GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RESOLUÇÃO Nº 028/2017 – TCE, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017
Altera a Resolução nº 012/2016-TCE, de 14 de junho de
2016, e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso de suas atribuições constitucionais, e tendo em vista as competências que lhe
conferem os arts. 1º, §3º e 7º, XIX da Lei Complementar Estadual nº 464, de 5 de janeiro
de 2012 - Lei Orgânica do TCE-RN, combinado com os arts. 2º, §3º e 12, IX do seu
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 009, de 19 de abril de 2012; e
CONSIDERANDO que todos os gestores municipais e estaduais têm o dever de
prestar contas ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte – TCE-RN, conforme
determinam os arts. 70, parágrafo único, e 75 da Constituição Federal, o art. 52, § 1º da
Constituição Estadual do RN, o art. 3º da Lei Orgânica do TCE-RN, e o art. 4º do
Regimento Interno deste Tribunal;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer Técnico da Comissão Permanente para
Acompanhamento e Avaliação do SIAI (CPSIAI), no âmbito do Memorando nº
000127/2017 - SECEX, constante do Processo nº 19541/2017-TC, em que aponta
instabilidade das ferramentas disponibilizadas aos jurisdicionados para envio de dados e
informações ao TCE-RN;

RESOLVE:
Art. 1º. O art. 10 da Resolução nº 012/2016-TCE, de 14 de junho de 2016, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 10. As Contas Anuais de Gestão deverão ser apresentadas ao Tribunal de Contas até
o dia 30 de abril do exercício subsequente, observada a distribuição dos jurisdicionados
nos seguintes grupos:
I – Grupo 01: Tribunal de Justiça, Procuradoria Geral de Justiça, Assembleia Legislativa
e Defensoria Pública;
II – Grupo 02: Secretarias de Estado, Órgãos em Regime Especial e Unidades
Jurisdicionadas Estaduais não especificadas nos demais grupos;
III – Grupo 03: Fundos Especiais regidos pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e
similares para jurisdicionados estaduais;
IV – Grupo 04: Prefeituras Municipais, exceto a Prefeitura do Natal;
V – Grupo 05: Câmaras Municipais;
VI – Grupo 06: Secretarias Municipais, Órgãos em Regime Especial e demais Unidades da
Administração Direta do Município do Natal;
VII – (Revogado).
VIII – Grupo 08: Autarquias e Fundações Públicas estaduais e municipais;
IX – Grupo 09: Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista estaduais e
municipais; e
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X – Grupo 10: Consórcios Públicos.
......................................................................................................................” (NR)

Art. 2º. Serão consideradas tempestivamente apresentadas:
I - as Contas Anuais de Gestão dos exercícios de referência 2015 e 2016, previstas
no art. 10 da Resolução nº 012/2016-TCE, desde que apresentadas até 18 de maio de 2017,
para fins do disposto no art. 21, inciso I, alínea b e inciso II da referida Resolução;
II - as Contas Anuais de Governo do Prefeito do exercício de referência 2016,
previstas no art. 4º da Resolução nº 012/2016-TCE, desde que apresentadas até 18 de maio
de 2017, para fins do disposto no art. 21, inciso I, alínea b e inciso II da referida
Resolução;
III - as entregas dos dados e das informações de que trata o art. 37 da Resolução nº
011/2016-TCE, de 09 de junho de 2016, para fins do disposto no art. 33, inciso I, alínea a e
inciso II da referida Resolução, desde que realizadas conforme o seguintes prazos:
a) até 21 de fevereiro de 2017, o arquivo referente ao primeiro, segundo, terceiro,
quarto e quinto bimestres, primeiro e segundo quadrimestres, e primeiro semestre do
exercício de referência 2016;
b) até 02 de março de 2017, o arquivo referente ao sexto bimestre, ao terceiro
quadrimestre e ao segundo semestre do exercício de referência 2016;
c) até 09 de junho de 2017, o arquivo referente ao primeiro bimestre do exercício de
referência 2017; e
d) até 19 de julho de 2017, o arquivo referente ao segundo bimestre do exercício de
referência 2017.
Art. 3º. As Contas Anuais de Gestão dos Fundos de Saúde e Assistência Social,
que foram remetidas ao TCE de forma consolidada com a prestação de Contas Anuais de
Gestão das respectivas prefeituras serão consideradas como prestadas.
Art. 4º. O Anexo IV da Resolução nº 012/2016-TCE, de 14 de junho de 2016,
passa a vigorar com as alterações do Anexo Único desta Resolução.
Art. 5°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno, em Natal (RN), 14 de dezembro de 2017.

Conselheiro ANTÔNIO GILBERTO DE OLIVEIRA JALES
Presidente
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Conselheiro TARCÍSIO COSTA
Vice-Presidente

Conselheiro PAULO ROBERTO CHAVES ALVES

Conselheira em substituição ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES

Conselheira MARIA ADÉLIA DE ARRUDA SALES SOUSA

Conselheiro CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES

Conselheiro FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI JÚNIOR

Fui presente:

Bacharel RICART CÉSAR COELHO DOS SANTOS
Procurador do Ministério Público de Contas
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ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 028/2017-TCE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Resolução que disciplina a Prestação de Contas Anuais
ANEXO IV DA RESOLUÇÃO Nº 012/2016-TCE
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO POR GRUPO DE
JURISDICIONADOS
Grupo 01: Tribunal de Justiça, Procuradoria Geral de Justiça, Assembleia Legislativa
Pública.
Item
Nome
Documento
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente,
devidamente qualificada, contendo sumário da documentação
acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de
01
Ofício
Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua
prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas
informações.
Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas
02
Responsáveis
ou dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo
01 do Anexo V desta Resolução.
Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos
pela Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do
Avaliação do
03
respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno,
Controle Interno
abrangendo, no mínimo, a análise e a avaliação relativas aos
aspectos definidos no Modelo 02 do Anexo V desta Resolução.
Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca
das contas e do parecer do controle interno, referido no item 03,
Pronunciamento do
04
no qual deverá atestar haver tomado conhecimento das
Gestor
conclusões nele contidas, conforme Modelo 03 do Anexo V
desta Resolução.
Demonstrativo referente às Tomadas de Contas Especiais,
contendo a relação das Tomadas de Contas instauradas ou em
05
Tomada de Contas processo de instauração, que foram concluídas ou que estejam
em andamento no exercício da prestação de contas, conforme
Modelo 04 do Anexo V desta Resolução.
Relação de todas as contas bancárias, ainda que não
movimentadas no exercício, especificando o banco, agência,
06
Contas Bancárias
número e a finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta
Resolução.
Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a
Conciliações
cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada
07
Bancárias
pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes
entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis,
08
Bens Móveis
conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis,
09
Bens Imóveis
conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado
10
Almoxarifado
(material de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do
Anexo V desta Resolução.
Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e
11
Veículos
implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta
Resolução.
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Item
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nome

Documento
Balanço Orçamentário previsto no art. 101 da Lei Federal nº.
Balanço
4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Orçamentário
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Balanço Financeiro previsto no art. 101 da Lei Federal nº.
Balanço Financeiro 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Balanço Patrimonial previsto no art. 101 da Lei Federal nº.
Balanço
4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Patrimonial
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Demonstração das Variações Patrimoniais prevista no art. 101 da
Variações
Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente
Patrimoniais
do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com a última
Fluxos de Caixa edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL
consolidada, obrigatória para as empresas estatais dependentes,
Mutações do
desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e
Patrimônio
facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da
Líquido
Federação, de acordo com a última edição vigente do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Notas explicativas das Demonstrações Contábeis previstas na Lei
Notas Explicativas Federal nº. 4.320/64, de acordo com orientações da última edição
vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício
em referência, detalhado até o nível de conta contábil de
Balancete de
lançamento, abrangendo todas as contas contábeis com
Verificação
movimentação no exercício nos sistemas orçamentário,
patrimonial e de compensação, informando saldo anterior, o total
de débito, o total de crédito e o saldo final.
Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos
Contabilista
e escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF,
Responsável
RG, endereço atualizado e natureza do vínculo com a
Administração Pública.
Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial,
Comissão de
Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período,
Licitação e
contendo o nome completo, portarias de designação/afastamento,
Pregoeiro
número do CPF e endereço residencial de todos os seus
membros, conforme Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos
Processos
licitatórios, dispensas e inexigibilidades, instaurados no
Licitatórios
exercício, conforme Modelo 11 do Anexo V desta Resolução.
Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que
Contratos
celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do
Anexo V desta Resolução.
Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício,
realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que
Atas de Registro
participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou,
de Preços
do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência,
conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e
Obras e Serviços suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta
Resolução.
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PDF

PDF

PDF
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PDF

PDF
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Item

Nome

26

Convênios e
Congêneres

27

Termo de Parceria

28

Contrato de Gestão

29

Contrato de
Repasse

30

Desempenho da
Gestão

31

Duodécimos

32

Créditos
Adicionais

33

Restos a Pagar

34

Inquéritos e Proc.
Administrativos

35

Precatórios

36

Norma de Verba
de
Gabinete/Indenizat
ória

37

Pagamentos com
Verba de
Gabinete/Indenizat
ória

Documento
Relação das transferências voluntárias de recursos, repassadas ou
recebidas, mediante convênios e instrumentos congêneres, que
estavam em vigência no exercício desta prestação de contas,
conforme Modelos 15 e 16 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos , mediante termo de
parceria, que estavam em vigência no exercício desta prestação
de contas, conforme Modelo 17 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos mediante contrato de
gestão para Organizações Sociais, que estavam em vigência no
exercício da desta prestação de contas, conforme Modelo 18 do
Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos efetuadas e recebidas,
mediante contrato de repasse, que estavam em vigência no
exercício da prestação de contas, conforme Modelo 19 do
AnexoV desta Resolução.
Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade
competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos
recebidos, segregados por mês, conforme Modelo 21 do Anexo
V desta Resolução.
Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos
Adicionais abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada,
conforme Modelo 22 do Anexo V desta Resolução.
Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar
Processados e Não Processados, com justificativas para os
cancelamentos ocorridos no exercício e para as pendências de
exercícios anteriores. Quando no último ano de mandato, devem
ser segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos
contraídos nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo
deverá conter, no mínimo, as informações constantes do Modelo
23 do Anexo V desta Resolução.
Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados
no exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou
desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do
Anexo V desta Resolução.
Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e da Justiça do
Trabalho, contendo a relação dos pagamentos efetuados à conta
de precatórios judiciais, da qual constem origem da ação, valor e
data dos pagamentos. Este item é exclusivo para o Tribunal de
Justiça. Os demais poderes e órgãos devem informar para este
item a declaração negativa de que trata o § 2º do art. 19 desta
Resolução.
Cópia das normas que regulamentam as verbas de
gabinete/indenizatórias, para o exercício, incluindo suas
alterações se for o caso. Este item é exclusivo para a Assembleia
Legislativa. Os demais poderes e órgãos devem informar para
este item a declaração negativa de que trata o § 2º do art. 19
desta Resolução.
Relação dos pagamentos efetuados a título de verba de
gabinete/indenização, para o exercício, conforme Modelo 28 do
Anexo V desta Resolução. Este item é exclusivo para a
Assembleia Legislativa. Os demais poderes e órgãos devem
informar para este item a declaração negativa de que trata o § 2º
do art. 19 desta Resolução.
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Item

38

39

40

41

Nome

Documento
Formato
Legislação pertinente ao processo de extinção, liquidação,
transformação, fusão, incorporação ou desestatização e
Legislação sobre a declaração sobre a fase ou processo em que a unidade
PDF
Fase de Atividade jurisdicionada se encontra, com as devidas justificativas, caso o
órgão ou entidade encontre-se na situação prevista no art. 13
desta Resolução.
Relação de
Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados,
XLS/ODS
Softwares
conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.
Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade
Pronunciamento do jurisdicionada, sobre a completude da documentação
PDF
Controle Interno encaminhada na Prestação de Contas, conforme Modelo 31 do
Anexo V desta Resolução.
Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando
Termo de
que a documentação encaminhada corresponde ao determinado
PDF
Responsabilidade
nesta Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V.
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Grupo 02: Secretarias de Estado, Órgãos em Regime Especial e Unidades Jurisdicionadas Estaduais
não especificadas nos demais grupos.
Item
Nome
Documento
Formato
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente,
devidamente qualificada, contendo sumário da documentação
01
Ofício
acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas,
PDF
em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de
contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.
Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas ou
02
Responsáveis
dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01 do XLS/ODS
Anexo V desta Resolução.
Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos
pela Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do
Avaliação do
03
respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno,
PDF
Controle Interno
abrangendo, no mínimo, a análise e a avaliação relativas aos
aspectos definidos no Modelo 02 do Anexo V desta Resolução.
Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca
Pronunciamento das contas e do parecer do controle interno, referido no item 03, no
04
PDF
do Gestor
qual deverá atestar haver tomado conhecimento das conclusões
nele contidas, conforme Modelo 03 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo referente às Tomadas de Contas Especiais,
contendo a relação das Tomadas de Contas instauradas ou em
Tomada de
05
processo de instauração, que foram concluídas ou que estejam em XLS/ODS
Contas
andamento no exercício da prestação de contas, conforme Modelo
04 do Anexo V desta Resolução.
06

Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas
Contas Bancárias no exercício, especificando o banco, agência, número e a XLS/ODS
finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.
Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a
cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada
PDF
pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes
entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis,
XLS/ODS
conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.

07

Conciliações
Bancárias

08

Bens Móveis

09

Bens Imóveis

Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis,
conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.

XLS/ODS

10

Almoxarifado

Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material
de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V
desta Resolução.

XLS/ODS

11

12

13

14

15

Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e
implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta XLS/ODS
Resolução.
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias
Receita e Despesa Econômicas, de acordo com o Anexo 1 da Lei Federal nº
PDF
4.320/1964.
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as Categorias
Despesa por
Econômicas, de acordo com o Anexo 6 da Lei Federal nº
PDF
Funções
4.320/1964.
Despesa por
Demonstração da Despesa pelas Categorias Econômicas segundo
Categoria
PDF
as funções, de acordo com o Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Econômica
Despesa por U. O. Demonstração da Despesa pelas unidades orçamentárias segundo
e Categoria
as categorias econômicas, de acordo com Anexo 8 da Lei Federal
PDF
Econômica
nº 4.320/1964.
Veículos
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Item
16
17
18
19
20

21

22

23

24

Nome
Despesa por U. O.
segundo as
Funções
Receita Orçada e
Arrecadada
Despesa
Autorizada e
Realizada

Documento

Formato

Demonstração da Despesa pelas unidades orçamentárias segundo
as funções, de acordo com o Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/1964.

PDF

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, de acordo com
o Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/1964.

PDF

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, de acordo
com o Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/1964.

PDF

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna, de acordo com o Anexo
PDF
16 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da
Dívida Flutuante
PDF
Lei Federal nº 4.320/1964.
Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício em
referência, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento,
Balancete de
abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no
PDF
Verificação
exercício nos sistemas orçamentário e de compensação,
informando saldo anterior, o total de débito, o total de crédito e o
saldo final.
Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e
Contabilista
escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG,
PDF
Responsável
endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração
Pública.
Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial,
Comissão de
Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo
Licitação e
o nome completo, portarias de designação/afastamento, número do XLS/ODS
Pregoeiro
CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme
Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios,
Processos
dispensas e inexigibilidades, instaurados no exercício, conforme XLS/ODS
licitatórios
Modelo 11 do Anexo V desta Resolução.
Dívida Fundada

25

Contratos

26

Atas de Registro
de Preços

27

Obras e Serviços

28

Convênios e
Congêneres

29

Termo de
Parceria

30

Contrato de
Gestão

31

Contrato de
Repasse

Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que
celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do XLS/ODS
Anexo V desta Resolução.
Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício,
realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que
participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou, XLS/ODS
do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência,
conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e
XLS/ODS
suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências voluntárias de recursos, repassadas ou
recebidas, mediante convênios e instrumentos congêneres, que
estavam em vigência no exercício desta prestação de contas,
conforme Modelos 15 e 16 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos, mediante termo de parceria,
que estavam em vigência no exercício desta prestação de contas,
conforme Modelo 17 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos mediante contrato de gestão
para Organizações Sociais, que estavam em vigência no exercício
da desta prestação de contas, conforme Modelo 18 do Anexo V
desta Resolução.
Relação das transferências de recursos efetuadas e recebidas,
mediante contrato de repasse, que estavam em vigência no
exercício da prestação de contas, conforme Modelo 19 do Anexo V
desta Resolução.
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Item
32
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Nome
Desempenho da
Gestão

Documento
Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade
competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos recebidos,
Duodécimos
segregados por mês, conforme Modelo 21 do Anexo V desta
Resolução.
Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos
Créditos
Adicionais abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada,
Adicionais
conforme Modelo 22 do Anexo V desta Resolução.
Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados
e Não Processados, com justificativas para os cancelamentos
ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios
anteriores. Quando no último ano de mandato, devem ser
Restos a pagar
segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos
nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no
mínimo, as informações constantes do Modelo 23 do Anexo V
desta Resolução.
Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no
Inquéritos e Proc. exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou
Administrativos desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo
V desta Resolução.
Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária, conforme
Modelo 26 do Anexo V desta Resolução. Este item é exclusivo
Dívida Ativa
para a Procuradoria Geral do Estado. Os demais jurisdicionados
devem informar para este item a declaração negativa de que trata o
§ 2º do art. 19 desta Resolução.
Concessões e
Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas no exercício,
PPPs
conforme Modelo 27 do Anexo V desta Resolução.
Legislação pertinente ao processo de extinção, liquidação,
Legislação sobre transformação, fusão, incorporação ou desestatização e declaração
a Fase de
sobre a fase ou processo em que a unidade jurisdicionada se
Atividade
encontra, com as devidas justificativas, caso o órgão ou entidade
encontre-se na situação prevista no art. 13 desta Resolução.
Relação de
Softwares

Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados,
conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.

Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade
jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada
na Prestação de Conta, conforme Modelo 31 do Anexo V desta
Resolução.
Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando que
Termo de
a documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta
Responsabilidade
Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V.
Pronunciamento
do Controle
Interno
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XLS/ODS

PDF

PDF

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Grupo 03: Fundos Especiais regidos pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e similares para
jurisdicionados estaduais.
Item
Nome
Documento
Formato
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente,
devidamente qualificada, contendo sumário da documentação
01
Ofício
acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas,
PDF
em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de
contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.
Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas ou
02
Responsáveis
dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01 do XLS/ODS
Anexo V desta Resolução.
Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos pela
Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do
Avaliação do
03
respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno,
PDF
Controle Interno
abrangendo, no mínimo, a análise e a avaliação relativas aos
aspectos definidos no Modelo 02 do Anexo V desta Resolução.
Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca
Pronunciamento das contas e do parecer do controle interno, referido no item 03, no
04
PDF
do Gestor
qual deverá atestar haver tomado conhecimento das conclusões nele
contidas, conforme Modelo 03 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo referente às Tomadas de Contas Especiais, contendo
a relação das Tomadas de Contas instauradas ou em processo de
Tomada de
05
instauração, que foram concluídas ou que estejam em andamento no XLS/ODS
Contas
exercício da prestação de contas, conforme Modelo 04 do Anexo V
desta Resolução.
Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas
06
Contas Bancárias no exercício, especificando o banco, agência, número e a finalidade, XLS/ODS
conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.
Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a
Conciliações
cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada
07
PDF
Bancárias
pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes
entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis,
08
Bens Móveis
XLS/ODS
conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis,
09
Bens Imóveis
XLS/ODS
conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material
10
Almoxarifado
de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V desta XLS/ODS
Resolução.
Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e
11
Veículos
implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta XLS/ODS
Resolução.
12

Balanço
Orçamentário

Balanço Orçamentário previsto no art. 101 da Lei Federal nº.
4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

PDF

13

Balanço
Financeiro

Balanço Financeiro previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64
e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

PDF

14

Balanço
Patrimonial

Balanço Patrimonial previsto no art. 101 da Lei Federal nº.
4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

PDF

15

Variações
Patrimoniais

Demonstração das Variações Patrimoniais prevista no art. 101 da
Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

PDF
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Item

Nome

16

Fluxos de Caixa

17

Mutações do
Patrimônio
Líquido

18

Notas
Explicativas

19

Balancete de
Verificação

20

Contabilista
Responsável

21

Comissão de
Licitação e
Pregoeiro

22

Processos
Licitatórios

23

24

25

26

27

28

29

Documento

Formato

Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com a última edição
PDF
vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL
consolidada, obrigatória para as empresas estatais dependentes,
desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e
PDF
facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da
Federação, de acordo com a última edição vigente do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Notas explicativas das Demonstrações Contábeis previstas na Lei
Federal nº. 4.320/64, de acordo com orientações da última edição
PDF
vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício em
referência, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento,
abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no
PDF
exercício nos sistemas orçamentário, patrimonial e de
compensação, informando saldo anterior, o total de débito, o total
de crédito e o saldo final.
Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e
escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG,
PDF
endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração
Pública.
Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial,
Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo o
nome completo, portarias de designação/afastamento, número do XLS/ODS
CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme
Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios,
dispensas e inexigibilidades, instaurados no exercício, conforme XLS/ODS
Modelo 11 do Anexo V desta Resolução.

Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que
celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do Anexo
V desta Resolução.
Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício,
realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que
Atas de Registro
participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou,
de Preços
do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência,
conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e
Obras e Serviços
suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências voluntárias de recursos, repassadas ou
Convênios e
recebidas, mediante convênios e instrumentos congêneres, que
Congêneres
estavam em vigência no exercício desta prestação de contas,
conforme Modelo 15 e 16 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos, mediante termo de parceria,
Termo de Parceria que estavam em vigência no exercício desta prestação de contas,
conforme Modelo 17 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos mediante contrato de gestão
Contrato de
para Organizações Sociais, que estavam em vigência no exercício
Gestão
da desta prestação de contas, conforme Modelo 18 do Anexo V
desta Resolução.
Relação das transferências de recursos efetuadas e recebidas,
Contrato de
mediante contrato de repasse, que estavam em vigência no
Repasse
exercício da prestação de contas, conforme Modelo 19 do Anexo
Vdesta Resolução.
Contratos
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Item
30
31

32

33

34

35

36

37

38

39

Nome
Desempenho da
Gestão
Duodécimos

Documento
Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade
competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.

Formato
PDF

Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos recebidos,
segregados por mês, conforme Modelo 21 do Anexo V desta XLS/ODS
Resolução.

Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos
Adicionais abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada,
conforme Modelo 22 do Anexo V desta Resolução.
Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados
e Não Processados, com justificativas para os cancelamentos
ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios
anteriores. Quando no último ano de mandato, devem ser
Restos a Pagar
segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos
nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no
mínimo, as informações constantes do Modelo 23 do Anexo V
desta Resolução.
Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no
Inquéritos e Proc. exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou
Administrativos desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo
V desta Resolução.
Parecer sobre as contas, emitidos pelos respectivos Conselhos de
Parecer dos
Acompanhamento e Controle, quando se tratar de recursos dos
Conselhos
Fundos da Saúde (art. 36, § 1º, LC 141/2012) e dos recursos do
FUNDEB (artigo 27 da Lei Federal nº 11.494/2006).
Legislação pertinente ao processo de extinção, liquidação,
Legislação sobre transformação, fusão, incorporação ou desestatização e declaração
a Fase de
sobre a fase ou processo em que a unidade jurisdicionada se
Atividade
encontra, com as devidas justificativas, caso o órgão ou entidade
encontre-se na situação prevista no art. 13 desta Resolução.
Relação de
Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados,
Softwares
conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.
Créditos
Adicionais

Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade
jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada
na Prestação de Conta, conforme Modelo 31 do Anexo V desta
Resolução.
Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando que a
Termo de
documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta
Responsabilidade
Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V.
Pronunciamento
do Controle
Interno
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Grupo 04: Prefeituras Municipais, exceto a Prefeitura do Natal.
Item
Nome
Documento
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente,
devidamente qualificada, contendo sumário da documentação
01
Ofício
acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas,
em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de
contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.
Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas ou
02
Responsáveis
dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01 do
Anexo V desta Resolução.
Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos pela
Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do
Avaliação do
03
respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno, que
Controle Interno
abrange, no mínimo, a análise e avaliação relativas aos aspectos
definidos no Modelo 02 do Anexo V.
Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca
das contas e do parecer do controle interno, referido no item
Pronunciamento
04
anterior, no qual deverá atestar haver tomado conhecimento das
do Gestor
conclusões nele contidas, conforme Modelo 03 do Anexo V desta
Resolução.
Demonstrativo referente às Tomadas de Contas Especiais, contendo
a relação das Tomadas de Contas instauradas ou em processo de
Tomada de
05
instauração, que foram concluídas ou que estejam em andamento no
Contas
exercício da prestação de contas, conforme Modelo 04 do Anexo V
desta Resolução.
Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas
06
Contas Bancárias no exercício, especificando o banco, agência, número e a finalidade,
conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.
Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a
Conciliações
cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada
07
Bancárias
pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes
entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis, conforme
08
Bens Móveis
Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis,
09
Bens Imóveis
conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material
10
Almoxarifado
de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V desta
Resolução.
Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e
11
Veículos
implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta
Resolução.
Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e
Contabilista
escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG,
12
Responsável
endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração
Pública.
Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial,
Comissão de
Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo o
13
Licitação e
nome completo, portarias de designação/afastamento, número do
Pregoeiro
CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme
Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios,
Processos
14
dispensas e inexigibilidades, instaurados no exercício, conforme
Licitatórios
Modelo 11 do Anexo V desta Resolução.
Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que
15
Contratos
celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do Anexo
V desta Resolução.
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Item

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28
29

30

31

Nome

Documento
Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício,
realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que
Atas de Registro
participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou, do
de Preços
objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência,
conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e
Obras e Serviços
suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências voluntárias de recursos, repassadas ou
Convênios e
recebidas, mediante convênios e instrumentos congêneres, que
Congêneres
estavam em vigência no exercício desta prestação de contas,
conforme Modelos 15 e 16 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos , mediante termo de parceria,
Termo de Parceria que estavam em vigência no exercício desta prestação de contas,
conforme Modelo 17 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos mediante contrato de gestão
Contrato de
para Organizações Sociais, que estavam em vigência no exercício
Gestão
da desta prestação de contas, conforme Modelo 18 do Anexo V
desta Resolução.
Relação das transferências de recursos efetuadas e recebidas,
Contrato de
mediante contrato de repasse, que estavam em vigência no exercício
Repasse
da prestação de contas, conforme Modelo 19 do Anexo Vdesta
Resolução.
Desempenho da Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade
Gestão
competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos Adicionais
Créditos
abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada, conforme
Adicionais
Modelo 22 do Anexo V desta Resolução.
Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados
e Não Processados, com justificativas para os cancelamentos
ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios anteriores.
Restos a Pagar
Quando no último ano de mandato, devem ser segregados os
contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos nos dois últimos
quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no mínimo, as
informações do Modelo 23 do Anexo V desta Resolução.
Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no
Inquéritos e Proc. exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios
Administrativos de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo V desta
Resolução.
Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária, conforme
Dívida Ativa
Modelo 26 do Anexo V desta Resolução.
Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e da Justiça do
Trabalho, contendo a relação dos pagamentos efetuados à conta de
Precatórios
precatórios judiciais, da qual constem origem da ação, valor e data
dos pagamentos.
Concessões e
Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas e/ou vigentes
PPPs
no exercício, conforme Modelo 27 do Anexo V desta Resolução.
Relação de
Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados,
Softwares
conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.
Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade
Pronunciamento
jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada
do Controle
na Prestação de Conta, conforme Modelo 31 do Anexo V desta
Interno
Resolução.
Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando que a
Termo de
documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta
Responsabilidade
Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V.
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Grupo 05: Câmaras Municipais.
Item
Nome
Documento
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente,
devidamente qualificada, contendo sumário da documentação
01
Ofício
acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas,
em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de
contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.
Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas ou
02
Responsáveis
dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01 do
Anexo V desta Resolução.
Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos pela
Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do
Avaliação do
03
respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno, que
Controle Interno
abrange, no mínimo, a análise e avaliação relativas aos aspectos
definidos no Modelo 02 do Anexo V.
Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca das
Pronunciamento contas e do parecer do controle interno, referido no item anterior, no
04
do Gestor
qual deverá atestar haver tomado conhecimento das conclusões nele
contidas, conforme Modelo 03 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo referente às Tomadas de Contas Especiais, contendo
a relação das Tomadas de Contas instauradas ou em processo de
Tomada de
05
instauração, que foram concluídas ou que estejam em andamento no
Contas
exercício da prestação de contas, conforme Modelo 04 do Anexo V
desta Resolução.
Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas
06 Contas Bancárias no exercício, especificando o banco, agência, número e a finalidade,
conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.
Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a
Conciliações
cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada
07
Bancárias
pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes
entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis, conforme
08
Bens Móveis
Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis,
09
Bens Imóveis
conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material de
10
Almoxarifado
consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V desta
Resolução.
Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e
11
Veículos
implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta
Resolução.
Balanço Orçamentário previsto no art. 101 da Lei Federal nº.
Balanço
12
4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Orçamentário
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Balanço Financeiro previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64
Balanço
13
e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Financeiro
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Balanço Patrimonial previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64
Balanço
14
e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Patrimonial
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Demonstração das Variações Patrimoniais prevista no art. 101 da
Variações
15
Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do
Patrimoniais
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com a última edição
16
Fluxos de Caixa
vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Item

Nome

17

Notas
Explicativas

18

Balancete de
Verificação

19

Contabilista
Responsável

20

Comissão de
Licitação e
Pregoeiro

21

Processos
Licitatórios

22

Contratos

23

Atas de Registro
de Preços

24

Obras e Serviços

25

Desempenho da
Gestão

26

27

28

29

30

31

Documento
Notas explicativas das Demonstrações Contábeis previstas na Lei
Federal nº. 4.320/64, de acordo com orientações da última edição
vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício em
referência, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento,
abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no
exercício nos sistemas orçamentário, patrimonial e de compensação,
informando saldo anterior, o total de débito, o total de crédito e o
saldo final.
Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e
escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG,
endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração
Pública.
Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial,
Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo o
nome completo, portarias de designação/afastamento, número do
CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme
Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios,
dispensas e inexigibilidades, instaurados no exercício, conforme
Modelo 11 do Anexo V desta Resolução.
Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que
celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do Anexo
V desta Resolução.
Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício,
realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que participou
ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou, do objeto,
das empresas cadastradas e do período de vigência, conforme
Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e suas
alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução.

XLS/ODS

Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade
competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.

PDF

Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos recebidos,
segregados por mês, conforme Modelo 21 do Anexo V desta
Resolução.
Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos Adicionais
Créditos
abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada, conforme
Adicionais
Modelo 22 do Anexo V desta Resolução.
Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados
e Não Processados, com justificativas para os cancelamentos
ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios anteriores.
Restos a Pagar
Quando no último ano de mandato, devem ser segregados os
contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos nos dois últimos
quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no mínimo, as
informações do Modelo 23 do Anexo V desta Resolução.
Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no
Inquéritos e Proc. exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios
Administrativos de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo V desta
Resolução.
Norma de Verba Cópia das normas que regulamentam as verbas de
de Gabinete
gabinete/indenizatórias, para o exercício, incluindo suas alterações
/Indenizatória
se for o caso.
Pagamentos com Relação dos pagamentos efetuados a título de verba de
verba de Gabinete gabinete/indenização, para o exercício, conforme Modelo 28 do
/Indenizatória
Anexo V desta Resolução.
Duodécimos
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Item

Nome

32

Relação de
Softwares

33

34

Documento

Formato

Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados,
XLS/ODS
conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.

Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade
jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada
na Prestação de Conta, conforme Modelo 31 do Anexo V desta
Resolução.
Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando que a
Termo de
documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta
Responsabilidade
Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V.
Pronunciamento
do Controle
Interno
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Grupo 06: Secretarias Municipais, Órgãos em Regime Especial e demais Unidades da Administração
Direta do Município do Natal.
Item
Nome
Documento
Formato
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente,
devidamente qualificada, contendo sumário da documentação
01
Ofício
acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas,
PDF
em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de
contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.
Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas ou
02
Responsáveis
dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01 do XLS/ODS
Anexo V desta Resolução.
Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos
pela Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do
Avaliação do
03
respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno,
PDF
Controle Interno
que abrange, no mínimo, a análise e avaliação relativas aos
aspectos definidos no Modelo 02 do Anexo V.
Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca
das contas e do parecer do controle interno, referido no item
Pronunciamento
04
anterior, no qual deverá atestar haver tomado conhecimento das
PDF
do Gestor
conclusões nele contidas, conforme Modelo 03do Anexo V desta
Resolução.
Demonstrativo referente às Tomadas de Contas Especiais, contendo
a relação das Tomadas de Contas instauradas ou em processo de
Tomada de
05
instauração, que foram concluídas ou que estejam em andamento XLS/ODS
Contas
no exercício da prestação de contas, conforme Modelo 04 do
Anexo V desta Resolução.
Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas
06 Contas Bancárias no exercício, especificando o banco, agência, número e a XLS/ODS
finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.
Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a
Conciliações
cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada
07
PDF
Bancárias
pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes
entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis,
08
Bens Móveis
XLS/ODS
conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis,
09
Bens Imóveis
XLS/ODS
conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material
10
Almoxarifado
de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V desta XLS/ODS
Resolução.
Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e
11
Veículos
implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta XLS/ODS
Resolução.
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias
12 Receita e Despesa Econômicas, de acordo com o Anexo 1 da Lei Federal nº
PDF
4.320/1964.
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as Categorias
Despesa por
13
Econômicas, de acordo com o Anexo 6 da Lei Federal nº
PDF
Funções
4.320/1964.
Despesa por
Demonstração da Despesa pelas Categorias Econômicas segundo as
14
Categoria
PDF
funções, de acordo com o Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Econômica
Despesa por U. O. Demonstração da Despesa pelas unidades orçamentárias segundo as
15
e Categoria
categorias econômicas, de acordo com Anexo 8 da Lei Federal nº
PDF
Econômica
4.320/1964.
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Item
16
17
18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Nome
Despesa por U. O.
segundo as
Funções
Receita Orçada e
Arrecadada
Despesa
Autorizada e
Realizada

Documento

Formato

Demonstração da Despesa pelas unidades orçamentárias segundo as
funções, de acordo com o Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/1964.

PDF

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, de acordo com
o Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/1964.

PDF

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, de acordo
com o Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/1964.

PDF

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna, de acordo com o Anexo
16 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da
Dívida Flutuante
Lei Federal nº 4.320/1964.
Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício em
referência, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento,
Balancete de
abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no
Verificação
exercício nos sistemas orçamentário e de compensação, informando
saldo anterior, o total de débito, o total de crédito e o saldo final.
Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e
Contabilista
escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG,
Responsável
endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração
Pública.
Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial,
Comissão de
Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo
Licitação e
o nome completo, portarias de designação/afastamento, número do
Pregoeiro
CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme
Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios,
Processos
dispensas e inexigibilidades, instaurados no exercício, conforme
Licitatórios
Modelo 11 do Anexo V desta Resolução.
Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que
Contratos
celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do Anexo
V desta Resolução.
Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício,
realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que
Atas de Registro
participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou,
de Preços
do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência,
conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e
Obras e Serviços
suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências voluntárias de recursos, repassadas ou
Convênios e
recebidas, mediante convênios e instrumentos congêneres, que
Congêneres
estavam em vigência no exercício desta prestação de contas,
conforme Modelos 15 e 16 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos, mediante termo de parceria,
Termo de Parceria que estavam em vigência no exercício desta prestação de contas,
conforme Modelo 17 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos mediante contrato de gestão
Contrato de
para Organizações Sociais, que estavam em vigência no exercício
Gestão
da desta prestação de contas, conforme Modelo 18 do Anexo V
desta Resolução.
Relação das transferências de recursos efetuadas e recebidas,
Contrato de
mediante contrato de repasse, que estavam em vigência no
Repasse
exercício da prestação de contas, conforme Modelo 19 do Anexo V
desta Resolução.
Desempenho da Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade
Gestão
competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.
Dívida Fundada
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Item
33

34

35

36

37

38
39

40

41

Nome

Documento
Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos
Créditos
Adicionais abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada,
Adicionais
conforme Modelo 22 do Anexo V desta Resolução.
Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados
e Não Processados, com justificativas para os cancelamentos
ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios
anteriores. Quando no último ano de mandato, devem ser
Restos a Pagar
segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos
nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no
mínimo, as informações do Modelo 23 do Anexo V desta
Resolução.
Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no
Inquéritos e Proc. exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou
Administrativos desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo
V desta Resolução.
Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária, conforme
Modelo 26 do Anexo V desta Resolução. Este item é exclusivo
para a Procuradoria Geral do Município ou Secretaria de
Dívida Ativa
Tributação. Os demais jurisdicionados devem informar para este
item a declaração negativa de que trata o § 2º do art. 19 desta
Resolução.
Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e da Justiça do
Trabalho, contendo a relação dos pagamentos efetuados à conta de
Precatórios
precatórios judiciais, da qual constem origem da ação, valor e data
dos pagamentos.
Concessões e
Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas e/ou vigentes
PPPs
no exercício, conforme Modelo 27 do Anexo V desta Resolução.
Relação de
Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados,
Softwares
conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.
Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade
Pronunciamento
jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada
do Controle
na Prestação de Conta, conforme Modelo 31 do Anexo V desta
Interno
Resolução.
Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando que
Termo de
a documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta
Responsabilidade
Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V.
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Grupo 08: Autarquias e Fundações Públicas estaduais e municipais.
Item
Nome
Documento
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente,
devidamente qualificada, contendo sumário da documentação
01
Ofício
acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas,
em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de
contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.
Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas ou
02
Responsáveis
dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01 do
Anexo V desta Resolução.
Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos
pela Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do
Avaliação do
03
respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno,
Controle Interno
abrangendo, no mínimo, a análise e a avaliação relativas aos
aspectos definidos no Modelo 02 do Anexo V desta Resolução.
Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca
Pronunciamento das contas e do parecer do controle interno, referido no item 03, no
04
do Gestor
qual deverá atestar haver tomado conhecimento das conclusões
nele contidas, conforme Modelo 03 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo referente às Tomadas de Contas Especiais,
contendo a relação das Tomadas de Contas instauradas ou em
Tomada de
05
processo de instauração, que foram concluídas ou que estejam em
Contas
andamento no exercício da prestação de contas, conforme Modelo
04 do Anexo V desta Resolução.
Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas
06 Contas Bancárias no exercício, especificando o banco, agência, número e a
finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.
Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a
Conciliações
cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada
07
Bancárias
pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes
entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis,
08
Bens Móveis
conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis,
09
Bens Imóveis
conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material
10
Almoxarifado de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V
desta Resolução.
Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e
11
Veículos
implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta
Resolução.
Balanço Orçamentário previsto no art. 101 da Lei Federal nº.
Balanço
12
4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Orçamentário
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Balanço Financeiro previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64
Balanço
13
e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Financeiro
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Balanço Patrimonial previsto no art. 101 da Lei Federal nº.
Balanço
14
4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Patrimonial
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Demonstração das Variações Patrimoniais prevista no art. 101 da
Variações
15
Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente
Patrimoniais
do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Av. Presidente Getúlio Vargas, 690 – Ed. Dr. Múcio Vilar Ribeiro Dantas
CEP 59012-360 – Petrópolis, Natal/RN – Telefone/Fax: (84) 3642-7332
www.tce.rn.gov.br

Formato

PDF

XLS/ODS

PDF

PDF

XLS/ODS

XLS/ODS

PDF

XLS/ODS
XLS/ODS
XLS/ODS

XLS/ODS

PDF

PDF

PDF

PDF

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Item

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

Nome

Documento
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido –DMPL
consolidada, obrigatória para as empresas estatais dependentes,
Mutações do
desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e
Patrimônio
facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da
Líquido
Federação, de acordo com a última edição vigente do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Notas explicativas das Demonstrações Contábeis previstas na Lei
Notas
Federal nº. 4.320/64, de acordo com orientações da última edição
Explicativas
vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício em
referência, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento,
Balancete de
abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no
Verificação
exercício nos sistemas orçamentário, patrimonial e de
compensação, informando saldo anterior, o total de débito, o total
de crédito e o saldo final.
Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e
Contabilista
escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG,
Responsável
endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração
Pública.
Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial,
Comissão de
Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo
Licitação e
o nome completo, portarias de designação/afastamento, número do
Pregoeiro
CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme
Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios,
Processos
dispensas e inexigibilidades, conforme Modelo 11 do Anexo V
Licitatórios
desta Resolução.
Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que
Contratos
celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do
Anexo V desta Resolução.
Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício,
realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que
Atas de Registro
participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou,
de Preços
do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência,
conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e
Obras e Serviços
suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências voluntárias de recursos, repassadas ou
Convênios e
recebidas, mediante convênios e instrumentos congêneres, que
Congêneres
estavam em vigência no exercício desta prestação de contas,
conforme Modelo 15 e 16 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos, mediante termo de
Termo de
parceria, que estavam em vigência no exercício desta prestação de
Parceria
contas, conforme Modelo 17 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos mediante contrato de gestão
Contrato de
para Organizações Sociais, que estavam em vigência no exercício
Gestão
da desta prestação de contas, conforme Modelo 18 do Anexo
Vdesta Resolução.
Relação das transferências de recursos efetuadas e recebidas,
Contrato de
mediante contrato de repasse, que estavam em vigência no
Repasse
exercício da prestação de contas, conforme Modelo 19 do Anexo
Vdesta Resolução.
Desempenho da Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade
Gestão
competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos
Créditos
Adicionais abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada,
Adicionais
conforme Modelo 22 do Anexo V desta Resolução.
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Item

Nome

31

Restos a Pagar

32

Inquéritos e Proc.
Administrativos

33

Concessões e
PPPs

34

Legislação sobre
a Fase de
Atividade

35

Relação de
Softwares

36

Pronunciamento
do Controle
Interno

37

Termo de
Responsabilidade

Documento
Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados
e Não Processados, com justificativas para os cancelamentos
ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios
anteriores. Quando no último ano de mandato, devem ser
segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos
nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no
mínimo, as informações constantes do Modelo 23 do Anexo V
desta Resolução.
Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no
exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou
desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo
V desta Resolução.
Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas no exercício,
conforme Modelo 27 do Anexo V desta Resolução.
Legislação pertinente ao processo de extinção, liquidação,
transformação, fusão, incorporação ou desestatização e declaração
sobre a fase ou processo em que a unidade jurisdicionada se
encontra, com as devidas justificativas, caso o órgão ou entidade
encontre-se na situação prevista no art. 13 desta Resolução.
Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados,
conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.
Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade
jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada
na Prestação de Conta, conforme Modelo 31 do Anexo V desta
Resolução.
Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando que
a documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta
Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V.
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Grupo 09: Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista estaduais e municipais.
Item
Nome
Documento
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente,
devidamente qualificada, contendo sumário da documentação
01
Ofício
acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas,
em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de
contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.
Relação, por período de gestão, dos dirigentes, dos
administradores e dos membros dos colegiados superiores da
02
Responsáveis
entidade, conforme Modelo 01 do Anexo V desta Resolução, no
que couber.
Resultado de trabalhos de auditoria realizados na entidade pelo
Auditoria
órgão superior de controle interno desta ou por empresas ou
03
Realizada
técnicos legalmente habilitados para tal fim, porventura
contratados.
Parecer emitido pelo órgão superior de controle interno da
Avaliação do
04
entidade, conforme Modelo 02 do Anexo V desta Resolução, no
Controle Interno
que couber.
Parecer C.
Parecer do Conselho de Administração, ou equivalente, acerca das
05
Administração contas da diretoria.
Parecer do Conselho Fiscal, sobre o relatório anual e as
06
Parecer C. Fiscal
demonstrações financeiras.
Demonstrativo referente às Tomadas de Contas Especiais,
contendo a relação das Tomadas de Contas instauradas ou em
Tomada de
07
processo de instauração, que foram concluídas ou que estejam em
Contas
andamento no exercício da prestação de contas, conforme Modelo
04 do Anexo V desta Resolução.
Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas
08 Contas Bancárias no exercício, especificando o banco, agência, número e a
finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.
Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a
Conciliações
cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada
09
Bancárias
pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes
entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis,
10
Bens Móveis
conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis,
11
Bens Imóveis
conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material
12
Almoxarifado de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V
desta Resolução.
Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e
13
Veículos
implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta
Resolução.
Balanço
14
Balanço Patrimonial previsto na Lei Federal n.º 6.404/76.
Patrimonial
Resultado do
Demonstração do Resultado do Exercício previsto na Lei Federal
15
Exercício
nº. 6.404/76.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, previsto na
Mutações do
Lei Federal nº. 6.404/76, ou Demonstração dos Lucros ou
16
Patrimônio
Prejuízos Acumulados, quando couber, nos termos do CPC nº 26 e
Líquido
do CPC-PME Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas.
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Item

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nome

Documento
Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício em
referência, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento,
Balancete de
abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no
Verificação
exercício nos sistemas orçamentário, patrimonial e de
compensação, informando saldo anterior, o total de débito, o total
de crédito e o saldo final.
Notas
Notas explicativas das Demonstrações Contábeis previstas na Lei
Explicativas
Federal nº. 6.404/76.
Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e
Contabilista
escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG,
Responsável
endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração
Pública.
Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial,
Comissão de
Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo
Licitação e
o nome completo, portarias de designação/afastamento, número do
Pregoeiro
CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme
Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos
Processos
licitatórios, dispensas e inexigibilidades, conforme Modelo 11 do
Licitatórios
Anexo V desta Resolução.
Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que
Contratos
celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do
Anexo V desta Resolução.
Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício,
realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que
Atas de Registro
participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou,
de Preços
do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência,
conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e
Obras e Serviços suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta
Resolução.
Relação das transferências voluntárias de recursos, repassadas ou
Convênios e
recebidas, mediante convênios e instrumentos congêneres, que
Congêneres
estavam em vigência no exercício desta prestação de contas,
conforme Modelos 15 e 16 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos, mediante termo de
Termo de
parceria, que estavam em vigência no exercício desta prestação de
Parceria
contas, conforme Modelo 17 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos mediante contrato de gestão
Contrato de
para Organizações Sociais, que estavam em vigência no exercício
Gestão
da desta prestação de contas, conforme Modelo 18 do Anexo
Vdesta Resolução.
Relação das transferências de recursos efetuadas e recebidas,
Contrato de
mediante contrato de repasse, que estavam em vigência no
Repasse
exercício da prestação de contas, conforme Modelo 19 do Anexo
V desta Resolução.
Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade
Desempenho da competente, contendo ações promovidas na busca do cumprimento
Gestão
da missão institucional e desempenho da gestão, conforme Modelo
20 do Anexo V desta resolução, no que couber.
Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos
Créditos
Adicionais abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada,
Adicionais
conforme Modelo 22 do Anexo V desta Resolução.
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Item

Nome

31

Restos a Pagar

32

Repasses
Recebidos

33

Inquéritos e Proc.
Administrativos

34

Concessões e
PPPs

35

Legislação sobre
a Fase de
Atividade

36

Relação de
Softwares

37

Pronunciamento
do Controle
Interno

38

Termo de
Responsabilidade

Documento
Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados
e Não Processados, com justificativas para os cancelamentos
ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios
anteriores. Quando no último ano de mandato, devem ser
segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos
nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no
mínimo, as informações constantes do Modelo 23 do Anexo V
desta Resolução.
Demonstrativo dos repasses recebidos do Executivo, para custeio
ou aumento de capital, caso ocorram durante o exercício em
referência.
Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no
exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou
desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo
V desta Resolução.
Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas no exercício,
conforme Modelo 27 do Anexo V, desta Resolução.
Legislação pertinente ao processo de extinção, liquidação,
transformação, fusão, incorporação ou desestatização e declaração
sobre a fase ou processo em que a unidade jurisdicionada se
encontra, com as devidas justificativas, caso o órgão ou entidade
encontre-se na situação prevista no art. 13 desta Resolução.
Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados,
conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.
Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade
jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada
na Prestação de Conta, conforme Modelo 31 do Anexo V desta
Resolução.
Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando que
a documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta
Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V.

Av. Presidente Getúlio Vargas, 690 – Ed. Dr. Múcio Vilar Ribeiro Dantas
CEP 59012-360 – Petrópolis, Natal/RN – Telefone/Fax: (84) 3642-7332
www.tce.rn.gov.br

Formato

XLS/ODS

PDF

XLS/ODS

XLS/ODS

PDF

XLS/ODS

PDF

PDF

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Grupo 10: Consórcios Públicos.
Item
Nome
Documento
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente,
devidamente qualificada, contendo sumário da documentação
01
Ofício
acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas,
em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de
contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.
Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas
02
Responsáveis
ou dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01
do Anexo V desta Resolução.
Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas
03 Contas Bancárias no exercício, especificando o banco, agência, número e a
finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.
Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a
Conciliações
cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada
04
Bancárias
pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes
entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis,
05
Bens Móveis
conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis,
06
Bens Imóveis
conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.
Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material
07
Almoxarifado de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V
desta Resolução.
Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e
08
Veículos
implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta
Resolução.
Balanço Orçamentário previsto no art. 101 da Lei Federal nº.
Balanço
09
4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Orçamentário
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Balanço Financeiro previsto no art. 101 da Lei Federal nº.
Balanço
10
4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Financeiro
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Balanço Patrimonial previsto no art. 101 da Lei Federal nº.
Balanço
11
4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de
Patrimonial
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Demonstração das Variações Patrimoniais prevista no art. 101 da
Variações
12
Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente
Patrimoniais
do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Notas explicativas das Demonstrações Contábeis previstas na Lei
Notas
13
Federal nº. 4.320/64, de acordo com orientações da última edição
Explicativas
vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício em
referência, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento,
Balancete de
abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no
14
Verificação
exercício nos sistemas orçamentário, patrimonial e de
compensação, informando saldo anterior, o total de débito, o total
de crédito e o saldo final.
Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e
Contabilista
escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG,
15
Responsável
endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração
Pública.
Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial,
Comissão de
Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo
16
Licitação e
o nome completo, portarias de designação/afastamento, número do
Pregoeiro
CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme
Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.
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Item

Nome

17

Processos
Licitatórios

18

Contratos

19

Atas de Registro
de Preços

20

Obras e Serviços

21

Convênios e
Congêneres

22

Termo de
Parceria

23

Contrato de
Gestão

24

Contrato de
Repasse

25

Desempenho da
Gestão

26

Créditos
Adicionais

27

Restos a Pagar

28

Inquéritos e Proc.
Administrativos

29

Concessões e
PPPs

30

Legislação sobre
a Fase de
Atividade

31

Relação de
Softwares

Documento
Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos
licitatórios, dispensas e inexigibilidades, conforme Modelo 11 do
Anexo V desta Resolução.
Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que
celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do
Anexo V desta Resolução.
Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício,
realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que
participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou,
do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência,
conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e
suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta
Resolução.
Relação das transferências voluntárias de recursos, repassadas ou
recebidas, mediante convênios e instrumentos congêneres, que
estavam em vigência no exercício desta prestação de contas,
conforme Modelos 15 e 16 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos, mediante termo de
parceria, que estavam em vigência no exercício desta prestação de
contas, conforme Modelo 17 do Anexo V desta Resolução.
Relação das transferências de recursos mediante contrato de gestão
para Organizações Sociais, que estavam em vigência no exercício
da desta prestação de contas, conforme Modelo 18 do Anexo V
desta Resolução.
Relação das transferências de recursos efetuadas e recebidas,
mediante contrato de repasse, que estavam em vigência no
exercício da prestação de contas, conforme Modelo 19 do Anexo
V desta Resolução.
Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade
competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.
Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos
Adicionais abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada,
conforme Modelo 22 do Anexo V desta Resolução.
Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados
e Não Processados, com justificativas para os cancelamentos
ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios
anteriores. Quando no último ano de mandato, devem ser
segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos
nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no
mínimo, as informações constantes do Modelo 23 do Anexo V
desta Resolução.
Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no
exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou
desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo
V desta Resolução.
Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas no exercício,
conforme Modelo 27 do Anexo V desta Resolução.
Legislação pertinente ao processo de extinção, liquidação,
transformação, fusão, incorporação ou desestatização e declaração
sobre a fase ou processo em que a unidade jurisdicionada se
encontra, com as devidas justificativas, caso o órgão ou entidade
encontre-se na situação prevista no art. 13 desta Resolução.
Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados,
conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.
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Formato
XLS/ODS

XLS/ODS

PDF

XLS/ODS

XLS/ODS

XLS/ODS

XLS/ODS

XLS/ODS

PDF
XLS/ODS

XLS/ODS

XLS/ODS

XLS/ODS

PDF

XLS/ODS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Item
32

33

34

Nome
Constituição do
Consórcio

Documento
Formato
Relação de informações acerca da constituição do consórcio
XLS/ODS
público, conforme Modelo 30 do Anexo V desta Resolução.
Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade
Pronunciamento
jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada
do Controle
PDF
na Prestação de Conta, conforme Modelo 31 do Anexo V desta
Interno
Resolução.
Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando que
Termo de
a documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta
PDF
Responsabilidade
Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V.
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