
Prestação de Contas Anual



Prestação de Contas

Processo formalizado pelo titular da unidade gestora da
administração direta e indireta, compreendendo todas as
secretarias, fundos, autarquias, fundações, empresas
públicas dependentes e independentes e sociedade de
economia mista.



Objetivo

A prestação de contas tem o objetivo de demonstrar a
boa e regular aplicação dos recursos utilizados e os
resultados obtidos, na conformidade das leis,
regulamentos e normas emanadas das autoridades
administrativas competentes e conterá dados,
informações pertinentes aos atos de gestão
orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e a
guarda de bens e valores públicos.



Obrigatoriedade
Lei Complementar Estadual Nº 205, de 06 de julho de
2011. (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de
Sergipe)
Art. 37. Estão sujeitas à prestação ou tomadas de contas as
pessoas indicadas no art. 5º desta lei.
Art. 5º. ...
I – Qualquer administrador ou responsável por unidade ou
entidade, (...), que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o
Estado ou Município responda, ou que, em nome destes,
assuma obrigações de natureza pecuniária;



Instrução Normativa da Controladoria-Geral do 

Município

Dispõe sobre a prestação de contas do Prefeito de
Aracaju, dos Gestores e dos demais agentes responsáveis
por bens, direitos e obrigações dos Órgãos e Entidades
da Administração Pública Municipal, direta e indireta.



Do prazo de envio à CGM

As prestações de contas anuais deverão ser entregues até
28 (vinte e oito) de fevereiro do ano subsequente ao
exercício financeiro encerrado para todas as unidades
gestoras da administração direta e indireta.

Prazo: 28 de fevereiro de 2019.



Do não cumprimento do prazo

O não cumprimento do prazo estabelecido exime a CGM
da emissão, dentro do prazo, de relatório e certificado de
auditoria com o parecer do Secretário-Chefe da
Controladoria para apresentação das contas ao Tribunal
de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE.



Do prazo de envio ao TCE/SE

Art. 41, I, da Lei nº 205, de 06 de julho de 2011

Art. 41. A prestação ou tomada de contas deve ser
apresentada ao Tribunal:

I – até 30 de abril do ano subsequente ao exercício
financeiro encerrado;



Da formalização

� A Prestação de Contas Anual deverá ser encaminhada
em 2 (duas) vias à CGM, por meio de ofício, em papel
timbrado, contendo o nome completo e o endereço
pessoal atualizado do gestor das contas;

� Estar encapada, com todas as páginas numeradas e
rubricadas pelo órgão emissor;



Da formalização

� Todos os demonstrativos contábeis deverão ser assinados
por Contabilista, devidamente registrado no respectivo
Conselho Regional de Contabilidade, pelo Gestor ou
Ordenador de Despesa e pelo Diretor do Departamento de
Administração Financeira - DAF, sob pena de não terem
validade legal;

� Todos os demonstrativos relativos ao patrimônio deverão
ser assinados pelo Diretor do DAF e o responsável pelo
patrimônio da Unidade;



Da formalização

� Conter toda a documentação, na ordem sequencial
estabelecida de acordo com checklist disponibilizado.

https://www.aracaju.se.gov.br/controladoria/downloads



Diligência

Em caso de Diligência, o responsável da unidade gestora
deve efetuar as correções e/ou esclarecimentos das
ocorrências apontadas pela CGM no prazo de até 5
(cinco) dias.



Análise da CGM

Após análise da prestação de contas anual pela CGM,
esta emitirá relatório, certificado de auditoria e parecer
do Secretário-Chefe, anexando ainda o Pronunciamento
do Prefeito, os quais serão encaminhados às respectivas
unidades gestoras. Cabe a cada Gestor ou Ordenador de
Despesa, ou ainda, o Agente Responsável encaminhar a
Prestação de Contas ao TCE/SE.



Envio da Prestação de Contas ao TCE/SE

O envio da Prestação de Contas Anual se dará por meio
digital via sistema SAGRES, onde o TCE divulgará em
breve as orientações para o envio.

Cada unidade gestora será responsável pela digitalização
do respectivo processo e posterior envio ao TCE.



Demonstrações Contábeis Contabilis

� Balanço Orçamentário -> apuração do
superávit/déficit orçamentário;

� Balanço Financeiro - >receitas e despesas por fonte do
exercício anterior;

� Balanço Patrimonial -> Passivo Financeiro e
Demonstrativo do Superávit Apurado no Balanço
Patrimonial;



Demonstrações Contábeis Contabilis

� Demonstração das Variações Patrimoniais -> resultado
do exercício anterior;

� Demonstração dos Fluxos de Caixa -> não demonstra a
apuração de caixa do exercício anterior.



Notas Explicativas



Notas Explicativas



Notas Explicativas



Notas Explicativas

� MCASP – 8ª edição itens 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 7.3 da 
Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público:

1. 2.3: Balanço Orçamentário;
2. 3.3: Balanço Financeiro;
3. 4.3: Balanço Patrimonial;
4. 5.3:Demonstração das Variações Patrimoniais.



Notas Explicativas

� MCASP – 8ª edição itens 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 7.3 da 
Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público:

5. 6.3: Demonstração dos Fluxos de Caixa;

6. 7.3: Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido;



Projetos em Andamento

Relatório dos projetos em andamento, com identificação
da data de início, data da previsão para conclusão, e
quando couber, o percentual da realização física e
financeira (Art. 45 da Lei Complementar Federal nº
101/00).



Insubsistência do Ativo

É o desaparecimento de um ativo e, portanto, é um
desaparecimento de um bem ou direito. O
desaparecimento de um bem ou direito faz decrescer o
Patrimônio Líquido.



Processos de Encampação

O Art. 37 da Lei 8.987/95 define encampação da
seguinte forma:

Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço
pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por
motivo de interesse público, mediante lei autorizativa
específica e após prévio pagamento da indenização, na
forma do artigo anterior.



Dúvidas?



Obrigado!

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - COFIN

Rafael Santos Pereira – rafael.pereira@aracaju.se.gov.br

Telefones: 3179- 1163 


