrução normativa são referências para 
elaboração dos conteúdos do relatório de gestão, podendo o órgão fazer ajustes de forma em razão de suas 
especificidades, desde que contempladas as informações neles exigidas. 
§ 2º Para a elaboração dos demonstrativos contidos no Anexo II desta instrução normativa, a escolha da orientação da 
página em modo retrato ou paisagem deve ser feita considerando a melhor forma de apresentação dos conteúdos exigidos. 
Art. 5º Todos os documentos que comporão o relatório de gestão e as peças complementares, deverão ser assinados por 
quem os elaborou e pelo titular do órgão de que trata o art. 2º do Decreto nº 1.660/2013, exceto nos casos de documentos 
reproduzidos cujas assinaturas constem dos originais (ex. decretos). 
Art. 6º A disposição dos documentos no relatório de gestão deverá observar, rigorosamente, a ordem sequencial indicada 
no Anexo II desta instrução normativa. 
Parágrafo único.  No caso em que não houve ocorrência do ato ou fato, deverá ser inserida no relatório de gestão, 
declaração contendo a indicação do número do quadro relacionado no Anexo II desta instrução normativa, a especificação 
da informação e a expressão “nada consta”. 
Art. 7º Os demonstrativos constantes do Anexo II desta instrução normativa, quando necessário, deverão ser 
complementados por notas explicativas que conterão, no mínimo, a descrição dos critérios utilizados na elaboração 
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. 
Art. 8º 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 002 DE 25 DE JULHO DE 2013. 
ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE GESTÃO 
I. Objetivo do Relatório de Gestão 
O relatório de gestão das Secretarias Municipais e Órgãos equiparados encontra previsão no inciso III do art. 62 da Lei 
Orgânica do Município de Rio Branco. Tem o objetivo de relatar sobre o gerenciamento e execução dos planos, programas, 
gastos e investimentos do período, dentro das áreas de competência de cada órgão, estabelecendo comparação das 
metas previstas com as realizadas e a avaliação dos resultados. Conforme disposto no art. 5º do Decreto nº 1.660/2013, os 
relatórios anuais de gestão dos órgãos relacionados no art. 2º do mesmo Decreto, constituirão a prestação de contas anual 
de gestão do Prefeito, a ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Acre. 
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 II desta instrução normativa, bem como outras exigências estabelecidas nas normas que 
regem a aplicação de recursos públicos. Objetivando a padronização, devem ser observados no mínimo, os 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 2013>_<sigla do órgão emissor> 
2. Estrutura do Relatório de Gestão 
CAPA, contendo: 
a) Nome do órgão responsável pela apresentação; 
b) Título: Relatório de Gestão do exercício de 2013; 
c) Local e ano de elaboração, em algarismo arábico. 
FOLHA DE ROSTO identificando o relatório, devendo conter os seguintes elementos: 
a) Nome do órgão responsável pela apresentação; 
b) Título: Relatório de Gestão do exercício de 2013; 
c) Subtítulo (ementa): Relatório de Gestão do exercício de 2013, elaborado de acordo com a Resolução TCE/AC nº 
062/2008 e  Instrução Normativa CGM nº 002/2013; 
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 
e as respectivas numerações de páginas. 
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: 
Introdução: informação sucinta de como está estruturado o relatório de gestão; de quais os itens do Anexo II desta 
instrução normativa não se aplicam à realidade do órgão, apresentando os motivos da não aplicação; de quais os itens do 
Anexo II desta instrução normativa que, apesar de se aplicarem à natureza do órgão, 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 para a realização dos objetivos traçados para o exercício de referência.  
Desenvolvimento: texto de livre expressão do gestor que deve contemplar, observando a coerência, a coesão, a clareza e 
a concisão do texto, os conteúdos estabelecidos no Anexo II desta instrução normativa, aplicáveis ao órgão. 
Resultados e conclusões: informações sobre a atuação do órgão 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. 
ANEXOS, constando de documentos utilizados para comprovação ou demonstração dos conteúdos do “Desenvolvimento”, 
os quais devem ser referenciados no texto do relatório de gestão. 
Apresentação gráfica 
A organização física e visual do relatório de gestão deve considerar, entre outros aspectos, os seguintes: 
Fonte do texto: Arial, estilo normal, tamanho 12; 
Fonte dos quadros e tabelas: Arial, estilo normal, tamanho 10; 
Formato do papel: A4(210 x 297mm); 
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. 
Os quadros devem conter numeração em algarismo arábico, seguida do título, na parte superior e na parte inferior a 
indicação da fonte de onde forem extraídas as informações. 
As informações econômicas e financeiras devem ser apresentadas em R$.  
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.  
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. 
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 constituirão processos administrativos. 
ANEXO II - IN CGM Nº 002 DE 25 DE JULHO DE 2013. 
CONTEÚDO E ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA SEÇÃO “DESENVOLVIMENTO” DO RELATÓRIO DE GESTÃO 
A seção “Desenvolvimento” do relatório de gestão será estruturada em três partes contemplando a identificação, o 
planejamento e gestão orçamentária e financeira e o desempenho orçamentário e financeiro do órgão. As informações 
apresentadas nos quadros que compõem este Anexo poderão ser complementadas por outros elementos, tais como 
gráficos e fotografias, a critério do gestor. 
1. Identificação do Órgão 
Elementos identificadores completos do órgão; as normas relacionadas à sua constituição e à sua atividade, bem como de 
suas unidades vinculadas que executam as ações de sua responsabilidade. 
Quadro 1.1 – Identificação do Órgão 

Denominação completa:  

Denominação abreviada:  

Código LOA:  

Telefones/Fax de contato:     

E-mail:  
Endereço Postal:  

Normas relacionadas ao Órgão 
Normas de criação e alteração  

  

Outras normas relacionadas  

  

Unidades vinculadas 

Código  Nome 



 

Denominação completa e denominação abreviada: preencher com a denominação estabelecida no art. 72 da LM nº 
1.959/2013. 
Código LOA: código de identificação de órgão na LOA/2013 e suas alterações. 
Telefones/Fax de contato: de referência do Órgão. 
E-mail: endereço de correio eletrônico institucional utilizado para o envio/recepção de mensagens eletrônicas pelo/para o 
Órgão. 
Endereço Postal: endereço completo do Órgão para recebimento de correspondência. 
Normas relacionadas ao órgão 
Normas de criação e alteração: leis que constituíram ou alteraram o Órgão como unidade integrante da estrutura 
organizacional do Município. 
Outras normas relacionadas: decretos, portarias, instruções normativas e demais normas que regulam a atividade do 
Órgão. 
Unidades vinculadas: código na LOA/2013 e identificação de unidades vinculadas ao Órgão que prestam serviços à 
população (Autarquia, Fundação, Empresa, Conselho Municipal, Fundo Municipal, Escolas, Unidades de Saúde, CRAS, 
CREAS, CEASA, UTRE, CAC, Restaurante Popular, Mercados, Farmácia Popular, etc.). 
Quadro 1.2 - Organograma da estrutura administrativa do Órgão 
Inserir o organograma do órgão, elaborado de acordo com a estrutura estabelecida no art. 72 e no inciso I do art. 86 da LM 
nº 1.959/2013.  
2. Planejamento e gestão orçamentária e financeira  
O relatório de gestão deverá apresentar uma análise crítica da execução orçamentária dos programas de governo sob 
responsabilidade do órgão, abordando as consequências de eventos negativos ou positivos que tenham prejudicado ou 
facilitado sua execução. A análise deve considerar as informações apresentadas nos quadros: 
2.1 Demonstrativo da Execução por Programa de Governo, que compreende informações sobre os resultados 
alcançados na gestão dos programas contemplados no PPA 2010/2013, sob responsabilidade do órgão, no exercício de 
2013; e  
2.2 Demonstrativo da Execução Física das Ações realizadas, que compreende os resultados físicos alcançados na 
gestão das ações inscritas na LDO e na LOA do exercício de 2013. 

QUADRO 2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Denominação no PPA 

Código na LOA 

Tipo do Programa 

Objetivo Geral 

Responsável 

Público alvo 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa (R$1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

              

Informações sobre os resultados alcançados 

Seq Indicador 
(un. medida) 

Data Índice 
inicial 

Índice 
final 

Índice previsto para 
o exercício 

Índice atingido no 
exercício 

              
 
Demonstrativo da Execução por Programa de Governo  
Denominação no PPA: título dado ao Programa pela LM nº 1.755/2009 alterada pela LM nº 1.818/2010 e pela LM nº 
1.857/2011. 
Código LOA: indicar a classificação funcional programática constante da LOA/2013. 
Tipo de Programa, Objetivo geral, Responsável e Público alvo: preencher usando o conteúdo do Anexo I do PPA 
2010/2013, considerando suas alterações.  
Dotação inicial: dotação inicial alocada ao Programa pela LOA 2013.  
Dotação final: dotação alocada ao Programa considerando a dotação inicial e as alterações orçamentárias ocorridas em 
razão de créditos adicionais, no próprio exercício. A dotação final deve ser consistente com o valor indicado no Anexo 21 – 
Demonstrativo dos Créditos Adicionais, divulgado pelo Departamento de Contabilidade da SEFIN. 
Despesa empenhada: montante da despesa empenhada no exercício, referente ao Programa. Esse montante deve ser 
consistente com o “Demonstrativo por Órgão/Programa”, com posição em 31/12/2013, fornecido pelo Departamento de 
Contabilidade da SEFIN. 
Despesa liquidada: montante da despesa liquidada no exercício, referente ao Programa. Esse montante deve ser 
consistente com o “Demonstrativo por Órgão/Programa”, com posição em 31/12/2013, fornecido pelo Departamento de 
Contabilidade da SEFIN. 
Despesa paga: montante de valores pagos relativamente ao Programa, decorrentes de valores empenhados no exercício 
de referência. Esse montante deve ser consistente com o “Demonstrativo por Órgão/Programa”, com posição em 
31/12/2013, fornecido pelo Departamento de Contabilidade da SEFIN. 
Restos a pagar: montante de recursos inscritos como restos a pagar, nos termos do art. 36 da LF nº 4.320/64, 
relativamente ao exercício de referência do relatório de gestão, distinguindo-os em processados e não processados. O total 



 

de restos a pagar inscritos pelo órgão deve ser consistente com a “Relação de Empenhos a Pagar”, com posição em 
31/12/2013, divulgado pelo Departamento de Contabilidade da SEFIN. 
Informações sobre os resultados alcançados 
Ordem: sequência de apresentação dos indicadores de resultados do Programa, constantes do PPA. 
Indicador (unidade de medida), data, índice inicial e índice final: preencher usando a descrição, o valor mais recente, a data 
e o desejando ao final do PPA, apresentado como conteúdo do Anexo I do PPA 2010/2013 e suas revisões.  
Índice previsto para o exercício: valor previsto para o indicador a ser alcançado no exercício conforme estabelecido no 
Anexo I da LM nº 1.944/2012 – LDO/2013. 
Índice atingido no exercício: valor efetivamente realizado pelo indicador no exercício. 
 Análise do resultado alcançado: análise desenvolvida pelo órgão, para cada um dos indicadores do Programa, abordando 
os resultados alcançados no exercício comparativamente aos valores previstos para o mesmo período, discriminando as 
causas e consequências destes resultados. 

QUADRO 2.2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

Função Subfunção 
Prioridades  Meta 

Programa Ação Tipo Produto(un) 
Prevista(a) Realizada (b) 

% Realização 
( c) 

                  
                  
                  
                  
                  

 
Demonstrativo da Execução Física das ações realizadas 
Nesse demonstrativo o órgão deve relacionar as ações orçamentárias constantes da LOA do exercício de 2013, sob sua 
responsabilidade. Devem ser utilizados os dados constantes do Anexo 6 – LF nº 4.320/64 – Programa de Trabalho do 
Órgão/Unidade, extraído do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil e as informações constantes 
do Anexo I da LM nº 1.944/2012 – LDO 2013. 
Função: identificação da função orçamentária relacionada à ação constante da LOA para o exercício de 2013, sob a gestão 
do órgão. 
Subfunção: identificação da Subfunção orçamentária relacionada à ação constante da LOA para o exercício de 2013, sob a 
gestão do órgão. 
Programa: código do Programa orçamentário relacionado à ação constante da LOA para o exercício de 2013, sob a gestão 
do órgão.  
Ação: ação indicada no Anexo I da LM nº 1.944/2012 – LDO 2013. 
Tipo: tipo da ação que pode ser classificada como P – Projeto, A – Atividade e OP – Operação Especial. 
Produto (un): unidade de medida indicada no Anexo I da LM nº 1.944/2012-LDO para o exercício de 2013, referente ao 
Programa. 
Meta prevista: meta prevista no Anexo I da LM nº 1.944/2012 – LDO 2013. 
Meta realizada: meta efetivamente realizada no exercício de 2013. 
% de realização: apurado através da fórmula (b/a)*100 
Análise do resultado alcançado: o órgão deverá apresentar avaliação da execução das ações prioritárias definidas na LM 
nº 1.944/2012 – LDO 2013, considerando o cumprimento das metas físicas estabelecidas em seu Anexo I. Deverá ser 
demonstrado o impacto do resultado alcançado na consecução dos objetivos dos Programas. A análise deverá evidenciar 
os problemas, eventualmente, ocorridos na execução das ações (por exemplo: dotação insuficiente, liberação de recursos 
orçamentários e financeiros após os prazos previstos, problemas em licitações, imóveis a regularizar, etc.). Da mesma 
forma, deverão ser evidenciadas e justificadas as ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas.  
3. Execução Orçamentária 
Neste item devem ser apresentados os resultados dos ingressos de natureza orçamentária e as despesas executadas no 
exercício, com base em informações de programação e execução orçamentária e financeira, considerando os programas 
associados ao órgão. 
QUADRO 3.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

      DOTAÇÃO 
FONTE 

DESPESA  

SEQ PROJETO/ATIVIDADE TIPO INICIAL  ATUALIZADA  EMPENHADA LIQUIDADA PAGA 
  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  TOTAL             
Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira das ações realizadas 
Nesse demonstrativo o órgão deve relacionar as ações orçamentárias constantes da LOA do exercício de 2013, sob sua 
responsabilidade. Devem ser utilizados os dados constantes do “Demonstrativo por Órgão/Projeto/Atividade”, extraído do 



 

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, com base em 31/12/2013, disponibilizado pelo 
Departamento de Contabilidade da SEFIN na forma compatível com o Quadro 3.1. 
Análise do resultado alcançado: o órgão deverá apresentar avaliação da execução das ações prioritárias definidas para o 
exercício de 2013, considerando o cumprimento das dotações orçamentárias consignadas na LOA e em suas alterações 
posteriores. Deverá ser demonstrado o impacto do resultado alcançado na consecução dos objetivos dos Programas. A 
análise deverá evidenciar os problemas, eventualmente, ocorridos na execução das ações (por exemplo: dotação 
insuficiente, liberação de recursos orçamentários e financeiros após os prazos previstos, problemas em licitações, imóveis 
a regularizar, etc.), que tenham determinado eventual inexecução ou execução parcial das metas financeiras estabelecidas 
para o exercício. Da mesma forma, deverão ser evidenciadas e justificadas as ações que superaram de forma significativa 
as dotações inicialmente fixadas na LOA. 

QUADRO 3.2 - PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES 

ORIGEM DOS CRÉDITOS 
ORÇAMENTÁRIOS 

Grupos de Despesas Correntes 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

Juros e Encargos 
da Dívida 

Outras Despesas 
Correntes 

Despesa 

Fixada Executada Fixada Executada Fixada Executada 

Dotação Inicial LOA             

Créditos 

Suplementares             

Especiais             

Extraodirnários             

Créditos  Cancelados             

Outras Operações             

Total             
Grupos de Despesas Correntes: devem ser consideradas as definições da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, 
alterada pelas Portarias SOF/STN nº 212 e nº 519, de 2001. 
Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Outras Despesas Correntes: devem ser utilizados os valores 
constantes do Anexo 2 – LF nº 4.320/64 – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas, extraído do Sistema 
de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil e da LOA 2013. 
LOA: montante de recursos autorizados ao órgão, pela LM nº 1.952/2012. 
Créditos Suplementares: montante de créditos do tipo suplementar que foram concedidos ao órgão, no decorrer da 
execução orçamentária de 2013. 
Créditos Especiais: montante de créditos do tipo especial que foram concedidos ao órgão, no decorrer da execução 
orçamentária de 2013. 
Créditos Extraordinários: montante de créditos do tipo extraordinários que foram concedidos ao órgão, no decorrer da 
execução orçamentária de 2013. 
Créditos cancelados: créditos orçamentários cancelados no exercício, por qualquer motivo, exceto aqueles que se 
enquadrarem como Outras Operações. Considerar o sinal negativo (-) no montante desses créditos informados na linha do 
Total. 
Outras Operações: montante de créditos concedidos (soma) ou reduzidos (dedução) em consequência das alterações 
ocorridas na estrutura organizacional autorizadas pela LM nº 1.959/2013. Considerar o sinal negativo (-) ou positivo (+) no 
montante desses créditos informados na linha do Total. 
Total: Dotação Inicial + Total de Créditos Adicionais +/- Outras Operações - Créditos cancelados. 
QUADRO 3.3 - PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL 

ORIGEM DOS CRÉDITOS 
ORÇAMENTÁRIOS 

Grupos de Despesas de Capital 

Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida 

Despesa 

Fixada Executada Fixada Executada Fixada Executada 

Dotação Inicial LOA             

Créditos 

Suplementares             

Especiais             

Extraodirnários             

Créditos Cancelados             

Outras Operações             

Total             
 
 
 



 

Grupos de Despesas de Capital: devem ser consideradas as definições da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, 
alterada pelas Portarias SOF/STN nº 212 e nº 519, de 2001. 
Investimentos, Inversões Financeiras, Amortização da Dívida: devem ser utilizados os valores constantes do Anexo 2 – LF 
nº 4.320/64 – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas, extraído do Sistema de Administração 
Orçamentária, Financeira e Contábil. 
Seguir as orientações relativas ao Quadro 3.2. 
Análise do resultado alcançado: o órgão deverá abordar a compatibilidade dos limites orçamentários estabelecidos pela 
gestão do sistema orçamentário municipal, em relação às necessidades de créditos do órgão, para cumprimento de sua 
programação de trabalho, explicitando as consequências das alterações ocorridas. Deverá abordar, ainda, as alterações 
relevantes ocorridas na programação orçamentária, analisando as suas razões e os seus impactos, positivos ou negativos, 
nas atividades do órgão. 
QUADRO 3.4 - DESPESA TOTAL DO ÓRGÃO 

Especificação 
Despesa 

Empenhada Paga 

Modalidade de Licitação     

Convite     

Tomada de Preços     

Concorrência     

Pregão     

Registro de Preços     

Regime Diferenciado de Contratação     

Contratações Diretas     

Dispensa em razão do valor     

Dispensa     

Inexigibilidade     

Outras Despesas     

Total                                  -                                         -   
                 
Despesa Total do Órgão 
O total desde Quadro deve ser consistente com os totais das despesas executadas indicadas nos Quadros 3.2 e 3.3. 
Despesa empenhada: total das despesas empenhadas no exercício. 
Despesa paga: total das despesas pagas no exercício. 
Modalidade de licitação: as definições das linhas e colunas do Quadro 3.4, são as estabelecidas nas Leis Federais nº 
4.320/64, nº 8.666/93, nº 10.520/2002, nº 12.462/2011 e suas alterações, nos Decretos Municipais nº 769/2005 e nº 
2.479/2007.  Nesta linha serão totalizados os valores empenhados e os pagos nas seis modalidades de licitação 
discriminadas na coluna. 
Contratações Diretas: nesta linha serão totalizados os valores empenhados e os pagos nas três formas de contratações 
diretas discriminadas na coluna. 
Outras Despesas: total das despesas executadas e pagas pelo órgão, que não se enquadrarem nos grupos “Modalidade 
de Licitação” e “Contratações Diretas”, tais como diárias, convênios de despesas, juros e encargos da dívida, precatórios, 
pessoal e encargos sociais, etc. 
Análise do resultado alcançado: o órgão deverá referenciar os processos licitatórios instaurados no exercício de 2013 que, 
eventualmente, não tenham sido concluídos até o final do exercício. Deve observar a compatibilidade do total apresentado 
na linha correspondente a cada modalidade, com o total apresentado nos Quadros 3.5, 3.6 e 3.7. 
 
 



 

QUADRO 3.5 DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS POR MODALIDADE 

Licitação Contrato/Termo Aditivo 
Especificações Valor Vigência Recursos 

Nº 
Processo Modalidade  Nº 

DOE Objeto Valor Nº 
Contrato/Aditivo 

Parte 
Contratada 

Nº 
DOE Contrato  

Aditivo 

 Executado 
no 

Exercício 
Acumulado Início Fim Fonte de 

Recursos 

Elemento 
de 

Despesa 

                                

                                

                                

TOTAL                         

                                
Demonstrativo de Licitações e Contratos por Modalidade 
Apresentar o detalhamento das licitações realizadas no exercício e dos contratos delas decorrentes. Devem ser incluídos os contratos celebrados em exercícios 
anteriores vigentes no exercício de 2013. Deve ser elaborado um quadro específico para cada uma das modalidades detalhadas no quadro 3.5, exceto para as adesões  
ao SRP que constarão do Quadro 3.6. O total referente à coluna “Executado no Exercício” deste Quadro, deve ser igual ao indicado em cada linha correspondente à  
modalidade especificada no Quadro 3.4 – Despesas por Modalidade de Licitação, na coluna “Despesa Empenhada” no ano de 2013.  
As informações referentes a eventuais aditivos devem ser indicadas nas linhas subsequentes à da especificação do respectivo contrato. 
3.6 DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ADESÕES  SRP 

Ata de Registro de Preços Contrato Vigência Recursos 

Nº da 
ATA 

Nº 
DOE 

Orgão 
Gerenciador Objeto Valor 

Nº DOE 
do Termo 

de 
Adesão 

Nº  Parte 
Contratada 

Nº 
DOE Valor  Valor 

Aditivado 

Valor  
Executado 

no Exercício 

Valor 
Acumulado Início Fim Fonte de 

Recursos 

Elemento 
de 

Despesa 

                                  

                                  

                                  

TOTAL      -                 -                         -                     -                 -            
Demonstrativo de Licitações e Contratos – Adesões SRP: deve apresentar o detalhamento das adesões aos Registros de Preços realizadas no exercício e dos 
contratos delas decorrentes, inclusive dos contratos celebrados em exercícios anteriores vigentes no exercício de 2013. As informações referentes a eventuais aditivos 
devem  ser indicadas nas linhas subsequentes a da especificação do respectivo contrato. Observar a consistência do total indicado neste Quadro com o total indicado  
na modalidade correspondente no Quadro 3.4. 
 
 
 
 
 
 



 

QUADRO 3.7 DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Da Dispensa/Inexigibilidade Contrato/Termo Aditivo 
Especificações Valor Vigência Recursos 

Nº 
Process

o 

Enquadrament
o 

Fundamentaçã
o 

Nº 
D.O.E

. 
Autor. 

Dat
a 

Nº D.O.E 
Ratificaçã

o 

Dat
a 

Objet
o 

Nº 
Contrato/Aditiv

o 

Parte 
Contratad

a 

D.O.
E 

Contrat
o 

 
Aditiv

o 

 
Executad

o no 
Exercício 

Acumulad
o 

Iníci
o 

Fi
m 

Font
e  

E.D
. 

                                      

                                      

                                      

                                      

Total           0,00 0,00 0,00 0,00         
Demonstrativo dos Contratos por Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação: deve apresentar o detalhamento das autorizações/ratificações realizadas no exercício e dos contratos delas decorrentes, 
inclusive dos contratos celebrados em exercícios anteriores vigentes no exercício de 2013. As informações referentes a eventuais aditivos devem ser indicadas nas linhas subsequentes a da 
especificação do respectivo contrato. Deve ser observada a consistência do valor indicado na linha do total deste Quadro, com o valor indicado na linha correspondente do Quadro 3.4, incluídas as 
Dispensas em razão do valor. 
Demonstrativo das Obras Contratadas Concluídas e em Andamento: deve apresentar a situação das obras contratadas, custeadas com recursos orçamentários alocados ao órgão. Deve apresentar 
o detalhamento da situação física/financeira ao final do exercício de 2013, inclusive dos contratos celebrados em exercícios anteriores vigentes no exercício.  
 
QUADRO 3.8 - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS CONTRATADAS CONCLUÍDAS E EM ANDAMENTO 

Do Contrato Da Obra Da Execução Financeira (R$)  Da Fonte de Recursos 

Nº Data Vig. Parte  Valor Tipo Forma de 
Prazo de 
Execução O.S. Anterior No Acum Saldo do  RP Convênio/Financiamento 

Contratada Contrato Aditivo % Execução Início Term. % Nº Data Ano Contrato Nº Data Entidade Valor  Contrapartida 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

Total                     



 

 
 
Demonstrativo das Obras Paralisadas: deve apresentar a situação das obras contratadas, custeadas com recursos orçamentários alocados ao órgão, que ao final do exercício de 2013 estiverem 
com suas execuções paralisadas. Deve ser explicitado o motivo da paralisação e as medidas para continuidade da execução dos projetos. 
 
QUADRO 3.9 - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS PARALISADAS 

Do Contrato Da Obra Da Execução Financeira 
Da Paralisação 

Nº Data Vig. Parte  Valor Tipo Forma de 
Prazo de 
Execução OS Anterior No Acum Saldo do  

Contratada Contrato Aditivo % Execução Início Térm % Nº Data Ano Contrato Nº da ordem Data Motivo 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Total               
 

3.10 - DEMONSTRATIVO DE ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTOS DE FUNDOS 

Da Concessão Do Responsável Da Prestação de Contas 

Ações de Regularização 
Nº da 

Portaria Data D.O.E Início Término 
Data limite 
Prestação 
de Contas 

Valor Nome Matrícula Data Valor realizado 
Situação 
quanto à 

aprovação 

                          
                          
                          

Total      -                              -       
Demonstrativo de Adiantamentos – Suprimentos de Fundos: deve apresentar a situação dos adiantamentos concedidos a servidor, na modalidade Suprimento de Fundos. 
Análise do resultado alcançado: o órgão deverá ressaltar a situação quanto à aprovação ou não das prestações de contas dos adiantamentos concedidos, indicando as medidas adotadas para 
regularização de eventuais impropriedades e para ressarcimento dos recursos, pelo responsável, nos casos de irregularidades comprovadas na utilização dos recursos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.11 - DEMONSTRATIVO DE ADIANTAMENTOS - DIÁRIAS E PASSAGENS A SERVIDOR 

Da Concessão Dados do Servidor Do Deslocamento Da Despesa Da Prestação de 
Contas Ações de 

regularização 

Nº da 
Portaria Data D.O.E Nº de 

diárias Nome Matr 
Cargo 

ou 
Função 

Lotação Início Térm Itininerário Meio de 
transporte 

Despesa 
com 

passagens 
Motivo 

Valor  

Adiant Realiz Resultado 
líquido Data 

Situação 
quanto à 

aprovação 

                                        

                                        

                                        

                                        

Total                -            -           -                -          
 
Demonstrativo de Adiantamentos – Diárias e Passagens a Servidor: deve apresentar a situação dos adiantamentos concedidos a servidor ou conselheiro municipal, na modalidade “diárias” e de 
passagens pagas com recursos públicos, independentemente da fonte de recursos. 
O total da despesa deve ser consistente com o montante apurado ao final do exercício na rubrica orçamentária 3.3.90.14.00 – Diárias-Civil, do órgão, registrado no “Relatório de Liquidação de 
Empenho Detalhado”, fornecido pelo Departamento de Contabilidade da SEFIN. 
Análise do resultado alcançado: o órgão deverá ressaltar a situação quanto à aprovação ou não das prestações de contas dos adiantamentos concedidos, indicando as medidas adotadas para 
regularização de eventuais impropriedades e para ressarcimento dos recursos, pelo responsável, nos casos de irregularidades comprovadas na utilização do adiantamento. 

3.12 - DEMONSTRATIVO DE ADIANTAMENTOS - DIÁRIAS E PASSAGENS  - OUTROS 

Da Concessão Dados do Responsável Do Deslocamento Da Despesa com hospedagem/alimentação 
Da Prestação de Contas 

Ações de 
regularizaçã

o 
Nº da 
Portari

a 

Dat
a 

D.O.
E 

Nº de 
diárias 

Nom
e 

Funçã
o 

Fund. 
legal 

Iníci
o 

Términ
o 

Itininerári
o 

Meio 
de 

transp. 

Motiv
o 

Valor 
da 

diária 

Valor do 
adiantament

o 

Valor da despesa 

Aliment
. Hosp. Tota

l Data 
Valor 

realizad
o 

Situação 
quanto à 
aprovaçã

o 

                                          

                                          

Total           -           -           -         -                -       
 
Demonstrativo de Adiantamentos – Diárias e Passagens - Outros: deve apresentar a situação dos adiantamentos concedidos a não ocupantes de cargos ou funções públicas do Município de Rio 
Branco, na modalidade diárias e de passagens pagas com recursos públicos, independentemente da fonte de recursos. Deve ser indicado o instrumento legal que amparou a realização da 
despesa. 



 

Análise do resultado alcançado: o órgão deverá ressaltar a situação quanto à aprovação ou não das prestações de contas dos adiantamentos concedidos, indicando as medidas adotadas para 
regularização de eventuais impropriedades e para ressarcimento dos recursos, pelo responsável, nos casos de irregularidades comprovadas na utilização do adiantamento. 

3.13 - DEMONSTRATIVO DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS - CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 

Da Concessão Do Recebimento Da Prestação de Contas 
Ações de 

regularizaçã
o 

Nº 
Proces. 

Nº 
Instrumento 

D.O.U 
D.O.E 

Vigência 
Valor 
Inicial 

Data limite 
Prestação de 

Contas 
Objeto Concenente Anterior Exercício Acumulado Saldo Data Valor 

realizado 

Situação 
quanto à 

aprovação Início Término 

                                  
                                  
                                  

Total     -               -               -                 -           -                    -     
Demonstrativo de Adiantamentos Recebidos – Convênios e Outros Instrumentos Congêneres: deve especificar os recursos recebidos pelo Município, cuja aplicação tenha sido atribuída ao órgão. 
Devem ser considerados todos os valores recebidos sujeitos à posterior prestação de contas ao ente/instituição transferidor dos recursos (convênios, contratos de repasses, transferências 
obrigatórias, auxílios, subvenções, contribuições, etc.). 
Análise do resultado alcançado: o órgão deverá evidenciar os impactos positivos ou negativos sobre a execução das ações sob sua responsabilidade, determinados pelo desempenho da captação 
de recursos no exercício. 
 

3.14 - DEMONSTRATIVO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 

Da Concessão Da Transferência Da Prestação de Contas 

Ações de 
regularização 

Nº do 
Processo 

Nº 
Instr. D.O.E 

Vigência 
Valor 
Inicial 

Data limite 
Prestação 
de Contas 

Objeto Convenente Anterior no 
ano Acum Saldo a 

transferir 

Elemento 
de 

Despesas 
Fonte Data Valor 

realizado 

Situação 
quanto à 

aprovação Início Térm 

                                      
                                      
                                      

 Total         -                 -        -        -          -                      -       
 
 



 

Demonstrativo de Adiantamentos Concedidos – Convênios e Outros Instrumentos Congêneres: deve especificar os recursos transferidos pelo Município, para pessoas físicas e jurídicas, à conta de 
dotação orçamentária de responsabilidade do órgão. Devem ser considerados todos os valores transferidos sujeitos à posterior prestação de contas (convênios, auxílios, subvenções, contribuições, 
etc.).  
Análise do resultado alcançado: o órgão deverá ressaltar a situação quanto à aprovação ou não das prestações de contas dos adiantamentos concedidos, indicando as medidas adotadas para 
regularização de eventuais impropriedades e para ressarcimento dos recursos, pelo responsável, nos casos de irregularidades comprovadas na utilização do adiantamento. Deverão ser juntados 
ao relatório de gestão, os documentos comprobatórios das medidas administrativas ou judiciais adotadas para eventuais ressarcimentos de recursos. 

3.15 - Demonstrativo da Movimentação do Almoxarifado 

Item Saldo Inicial Entradas Saídas Saldo Final 

1                                                  -    

2                                           -                                                   -    

                                                   -    

                                                   -    

n                                                  -    

TOTAL                                       -                                              -                                               -    
Demonstrativo da Movimentação do Almoxarifado 
Este demonstrativo deverá ser preenchido pelos órgãos que possuem em suas estruturas organizacionais, unidade de almoxarifado ou equivalente, ou que adquiram material de consumo para 
aplicação imediata, que em nível de consolidação constituirão o saldo da Conta Almoxarifado do Balanço Patrimonial do Município. Deverá ser elaborado demonstrativo individualizado para os 
estoques adquiridos com recursos vinculados à finalidade específica (SEME, SEMCAS, SEMSA), conforme o caso. 
Os valores apresentados neste Quadro, deverão ser consistentes com os valores registrados no Demonstrativo Mensal das Operações de Bens de Estoque e Balancete Contábil com posição em 
31/12/2013. 
3.16 - INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS  

Nº 
Ordem 

Nº do 
Patrimônio 

Descrição 
do bem 

Estado 
do 

bem 

Forma de 
Aquisição 

(Compra ou 
Incorporação) 

Data de 
Aquisição 

Nº 
Nota 

Fiscal 

Nº 
Empenho Localização Valor de 

Aquisição 

Desincorporação 

Depreciação Valor 
Atual Data Valor 

1                              -    

2                              -    

n                              -    

TOTAL             -                   -                      -         -    
Inventário de Bens Móveis 
Este demonstrativo deverá ser preenchido contemplando a totalidade dos bens móveis sob responsabilidade do órgão, considerando, inclusive, as aquisições realizadas nos exercícios anteriores. 
O preenchimento da coluna “Depreciação” deverá ser efetuado com orientação do Departamento de Contabilidade da SEFIN. 
 
 



 

 
 
 

3.17 - INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS 

Nº Ordem Descrição do Imóvel Nº Registro do Imóvel Localização do Imóvel Data de Aquisição Valor de Aquisição Atualização Valor Atualizado 

                                        -    

                                        -    

                                        -    

                                        -    

                                        -    

                                        -    

TOTAL                                -                      -                             -    
Inventário de Bens Imóveis 
Este demonstrativo deverá ser preenchido contemplando a totalidade dos bens imóveis sob responsabilidade do órgão, considerando, inclusive, as aquisições realizadas nos  
exercícios anteriores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

3.18 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA  

Receitas 2013 2012 

Prev Atualiz(a) Execução (b) (b/a)*100 Prev Atualiz(a) Execução (b) (b/a)*100 

Receitas Correntes              

Receitas de Capital              

Total da Receita                      -                         -                         -                        -     

Déficit             

Total                       -                         -                         -                        -     

              

Despesas 2013 2012 

Dot Atualiz (a) Execução (b) (b/a)*100 Dot Atualiz (a) Execução (b) (b/a)*100 

Despesas Correntes             

Despesas de Capital             

Total da Despesa                      -                         -                         -                        -     

Superavit              

Total                       -                         -                         -                        -     
 
 

3.19 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS EXECUTADAS 

Categoria Econômica 2013 2012 % 

R$ (a) % R$ (b) % ((a-b)/b)*100 

Receitas Correntes (I)              -    #DIV/0!               -    #DIV/0! #DIV/0! 

 Receitas Tributárias   #DIV/0!   #DIV/0! #DIV/0! 

 Receitas de Contribuições   #DIV/0!   #DIV/0! #DIV/0! 

 Receitas Patrimoniais   #DIV/0!   #DIV/0! #DIV/0! 

 Receitas Industriais   #DIV/0!   #DIV/0! #DIV/0! 

 Receitas de Serviços   #DIV/0!   #DIV/0! #DIV/0! 

 Transferências Correntes   #DIV/0!   #DIV/0! #DIV/0! 

 Outras Receitas Correntes   #DIV/0!   #DIV/0! #DIV/0! 

            

Receitas de Capital (II)              -    #DIV/0!               -    #DIV/0! #DIV/0! 

 Operações de Crédito   #DIV/0!   #DIV/0! #DIV/0! 

 Alienação de Bens   #DIV/0!   #DIV/0! #DIV/0! 

 Amortização de Empréstimos   #DIV/0!   #DIV/0! #DIV/0! 

 Transferências de Capital   #DIV/0!   #DIV/0! #DIV/0! 

Outras Receitas de Capital   #DIV/0!   #DIV/0! #DIV/0! 

Total das Receitas (III) = (I+II)              -    #DIV/0!               -    #DIV/0! #DIV/0! 
Os Quadros 3.18 e 3.19 são aplicáveis somente ao Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Finanças – SEFIN. As informações deverão ser apresentadas, na forma consolidada, contemplando todas as 
receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas pelos órgãos de que trata o art. 2º do Decreto nº 1.660, de 24 de 
julho de 2013.  


