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INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 016 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 
 

Dispõe sobre a elaboração das peças de 
responsabilidade da Controladoria-Geral do 
Município que comporão a prestação de contas 
do Poder Executivo municipal. 

 
 
 
A AUDITORA-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO 
BRANCO-AC, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 9º, da Lei Municipal nº 
1.785, de 21 de dezembro de 2009, e considerando o disposto no Anexo IV do 
Manual de Referência da Resolução nº 87/2013, resolve: 
 

Das Disposições Gerais e Abrangência 
  
Art. 1º Ficam instituídos os procedimentos e anexos constantes desta Instrução 
Normativa, que se destinam a orientar a elaboração das peças de responsabilidade 
da Controladoria-Geral do Município que integrarão a prestação de contas do Poder 
Executivo municipal. 
 

Das peças 
 

Art. 2º Para atender ao disposto no Anexo IV do Manual de Referência da Resolução 
TCE/AC nº 087/2013, a Controladoria-Geral do Município emitirá as peças 
especificadas nos incisos deste artigo, que integrarão a prestação de contas do Poder 
Executivo municipal: 
 
I – Relatório de Auditoria Anual das Contas - RAAC, elaborado de acordo com o 
formato estabelecido no Anexo I, abordando a descrição analítica das atividades e da 
execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual do Poder 
Executivo municipal, com a indicação das metas físicas e financeiras previstas e 
executadas; a gestão orçamentária, financeira e patrimonial; a gestão fiscal; os 
índices de resultados; e as audiências públicas realizadas no exercício para a 
elaboração e discussão de planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamento 
público, conforme conteúdo estabelecido no Anexo II desta IN; 
 
II - Parecer sobre as contas da entidade, com a ciência do gestor. 

III – Certificado de Auditoria. 

 
Da elaboração das peças 

Art. 3º O Relatório de Auditoria Anual das Contas – RAAC, deve: 

I - orientar-se, no mínimo, pelos requisitos de clareza, convicção, concisão, 
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completude, exatidão, relevância, tempestividade e objetividade; 

II - conter elementos suficientes para a compreensão do objetivo, do escopo e das 
limitações dos trabalhos de acompanhamento da gestão; e 

III - detalhar a metodologia utilizada para a avaliação da gestão. 

Art. 4º A elaboração das peças deve ter como como referência para a definição do 
escopo: 

I - o exercício a que se referem as contas analisadas; 

II - os conteúdos indicados no Anexo II desta instrução normativa; 

III - os trabalhos de acompanhamento da gestão realizados com base nas 
competências estabelecidas na Resolução TCE/AC nº 076/2012, programados no 
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna do exercício a que se referem as 
Contas. 
 
Art. 5º A opinião emitida pela Controladoria-Geral do Município deve estar suportada 
por evidência suficiente e adequada. 
 
Art. 6º Caso não tenha obtido evidência suficiente e adequada em decorrência de 
restrição de acesso a informações, omissão do responsável pela atividade 
acompanhada, ou limitação estrutural, o órgão pode se abster de emitir opinião no 
Certificado de Auditoria, desde que faça constar do RAAC todas as iniciativas 
adotadas para a tentativa de emissão de opinião sobre a gestão dos responsáveis. 

 
Dos prazos de apresentação das peças 

 
Art. 7º A Controladoria-Geral do Município deve apresentar no Sistema de Prestação 
de Contas do TCE/AC - SIPAC, as peças relacionadas nos incisos I a III do art. 2º 
desta IN, até a data limite fixada no § 2º, do art. 2º da Resolução TCE/AC nº 
087/2013. 

 
Disposições finais 

 
Art. 8º. Os casos omissos e as dúvidas em relação a esta Instrução Normativa serão 
resolvidos pela Controladoria-Geral do Município. 
 
Art. 9º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado do Acre. 

 
Ada Barbosa Derze 

Auditora-Chefe da Controladoria-Geral 
Decreto nº 013/2017 
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ANEXO I - IN CGM Nº 016 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 

  
DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS 

 
1) Formatos de arquivos permitidos: extensão.doc. 
 
2) Texto: 
2.1) O texto deve observar o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa vigente e as 
seguinte características: imparcialidade, coerência, clareza e precisão. Deve-se evitar 
a utilização de termos técnicos ou estrangeiros, bem como a menção a nomes de 
autoridades. O texto deverá estar disposto em forma de parágrafo, com o seguinte 
padrão de configuração: 
 

Tamanho do papel A4 

Margens 2,5 cm em todos os lados 

 
Fonte 

Tipo: Arial 
Tamanho: 12 

Avanço de parágrafo Sem avanço (alinhado à esquerda) 

 
Espaçamento de texto 

Antes: 0 pt; Depois: 0 pt 
Espaçamento entre linhas: simples 
Espaçamento entre parágrafos: 
duplo 

 
 
2.2) Quadros e tabelas: as informações não discursivas, cuja ênfase recaia em dados 
numéricos (valor monetário, percentual, índices e afins), deverão ser dispostas em 
forma de quadros e tabelas, com especificação da unidade e sua ordem de grandeza 
(ex. R$1,00, R$ mil, etc). 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, grafados em fonte tamanho 10. 
2.3) As páginas do RAAC devem ser numeradas sequencialmente, iniciando a 
contagem a partir da folha de rosto, sendo a numeração expressa graficamente 
somente a partir do sumário. Os algarismos das páginas dos textos devem ser 
situados no alto das páginas, à direita. 
2.4) A via impressa das peças deverá ser encadernada com grampos tipo “bailarina”, 
não devendo ser utilizado prendedor tipo espiral. 
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ANEXO II - IN CGM Nº 016 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

 DA ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RAAC 
 

Na elaboração do Relatório de Auditoria Anual de Contas, deverá ser observada a 
seguinte composição: 

 
Elementos pré-textuais 

 
Elementos que antecedem o conteúdo do relatório propriamente dito e que auxiliarão 
sua leitura pelos usuários das informações. São eles: 
 
CAPA, contendo: 
a) Nome do órgão/entidade responsável pelas contas; 
b) Título: Relatório de Auditoria Anual de Contas do exercício de 2018; 
c) Local e ano de elaboração em algarismo arábico. 
 
FOLHA DE ROSTO identificando o relatório, contendo: 
a) Nome do órgão/entidade responsável pelas contas; 
b) Título: Relatório de Auditoria Anual de Contas do exercício de 2018; 
c) Subtítulo (ementa): Relatório de Auditoria Anual de Contas do exercício de 2018 
elaborado de acordo com a Resolução TCE/AC nº 087/2013 e IN CGM nº 016/2018; 
d) Número do Relatório em algarismo arábico; 
e) Local e ano de elaboração em algarismo arábico. 
 
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 a do sumário e, quando pouco extensas, podem figurar 
sequencialmente numa mesma página. 
 
SUMÁRIO, contemplando a relação de capítulos e seções do relatório, na ordem em 
que estiverem organizados, e as respectivas numerações de páginas. 
 

Elementos textuais 
 

Parte do relatório que deverá contemplar, no mínimo, as seguintes seções e seus 
respectivos conteúdos: 
 
I - INTRODUÇÃO: apresentação sucinta do relatório, abordando especialmente sua 
estrutura e pontos da gestão do exercício que mereçam destaque, e que deverão ser 
detalhados no corpo do relatório. 
 
II – AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS DEMAIS PEÇAS QUE COMPÕEM O 
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: avaliação quando à conformidade das 
peças apresentadas na prestação de contas do Poder Executivo municipal, com os 
formatos e conteúdos estabelecidos no Manual de Referência – 5ª Edição da 
Resolução TCE/AC nº 087/2013. 
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III – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS NO EXERCÍCIO, abordando: 
a. Plano Plurianual: 

1) Metas Físicas e Financeiras; 
2) Despesas por Área de Agregação. 

b. Lei de Diretrizes Orçamentárias: 
1) Metas e Prioridades no Exercício; 
2) Cumprimento das Metas Fiscais. 

c. Lei Orçamentária Anual: 
1) Disponibilidade de Recursos no Exercício; 
2) Alterações dos Orçamentos; 
3) Disponibilidade por Fonte de Recursos; 
4) Receitas: 

4.1) Previsão e Arrecadação; 
4.2) Desempenho da Arrecadação Municipal; 
4.3) Recuperação de Créditos Tributários; 
4.4) Gestão Fiscal. 

5) Despesas: 
5.1) Índices de Execução das Despesas; 
5.2) Despesas por Função; 
5.3) Despesas por Órgão; 
5.4) Despesas por Natureza e Grupo; 
5.5) Restos a Pagar; 
5.6) Gestão Fiscal. 
 

IV. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, abordando: 
a. Balanço Orçamentário: 

1) Comparativo entre a Receita Inicial e a Receita Realizada; 
2) Comparativo entre a Despesa Atualizada e a Despesa Empenhada; 
3) Comparativo entre a Receita Arrecadada e a Despesa Empenhada; 

b. Balanço Financeiro: 
1) Saldo em Caixa e Bancos. 

c. Demonstração das Variações Patrimoniais. 
d. Balanço Patrimonial: 

1) Ativo Circulante e Não Circulante; 
2) Passivo Circulante e Não Circulante; 
3) Patrimônio Líquido. 

e. Superávit Financeiro. 
 
V. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO. 
 
VI. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA-GERAL DO 
MUNICÍPIO: adequabilidade da força de trabalho da unidade frente às suas 
responsabilidades e atribuições. 
 
VII. RESULTADO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO: 
demonstração das ações relevantes executadas no exercício e do atendimento, pelo 
ente, das demandas oriundas do controle interno e dos órgãos fiscalizadores 
externos. 
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CONCLUSÃO: manifestação final da unidade, considerando as informações a que a 
equipe teve acesso e os trabalhos realizados durante o exercício. Podem ser 
destacas as limitações à sua atuação e a causa raiz, assim como os benefícios 
decorrentes dos trabalhos realizados, inclusive os financeiros, quando houver. Da 
mesma maneira, quando forem identificadas boas práticas relevantes, essas poderão 
ser registradas nesse espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


