
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 001 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 
 

Estabelece normas de organização e de 
apresentação ao Tribunal de Contas do 
Estado, das prestações de contas do 
exercício orçamentário e financeiro de 2014. 

 
 
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, o art. 8º do Decreto Municipal nº 1.660 de 
24 de julho de 2013 /2013 e o art. 8º do Decreto nº 987 de 01 de agosto de 2014. 

 
 
CONSIDERANDO as inovações introduzidas pelo Tribunal de Contas do Estado, 
na sistemática de apresentação das prestações de contas pelos responsáveis 
sujeitos a essa obrigação; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os aspectos práticos, no que diz 
respeito à organização, conteúdo e encaminhamento ao Tribunal de Contas do 
Estado, das informações com periodicidade anual integrantes das prestações de 
contas referentes ao exercício orçamentário e financeiro de 2014, resolve: 
  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º A elaboração, a organização e o encaminhamento dos documentos e 
informações relacionados nos Anexos IV, VI, VII e VIII, do Manual de Referência 
da Resolução TCE/AC nº 087/2013, obedecerão ao disposto nesta Instrução 
Normativa. 

DO RELATÓRIO DE GESTÃO  
(Item III dos ANEXOS IV, VI, VII e VIII do Manual de Referência da  

Resolução TCE/AC nº 087/2013) 

 
Art. 2º De acordo com o art. 5º do Decreto nº 1.660/2013, o Gabinete do Vice-
Prefeito, Gabinete Militar, Controladoria-Geral, Procuradoria-Geral, Coordenadoria 
Municipal da Defesa Civil e Secretarias Municipais, elaborarão relatórios de 
gestão que integrarão a Prestação de Contas de Gestão do Prefeito, para fins de 
atendimento do Item III do Anexo IV, do Manual de Referência da Resolução 
TCE/AC nº 087/2013. 
Art. 3º As Entidades RBTrans, RBPrev, SAERB, FMCGB, EMURB e os Fundos 
Municipais, elaborarão relatórios individuais de gestão que integrarão suas 
respectivas prestações de contas, em atendimento ao disposto no Item III dos 
Anexos VI, VII e VIII, do Manual de Referência da Resolução TCE/AC nº 
087/2013. 
Art. 4º Os relatórios de gestão dos órgãos relacionados no art. 2º e das entidades 
relacionadas no art. 3º, desta Instrução Normativa, serão consolidados pela 
Controladoria-Geral do Município, e integrarão a Prestação de Contas de Governo 
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do Prefeito, para fins de atendimento ao Item III do Anexo IV, do Manual de 
Referência da Resolução TCE/AC nº 087/2013. 
Art. 5º Para a elaboração dos relatórios de gestão, os órgãos da Administração 
Direta e as entidades da Administração Indireta, inclusive os Fundos municipais, 
deverão observar as instruções constantes dos Anexos I e II desta Instrução 
Normativa. 
§ 1º O relatório de gestão que não atender à forma definida no Anexo I desta 
Instrução Normativa, será devolvido ao órgão/entidade responsável, para os 
ajustes necessários. 
§ 2º Os quadros relacionados no Anexo II desta Instrução Normativa, são 
referências para a elaboração dos conteúdos do relatório de gestão, podendo o 
órgão/entidade fazer ajustes de forma, em razão de suas especificidades, desde 
que contempladas as informações neles exigidas. 
§ 3º Na 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, 
desde que respeitada a formatação de margens estabelecida no Anexo I desta 
Instrução Normativa. 
Art. 6º Os relatórios de gestão serão encaminhados à Controladoria-Geral do 
Município, pelos órgãos e entidades referidos nos arts. 2ª e 3ª desta Instrução 
Normativa, nos seguintes prazos e formas: 
I – até o dia 30 de janeiro de 2015: a versão preliminar, em arquivo word, através 
do e-mail cgmrb@riobranco.ac.gov.br; 
II – até o dia 13 de fevereiro de 2015: a versão final, sendo: 
a) em 1 (uma) via em meio impresso, assinada pelo titular do órgão/entidade; e 
b)  em 1(uma) via em CD, em arquivos word e pdf. 
Art. 7º A disposição dos quadros, tabelas ilustrações e documentos no relatório 
de gestão, deverá observar, rigorosamente, a ordem sequencial indicada no 
Anexo II desta Instrução Normativa. 
 

DOS DEMAIS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INTEGRANTES DAS  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  

(Itens I, II, IV a XXIV dos ANEXOS IV, VI, VII e VIII do Manual de Referência da  
Resolução TCE/AC nº 087/2013) 

 
Art. 8º Na elaboração dos documentos e informações relacionados nos Itens I, II, 
IV a XXIV dos Anexos IV, VI, VII e VIII do Manual de Referência da Resolução 
TCE/AC nº 087/2013, deverão ser observadas as instruções constantes do Anexo 
III desta Instrução Normativa.  
Art. 9º Todos os documentos e informações relacionados nos Anexos IV, VI, VII e 
VIII do Manual de Referência da Resolução TCE/AC nº 087/2013, quando 
necessário, deverão ser complementados por notas explicativas que conterão, no 
mínimo, a descrição dos critérios utilizados na elaboração das informações de 
natureza patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, social e 
operacional, e de todos os eventos não suficientemente evidenciados ou não 
constantes dos demonstrativos, conforme modelo que compõe o Anexo IV desta 
Instrução Normativa. 
 

mailto:cgmrb@riobranco.ac.gov.br
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Art. 10. Os documentos e informações relacionados nos Itens I, II, IV a XXIV dos 
Anexos IV, VI, VII e VIII do Manual de Referência da Resolução TCE/AC nº 
087/2013, deverão ser encaminhados à Controladoria-Geral do Município, pelos 
órgãos e entidades, inclusive os Fundos municipais, para certificação, no seguinte 
prazo e formas, observadas as instruções do Anexo III desta Instrução Normativa: 
I – prazo: até o dia 13 de fevereiro de 2015; 
II – forma: 
a) em 3(três) vias impressas assinadas pelo titular do órgão/entidade que 
elaborou os documentos; 
b) em 1 (uma) via em CD em formato pdf. 
 

DO ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
 
Art. 11. Todos os documentos e informações relacionados no Anexo IV do 
Manual de Referência da Resolução TCE/AC nº 087/2013, referentes às 
Prestações de Contas de Gestão e de Governo do Prefeito, serão providenciados, 
organizados, digitalizados e transmitidos eletronicamente ao Tribunal de Contas 
do Estado, pelo Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Finanças em conjunto com a Controladoria-Geral 
do Município. 
Art. 12. Todos os documentos e informações relacionados nos Anexos VI, VII e 
VIII, do Manual de Referência da Resolução TCE/AC nº 087/2013, serão 
providenciados, organizados, digitalizados e transmitidos eletronicamente ao 
Tribunal de Contas do Estado, pelos respectivos responsáveis pelas entidades da 
Administração Indireta, inclusive Fundos Municipais, cadastrados como “Titulares” 
no Portal do Gestor/TCE, com a supervisão do Departamento de Contabilidade da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças e da 
Controladoria-Geral do Município. 
Art. 13. 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 

 
 
 

PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 11.452, DE 08/12/2014 – págs. 16/19. 
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ANEXO I  
ANEXO I - IN CGM Nº 001 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014 

 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) Formatos WORD e PDF, padrão texto; 
e) Nome do arquivo deve ser no formato: <Relatório de gestão 

2014>_<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 2014; 
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 2014; 
c) Subtítulo (ementa): Relatório de Gestão do exercício 2014, elaborado 

de acordo com a Resolução TCE/AC nº 087/2013 e Decreto nº 
1.660/2013; 

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, 
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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 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.  

b) Desenvolvimento: texto de livre expressão do gestor sobre o 
gerenciamento e a execução dos planos, programas, gastos e 
investimentos do período, dentro das respectivas áreas de 
competência, estabelecendo comparação das metas previstas com as 
realizadas, avaliação dos resultados obtidos, indicando as unidades 
responsáveis pela execução. Observar a coerência, a coesão, a 
clareza e a concisão do texto e os modelos das tabelas estabelecidos 
no Anexo II desta Instrução Normativa, aplicáveis ao órgão. 

c) 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. 

 
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 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. 

f) As informações econômicas e financeiras devem ser apresentadas em R$.  
g) 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.  
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h) A via do Relatório de Gestão, em papel, destinada à Controladoria-Geral 
deverá ser encadernada com grampos tipo “bailarina”, não devendo ser 
utilizado prendedor tipo espiral, pois constituirá processo administrativo. 
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ANEXO II - IN CGM Nº 001 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014. 
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. 
O texto, de livre expressão do gestor, deve abordar o gerenciamento e a 
execução dos planos, programas, gastos e investimentos do período, dentro das 
respectivas áreas de competência, estabelecendo comparação das metas 
previstas com as realizadas, avaliação dos resultados obtidos, indicando as 
unidades responsáveis pela execução.  

 
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. 
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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/2014 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 2014/2017, sob responsabilidade do órgão, no exercício de 
2014; 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 2014. 
 

 
Fonte: 

 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados

Seq
Indicador (un. 

medida)
Data Índice inicial Índice final

Índice previsto para 

o exercício

Índice atingido no 

exercício

Objetivo Geral

QUADRO 2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO

Denominação no PPA

Código na LOA

Tipo do Programa

Informações sobre os resultados alcançados

Responsável

Público alvo

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

Dotação Despesa Restos a Pagar
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Demonstrativo da Execução por Programa de Governo  
Denominação no PPA: título dado ao Programa pela LM nº 2.010/2013 – PPA 
2014/2017. 
Código LOA: indicar a classificação funcional programática constante da 
LOA/2014. 
Tipo de Programa, Objetivo geral, Responsável e Público alvo: preencher 
usando o conteúdo do Anexo I do PPA 2014/2017.  
Dotação inicial: dotação inicial alocada ao Programa pela LOA 2014.  
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 31/12/2014, 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 31/12/2014, 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 31/12/2014, 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 31/12/2014, 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 2014/2017.  
Índice previsto para o exercício: valor previsto para o indicador a ser alcançado 
no exercício conforme estabelecido no Anexo I da LM nº 2.016/2013 – LDO/2014. 
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. 
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Demonstrativo da Execução Física das ações realizadas 
Nesse demonstrativo o órgão deve relacionar as ações orçamentárias constantes 
da LOA do exercício de 2014, 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 2.016/2013 – LDO 
2014. 
Função: identificação da função orçamentária relacionada à ação constante da 
LOA para o exercício de 2014, sob a gestão do órgão. 
Subfunção: identificação da Subfunção orçamentária relacionada à ação 
constante da LOA para o exercício de 2014, sob a gestão do órgão. 
Programa: código do Programa orçamentário relacionado à ação constante da 
LOA para o exercício de 2014, sob a gestão do órgão.  
Ação: ação indicada no Anexo I da LM nº 2.016/2013 – LDO 2014. 
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 2.016//2013-LDO 
2014, referente ao Programa. 
Meta prevista: meta prevista no Anexo I da LM nº 2.016/2013 – LDO 2014. 
Meta realizada: meta efetivamente realizada no exercício de 2014. 
% 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 2.016/2013 – LDO 2014, 
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. 

Programa Ação Tipo Produto(un) Prevista(a) Realizada (b) % Realização  
( c) 

Fonte: 

Meta 

Função Subfunção 

Prioridades  

QUADRO 2.2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES 
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Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira das ações realizadas 
Nesse demonstrativo o órgão deve relacionar as ações orçamentárias constantes 
da LOA do exercício de 2014, 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 
31/12/2014, 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 2014, 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. 

 
Fonte: 

Fixada Executada Fixada Executada Fixada Executada

QUADRO 3.2 - PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesas Correntes

Pessoal e Encargos 

Sociais

Juros e Encargos da 

Dívida

Outras Despesas 

Correntes

Despesa

Créditos

ORIGEM DOS CRÉDITOS 

ORÇAMENTÁRIOS

Dotação Inicial LOA

Suplementares

Especiais

Extraodirnários

Créditos  Cancelados

Outras Operações

Total

Créditos

SEQ 

FONTE: 

QUADRO 3.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES 
DOTAÇÃO 

FONTE 
DESPESA  

LIQUIDADA 

TOTAL 

EMPENHADA PAGA PROJETO/ATIVIDADE TIPO INICIAL ATUALIZADA 
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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 2014. 

LOA: montante de recursos autorizados ao órgão, pela LM nº 2.031/2013 – LOA 
2014. 
Créditos Suplementares: montante de créditos do tipo suplementar que foram 
concedidos ao órgão, no decorrer da execução orçamentária de 2014. 
Créditos Especiais: montante de créditos do tipo especial que foram concedidos 
ao órgão, no decorrer da execução orçamentária de 2014. 
Créditos Extraordinários: montante de créditos do tipo extraordinários que foram 
concedidos ao órgão, no decorrer da execução orçamentária de 2014. 
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 da aplicação do disposto no art. 6º da Lei nº 
2.031/2013 – LOA 2014. 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. 
 
 

 
Fonte: 

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 

Fixada Executada Fixada Executada Fixada Executada

Dotação Inicial LOA

Créditos

QUADRO 3.3 - PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL

ORIGEM DOS CRÉDITOS 

ORÇAMENTÁRIOS

Grupos de Despesas de Capital

Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

Despesa

Suplementares

Especiais

Extraodirnários

Créditos Cancelados

Créditos

Outras Operações

Total
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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. 
 

 

 
                       Fonte: 

 

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 correntes e de capital empenhadas no 
exercício. 
Despesa paga: total das despesas correntes e de capital 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 

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

QUADRO 3.4 - DESPESA TOTAL DO ÓRGÃO

Especificação
Despesa
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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 2014 que, eventualmente, não tenham sido 
concluídos até o final do exercício.  
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ANEXO III - IN CGM Nº 001 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014. 
DOS DEMAIS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INTEGRANTES DAS  

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 (Itens I, II, IV a XXIV dos ANEXOS IV, VI, VII e VIII do Manual de Referência da  

Resolução TCE/AC nº 087/2013 
 

DOCUMENTO 
INFORMAÇÃO 

EXIGIDO PELO TCE 

RESOLUÇÃO TCE Nº 
087/2013 INSTRUÇÃO 

ANEXO ITEM 

Ofício de 
encaminhamento 

IV, VI, VII, 
VIII 

 

I 
 
 
 

1)Destinado ao Presidente do 
TCE/AC; 2)assinado pelo titular do 
Órgão/Entidade; 3)digitalizado; 
4)gravado em CD em formato PDF; 
5) 2 vias impressas; 6) Obrigatório 
somente para o Prefeito, Entidades 
da Administração Indireta e Fundos. 

Rol de 
Responsáveis 

IV, VI, VII, 
VIII 

II 
1)Elaborado, digitalizado, impresso e 
transmitido ao TCE/AC, pela CGM. 

Documento de 
autorização de 
acesso para 

consulta aos dados 
de movimentação 

bancária 

IV, VI, VII IV 

1) Será autorizado por ato do  
Prefeito, abrangendo a 
Administração Direta e Indireta, 
inclusive Fundos; 2)digitalizado; 
3)gravado em CD em formato PDF. 

Justificativa para o 
cancelamento e 

prescrição de restos 
a pagar 

IV, VI, VII, 
VIII 

V 

1) Os processos administrativos 
referentes ao cancelamento de 
Restos a Pagar, serão digitalizados 
pelo DECONT;2) gravados em CD 
em formato PDF; 3) As Entidades 
deverão obtê-los no DECONT.  

Demonstrativo das 
ações judiciais de 

cobrança, indicando 
o número do 

processo 

IV VI 

1)Será elaborado pela PROJURI e 
pelas Entidades que tenham ações 
impetradas por suas Assessorias 
Jurídicas;  2) digitalizado; 3) gravado 
em CD em formato PDF. 

Extratos bancários 
do mês de 

dezembro findo e 
respectivas 
conciliações 

IV VII 1)Digitalizados; 2) gravados em CD 
em formato PDF; 3)Obrigatórios  
para a PC consolidada do Município, 
e as PC’s das Entidades da 
Administração Indireta e  Fundos. 

VI VII 

VII VI 

VIII IV 

Relatório da dívida 
fundada de forma 
individualizada e 

com suas 
especificações 

VI VI 

1)Digitalizado; 2)gravado em CD em 
formato PDF; 3) Obrigatório  para a 
FMCGB, RBPREV, RBTRANS e 
SAERB e PC consolidada do 
Município. 

Relatório sintético 
dos decretos de 

abertura de créditos 
adicionais 

IV VIII 1)Relação contendo o número do 
Decreto, o número e a data do DOE; 
2)Digitalizada; 2) gravada em CD em 
formato PDF; 3) Obrigatório  para a 
PC do Prefeito, Entidades da 
Administração Indireta e Fundos; 4) 
será fornecido pela CGM. 

VI VIII 

VII VII 

VIII VI 
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DOCUMENTO 
INFORMAÇÃO 

EXIGIDO PELO TCE 

RESOLUÇÃO TCE Nº 
087/2013 INSTRUÇÃO 

ANEXO ITEM 

Demonstrativo de 
licitações e contratos 

IV, VI IX 

 
 
 
1) Obrigatórios para todas as 
Secretarias e órgãos equiparados, 
FMCGB, SAERB, RBTRANS, 
RBPREV, EMURB e Fundos; 
2)Prazos e modelos estabelecidos 
no DM nº 987/2014; 3) Digitalizados; 
4) Gravados em CD em formato 
PDF.  

VII VIII 

VIII VII 

Demonstrativo de 
recursos recebidos 

por meio de 
convênios 

IV, VI X 

VII IX 

VIII VIII 

Demonstrativo dos 
recursos concedidos 

por meio de 
convênios 

IV, VI XI 

VII X 

VIII IX 

Demonstrativo das 
obras contratadas 

IV, VI XII 

VII XI 

VIII X 

Demonstrativo de 
Suprimento de 

Fundos 

IV, VI XIII 

VIII XI 

Demonstrativo das 
Diárias 

IV, VI XIV 

VII XII 

VIII XII 

Demonstrativo de 
recursos concedidos 
a Organizações não 

Governamentais 

IV, VI XV 

1)Digitalizado; 2) gravado em CD em 
formato PDF; 3)Obrigatório somente 
para a PC do Prefeito, FMCGB, 
SAERB, RBTRANS, RBPREV. 

Atualização do 
inventário analítico 
de bens móveis e 

imóveis  

IV, VI XVI 
1) Obrigatório para todas as 
Secretarias e órgãos equiparados 
que comporão a PC do Prefeito; 
FMCGB, SAERB, RBTRANS, 
RBPREV, EMURB e Fundos; 
2)Prazo  estabelecido no decreto de 
encerramento do exercício; 3) 
Digitalizados; 4) Gravados em CD 
em formato PDF. 

VII, VIII XIII 

Relatório de 
movimentação do 

almoxarifado 

IV, VI XVII 1) Obrigatório para todas as 
Secretarias e órgãos equiparados 
que comporão a PC do Prefeito; 
FMCGB, SAERB, RBTRANS, 
RBPREV, EMURB e Fundos; 
2)Prazo  estabelecido no decreto de 
encerramento do exercício; 3) 
Digitalizado; 4) Gravados em CD em 
formato PDF 

VII, VIII XIV 

Parecer do Controle 
Interno 

IV, VI XVIII 1)Obrigatório somente para a PC do 
Prefeito, FMCGB, SAERB, 
RBTRANS, RBPREV, EMURB e 
Fundos; 1) Digitalizado; 2) Gravado 
em CD em formato PDF.  

VII, VIII XV 

Relação das ações 
judiciais 

IV, VI XIX 1) Digitalizada; 3) gravada em CD 
em formato PDF; 4) Elaborada pela 
PROJURI, e pela EMURB, 
RBTRANS e SAERB relativas às 
ações impetradas/defendidas pelas 
respectivas Assessorias Jurídicas. 

VII, VIII XVI 
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DOCUMENTO 
INFORMAÇÃO 

EXIGIDO PELO TCE 

RESOLUÇÃO TCE Nº 
087/2013 INSTRUÇÃO 

ANEXO ITEM 

Parecer sobre as 
contas, emitido 

pelos respectivos 
Conselhos  

VI  1) Digitalizado; 3) gravado em CD 
em formato PDF; 4) Obrigatório para 
os Fundos Municipais e FMCGB, de 
acordo com a lei de criação da 
Entidade. 

VII XVII 

Demonstrações 
financeiras – LF nº 

6.404/76 
VIII XVII 

1) Obrigatório somente para a 
EMURB; 2)Aguardar instruções do 
TCE/AC 

Comprovação da 
publicação das 
demonstrações 

financeiras 

VIII 

XVIII 

1)Obrigatório somente para a 
EMURB; 2) digitalizado; 3) gravado 

em CD em formato PDF 

Cópia das 
alterações do 

estatuto ou contrato 
social 

XIX 

Demonstrativo da 
composição do 
capital social 

XX 

Demonstrativo de 
recursos originários 

do Município 
XXI 

Parecer da auditoria 
independente 

XXII 

Cópia do parecer do 
Conselho Fiscal 

XXIII 

Cópia da Ata da 
Assembleia Geral 

Ordinária 
XXIV 

Demonstrativo da 
remuneração dos 

subsídios pagos aos 
agentes políticos e 

membros de 
conselhos 

  

1) Obrigatório para todas as 
Secretarias e órgãos equiparados 
que comporão a PC do Prefeito, 
FMCGB, SAERB, RBTRANS, 
RBPREV, EMURB e Fundos; 
2)Digitalizado; 4) Gravado em CD 
em formato PDF; 5) Fornecido pelo 
DRH/SEAD. 

Leis de fixação e 
alteração dos 

subsídios pagos 
  

1) Obrigatório para todas as 
Secretarias e órgãos equiparados 
que comporão a PC do Prefeito, 
FMCGB, SAERB, RBTRANS, 
RBPREV, EMURB e Fundos; 
2)Digitalizado; 4) Gravado em CD 
em formato PDF. 

Relatório da dívida 
fundada de forma 
individualizada e 

com suas 
especificações 

  
1) Obrigatório para as PC do Prefeito 
e  EMURB; 2)Digitalizado; 4) 
Gravado em CD em formato PDF. 
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DOCUMENTO 
INFORMAÇÃO 

EXIGIDO PELO TCE 

RESOLUÇÃO TCE Nº 
087/2013 INSTRUÇÃO 

ANEXO ITEM 

Notas Explicativas   

1)Obrigatório para a PC do prefeito, 
FMCGB, SAERB, RBTRANS, 
RBPREV, EMURB e Fundos; 2) 
Elaborada de acordo com o modelo 
do Anexo IV desta IN; 3) Digitalizada; 
4) Gravada em CD em formato PDF; 
5) Assinada pelo Contador/Titular da 
Entidade. 

Certidão de 
Regularidade 

Profissional do CRC 
  

1) Obrigatório para todos os 
contadores com atribuição de 
assinatura dos balanços; 2) 
Digitalizada; 3) Gravada em CD em 
formato PDF. 

Prestações de 
contas dos 

convênios de 
despesas, acordos e 
ajustes, de doações, 
subvenções, auxílios 

e contribuições 
concedidos, pagos 
ou não encerrados 

no exercício de 2014 

  

1) Obrigatório para todas as 
Secretarias e órgãos equiparados 
que comporão a PC do Prefeito, 
FMCGB, SAERB, RBTRANS, 
RBPREV, EMURB e Fundos; 
2)Digitalizado; 4) Gravado em CD 
em formato PDF; 5)Abrange os 
recursos transferidos em exercícios 
anteriores e no exercício de 2014, 
com obrigação de prestação de 
contas neste último. 
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ANEXO IV - IN CGM Nº 001 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014. 
DOS DEMAIS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INTEGRANTES DAS  

PRESTAÇÕES DE CONTAS – MODELO DE NOTA EXPLICATIVA  
 (Itens I, II, IV a XXIV dos ANEXOS IV, VI, VII e VIII do Manual de Referência da  

Resolução TCE/AC nº 087/2013 
 
 

(papel timbrado) 

NOTA EXPLICATIVA 
 

REFERÊNCIA: <Demonstração, balanço, relatório, etc.>. 
PERÍODO: <XX de XXXXX de 20XX a XX de XXXX de 20XX> 
 
NOTA <número da nota > - <assunto> 
 
 
<texto contendo as explicações e esclarecimentos> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<nome e assinatura do titular do órgão/entidade/fundo> 
<nome e assinatura do contador do órgão/entidade/fundo e registro no CRC> 
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ANEXO VII INC VII CONTA Nº 58.425-X 
 
Conciliação bancária+extrato da conta corrente+extrato da conta de 
investimento+nota explicativa 
 
ANEXO VII INC VII CONTA Nº 38.720-4 
 
 
 


