
       SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN 

COORDENADORIA DO TESOURO MUNICIPAL – COTEM 

CÉLULA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS - 

CENOP 

Manual de Elaboração da 

Prestação de Contas de 

Gestão – PCS 



Sumário 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO .......................................................................................................................................... 3 

1.1. O papel do Tribunal de Contas do Estado ............................................................................................ 3 

2. A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO - PCS .................................................. 5 

2.1 Dos Responsáveis ........................................................................................................................................... 5 

2.2 Do Prazo ............................................................................................................................................................. 6 

2.3 Dos Documentos que integram as PCS's dos Órgãos da Administração Direita e do Poder 
Legislativo ................................................................................................................................................................ 7 

2.3.1 I - Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado 
da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido ............................... 10 

2.3.2 II – Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou 
empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas ................................................... 10 

2.3.3 III - Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações 
Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas, além dos Anexos I, II, 
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações 
contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade 
responsável e do contabilista ..................................................................................................................... 11 

2.3.4 IV - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos............................................................... 12 

2.3.5 V - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, 
pagos ou não, quando for o caso ............................................................................................................... 14 

2.3.6 VI - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das 
providências adotadas para sua regularização ................................................................................... 15 

2.3.7 VII – Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não 
processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos 
restos a pagar pagos e os cancelados ...................................................................................................... 16 

2.3.8 VIII - Relatório do responsável pelo setor contábil ................................................................ 20 

2.3.9 IX - Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro 
e último dia de gestão ................................................................................................................................... 21 

2.3.10 X – Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão 
dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da 
unidade gestora ............................................................................................................................................... 24 

2.3.11 XI – Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro 
e Equipe de Apoio ........................................................................................................................................... 24 

2.3.12 XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores 
empenhados e dos valores pagos ............................................................................................................. 24 



2.3.13 XIII - Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão 
de câmara municipal ..................................................................................................................................... 28 

2.3.14 XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários 
para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de 
gestão de câmara municipal ....................................................................................................................... 29 

2.3.15 XV - Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo 
responsável pela educação ......................................................................................................................... 30 

2.4 Dos Documentos que integram as PCS's das Autarquias e Fundações ................................... 33 

2.5 Dos Documentos que integram as PCS's das Empresas Públicas com formato de S.A e das 
Sociedades de Economia Mista ...................................................................................................................... 33 

2.6 Dos Documentos que integram as PCS's dos Fundos ..................................................................... 34 

2.7 Dos Documentos que integram as PCS's de "Períodos Fracionados" ...................................... 35 

2.7.1 Balanço Financeiro do Período ...................................................................................................... 36 

2.7.2 Relatório de Receita do Período .................................................................................................... 36 

2.7.3 Relatório de Despesa por Elemento ............................................................................................. 37 

2.7.4 Relatório de Empenhos Pagos ........................................................................................................ 37 

2.7.5 Relatório de empenhos a pagar...................................................................................................... 38 

2.8 Das assinaturas ............................................................................................................................................. 39 

2.9 Da forma do Envio ....................................................................................................................................... 40 

2.10 Do Formulário Eletrônico ...................................................................................................................... 49 

2.11 Do Relatório de Controle Interno sobre as Contas de Gestão – RCIG.................................... 50 



1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. O papel do Tribunal de Contas do Estado 

A Câmara Municipal de Fortaleza exerce, juntamente com o Tribunal de Contas do Estado do 

Ceará (TCE-CE), o Controle externo dos atos e atividades do Município de Fortaleza, aquela como 

titular do Controle Externo e este como Auxiliar Técnico Especializado. A Constituição do Estado 

do Ceará, em seu artigo 77, dispõe sobre a abrangência desse controle e o seu Parágrafo Único, sobre 

os sujeitos subordinados a ele. 

Art. 77. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos 

municípios e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, moralidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 

será exercida pelas respectivas Câmaras Municipais, mediante controle externo, e pelo sistema 

de controle interno dos Poderes Municipais. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais os 

Municípios respondam, ou que, em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

3



                                                      

  

 

 

O Artigo 78 da Constituição Estadual e seus incisos, por sua vez, estabelecem as competências 

do Tribunal de Contas, na fiscalização municipal. 

 
Art. 78. Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará: 

I – apreciar as contas prestadas pelos Prefeitos Municipais, mediante parecer prévio, que 

deverá ser elaborado no prazo de doze meses, a contar do seu recebimento;  

II – julgar as contas dos administradores, das Mesas das Câmaras Municipais e demais 

responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas 

as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal e as contas 

daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 

Erário; 

 

 

No mesmo sentido dispõem os incisos I e III, do Artigo 1º, da Lei nº 12.509, de 06 de 

dezembro de 1995, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE-CE, com as 

alterações promovidas pela Lei nº 16.819, de 08.01.2019, que enumeram as competências do TCE-

CE. O artigo 2º da mesma Lei Orgânica, por sua vez, prevê que o TCE-CE, para o desempenho de 

sua competência, deverá receber, em cada exercício, o rol de responsáveis e suas alterações, e 

outros documentos ou informações que considerar necessários. 
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Disciplinando a composição dos processos de Prestações de Constas de Gestão - PCS, 

considera-se ainda vigente a Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Ceará - TCM-CE, extinto por meio da Emenda Constitucional n° 92 de 16 de agosto de 

2017, isto porque, as funções do extinto TCM-CE foram absorvidas pelo TCE-CE, e enquanto este 

não dispuser em ato normativo próprio sobre a matéria objeto da IN nº 03/2013 do TCM-CE 

permanecem em vigor as orientações nela propostas, naquilo que não se contrapuser a outras normas 

válidas.  

 

 

2. A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO 

- PCS 

A IN nº 03/2013 do TCM-CE, conforme já citado anteriormente, é o ato normativo 

administrativo que norteia a elaboração das PCS e, portanto, a fonte da maior parte das informações 

elencadas nesse manual.  

 

2.1 Dos Responsáveis  

O art. 1º da IN nº 03/2013 do TCM-CE, estabeleceu a obrigatoriedade do envio da PCS de 

todos os responsáveis e no art. 6º, inciso II, o mínimo de informações que devem constar sobre os 

Responsáveis, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º. Deverão encaminhar a Prestação de Contas de Gestão ao Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Ceará, em conformidade com o disposto nesta Instrução Normativa, 

independentemente de requisição do Tribunal, todos os responsáveis indicados no art. 1º, 

inciso III, “a”, “b” e “c”, e arts. 8º e 9º da Lei Estadual nº 12.160/93, que tenham agido na 

condição de ordenadores de despesas. 

Art. 6º. Integrarão os processos de Prestação de Contas de Gestão, além de outros exigidos por 

lei, no que diz respeito aos ordenadores de despesas dos órgãos da administração direta do 

município e do Poder Legislativo, os seguintes documentos: 

II – Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa 

responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo); 
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 Dessa forma, são responsáveis pelas PCS's: 

 

 

2.2 Do Prazo  

Sobre o prazo estabelecido para a apresentação da PCS ao TCE-CE, deverá ser observado o 

que dispõe o §6 do art. 8° da Lei Orgânica do TCE-CE e não o art. 3° e seus incisos da IN n° 03/2013 

do TCM-CE, uma vez que, este foi derrogado por aquele. Assim, considera-se o prazo de 180 dias, 

contados a partir da data de encerramento do exercício financeiro ou do término das atividades 

do gestor, para a apresentação da PCS ao TCE-CE, nas exatas palavras do §6º do art. 8º da Lei nº 

12.509/1995 (e posteriores alterações) abaixo: 

 

§6º O processo de Prestação de Contas de Gestão será apresentado ao Tribunal de Contas do 

Estado, anualmente, com nítida separação, se for o caso, de responsabilidades entre gestores, 

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de encerramento do correspondente 

exercício financeiro ou do término das atividades do gestor, esta última considerada quando 

decorrente da extinção da unidade administrativa, órgão ou entidade, bem como nos casos de 

falecimento ou exoneração do responsável antes do final do exercício, e julgado até o término 

do exercício seguinte ao da apresentação.  
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Recomenda-se que sempre que houver troca de ordenador seja 

elaborada uma Prestação de Contas de Gestão – PCS e não apenas 

no encerramento do exercício.  

Exemplificando, suponhamos que durante o exercício financeiro 

de 20XX o ordenador de despesas, João da Silva goze de férias 

no período de 01/04/XX a 30/04/XX e que nesse período seja 

substituído por Francisco de Sousa, serão então elaboradas as 

seguintes PCS’s dos períodos: 

 01/01/XX a 31/03/XX do ordenador João da Silva com o envio 

ao TCE até o dia 27/09/XX; 

 01/04/XX a 30/04/XX do ordenador Francisco de Sousa com o 

envio ao TCE até o dia 27/10/XX e; 

 01/05/XX a 31/12/XX do ordenador João da Silva com o envio 

ao TCE até o dia 29/06/X1. 

 

2.3 Dos Documentos que integram as PCS's dos Órgãos da Administração Direita e do 

Poder Legislativo 

O art. 6° da IN n° 03/2013 trata em seus incisos dos documentos que devem integrar os 

processos de Prestação de Contas de Gestão - PCS, quando referentes aos órgãos da Administração 

Direta e do Poder Legislativo, conforme quadro abaixo: 

Documentos para os processos de PCS da Administração Direta e do Poder Legislativo 

I - Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, 
caso esta última tenha ocorrido; 

II – Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da 
Prestação de Contas (modelos n.ºs 01 e 02, em anexo); 

III - Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de 
caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, 
II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação 
da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista; 

IV - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo); 

V - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo 
nº 04, em anexo); 

VI - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua 
regularização (modelo nº 05, em anexo); 

VII – Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação 
funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo); 

VIII - Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); 
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IX - Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em 
anexo); 

X – Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as 
contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora; 

XI – Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; 

XII – Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo 
nº 11, em anexo); 

XIII - Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em 
anexo); 

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou 
o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal; 

XV - Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo 
responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo). 

Fonte: IN n° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 
Informamos que os modelos para o preenchimento das informações podem ser retirados 

através do link ou acessando o site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE-CE, no menu 

Municípios, que direcionará o visitante para o Portal de Sistemas e Consultas dos Municípios do 

Estado do Ceará, conforme figuras abaixo: 

 

Site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará 

 
 Fonte: Site do TCE. 
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Site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará > Municípios 

 
Fonte: Site do TCE. 

 

Após clicar no menu Instruções Normativas, o sistema exibirá lista com todas as Instruções 

Normativas e seus anexos, bastando clicar no item que trata dos anexos da IN n° 03/2013, conforme 

figura abaixo. 

 

Site do TCE > Municípios > Legislação > Instruções Normativas 

 
Fonte: Site do TCE. 
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Para facilitar o preenchimento dos anexos por parte das unidades orçamentárias, 

disponibilizamos arquivo com os modelos em formato .xls. 

Modelos IN 

03_2013.xlsx

2.3.1 I - Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da 

portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido 

O ofício de encaminhamento é elaborado pela própria unidade orçamentária, conforme 

modelo disposto abaixo, e a portaria de nomeação e exoneração é obtida no Diário Oficial do 

Município – DOM, onde o setor pessoal do órgão deve manter o controle desses arquivos. Segue 

modelo de ofício.  

Oficio de 

Encaminhamento.docx

2.3.2 II – Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa 

responsável pela elaboração da Prestação de Contas  

Essas informações serão preenchidas conforme os modelos n° 01 e 02, dispostos nas figuras 

abaixo: 
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Modelos n.°s 01 e 02 da IN 03/2013 

 

 
Fonte: IN n° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

2.3.3 III - Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações 

Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem 

conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista 

Toda a documentação informada no item III (balanços, demonstrativos, anexos e Proposta de 

Notas Explicativas) será enviada pela Secretaria Municipal das Finanças à Unidade Orçamentária 

para que seja assinada e enviada na PCS. Informamos ainda que todos os demonstrativos, com 

exceção das Notas Explicativas, podem ser retirados do Balanço Geral do Município através do link. 
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Informamos que as propostas de Notas Explicativas encaminhadas 

pela SEFIN devem ser analisadas pelas unidades orçamentárias e 

ajustadas conforme entendimento e especificidades da unidade. 

 

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, indicada no inciso III somente é 

exigível às empresas estatais dependentes e aos entes que as incorporarem no processo de 

consolidação das contas, conforme §1º do artigo 6º. 

Todos os Demonstrativos Contábeis e Anexos da Lei 4.320/64, elencados no item III, devem 

ser encaminhados na PCS, ou seja, quando não houver valores a serem apresentados, a Unidade 

Orçamentária deverá encaminhar o Anexo com os dizeres “Sem Movimento”.  

A Dívida Interna da Prefeitura de Fortaleza está concentrada na Unidade Orçamentária 80101 

- RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, de modo 

que, apenas essa Unidade possui valores a serem apresentados no Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO 

DA DÍVIDA FUNDADA. As demais Unidades devem encaminhar ao TCE-CE esse Anexo com os 

dizeres “Sem Movimento”. 

Nos casos de prestações de contas de períodos fracionados, os relatórios a serem 

encaminhados estão descritos no item 2.7 – Dos documentos que integram as PCS’s de Períodos 

Fracionados. 

 

2.3.4 IV - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos  

O relatório de adiantamentos concedidos, ou seja, de suprimento de fundos, poderá ser emitido 

no sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza - GRPFOR-FC, através do menu: 

Relatórios > Execução Orçamentária > Suprimento de Fundo. No entanto, o modelo disponibilizado 

pelo Tribunal, deverá ser encaminhado com os dizeres “ Relatório em Anexo”, conforme imagem 

abaixo:  
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Modelo 03 da IN 03/2013 

 
 Fonte: IN n° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

 Caso a Unidade não apresente movimentação no período, os dizeres “Relatório em Anexo” 

devem ser substituídos por “Sem Movimento”. 

 

Caminho de Emissão do Relatório de Suprimento de Fundos 

 
  Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 
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Seguindo o caminho acima, o sistema exibirá a tela abaixo na qual serão preenchidos o campo 

“tipo de Relatório” com a opção “Relatório de Suprimento de Fundo Analítico”, as informações 

relativas ao Período e o campo “Unidade Orçamentária”, marcado em vermelho, na imagem abaixo: 

 

Emissão do Relatório de Suprimento de Fundo do GRPFOR-FC 

 
  Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 

 

 

Os relatórios deverão ser gerados sempre em PDF, pois o sistema 

do TCE – CE não aceita planilha de Excel. 

 

2.3.5 V - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou 

não, quando for o caso  

Assim como no demonstrativo dos adiantamentos concedidos, o relatório pode ser emitido 

através do sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza - GRPFOR-FC, no menu: 

Relatórios > Execução Orçamentária > Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições. No entanto, 

conforme demonstrado no item 2.5.4 IV – Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos, o modelo 

disponibilizado pelo Tribunal, deverá ser encaminhado com os dizeres “Relatório em Anexo” ou 

“Sem Movimento”. 

Seguindo o caminho acima, o sistema exibirá a tela abaixo onde o usuário selecionará no 

campo “Tipo de Relatório” a opção “Relatório de Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições 
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Analítico”, preencherá as informações sobre o Período e no campo “Tipo”, marcado em vermelho, 

selecionará a opção “Todos”. Sugerimos que o “Tipo” a ser selecionado no relatório seja “Todos”, 

pois o sistema gerará um único relatório, de forma que a unidade encaminhará apenas 1 (um) 

documento em anexo. 

 

Emissão do Relatório de Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições 

 
 Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 

 

 

2.3.6 VI - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das 

providências adotadas para sua regularização  

As informações das responsabilidades não regularizadas serão preenchidas conforme o 

modelo n° 05 obtido através do link informado anteriormente, ou acessando o site do Tribunal de 

Contas do Estado do Ceará no menu Municípios, em que será direcionado para o Portal de Sistemas 

e Consultas dos Municípios do Estado do Ceará. 
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Modelo n.° 05 da IN 03/2013 

Fonte: IN n° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

 Caso a Unidade não apresente Responsabilidades não regularizadas o modelo acima deve 

ser encaminhado com os dizeres “Sem Movimento”. 

 

2.3.7 VII – Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não 

processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos 

a pagar pagos e os cancelados  

Assim como nos demonstrativos dos adiantamentos concedidos e das doações, subvenções, 

auxílios e contribuições concedidos, os relatórios referentes aos Restos a Pagar das unidades 

orçamentárias podem ser emitidos através do sistema GRPFOR-FC, devendo os modelos 
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disponibilizados pelo Tribunal, serem encaminhados com os dizeres “Relatório em Anexo” ou “Sem 

Movimento”.  

No total, serão quatro relatórios, pois os relatórios de restos inscritos serão desdobrados em 

processados e não processados, que somados com a relação dos restos a pagar pagos e cancelados 

totalizarão quatro: 

RELATÓRIOS DE RESTOS A PAGAR 

1. Restos a Pagar Inscritos - Processados 

2. Restos a Pagar Inscritos – Não Processados 

3. Restos a Pagar – Pagos no Período 

4. Restos a Pagar – Cancelados no Período 

 Para emissão dos relatórios de Restos a Pagar o usuário deverá acessar o menu: Relatórios > 

Execução Orçamentária > Restos a Pagar, conforme abaixo: 

 

Caminho para Emissão dos Relatórios de Restos a Pagar 

 
Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 

 

Seguindo o caminho acima, o sistema exibirá a tela abaixo na qual o usuário deverá selecionar 

no campo “Tipo de Relatório” a opção “Relatório de Restos a Pagar Analítico". 

 Para emitir o Relatório de Inscrição de Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não 

Processados no GRPFOR-FC referente a Prestação de Contas de Gestão do ano de 2021, o usuário 

deverá informar o exercício 2021 nos campos “Exer. Restos a Pagar Inicial” e Exer. Restos a Pagar 
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Final”, inserir a Situação Processados e/ou Não Processados e informar no campo “Situação 

Secundária” o Início do Exercício de 2022, conforme imagens abaixo:   

Restos a Pagar Inscritos – Processados

 
    Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 
 

Restos a Pagar Inscritos – Não Processados

 
    Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 
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 Lembramos que nas PCS´s de períodos fracionados onde o término da gestão do ordenador é 

anterior ao final do exercício, os Relatórios de Restos a Pagar Inscritos Processados e Restos a Pagar 

Não Processados devem ser encaminhados ao Tribunal de Contas com os dizeres “Sem Movimento”, 

uma vez que a inscrição dos Restos a Pagar ocorre apenas no encerramento do exercício.     

 Já na emissão de Restos a Pagar Pagos e Cancelados, o usuário deverá informar os anos de 

inscrição dos Restos a Pagar considerando apenas os inscritos nos últimos 5 anos, uma vez que após 

esse período o Restos são prescritos. Assim, considerando a PCS de 2021, os Restos a Pagar pagos e 

cancelados referem-se aos exercícios de 2016 a 2020, devendo o usuário informar estes anos nos 

campos “Exer. Restos a Pagar Inicial” e Exer. Restos a Pagar Final”, conforme imagens abaixo: 

 

Restos a Pagar Pagos 

 
Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 
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Restos a Pagar Cancelados 

 
Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 

 

 

2.3.8 VIII - Relatório do responsável pelo setor contábil  

O relatório do responsável pelo setor contábil deverá ser preenchido conforme o modelo n° 

07 obtido através do link informado anteriormente, ou acessando o site do Tribunal de Contas do 

Estado do Ceará no menu Municípios, em que será direcionado para o Portal de Sistemas e Consultas 

dos Municípios do Estado do Ceará, conforme abaixo: 
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Modelo n.° 07 da IN 03/2013 

 
 Fonte: IN n° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

2.3.9 IX - Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e 

último dia de gestão  

Considerando que os responsáveis técnicos estejam realizando a conciliação bancária em dia, 

ou seja, tempestivamente, no sentindo de equiparar o saldo contábil com o saldo financeiro com as 

devidas identificações discriminadas de possíveis pendências, quando houver, o Termo de 

Conferência de Caixa e as conciliações bancárias podem ser emitidos no sistema GRPFOR-FC, 

através do menu: Relatórios > Execução Financeira > Conciliação Bancária, conforme figura abaixo. 

No entanto, o modelo disponibilizado pelo Tribunal, deve ser encaminhado com os dizeres “Relatório 

em Anexo”. 
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Os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do 

Termo de Conferência de Caixa devem estar em conformidade 

com o Balanço Financeiro encaminhado na prestação de Contas. 

 

Caminho para Emissão do Termo de Conferência de Caixa 

 
 Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 
 

Seguindo o caminho acima, o sistema exibirá a tela abaixo na qual deverão ser preenchidos 

todos os campos. Observando-se que para a emissão do Termo de Conferência de Caixa Inicial, a 

opção a ser selecionada no campo “Mês” será “INÍCIO DO EXERCÍCIO” e para o Termo de 

Conferência de Caixa Final a opção será “DEZEMBRO”. 

 

Emissão do Termo de Conferência de Caixa

 
    Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 
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 O Mapa de Conciliação Bancária é emitido através do menu: Relatórios > Execução 

Financeira > Conciliação Bancária > Mapa de Conciliação Bancária, conforme figura abaixo. 

 

Caminho para Emissão do Mapa de Conciliação 

 
Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 
 

 Seguindo o menu acima, o sistema exibirá a tela abaixo, na qual deverão ser preenchidos todos 

os campos para a emissão do mapa. Vale ressaltar que para cada Conta Tesouraria deve ter um mapa 

de conciliação. 

Emissão do Mapa de Conciliação Bancária 

 
Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 

 

 Do mesmo modo que para a emissão do Termo de Conferência de Caixa Inicial, para a 

emissão dos Mapas de Conciliação do primeiro dia de gestão, a opção a ser selecionada no campo 

“Mês” será “INÍCIO DO EXERCÍCIO” e para os Mapas de Conciliação do último dia de gestão a 

opção será “DEZEMBRO”.   
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2.3.10 X – Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos 

responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade 

gestora 

Os extratos bancários devem ser emitidos nos sistemas de cada banco. O extrato de cada conta 

deve contemplar suas aplicações, de modo que, os valores demonstrados sejam correspondentes 

aqueles registrados contabilmente, e caso haja diferenças, elas devem ser devidamente explicadas nos 

Mapas de Conciliação.  

Importante ressaltar que o nome da Instituição Financeira deve aparecer nos extratos a serem 

encaminhados ao Tribunal de Contas. 

 

2.3.11 XI – Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e 

Equipe de Apoio 

Os atos de nomeação devem ser solicitados à Central de Licitações do Município, que 

encaminha tanto os atos de nomeações quanto os contatos dos componentes da comissão e pregoeiro. 

 

2.3.12 XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores 

empenhados e dos valores pagos  

As informações são encaminhadas através do Modelo 11 obtido através do link informado 

anteriormente. Os dados podem ser retirados através do Relatório Diário de Empenho e Destaques 

Analítico (Menu Relatórios > Execução Orçamentária > Empenho > Relatórios de Empenhos).   

O usuário deve emitir o Relatório de Empenhos preenchendo os campos “Exercício”, “Data 

de Início”, “Data Fim”, “Unidade Orçamentária” e no campo “Tipo de Empenho” a opção “Convênio 

de Despesa”, conforme imagem abaixo: 
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Emissão do Relatório Diário de Empenhos e Destaques 

 
Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 
 

Os usuários devem emitir o relatório em excel de forma a permitir a manipulação das 

informações através de filtros ou inserção de tabela dinâmica a fim de saber o valor empenhado e 

pago por credor.  

Para se chegar ao valor empenhado, o usuário deverá inserir filtro na coluna “Situação Emp.” 

e excluir do filtro as opções “Não Aprovado”, “Em Validação” e “Anulado”, caso existentes. Depois 

de realizar essa filtragem deve somar os valores da coluna “Vlr. Emp. Líquido”, conforme abaixo:  
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Valor Empenhado com Convênios 

 
Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 
 

 Por sua vez, para chegar ao valor Pago, o usuário deve limpar todos os filtros utilizados 

anteriormente filtrando na coluna “Situação Parcela” o tipo “Paga” e em seguida somando os valores 

da coluna “Vlr. Parcela”, conforme abaixo: 
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Valor Pago com Convênios 

 
Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 
 

 Os filtros realizados acima serviram para exemplificar como as informações devem ser 

selecionadas a fim de se chegar aos valores empenhados e pagos com convênios de despesa. No 

entanto, para se chegar aos valores “Empenhados com Convênios de Despesa, por Credor” e “Pagos 

com Convênios de Despesa, por Credor” o usuário deverá filtrar a informação através da coluna 

“Credor” ou inserir tabela dinâmica no relatório e tratar as informações conforme os filtros indicados. 

 Abaixo segue Modelo 11 da IN 03/2013. 
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Modelo n.° 11 da IN 03/2013 

 
     Fonte: IN n° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

2.3.13 XIII - Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de 

câmara municipal  

O demonstrativo dos subsídios dos vereadores deverá ser preenchido apenas pela Câmara 

Municipal de Fortaleza conforme o modelo n° 09 abaixo: 
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Modelo n.° 09 da IN 03/2013 

 
         Fonte: IN n° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

2.3.14 XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o 

período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara 

municipal 

A unidade orçamentária deverá buscar no Diário Oficial do Município – DOM a lei que fixa 

os subsídios ou solicitar a Lei à Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG. 
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2.3.15 XV - Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela 

educação  

O quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

– FUNDEB deverá ser preenchido pelo Fundo Municipal de Educação – FME conforme o modelo n° 

10 obtido através do link informado anteriormente ou acessando o site do Tribunal de Contas do 

Estado do Ceará no menu Municípios, em que será direcionado para o Portal de Sistemas e Consultas 

dos Municípios do Estado do Ceará. 

 

Modelo n.° 10 da IN 03/2013 

 
Fonte: IN n° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. 
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 O Quadro demonstrativo, proposto no Modelo nº 10, pode ser preenchido a partir dos valores 

das receitas obtidos por meio do “Relatório de Receita por Fonte” emitido através do GRPFOR-FC 

no menu Relatórios > Execução Orçamentária > Receita. Seguindo esse menu o sistema exibirá a tela 

abaixo, em que o usuário deverá selecionar no campo “Tipo de Relatório” a opção “Receita por 

Fonte” e preencher os demais campos necessários a geração do relatório para o período requerido. 

 

Emissão do Relatório de Receita por Fonte 

  
Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 
 

Os valores da cota-parte devem ser os valores das deduções do FUNDEB (20%) nos códigos 

de receitas iniciados por 95 – Dedução para Formação do FUNDEB de Receitas Correntes. O valor 

da complementação do FUNDEB deve considerar toda a arrecadação do FUNDEB (-) Deduções do 

FUNDEB. Considerando os códigos de receitas de 2021 seriam: NR 1758011100 + NR 1718091100 

(-) NR 9500000000, ficando assim o resultado líquido das transferências do FUNDEB. Quanto aos 

rendimentos de aplicação financeira devem ser considerados os rendimentos nas fontes de recurso do 

FUNDEB (fontes de 2021: 111200000000, 111300000000, 111400000000 e 111500000000).  
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 Já as informações sobre as despesas podem ser obtidas por meio do “Relatório de 

Acompanhamento da Execução Orçamentária” emitido no GRPFOR-FC através do menu Relatórios 

> Execução Orçamentária > Despesa. Seguindo esse menu o sistema exibirá a tela abaixo, em que o 

usuário deverá selecionar no campo “Tipo de Relatório” a opção “Relatório de Acompanhamento da 

Execução Orçamentária” e preencher os demais campos necessários a geração do relatório para o 

período requerido. 

 

Emissão do Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária 

 
Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 
 

Por se tratar de despesas com a Execução do FUNDEB, o FME deverá inserir filtros no 

relatório ou utilizar a tabela dinâmica, de modo que apenas a função 12 – Educação e as fontes 

destinadas ao FUNDEB sejam informadas no relatório. Ressaltamos que as despesas devem ser 

informadas pelos valores empenhados. Quanto aos valores a serem inseridos em Remuneração dos 

Profissionais do Magistério, o usuário deverá inserir as despesas empenhadas na função 12, fontes 

111200000000, 111300000000, 111400000000 e 111500000000 no grupo 1 – Pessoal e Encargos 

Sociais (-) os valores empenhados na função 12, fontes 111200000000, 111300000000, 
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111400000000 e 111500000000 no elemento 13 – Obrigações Patronais. O valor dos encargos sociais 

deverá ser preenchido com as despesas empenhados na função 12, fontes 111200000000, 

111300000000, 111400000000 e 111500000000 no elemento 13 – Obrigações Patronais, valor este 

que foi deduzido na linha de Remuneração dos Profissionais do Magistério. Todas as demais despesas 

empenhadas na função 12 e nas fontes do FUNDEB deverão ser informadas na linha “Outras 

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (MDEB)”. 

 

 2.4 Dos Documentos que integram as PCS's das Autarquias e Fundações 

Nos processos de Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas das entidades 

Autárquicas e Fundacionais, instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, além dos 

documentos elencados nos incisos I a XII do artigo 6º da IN nº 03/2013 do TCM-CE, que estão 

explicados nos tópicos do item 2.3, também devem ser enviadas as alterações ocorridas nas normas 

que as regulam, no caso das autarquias, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações, havidas 

no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, conforme instrui o artigo 7º da IN nº 

03/2013 do TCM-CE. 

 

2.5 Dos Documentos que integram as PCS's das Empresas Públicas com formato de 

S.A e das Sociedades de Economia Mista 

Os processos de Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas das empresas 

públicas e das sociedades de economia mista e, no que couber, aplicável também aos administradores 

das empresas estatais não dependentes, conforme determina o art. 8 da IN nº 03/2013, conterão os 

elementos constantes no quadro abaixo:  

 

Documentos necessários para os processos de PCS referentes às Empresas Públicas com 

formato de S.A e das Sociedades de Economia Mista 

Documentos Necessários 

I - Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente acompanhado da portaria de nomeação e 
exoneração, caso esta última tenha ocorrido; 

II – Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela 
elaboração da Prestação de Contas (modelos n.ºs 01 e 02, em anexo); 

III - Relatório anual da administração; 
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IV - Balanço patrimonial; 

V - Demonstração do resultado do exercício; 

VI - Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados ou da mutação do patrimônio líquido; 

VII - Demonstração dos fluxos de caixa; 

VIII – Demonstração do valor adicionado, se companhia aberta; 

IX – Demonstração do resultado abrangente; 

X - Notas explicativas; 

XI - Atas das assembleias gerais realizadas no exercício; 

XII - Alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência; 

XIII – Parecer do conselho fiscal; 

XIV - Termo de conferência de caixa e conciliações bancárias (modelo nº 08, em anexo); 

XV - Cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas 
as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora. 

Fonte: IN n° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

Quanto aos documentos previstos nos incisos I, II, XIV e XV, elencados no quadro acima, 

pode-se seguir as mesmas orientações estabelecidas no tópico 2.3. Os demais incisos, por sua vez, 

devem ser elaborados conforme regras próprias estabelecidas para as entidades com personalidade 

jurídica de direito privado e conforme a Lei nº 6.404/76 das Sociedades por Ações, cabendo a própria 

entidade a responsabilidade pela sua elaboração. 

 

2.6 Dos Documentos que integram as PCS's dos Fundos 

O art. 9º da IN n° 03/2013 que trata dos processos de Prestação de Contas de Gestão dos 

ordenadores de despesas de Fundos, ressalta que eles serão formalizados separadamente do processo 

de Prestação de Contas do Órgão ou Entidade a que estiverem vinculados e serão integrados dos 

seguintes elementos, conforme quadro abaixo:  

 

Documentos necessários para os processos de PCS referentes aos Fundos 

Documentos Necessários 

I -  Os incisos I a XII são idênticos aos do art. 6º e, caso seja fundo relacionado à educação, inclui-se o inciso XV 

II - Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não 
ocorrência 

III - Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente. 

Fonte: IN n° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. 

34



                                                      

  

 

 

Quanto aos documentos previstos no inciso I, os Fundos devem seguir as mesmas orientações 

estabelecidas no tópico 2.3. Os demais incisos, por sua vez, devem ser enviados com Normas e 

Relatórios controlados pela própria unidade orçamentária. 

 

2.7 Dos Documentos que integram as PCS's de "Períodos Fracionados" 

 Ocorrendo término de gestão decorrente da extinção da Unidade Administrativa, Órgão ou 

Entidade, bem como nos casos de falecimento ou exoneração do ordenador de despesas, os 

documentos a serem apresentados são: os balancetes analítico e financeiro da receita e despesa do 

respectivo período, assim como a relação das despesas empenhadas a pagar, conforme colaciona o 

§2º do artigo 6º. 

Entretanto, interpreta-se o parágrafo no sentido de que devem ser enviados, nas PCS's de 

"Períodos Fracionados" todos os documentos elencados nos artigos 6º a 9º da IN nº 03/2013, que 

tratam dos documentos das PCS's para cada categoria, exceto quanto aqueles indicados no inciso 

III do artigo 6º, uma vez que, não seria viável a elaboração das Demonstrações Contábeis e suas 

Notas Explicativas, bem como dos Anexos apontados na Lei nº 4.320/64, para períodos fracionados. 

Sugere-se enviar nessas PCS's, além dos já citados documentos e modelos, os documentos do 

quadro abaixo: 

 

Documentos sugeridos para o envio nos processos de PCS de “Período Fracionado” 

1. O Balanço Financeiro do Período; 

2. O Relatório de Receita do Período; 

3. O Relatório de Despesa por Elemento de Despesa; 

4. Relatório de empenhos pagos; e 

5. Relatório de empenhos a pagar. 

 

 

Dos documentos citados acima, com exceção do Balanço Financeiro, todos podem ser 

emitidos no sistema GRPFOR-FC pela própria Unidade Orçamentária. 
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2.7.1 Balanço Financeiro do Período 

 O Demonstrativo deve ser solicitado aos técnicos da equipe de Contabilidade da Secretaria 

Municipal das Finanças - SEFIN, que elaborarão e encaminharão à unidade orçamentária solicitante 

para as devidas conferências e assinaturas. 

 
 

2.7.2 Relatório de Receita do Período 

 A emissão do relatório, como já informado acima, deve ser feita no GRPFOR-FC através do 

menu: Relatórios > Execução Orçamentária > Receita. Ao acessar o menu informado, o sistema 

exibirá a tela abaixo, em que o usuário deverá selecionar no campo “Tipo de Relatório” a opção 

“Receita por Fonte”. Ao selecionar o tipo de relatório, o sistema habilitará os demais campos que 

devem ser preenchidos, conforme figura abaixo: 

 

Emissão do Relatório de Receita por Fonte  

 
Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 

 

 

 

O valor da receita orçamentária obtido através do relatório 

“Receita por Fonte” deve ser o mesmo valor informado no 

Balanço Financeiro. 
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2.7.3 Relatório de Despesa por Elemento 

 O relatório é emitido através do menu: Relatórios > Execução Orçamentária > Despesa, 

conforme figura abaixo. Ao acessar o menu, o sistema exibirá a tela abaixo, em que o usuário 

selecionará no campo “Tipo de Relatório” a opção “Relatório de Despesa por Elemento de Despesa”. 

Ao selecionar o tipo de relatório, o sistema habilitará os demais campos que devem ser preenchidos 

conforme o período requerido. 

 

Emissão do Relatório de Despesa por Elemento 

 
Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 
 

2.7.4 Relatório de Empenhos Pagos 

 O relatório é emitido através do menu: Relatórios > Execução Orçamentária > Empenho 

Liquidados/Pagos/A Pagar. Ao acessar o menu, o sistema exibirá a tela abaixo, em que o usuário 

deverá selecionar no campo “Tipo de Relatório” a opção “Relatório Diário de Empenhos Pagos”. Ao 

selecionar o tipo de relatório, o sistema habilitará os demais campos que devem ser preenchidos 

conforme o período requerido. 
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Emissão do Relatório de Empenhos Pagos 

 
Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 

 

O usuário deverá confirmar se os valores das despesas pagas 

contidas no Balanço Financeiro, no Relatório da Despesa por 

Elemento e no Relatório de Empenho Pagos estão em 

conformidade.  

 

 

2.7.5 Relatório de empenhos a pagar 

O menu para a emissão deste relatório é o mesmo usado para a emissão do relatório de 

empenhos pagos, ou seja: Relatórios > Execução Orçamentária > Empenho Liquidados/Pagos/A 

Pagar. Ao acessar o menu, o sistema exibirá a tela abaixo, em que o usuário deverá selecionar no 

campo “Tipo de Relatório” a opção “Relatório de Parcelas de Empenhos a Pagar Analítico – Liq/Não 

Liq”. Ao selecionar o tipo de relatório, o sistema habilitará os demais campos que devem ser 

preenchidos conforme o período requerido. 
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Emissão do Relatório de Empenhos a Pagar 

 
Fonte: Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFORFC. 
 

 

2.8 Das assinaturas 
 
 Todos os documentos enviados devem estar devidamente assinados. Segue abaixo quadro 

contendo os principais documentos a serem enviados com suas respectivas assinaturas: 

 

Relação de documentos com os respectivos responsáveis pela assinatura 

DOCUMENTOS ORDENADOR CONTADOR CONTROLADOR PREFEITO TESOUREIRO 

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO X - - - - 

MODELO 01 - X X X - 

MODELO 02 - X - X - 

MODELO 03 X X X - - 

MODELO 04 X X X - - 

MODELO 05 X X X - - 

MODELO 06 X X X - - 

MODELO 07 - X X X - 

MODELO 08 X X - - X 

MODELO 09 X X - - X 

MODELO 10 X X - - - 

MODELO 11 X X X - - 

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS X X - - - 

NOTAS EXPLICATIVAS X X - - - 

ANEXOS DA LEI 4.320/64 X X - - - 

Fonte: IN n° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

39



                                                      

  

 

 

 Informamos que os modelos a serem preenchidos pelos responsáveis nas Unidades 

Orçamentárias nºs. 01 e 09 devem conter os dados do responsável pelo preenchimento e assinatura. 

Já o Modelo 07 deve conter os dados do Responsável pelo setor contábil e assinatura. 

  

Cabe salientar, que caso o Órgão ou Entidade opte por enviar os 

relatórios gerados automaticamente no sistema GRPFOR-FC, 

estes também devem ser devidamente assinados, sob pena de o 

TCE-CE considerá-los como não entregues. 

2.9 Da forma do Envio 

O envio de toda a documentação ocorre, exclusivamente, em meio eletrônico, através do site 

www.tce.ce.gov.br, que exibirá em sua tela inicial o layout conforme figura abaixo. Ao visitar a 

página, o usuário visualizará abaixo do campo de pesquisa, no canto direito, o menu "Portal de 

Serviços Eletrônicos", que o direcionará ao referido Portal. 

Tela inicial do site do TCE 

 
Fonte: Site do TCE. 

 

 O responsável pela Prestação de Contas (ordenador de despesas) chegará então ao Portal de 

Serviços Eletônicos do TCE-CE. Para acessar o portal é necessário realizar um cadastro prévio e, 

para tanto, o usuário necessitará de uma assinatura digital. Conforme destacado na figura abaixo, o 

site oferece um tutorial de como utilizar a assinatura digital.  
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Tela de login do Portal de Serviços Eletrônicos do TCE-CE 

 
          Fonte: Site do TCE. 

Caso o ordenador ainda não tenha acesso ao Portal, ele deverá clicar em “cadastrar novo 

usuário”, conforme figura abaixo. 

 

Tela de login do Portal de Serviços Eletrônicos do TCE-CE 

 
          Fonte: Site do TCE. 

  

Ao realizar o procedimento acima, o sistema habilitará a tela abaixo, em que o interessado 

deverá clicar na marcação feita. 

 

 

41



                                                      

  

 

 

Tela inicial do Cadastro de Usuário do Portal de Serviços Eletrônicos do TCE-CE 

  
Fonte: Site do TCE. 

 

Ao clicar em “aqui”, o sistema habilitará uma caixa de texto, em que o usuário deverá 

selecionar a opção “sim”. 

 

Caixa de Texto no Cadastro de Usuário do Portal de Serviços Eletrônicos do TCE-CE 

 
              Fonte: Site do TCE. 
 

 Ao selecionar a opção “sim”, o sistema habilitará a tela de cadastro de usuário abaixo: 
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Tela de Cadastro de Usuário do Portal de Serviços Eletrônicos do TCE-CE 

 
                           Fonte: Site do TCE. 
  

O interessado deverá preencher todas as informações solicitadas na tela acima, e em seguida 

clicar em “próximo” para dar prosseguimento ao cadastro, e assim sucessivamente até chegar a última 

tela. Na tela final, o interessado deverá anuir ao “Termo de Adesão ao Portal de Serviços Eletrônicos”, 

marcando a opção “Li e concordo com o Termo de Adesão”, conforme figura abaixo. 

 

Tela Final do Cadastro de Usuário do Portal de Serviços Eletrônicos do TCE-CE 

 
                                      Fonte: Site do TCE. 
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 Ao finalizar o processo de cadastro, o sistema exibirá uma caixa de “Gerenciamento de 

Assinante” (Figura abaixo), que deverá ser assinada, para que o cadastro seja concluído com sucesso. 

 

Caixa de Texto na Tela Final do Cadastro do Portal de Serviços Eletrônicos do TCE-CE 

 
                                                                    Fonte: Site do TCE. 

 

 Após efetuar o cadastro, basta ao interessado realizar o login com seu CPF e senha para ter 

acesso ao Portal. E, escolher, na página inicial, o Sistema "e-Contas Municipal PCS" para realizar o 

processo de envio da PCS, conforme imagem abaixo. 

 

Tela de Acesso ao Sistema e-Contas Municipal PCS do Portal de Serviços Eletrônicos 

 
                  Fonte: Site do TCE. 

 

 A partir daí o interessado deverá preencher todos os campos que serão habilitados com as 

informações obrigatórias requeridas, conforme disciplina o artigo 5º da IN nº 03/2013. Ao preencher 
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todos os campos da aba "Dados Cadastrais", o sistema habilitará o acesso a aba "Dados da Gestão" e 

assim sucessivamente com as informações da aba "Anexação de Documentos" e da aba " 

Confirmação de Dados e Documentos", conforme imagem abaixo. 

 

Tela inicial da aba dos Dados Cadastrais do Sistema e-Contas Municipal PCS

 
  Fonte: Site do TCE. 

 

Tela Completa dos Dados Cadastrais do Sistema e-Contas Municipal PCS 

 
    Fonte: Site do TCE. 
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 Na aba dos Dados Cadastrais, o tipo do processo está automaticamente preenchido e o usuário 

deverá informar o munícipio e exercício, para que os demais campos sejam habilitados pelo sistema. 

Após os campos serem habilitados, o interessado deve escolher um “Tipo de órgão”, a “Unidade 

Gestora” e selecionar a “Unidade Orçamentária”, em seguida deve clicar em “Avançar” para 

prosseguir para a aba de Dados da Gestão. 

 

Tela dos Dados da Gestão do Sistema e-Contas Municipal PCS  

 
                  Fonte: Site do TCE. 
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Na aba de Dados da Gestão, conforme figura acima, deverão ser preenchidos os campos 

referentes ao “Período de Exercício”, “Ordenador de Despesa” e do “Contador/Empresa 

Responsável”, além de incluir os membros da “Comissão permanente/Especial de Licitação”, se 

houver, para em seguida clicar em “Avançar” e seguir para a aba de Anexação de Documentos. 

 

Antes de habilitar a aba de Anexação de Documentos, o sistema 

solicitará o download do instalador. Ao executá-lo, o interessado 

deverá clicar em “instalar” e aguardar a conclusão. Ao finalizar a 

instalação, será possível adicionar todos os arquivos desejados e 

clicar em “Assinar”. Após a assinatura, será habilitada uma tela 

para a escolha do certificado, selecionado o certificado, o 

interessado deverá clicar em “Ok”. Para concluir o procedimento, 

o sistema solicitará a senha do token, após a inserção da senha, será 

exibida uma mensagem de sucesso e os arquivos de assinatura 

(.p7s) serão adicionados na mesma pasta do arquivo .pdf. 

 

 

Tela de Anexação de Documentos do Sistema e-Contas Municipal PCS  

 
                    Fonte: Site do TCE. 
 

Na aba de Anexação de Documentos, figura acima, o ordenador deverá inserir as peças da 

prestação de contas de acordo com os incisos dos artigos da IN 03/2013 do TCE. Caso haja a 

necessidade de encaminhamento de determinado arquivo que não seja obrigatório pela IN, o 

ordenador deve adicionar o documento no campo informado na imagem abaixo: 
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Anexação de Documento não Obrigatório pela IN 03/2013 

 
Fonte: Site do TCE. 
 

 Na aba de Confirmação de Dados e Documentos será exibida as informações já preenchidas 

para conferência. Caso esteja tudo certo, basta clicar em “Assinar/Enviar”. 

 O Relatório de Envio será enviado para o e-mail do usuário logado no sistema. 

O artigo 15 da IN nº 03/2013 dispõe que as Prestações de Contas somente serão consideradas 

entregues oficialmente ao Tribunal se contiverem todas as peças exigidas nesta Instrução Normativa, 

devidamente formalizadas, podendo o setor competente ou o sistema, descumprida essa condição, 

recusar o registro de cadastro e recebimento, permanecendo o Órgão ou Entidade em situação de 

inadimplência no dever de prestar contas. 
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2.10 Do Formulário Eletrônico  

O art. 5° da IN n° 03/2013 informa todos os campos obrigatórios a serem preenchidos no 

formulário eletrônico, para fins de cadastro e conclusão do envio dos processos de Prestação de 

Contas de Gestão.  

 

Campos Obrigatórios para preenchimento no formulário eletrônico 

Campos Necessários 

I - Tipo de processo; 

II - Município a que se refere a Prestação de Contas de Gestão - PCS; 

III - Unidade gestora; 

IV - Exercício financeiro; 

V - Data do início da gestão a que se referem as contas; VI - data do encerramento da gestão a que se referem as 
contas; 

VI - Data do encerramento da gestão a que se referem as contas; 

VII – Dados do ordenador de despesa: nome, CPF, endereço para correspondência, telefone (s) e e-mail (s); 

VIII – Dados do gestor da entidade: nome, CPF, endereço para correspondência, telefone (s) e e-mail (s); 

IX – Dados do contador ou empresa responsável pela elaboração da prestação de contas: nome ou razão social, CPF 
ou CNPJ, número do registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará (CRC-CE), endereço para 
correspondência, telefone (s) e e-mail (s); 

X - Dados do advogado, se houver: nome, CPF, número de registro na OAB, endereço para correspondência, 
telefone (s) e e-mail (s); 

XI - Valor da despesa empenhada no exercício ou período de gestão; 

XII - Valor da despesa liquidada no exercício ou período de gestão; 

XIII - Valor da despesa paga no exercício ou período de gestão; 

XIV – Dados e informações da Comissão Permanente de Licitação, se houver: a) dados do Presidente: nome, CPF, 
endereço para correspondência, telefone (s) e e-mail (s); b) dados dos Membros: nome, CPF, endereço para 
correspondência, telefone (s) e e-mail (s); c) dados do Pregoeiro: nome, CPF, endereço para correspondência, 
telefone (s) e e-mail (s); d) dados dos componentes da equipe de apoio do pregoeiro: nome, CPF, endereço para 
correspondência, telefone (s) e e-mail (s); 

XV - Dados da Comissão Especial de Licitação, se houver: a) dados do Presidente: nome, CPF, endereço para 
correspondência, telefone (s), e e-mail (s); b) dados dos Membros: nome, CPF, endereço para correspondência, 
telefone (s) e e-mail (s). 

Fonte: IN n° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. 
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2.11 Do Relatório de Controle Interno sobre as Contas de Gestão – RCIG 

 A Controladoria Geral do Município – CGM, interpretando o inciso III do art. 9º da Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE CE, vislumbrou a necessidade de criação 

de um relatório de controle interno, o Relatório de Controle Interno sobre as Contas de Gestão – 

RCIG. 

Art. 9º Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, 

dentre outros elementos, os seguintes:  

I - relatório de gestão, se for o caso;  

II - relatório do tomador de contas, quando couber;  

III - relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente de controle interno, 

que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as 

medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas;  

IV - pronunciamento do Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou da 

autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma prevista no Art. 55 desta Lei. 

*Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XV, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 

09.01.2019.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica ao Tribunal de Contas do Estado, para fins 

de elaboração e apresentação da Prestação de Contas à Assembleia Legislativa, nos termos 

do art. 76, § 4º, da Constituição Estadual. *Dispositivo acrescido pelo Art. 1º, § 4º, da Lei nº. 

16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.  

Art. 9-A O responsável ou interessado e seu procurador serão intimados da inclusão em pauta 

de processo de tomada ou prestação de contas por meio do Diário Oficial Eletrônico do 

Tribunal, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da data prevista para o 

julgamento. *Dispositivo acrescido pelo Art. 1º, § 5º, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – 

D.O.E. 09.01.2019. 

 

 O RCIG deverá ser elaborado pelos responsáveis pelo Controle Interno de cada Órgão ou 

Entidades da Administração Pública Municipal, após consolidação de todas as informações de 

natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, bem como das atividades realizadas pelo 

Controle Interno, de maneira formal e técnica, para compor as prestações de contas anuais de gestão.  

O prazo para que o RCIG seja entregue à CGM é até o dia 31 de março do ano seguinte ao do 

encerramento do exercício. 

 Caso os órgãos e entidades não possuam servidor responsável pelo Controle Interno 

participante da Rede de Controle Interno e Ouvidoria – RECONT, será a própria CGM a responsável 

pela elaboração do RCIG. 

 A CGM realizará a análise e a validação do RCIG, na qual poderá realizar recomendação de 

melhoria. Em caso de recomendação de melhoria, o órgão ou entidade deverá aplicá-las e encaminhar 

novamente o RCIG para a CGM para análise e validação, até que o relatório não tenha ressalvas, e 
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assim, a CGM emitirá Parecer Técnico e encaminhará ao órgão ou entidade, que, por sua vez, o 

encaminhará na PCS.   
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OFÍCIO Nº     /[aaaa] – GS                                                    Fortaleza – CE, [dd] de [mês] de [aaaa].





Ao Excelentíssimo Senhor

José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE





Assunto: Prestação de Contas de Gestão 2021 – [Unidade Orçamentária].

 

Considerando o parágrafo único do art. 77 da Constituição do Estado do Ceara, bem como o disposto nos arts. 8º, 9º e 10° da Lei Estadual nº 12.160/93 e ainda com fundamento na Instrução Normativa nº 03/2013 do TCM/CE, de 19 de dezembro de 2013, encaminhamos a esta Corte de Contas a Prestação de Contas de Gestão, referente ao período de [dd.mm.aaaa] a [dd.mm.aaaa], da [Unidade Orçamentária], conforme listado abaixo.

Modelos da IN nº 03/2013:

· MODELO 01 – Informações cadastrais do ordenador de despesa;

· MODELO 02 – Cadastro da empresa e/ou contador responsável;

· MODELO 03 – Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos);

· MODELO 04 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições;

· MODELO 05 – Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas;

· MODELO 06 – Relação de restos a pagar;

· MODELO 07 – Relatório do responsável pelo setor contábil;

· MODELO 08 – Termo de conferência de caixa e conciliação bancária;

· MODELO 11 – Relação das entidades beneficiadas por convênio.



Encaminhamos, ainda, os Demonstrativos Contábeis, bem como os demais documentos necessários ao atendimento da Instrução Normativa supracitada.







Atenciosamente,





[Nome do Ordenador de Despesa]

[Unidade Orçamentária]
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X



MOD.06 PG

		I.N. Nº 03/13

		MODELO-06



		Município:		Fortaleza				Exercício:				Período:				a

		Órgão:						Unidade Orçamentária:



		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR



		                      Pagos no Período

		Inscrição		Processo Nº		Nome/Razão Social				Programa de Trabalho		Natureza da Despesa		Fonte		Nº do Empenho		Valor R$

















														TOTAL/Transporte



				Elaborado por				Conferido por				Visto				Data

		Nome

		Matrícula

		Assinatura

		RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO						CONTADOR						ORDENADOR DA DESPESA

		ASS:				ASS:								ASS:

		NOME:				NOME:								NOME:

		MATRÍCULA:				CRC:								MATRÍCULA:



		Tribunal de Contas do Estado do Ceará



X



MOD.06 Canc.

		I.N. Nº 03/13

		MODELO-06



		Município:		Fortaleza				Exercício:				Período:				a

		Órgão:						Unidade Orçamentária:



		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR



		                             Cancelados no Período

		Inscrição		Processo Nº		Nome/Razão Social				Programa de Trabalho		Natureza da Despesa		Fonte		Nº do Empenho		Valor R$

















														TOTAL/Transporte



				Elaborado por				Conferido por				Visto				Data

		Nome

		Matrícula

		Assinatura

		RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO						CONTADOR						ORDENADOR DA DESPESA

		ASS:				ASS:								ASS:

		NOME:				NOME:								NOME:

		MATRÍCULA:				CRC:								MATRÍCULA:



		Tribunal de Contas do Estado do Ceará



X



MOD.07

				I.N. Nº 03/13

				MODELO-07



				Município:		Fortaleza								Exercício:

				Órgão:								Unidade Orçamentária:



				RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL



				Examinada a 		Prestação				de contas dos ordenadores de despesas, referente ao

				exercício de 				, constatamos:				prestação/		tomada

												Sim		     Não		Não Aplicável

				a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis

				b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis

				c) a regularidade da execução orçamentária da despesa

				d) a regularidade da execução orçamentária da receita

				e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado prejuízo ao erário



				Observações:













				Responsável pelo Setor Contábil:								Cargo:



				CRC:						Data				Assinatura





				RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO						CONTADOR						PREFEITO MUNICIPAL

				ASS:						ASS:

				NOME:						NOME:						José Sarto Nogueira Moreira

				MAT:						CRC:



				Tribunal de Contas do Estado do Ceará







MOD.08_início

				I.N. Nº 03/13

				MODELO-08



				Município:				Fortaleza								Exercício:

				Órgão:										Período:				a



				TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

				Ao início do dia   de         de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes  nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados.





								01. Em caixa:                          R$				Zero

				                                                                         

								02. Em banco:

				discriminado da seguinte forma:

				CONTA Nº								BANCO				VALOR (R$)









				03. Total Geral (1+2)      R$												;



				04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

				CONTA Nº				VR. EXTRATO (R$)		CRÉDITOS (R$)				DÉBITO (R$)		OBSERVAÇÃO		SALDO REAL (R$)









				TESOUREIRO						CONTADOR						ORDENADOR DE DESPESA



				ASS.:						ASS.: 						ASS.:  

				NOME:						NOME:						NOME: 

				MATR.:						CRC: 						MATR.:













																				Tribunal de Contas do Estado do Ceará







MOD.08_final

				I.N. Nº 03/13

				MODELO-08



				Município:				Fortaleza								Exercício:

				Órgão:										Período:				a



				TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

				Ao final do dia    do mês de         de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes  nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados.







								01. Em caixa:                                 R$              				Zero

				                                                                         

								02. Em banco:

				discriminado da seguinte forma:

				CONTA Nº								BANCO				VALOR (R$)









				03. Total Geral (1+2)      R$												;



				04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

				CONTA Nº				VR. EXTRATO (R$)		CRÉDITOS (R$)				DÉBITO (R$)		OBSERVAÇÃO		SALDO REAL (R$)









				TESOUREIRO						CONTADOR						ORDENADOR DE DESPESA



				ASS.:						ASS.: 						ASS.:  

				NOME:						NOME:						NOME: 

				MATR.:												MATR.:













																				Tribunal de Contas do Estado do Ceará























MOD.11 

		I.N. Nº 03/13

		MODELO-11



		Município:		Fortaleza								Exercício:				0

		Órgão:		0						Período:				a







		RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

				ENTIDADE BENEFICIADA		VALOR EMPENHADO (R$)						VALOR PAGO (R$) 

						- 0						- 0

						- 0						- 0

						- 0						- 0

				Total		- 0						- 0





				Responsável pelo preenchimento:				Cargo:



				Matrícula				Assinatura





		RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO						CONTADOR				ORDENADOR DE DESPESA

		ASS.:				ASS.:						ASS.:

		NOME:				NOME:						NOME: 

		MATR.:				CRC:						MATR.:













																Tribunal de Contas do Estado do Ceará







