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 Entrega dos documentos que integram as Contas de Governo dos 
Prefeitos Municipais : 

até 31 de março 
(art. 113 do RITCE) 

 Entrega dos documentos que integram as Contas de Gestão  dos 
Administradores dos Poderes Legislativos Municipais, das  
autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, 
sociedades controladas ou fundações: 

180 dias após o encerramento do exercício 
(art. 115 do RITCE). 

Contas de Governo e Gestão



 

 Gestão Fiscal - Exercício de 2011
 Regra de Transição => RITCE, art. 116, § 2º:

Os processos de prestação de contas de gestão fiscal 
do exercício de 2011 tramitarão em conjunto com os 
processos de contas dos administradores dos 
respectivos órgãos e a matéria será considerada 
quando da emissão do Parecer Prévio ou do 
julgamento das contas.

Contas de Governo e Gestão

Análise das Contas de Gestão Fiscal



 

 Não há processo nem emissão de Parecer 
específico sobre a matéria

 Análise constará no processo de :
 Contas de Governo (Poder Executivo);
 Contas de Gestão (Poder Legislativo).

No caso das Contas de Gestão Fiscal 
relativas ao Exercício de 2012



 
No caso das Contas de Gestão Fiscal 

relativas ao Exercício de 2012

Assinatura e remessa 
dos documentos e 

informações

Data limite para 
entrega

Administrador 
Municipal em 

2012

Administrador 
Municipal em 

2013

1º Quadrimestre 31-05-2012 x

1º Semestre 31-07-2012 x

2º Quadrimestre 28-09-2012 x

2ºS ou 3ºQ/2012 31-01-2013 x

Exercício de 2012
Responsabilidade 
pela Gestão

x



Responsabilidade pela entrega e assinatura dos documentos:
 é sempre  do Administrador que esteve à frente da entidade no 

período a que se referem às contas. 

RITCE, art. 93 – É pessoal a responsabilidade do 
administrador relativamente aos atos e fatos de sua gestão.

Contas de Governo e Gestão



Encerramento de Mandato

Lei Estadual nº 10.683, de 04-01-1996: 
 estabelece a obrigatoriedade e fixa normas 

aos gestores da administração pública quanto 
à prestação de contas de seus antecessores. 

Essa norma é um bom modelo a ser reproduzido no 
âmbito de cada Município, pois garante a obtenção de 
informações e a entrega da documentação ao Tribunal 
em tempo hábil.

http://www.al.rs.gov.br
(Sistema Legis)

http://www.al.rs.gov.br/


b) designação de servidor, por Portaria, para preparar o ato de 
assunção do cargo;

b) estabelecer data limite para emissão de empenho;
 data além da qual não se realizarão despesas, 
 não se emitirão cheques e 
 não se realizarão pagamentos, salvo nos casos 

estritamente necessários e inadiáveis, com prévia e 
expressa autorização do prefeito ou de servidor por 
ele designado;

Procedimentos Administrativos



c) elaboração do competente Termo de Conferência 
de Caixa;
 lavrado ao final do expediente do último dia útil do mês 

de dezembro;
 informações sobre a composição dos valores encontrados 

em dinheiro, em cheques e demais documentos;
 assinado pelo tesoureiro, sendo recomendado que seja 

firmado, também, por outro(s) agente(s) público(s): 
Prefeito Municipal,  Responsável pelo Controle Interno, 
Contador,  Secretário da Fazenda.

Procedimentos Administrativos



d) elaboração do Boletim de Caixa e Bancos;
 último dia útil do mês de dezembro;
 informar o saldo que será transferido para o exercício 

seguinte;
 assinado pelo tesoureiro, sendo recomendado que seja 

firmado, também, por outro(s) agente(s) público(s): Prefeito 
Municipal,  Responsável pelo Controle Interno, Contador,  
Secretário da Fazenda.

Procedimentos Administrativos



e) elaboração do Demonstrativo das Disponibilidades  por 
recurso vinculado, relativo ao último dia útil do mês de 
dezembro, consignando os valores de Caixa, Bancos Conta 
Movimento e Bancos Conta Vinculada; 

f) apresentação dos extratos bancários de todas as contas 
correntes (movimento e vinculadas), acompanhados das 
respectivas conciliações dos saldos bancários em confronto 
com os saldos contábeis, se for o caso; 

Procedimentos Administrativos



g) elaboração do Demonstrativo das Dívidas do Município, por 
qualquer forma assumidas;
 títulos (Restos a Pagar; Serviços da Dívida a Pagar; 

Depósitos; Débitos de Tesouraria e Dívida Fundada 
Interna), nome do credor, natureza, data do vencimento e 
respectivos valores.

h) elaboração do Demonstrativo dos Créditos do Município;
  natureza do crédito, nome do devedor, data do 

vencimento e respectivo valor. 

Procedimentos Administrativos



i) relação dos Convênios;
- órgão concessor, objeto e valores individualizados, 
do convênio, do quanto foi recebido pela Prefeitura 
Municipal, do quanto foi executado, bem como daquilo 
que já foi objeto ou não de prestação de contas. 
Juntar cópias no momento da assinatura.

j) relação dos Contratos e Termos Aditivos e prazos 
de vigência respectivos;

 - contratado, objeto, valor, forma de pagamento e prazo de 
vigência inicial e final. 

Procedimentos Administrativos



l) relação dos Bens Patrimoniais, móveis e imóveis,  
 descrição do bem, número do registro patrimonial, 

quantidade, localização e valores unitário e total; para os 
imóveis, discriminando: descrição do bem, documento 
de propriedade, localização e valor. 

m) relação dos Materiais no Almoxarifado (quando 
houver);
  descrição dos materiais, unidades respectivas, 

quantidade em estoque e valores unitário e total.

n) Protocolar o último empenho do exercício.

Procedimentos Administrativos
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  Disciplinar a gestão dos recursos públicos, 
atribuindo mais responsabilidade aos seus 
gestores;

 equilíbrio das contas públicas. 

LRF: gestão pública responsável
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 exige o cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas;

 obediência a diversos limites e condições: 
geração de despesas com pessoal, dívida 
consolidada, operações de crédito e inscrição 
em Restos a Pagar. 

Lei de Responsabilidade Fiscal



Garantir a observância Garantir a observância 
da LRF em favor da da LRF em favor da 

SociedadeSociedade
    

Atribuições TCE



   Analisar e instruir as contas de gestão 
fiscal:
Esfera Municipal:

   Poder Executivo        496 
   Poder Legislativo       496 
                                        992
 

Atribuições TCE



Instruções Técnicas de Acompanhamento 
 Quadrimestrais – Semestrais;

Instruções Técnicas Finais/Encerramento 
de Exercício (anual)

Atribuições TCE



Verificação da Legislação

Verificação da contabilização

Cruzamento de informações

Apontamentos em Relatórios de Auditoria

Analise e acompanhamento pelo TCE



 

 Consagra, em seu teor, inúmeras situações 
que impõem vedações de variadas naturezas 
administrativas e jurídicas. 

Lei de Responsabilidade Fiscal



Ultrapassar os limites estabelecidos para a 
despesa com pessoal e/ou dívida consolidada 
no último ano de mandato do titular do Poder 
ou órgão:

Ultrapassagem dos limites no 
último ano de mandato

Aplicação imediata das restrições 
previstas na LRF



a) despesa com pessoal:

Art. 23, § 3º: - [...]  enquanto perdurar o excesso, o ente não 
poderá:

I – receber transferências voluntárias;
II – obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III – contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas 

ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à 
redução das despesas com pessoal.

Ultrapassagem dos limites no 
último ano de mandato



 Limites estabelecidos na LRF:
Executivo Municipal* 

 Limite Para Emissão de Alerta – LRF, inciso II do § 1º do art. 59  48,60% 
Limite Prudencial – LRF, Parágrafo único do art. 22  51,30% 
Limite Legal – LRF, alínea “b” do inciso III do art. 20 54,00% 

(*)  Os percentuais serão calculados com base na RCL- Receita Corrente Líquida.  
 
 

Legislativo Municipal* 
 Limite para Emissão de Alerta - LRF, inciso II do § 1º do artigo 59 5,4% 
Limite Prudencial – LRF, Parágrafo único do artigo 22 5,7% 
Limite Legal – LRF, alínea “a” do inciso III do artigo 20 6,0% 
(*)  Os percentuais serão calculados com base na RCL- Receita Corrente Líquida.  

 

Despesas com Pessoal 



 praticar ato que resulte em aumento da despesa 
com pessoal, expedido nos cento e oitenta dias 
anteriores ao final do mandato do titular do 
respectivo Poder ou órgão referido no art. 20 (art. 
21, parágrafo único)

(entre 5 de julho e 31 de dezembro)

LRF: Vedações impostas para o último 
ano de mandato 



Despesas com Pessoal  
Vedações no Último Ano de Mandato

O TCE/RS manifestou-se sobre a matéria por meio do 
Parecer nº 51/2001, aprovado pelo Tribunal Pleno à 
unanimidade, em sessão de 01-08-2001;

- elenca algumas situações entendidas como 
praticáveis no período de vedação.

http://www.tce.rs.gov.br

(Consultas/Jurisprudência/Pareceres)

http://www.tce.rs.gov.br/
http://www.tce.rs.gov.br/
http://www.tce.rs.gov.br/
http://www.tce.rs.gov.br/
http://www.tce.rs.gov.br/
http://www.tce.rs.gov.br/
http://www.tce.rs.gov.br/


[...]  Será, portanto, essencial para a prática, 
pelo gestor público, de atos que impliquem em 
aumento das despesas com pessoal, no 
período previsto no parágrafo único do art. 21 
da LRF, que tais atos consistam em mera 
concretização de anterior comando legal, 
além de necessários ao cumprimento, pelo 
administrador, de seu dever de não paralisar a 
administração pública.  [...]

Despesas com Pessoal  
Vedações no Último Ano de Mandato

Parecer TCE/RS nº 51/2001:



 à observância do caput do art. 169 da CF e de seu parágrafo 
único:
 prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 

projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes, e  

 autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias,  e

 à observância da LRF: limites de despesa com pessoal 
previstos no art. 20  e  disposições do art. 42. 

Despesas com Pessoal
Parecer TCE/RS nº 51/2001

A realização das despesas elencadas fica condicionada:



Os Administradores devem observar 
também as limitações e vedações impostas 
pela legislação eleitoral em vigor, cujas 
dúvidas, neste sentido, deverão ser solvidas 
junto à Justiça Eleitoral.

Lei n° 9504/1997

Estabelece normas para as eleições



b) excesso na dívida consolidada:

Enquanto perdurar o excesso:

I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, 
inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do 
principal atualizado da dívida mobiliária;

II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, 
promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do 
art. 9o.

Ficará também impedido de receber transferências
voluntárias da União ou do Estado.

Ultrapassagem dos limites no 
último ano de mandato



 contratar operação de crédito por antecipação de 
receita – ARO (art. 38, inciso IV, alínea “b”);

LRF: Vedações impostas para o último 
ano de mandato 



  contrair, nos dois últimos quadrimestres do 
mandato, obrigação de despesa que não possa 
ser cumprida integralmente dentro dele, ou que 
tenha parcelas a serem pagas no exercício 
seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade 
de caixa para este efeito (LRF, art. 42).

LRF: Vedações impostas para 
o último ano de mandato 

 
“Restos a Pagar”



Visando o cumprimento do artigo 42 da LRF, 
sugere-se o seguinte acompanhamento:

=> Saldo de Restos a Pagar Processados e Não 
Processados (por recurso vinculado), relativos a 
empenhos emitidos entre  01/05 e 31/12

 
=> comparado à Disponibilidade Financeira (por 

recurso vinculado) em 31/12.

“Restos a Pagar”
 Cumprimento do artigo 42 da LRF



 FPM , ICMS

Informação Consultoria Técnica do TCE  nº 22/2004:

  Não podem ser consideradas como disponibilidades de 
caixa para fins de cobertura dos restos a pagar, por não se 
tratarem de valores a receber concernentes a "convênios e 
outros ajustes que não tenham sido repassados pela União 
ou pelo Estado".

“Restos a Pagar”
 Cumprimento do artigo 42 da LRF



Recurso Restos a Pagar Disponibilidade 
Financeira 

Insuficiência 
Processados Não Processados Total 

0001 2.819.500,51 7.895.698,09 10.715.198,60 7.132.919,30 3.582.279,30 
0020 6.368.369,89 0,00 6.368.369,89 0,00 6.368.369,89 
0040 143.789,13 2.030.469,42 2.174.258,55 146.566,60 2.027.691,95 
0400 51.172,27 6.794,92 57.967,19 30.237,02 27.730,17 

 

“Restos a Pagar”
Cumprimento do artigo 42 da LRF – Análise Técnica

        O Poder Executivo, no que concerne a Restos a Pagar, não 
atendeu aos preceitos inscritos no art. 42  da LC nº 101/2000, 
tendo em vista que não há suficiente disponibilidade financeira 
para as despesas empenhadas nos últimos dois quadrimestres do 
mandato, nos recursos relacionados na tabela acima.



No acompanhamento do equilíbrio 
financeiro de que trata o § 1º do artigo 1º da LRF, 
bem como na verificação do cumprimento do 
art. 42, os Administradores devem observar que 
os Restos a Pagar serão suportados somente 
pelos recursos financeiros a eles vinculados. 

“Restos a Pagar”

Equilíbrio Financeiro



 Sugere-se acompanhar  o passivo residual histórico da 
entidade, ou seja:

 verificar o saldo consolidado de Restos a Pagar  que o 
Administrador recebeu ao assumir;

 Acompanhar a evolução desse saldo (diminuição das 
obrigações de curto prazo em relação ao final do mandato 
anterior);

 Acompanhar a evolução das disponibilidades financeiras e o 
percentual da insuficiência financeira em relação ao total dos 
Restos a Pagar.

“Restos a Pagar” 

Equilíbrio Financeiro



 Restos a Pagar
Equilíbrio Financeiro – Análise Técnica



 “Restos a Pagar” 
Equilíbrio Financeiro – Análise Técnica

http://www2.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/



Emenda Constitucional nº 25/2000 e 
Emenda Constitucional nº 58/2009

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo 
Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e 
excluídos os gastos com inativos, não poderá 
ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao 
somatório da receita tributária e das transferências 
previstas no § 5o  do art. 153 e nos arts. 158 e 159, 
efetivamente realizado no exercício anterior.



I - 7% Municípios com população de até 100.000  habitantes;

II - 6%  Municípios  entre 100.000  e 300.000 habitantes;

III - 5% Municípios  entre 300.001  e 500.000 habitantes;

IV - 4,5% Municípios  entre 500.001 e 3.000.000 de 
habitantes;

Emenda Constitucional nº 25/2000 e 
Emenda Constitucional nº 58/2009



 § 1º do art. 29-A da Constituição Federal – 70%.

     A Câmara Municipal não gastará mais de setenta 
por cento de sua receita com folha de pagamento, 
incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores.

Emenda Constitucional nº 25/2000 e 
Emenda Constitucional nº 58/2009



Evolução das Contas de
Gestão Fiscal

 



  
Evolução das Contas de

Gestão Fiscal



    Acrescenta dispositivos à Lei Complementar       nº 
101, de 4 de maio de 2000, a fim de determinar a 
disponibilização, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

  

Lei Complementar nº 131/2009 



  Decreto Federal Decreto Federal 
nº 7.185/2010nº 7.185/2010

   Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do 
sistema integrado de administração financeira e 
controle, no âmbito de cada ente da Federação, nos 
termos do art. 48, parágrafo único, inciso III, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.



18 Municípios com prazo
até 27-05-2010

Município Nº Habitantes Município Nº Habitantes
Porto Alegre 1.365.039 Alvorada 194.837
C axias do Sul 427.664 Rio Grande 192.582
Pelotas 321.818 Passo Fundo 181.299
C anoas 317.945 Sapucaia do Sul 129.615
Santa Mar ia 259.004 Uruguaiana 125.171
Grav ataí 253.060 Santa Cruz do Sul 117.214
N ov o Ham burgo 237.044 Cachoeir inha 116.499
Viam ão 236.999 Bagé 116.078
São Leopoldo 212.279 Bento Gonçalves 104.470
Fonte: Tabela de Habitantes. Publicação no Diário Oficial da União do dia 04/11/2010.



Município Nº Habitantes Município Nº Habitantes
Erechim 96.031 Farroupilha 63.293
Guaíba 94.884 Cruz Alta 62.800
Cachoeira do Sul 83.400 Camaquã 62.669
Santana do Livramento 81.964 São Borja 61.433
Esteio 79.841 Vacaria 61.235
Ijuí 78.684 São Gabriel 60.006
Alegrete 77.304 Campo Bom 59.887
Santo Ângelo 76.147 Carazinho 59.047
Sapiranga 73.839 Montenegro 58.948
Lajeado 71.229 Taquara 54.626
Santa Rosa 68.573 Canguçu 53.076
Venâncio Aires 65.487 Parobé 50.906
Fonte: Tabela de Habitantes. Publicação no Diário Oficial da União do dia 04/11/2010.

24 Municípios com prazo
até 27-05-2011



Os demais  454 Municípios, com 
população até 50 mil habitantes, têm 

até 27-05-2013 para dar 
cumprimento aos mencionados 

dispositivos.



CERTIDÕES ELETRÔNICASCERTIDÕES ELETRÔNICAS

 Aplicação em Educação (art. 212 da CF);

 Aplicação em Saúde (art. 77 do ADCT da CF);

 Limite Individual de Subsídio de Vereador (art. 
29, inciso VI, da CF) e Limite da Despesa com a 
Remuneração dos Vereadores (art. 29, inc. VII, da 
CF);

 Atendimento da LRF (art. 21, inc. IV, da Res. SF 
43/2001).



Lei de acesso à informação

Lei Federal n. 12.527, de 18 de 
novembro de 2011



Art. 3º - Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a 
assegurar o direito fundamental a informação e devem ser 
executados em conformidade com os princípios básicos da 
administração pública e com as seguintes diretrizes:

I- observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 
como exceção; (...)

Lei de acesso à informação



Divulgação de Ofício – Transparência 
Ativa

Os órgãos e entidades do Poder Público devem promover a 
divulgação, independentemente de requerimentos, de 
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas 
ou custodiadas (art. 8º, caput).

Devem ser divulgadas, no mínimo, informações sobre (§ 1º, 
incisos I a VI):

 competências e estrutura organizacional, endereços e telefones 
das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

 quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;



Devem ser divulgadas, no mínimo, informações sobre (§ 1º, incisos I a VI):
 despesas;
 procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e 

resultados, bem como todos os contratos celebrados;
 dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 

projetos e obras de órgãos e entidades; e
 respostas a perguntas mais freqüentes da sociedade.

Divulgação de Ofício – Transparência 
Ativa



Meios de Divulgação

 Para a divulgação das informações, os órgãos e 
entidades devem utilizar todos os meios e 
instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 
obrigatória em sítios oficiais na rede mundial de 
computadores - internet (art. 8º, § 2º).



http://www.veranopolis.rs.gov.br



http://www.veranopolis.rs.gov.br



http://www2.portoalegre.rs.gov.br/transparencia/



http://www2.portoalegre.rs.gov.br/transparencia/



http://transparencia.caxias.rs.gov.br/portal-transparencia/



Dispensa de Divulgação na 
Internet

 Os Municípios com população de até 10.000 (dez 
mil) habitantes ficam dispensados da divulgação 
obrigatória na internet a que se refere o § 2o, 
mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo 
real, de informações relativas à execução 
orçamentária e financeira, nos critérios e prazos 
previstos no art. 73-B da Lei Complementar no

 101, de 4 de maio de 2000 (§ 4º).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm


Lei de acesso à informação

Vigência:
Art.47 – Esta Lei entra em vigor 180 (cento e 
oitenta) dias após a sua publicação.

 Publicação da Lei => 18-11-2011
 Prazo para implementação: 16-05-2012



O órgão disponibiliza informações na rede mundial de computadores?

Não
24,04%

Sim
75,96%

Levantamento sobre os Portais
Executivos e Legislativos Municipais



Faixa de Habitantes* Resposta  SOM A %  

SIM 673 74,1 2%   
Até 50.000 habitantes 

NÃO 235 25,88%  

SOM A  908 100%  

SIM 47 97,92%   
Entre 50.000 e 100.000 habitantes 

NÃO 1  2,08%  

SOM A  48 100%  
SIM 32 94,1 2%   

Acima de 100.000 habitantes 
NÃO 2 5,88%  

SOM A 34 100%  

 

O órgãos disponibilizam informações na rede mundial de computadores
Classificação por Habitantes 

Levantamento sobre os Portais
Executivos e Legislativos Municipais



Muito obrigado pela atenção!Muito obrigado pela atenção!

Cristina Assmann,Cristina Assmann,
Assessora da Direção-GeralAssessora da Direção-Geral

Elton Fernandes da Silva,Elton Fernandes da Silva,
Coordenador do Serviço de Acompanhamento de GestãoCoordenador do Serviço de Acompanhamento de Gestão

sagsag@@tcetce.rs..rs.govgov..brbr

(51) 3214-9652(51) 3214-9652

Consultoria Técnica : (51) 3214-9803Consultoria Técnica : (51) 3214-9803

mailto:sag@tce.rs.gov.br
mailto:sag@tce.rs.gov.br
mailto:sag@tce.rs.gov.br
mailto:sag@tce.rs.gov.br
mailto:sag@tce.rs.gov.br
mailto:sag@tce.rs.gov.br
mailto:sag@tce.rs.gov.br
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