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Agenda
• PCA:

– Conceituação
– Prazos
– Composição

• RELUCI:
– UECI
– Plano de Ação
– Relatório – TCE
– Relatório – Adequado
– Fluxo

• Principais técnicas e 
procedimentos de 
conferência

• Roteiro de conferência 
– Exemplos

• Exercícios Práticos

• Segregação de Função

Prestação de Contas - PCA
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Prestação de Contas

Prestar contas é um ato voluntário, um dever já pré-agendado no
momento da delegação.

Caso não se preste contas, a autoridade delegante poderá “tomar
as contas”, avaliando de forma compulsória o que foi feito e
responsabilizando quem de direito a reparar o não executado.

Por isso existe a figura do Rol de responsáveis, que delimita o
alcance e a individualização dos responsáveis por prestar contas.

Braga, 2015.

Prestação de Contas

As contas, então, são prestadas a 
alguém, que analisa o apresentado 

a luz da conformidade e dos 
resultados, emitindo uma opinião, 

que certifica as contas, 
determinando providências 
corretivas, preventivas e até 

punitivas. 

Braga, 2015.

Prestação de 
Contas

TCE/TCU

Análise

Emite 
opinião

Certifica as 
contas

Providências 
corretivas, 

preventivas, 
punitivas
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CONCEITUAÇÃO

Conceituação

Processo de contas constituído
por ocasião da extinção,
liquidação, dissolução,
transformação, fusão,
incorporação, desestatização e
demais casos fortuitos
ocorridos com os
jurisdicionados

Processo de contas 
referente a exercício 

financeiro determinado

Processo de contas extraordináriasProcesso de contas ordinárias
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Conceituação
Contas de governo

conjunto de demonstrativos,
documentos e informações de
natureza contábil, financeira,
orçamentária, patrimonial e
operacional que permita avaliar a
gestão política do chefe do Poder
Executivo, expressando os resultados
da atuação governamental,
submetido ao Tribunal de Contas
para apreciação e emissão de
parecer prévio com vistas a auxiliar
o julgamento levado a efeito pelo
Poder Legislativo.

Contas de gestão

conjunto de demonstrativos,
documentos e informações de natureza
contábil, financeira, orçamentária,
patrimonial e operacional, que alcança as
tomadas ou prestações de contas dos
administradores de recursos públicos,
permitindo ao Tribunal de Contas o
julgamento técnico, manifestado por
meio de acórdão, realizado em caráter
definitivo sobre as contas dos
ordenadores de despesas, examinando,
dentre outros aspectos, a legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas na
gestão dos recursos.

Conceituação

Relatório de Gestão

Relatório contendo informações de
natureza orçamentária, financeira,
operacional, patrimonial e de gestão
fiscal, organizado de forma a
permitir uma visão sistêmica do
desempenho do governo ou da
conformidade e desempenho dos
atos de gestão praticados pelos
responsáveis por uma ou mais
unidades jurisdicionadas

Unidade Gestora

Unidade orçamentária ou
administrativa que realiza atos de
gestão orçamentária, financeira
e/ou patrimonial.
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Conceituação

Relatório final dos procedimentos de análise realizados
pelo órgão sobre as contas objeto de apreciação,
compreendendo aspectos de natureza orçamentária,
financeira, operacional, patrimonial e de gestão fiscal,
observando-se a legalidade, legitimidade e
economicidade da gestão dos recursos públicos,
expressando opinião sobre a prestação de contas
apreciada.

Relatório e Parecer Conclusivo do 
Sistema de Controle Interno 

PRAZOS
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Prazos

Contas de governo

Contas do 
Prefeito

até 30 (trinta) 
de abril do 
exercício 
seguinte

Contas de gestão

Contas dos 
Administradores e 

demais 
Responsáveis

Salvo disposição legal 
ou regulamentar em 
contrário, até o dia 

31 de março do 
exercício seguinte

IN TCEES n.º 028/2013
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Instrução Normativa n°. 28/2013

Dispõe sobre a composição e a forma de envio das tomadas e 
prestações de contas anuais dos Chefes dos Poderes e demais 

ordenadores de despesas, para fins de apreciação e julgamento 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e dá outras 

providências. 

ATUALMENTE, SE APLICA SOMENTE CONTAS GOVERNADOR

IN TCEES n.º 034/2013, alterada pela IN 
TCEES n.º 040/2016
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IN nº 34/2015, alterada pela IN nº 040/2016

Regulamentou a remessa ao
Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, por meio
da internet, dos dados da
prestação de contas anual.

Subordinam-se a esta IN os órgãos e entidades públicas
integrantes dos Poderes Executivo e Legislativo, nos
âmbitos municipal e estadual, bem como do Poder
Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública,
os Regimes Próprios de Previdência Social, bem como os
ordenadores de despesas, administradores e demais
responsáveis abrangidos pelo caput do art. 81 da Lei
Complementar Estadual 621/2012, inclusive dos
consórcios públicos e das empresas estatais.

IN nº 34/2015, alterada pela IN nº 040/2016
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Dispensou os órgãos e entidades
abrangidos pela IN nº 034/2015
do cumprimento das normas e
modelos estabelecidos na IN
28/2013.

IN nº 34/2015, alterada pela IN nº 040/2016

A prestação de contas do Governador
do Estado, para fins de apreciação e
emissão de parecer prévio pelo
TCEES, permanecerá regida pela
Instrução Normativa TC 28/ 2013.

IN nº 34/2015, alterada pela IN nº 040/2016
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CIDADES-WEB/PCA 

Controle Informatizado de Dados do Espírito Santo (CIDADES-WEB/PCA)
Sistema de remessa, por meio da Internet, e processamento dos dados 
referentes às prestações de contas anuais e informações adicionais dos 

jurisdicionados obrigados a Instrução Normativa nº 034/2015, alterada 
pela IN nº 040/2016.

Composição das Contas dos 
Administradores - PCA
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Apresentação das Contas
IN TCEES nº. 34/2015 e alterações

• A – Contas de Prefeito 
• B – Contas dos Ordenadores de Despesas das Administrações Direta e 

Indiretas das Poderes Executivos Municipais, exceto Institutos Próprios de 
Previdência Social 

• C – Contas dos Ordenadores de Despesas das Administrações Diretas e 
Indiretas do Poder Executivo Estadual, exceto Institutos Próprios de 
Previdência Social 

• D – Contas das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais 
• E – Contas da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 
• F – Contas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público, do Tribunal 

de Justiça e da Defensoria Pública 
• G – Contas dos Ordenadores de Despesas das Unidades Gestoras de 

Sentenças Judiciárias – Precatórios Estaduais, Precatórios Municipais e Penas 
Pecuniárias 

• H – Contas dos Ordenadores de Despesas dos Institutos Próprios de 
Previdência Municipais (RPPS em atividade e os em extinção) 

• I – Contas dos Ordenadores de Despesas do Instituto Próprio de Previdência 
Estadual 

• J – Contas dos Titulares das Pessoas Jurídicas de Direito Privado, inclusive das 
que se encontram em Processo de Liquidação (Empresas Públicas, Sociedades 
de Economia Mista e suas Subsidiárias, Fundações Públicas de Direito 
Privado, entre outras) 

• K – Contas dos Titulares de Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Estruturadas na forma de Fundações de Direito Privado) 

• L – Contas dos Ordenadores de Despesas dos Consórcios Públicos.

Apresentação das Contas
IN TCEES nº. 34/2015 e alterações
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CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS 

Rol de responsáveis
(ROLRES) – M/E

Relatório de 
gestão (RELGES) 

– M/E

Demonstrativos que expressem as 
situações dos projetos e instituições 

beneficiadas por renúncia de receitas 
(DEMREN) – M/R (não se aplica RPPS)

Relatório e parecer conclusivo
emitido pela unidade executora de
controle interno contendo os
elementos indicados no Anexo II,
Tabela 6, desta Instrução Normativa
(RELUCI) – M/E

Pronunciamento expresso do chefe
do órgão atestando ter tomado
conhecimento das conclusões
contidas no parecer conclusivo
emitido pelo controle interno
(PROEXE) – M/E

Contas de Ordenadores
Informações Contábeis

Balancete de verificação,
com saldos acumulados no
exercício, detalhado até o
nível de conta contábil de
lançamento, abrangendo
todas as contas contábeis
com movimentação no
exercício nos sistemas
orçamentário, financeiro,
patrimonial e de controle,
informando o saldo anterior,
o total a débito, o total a
crédito e o saldo final
(BALVER) – M/E

Balanço
Orçamentário

(BALORCN -
estruturado) – M/E

Balanço Financeiro
(BALFINN –

estruturado) – M/F

Balanço Patrimonial 
(BALPATN –

estruturado) – M/E

Demonstração das 
Variações

Patrimoniais
(DEMVAPN–

estrututado) – M/E 

Demonstrativoda 
Dívida Fundada
(DEMDIF) – M/E 

Demonstrativoda 
Dívida Flutuante
(DEMDFL) – M/E

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
(DEMFCA) – M/E

Demonstrações Contábeis
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Contas de Ordenadores
Informações Orçamentárias

Balancetes da execução
orçamentária da receita e
da despesa, acumulado
até o mês de dezembro
(BALEXO) – M/E

Demonstrativo de
“restos a pagar”
(DEMRAPG -
estruturado) – M/E

Contas de Ordenadores
Informações Patrimoniais

Inventário anual dos bens móveis
(INVMOVS - estruturado) – M/E

Resumo do inventário de bens móveis -
Tabela 10 (RESMOV) – M/E

Demonstrativo analítico das entradas e
saídas de bens móveis - Tabela 11
(DEMBMV) – M/E

Termo circunstanciado elaborado e 
assinado pela comissão responsável pelo 
INVMOVS (TERMOV) – M/E Incluído

Inventário anual dos bens imóveis
(INVIMOS – estruturado) – M/E

Resumo do inventário de bens imóveis 
- Tabela 12 (RESIMO) – M/E

Demonstrativo analítico das entradas 
e saídas de bens imóveis - Tabela 13 
(DEMBIM) – M/E

Termo circunstanciado elaborado e 
assinado pela comissão responsável 
pelo INVIMO (TERIMO) – M/E Incluído
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Contas de Ordenadores
Informações Patrimoniais

Inventário anual dos bens em almoxarifado
(INVALMO - estruturado) – M/E

Resumo do inventário do almoxarifado
material de consumo - Tabela 14
(RESAMC) – M/E

Demonstrativo analítico das entradas e
saídas do almoxarifado material de
consumo - Tabela 15 (DEMAMC) – M/E

Resumo do inventário do almoxarifado
material permanente - Tabela 16
(RESAMP) – M/E

Demonstrativo analítico das entradas e saídas
do almoxarifado material permanente - Tabela
17 (DEMAMP) – M/E

Termo circunstanciado 
elaborado e assinado pela 

comissão responsável 
pelo Inventário anual dos 

bens em almoxarifado 
(INVALM), indicando o 
saldo total apurado e o 

detalhamento 
(especificação e valor) das 
divergências encontradas. 
(TERALM) – M/E Incluído

Contas de Ordenadores
Informações Patrimoniais

Inventário 
anual dos bens 

intangíveis 
(INVINTN -

estruturado) –
M/E

Termo circunstanciado elaborado 
e assinado pela comissão 

responsável pelo Inventário anual 
dos bens intangíveis (INVINTN), 

indicando o saldo total apurado e 
o detalhamento (especificação e 

valor) das divergências 
encontradas. (TERINT) – M/E 

Incluído

Ato de designação da comissão 
responsável pela elaboração dos 

inventários. (CONINV) – M/E
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Contas de Ordenadores
Informações Patrimoniais

Demonstrativo da dívida 
ativa tributária e não 

tributária (DEMDATN -
estruturado) – M/E (não se 

aplica RPPS)

Data de início 
da cobrança 

Nome do 
requerido

Valor da 
dívida

Situação do 
processo (em 
tramitação / 
encerrado)

Quadro auxiliar demonstrando a dívida ativa em 
cobrança judicial e extrajudicial (DEMDATA) – M, 
especificando: (não se aplica RPPS)

Contas de Ordenadores
Informações Financeiras

Extratos bancários 
relativos ao mês 
de encerramento 

do exercício. 
(EXTBAN) – M/E

Termo de 
verificação de 

disponibilidades 
(TVDISPN -

estruturado) –
M/E 
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Contas de Ordenadores
Informações Previdenciárias

Resumo anual da folha 
de pagamento do 

exercício financeiro, dos 
servidores vinculados ao 

RPPS – Tabela 21 
(FOLRPPS – estruturado) 

– M/E 

Resumo anual da folha 
de pagamento do 

exercício financeiro, dos 
servidores vinculados ao 

RGPS – Tabela 22 
(FOLRGPS - estruturado) 

– M/E

Demonstrativo evidenciando, mensalmente, o
valor da despesa liquidada e efetivamente
recolhida de contribuições sociais patronais –
Tabela 23 (DEMCPA) – M/E

Demonstrativo evidenciando, mensalmente, o
valor retido de contribuições sociais dos
servidores e efetivamente recolhidos,
discriminando por instituição previdenciária –
Tabela 24 (DEMCSE) – M/E

Certificado de Regularidade de Situação – CRS 
(CERSIT) – E (não se aplica RPPS)

Contas de Ordenadores
Informações Previdenciárias

Declaração do ordenador
de despesas informando se
há pagamento de
aposentadorias e pensões
sendo realizados de forma
direta pela entidade, e,
caso ocorra, que informe o
suporte legal para tal
procedimento, além de
planilha adicional – Tabela
32 (DECINAT) – M/E (não
se aplica RPPS) Incluído

Declaração do ordenador de despesas, no ente que
instituiu RPPS, sobre o repasse integral das
contribuições previdenciárias (servidor e patronal),
acrescido dos encargos financeiros em caso de
atrasos, de todos os valores devidos no exercício
financeiro ao RPPS – Tabela 33 (DELREP) – M/E (não
se aplica RPPS) Incluído

Declaração do ordenador de despesas, no ente que
instituiu Regime Próprio de Previdência Social, que o
mesmo repassou integralmente todas as
contribuições previdenciárias (servidor e patronal)
devidas no exercício financeiro, incidentes sobre a
remuneração de seus servidores efetivos cedidos
(seja com ou sem ônus de ressarcimento) – Tabela 34
(DELCEDI) – M/E (não se aplica RPPS) Incluído
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Contas de Ordenadores
Limites Constitucionais

Parecer do Conselho 
de Fiscalização 

sobre a prestação de 
contas dos recursos 

do FUNDEB 
(CONFUN) – M/E 

(não se aplica RPPS)

Parecer do Conselho 
de Fiscalização sobre a 

prestação de contas 
dos recursos aplicados 
em Ações e Serviços 
Públicos de Saúde 

(CONSAU) – M/E (não 
se aplica RPPS)

Referência aos documentos não
estruturados, constantes neste Anexo,
bem como a justificativa de ausência para
os arquivos não enviados. Estrutura e
layout constantes do Anexo II desta
Instrução Normativa. (DOCSPCA -
estruturado) – M/E

Contas de Ordenadores
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Complementação da Composição das 
Contas dos RPPS

Contas de Ordenadores dos RPPS
Informações Financeiras

Extratos bancários das aplicações 
financeiras de TODOS os meses do 

exercício. (EXTBAF) – M/E
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Contas de Ordenadores dos RPPS
Informações Previdenciárias

Demonstrativo evidenciando, 
mensalmente, o valor das 
transferências recebidas a 

título de repasse para 
cobertura de déficit 

financeiro e/ou 
previdenciário, segregando 

por órgãos vinculados ao RPPS 
– Tabela 26 (DEMTRA) – M/E 

Incluído

Demonstrativo
evidenciando, mensalmente,
o valor devido (princípio de
competência) e o valor
efetivamente arrecadado das
receitas provenientes de
contribuições sociais
patronais e de contribuições
sociais dos servidores dos
órgãos vinculados ao RPPS –
Tabela 25 (DEMREC) – M/E
Incluído

Contas de Ordenadores dos RPPS
Informações Previdenciárias

Base de dados cadastral completa, consolidada e
criticada/validada com a especificação do layout dos
campos que a compõe, de todos os servidores ativos,
inativos, pensionistas e dos seus respectivos dependentes,
que serviu de subsídio para elaboração da avaliação
atuarial anual com a data de cálculo posicionado em
31/12 e data-base com dados posicionados entre julho a
dezembro, ambos do exercício de competência da PCA.
(BASECD) – M/E Incluído
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Contas de Ordenadores dos RPPS
Informações Previdenciárias

Avaliação Atuarial Anual para verificação do equilíbrio 
financeiro e atuarial do RPPS (único ou dos Planos 

Previdenciário e Financeiro, no caso de segregação de 
massa), realizado por entidade independente e legalmente 

habilitada junto ao Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), 
observados os parâmetros gerais para a organização e 

revisão do plano de custeio e benefícios, com da data de 
cálculo posicionado em 31/12 e Data-Base com dados 

posicionados entre julho a dezembro, ambos do exercício de 
competência da PCA (DEMAAT) – M/E Incluído

Contas de Ordenadores dos RPPS
Informações Previdenciárias

Declaração do atuário responsável pela 
elaboração da avaliação atuarial do 

exercício de competência da prestação 
de contas com data de cálculo: 31/12 e 

data-base com dados posicionados 
entre julho a dezembro, ambos do 
exercício de competência da PCA, 

acerca da qualidade da base cadastral 
utilizada, no tocante a completude, 

consistência e atualização e a 
necessidade de providências no 

tocante a correções e atualizações por 
conta do ente. (DECATU) – M/E 

Incluído

Declaração do Chefe do Poder
Executivo, do responsável pela
unidade gestora do RPPS e do atuário
responsável pela elaboração da
avaliação atuarial de que os mesmos
elegeram conjuntamente as hipóteses
biométricas, demográficas,
econômicas e financeiras adequadas
às características da massa de
segurados e de seus dependentes
para o correto dimensionamento dos
compromissos futuros do RPPS.
(DELATU) – M/E Incluído
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Contas de Ordenadores dos RPPS
Informações Previdenciárias

Parecer Atuarial Conclusivo acerca do 
equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, 
caput da CF/88), do plano de custeio 
de amortização do déficit atuarial do 

RPPS (único, ou dos Fundos Financeiro 
e Previdenciário), referente a avaliação 
atuarial do exercício de competência 

da prestação de contas. (Data de 
Cálculo: 31/12 e Data-Base com dados 
posicionados entre julho a dezembro, 

ambos do exercício de competência da 
PCA). (PARATU) – M/E Incluído

Nota Técnica Atuarial
referente a avaliação atuarial
do RPPS (único ou dos Planos
Previdenciário e Financeiro,
no caso de segregação de
massa) na data de cálculo em
31/12 e Data-Base com dados
posicionados entre julho a
dezembro, ambos do exercício
de competência da PCA.
(NOTATU) – M/E Incluído

Contas de Ordenadores dos RPPS
Informações Previdenciárias

Balanço Atuarial que compõe a 
avaliação atuarial do RPPS (único ou 

dos Planos Previdenciário e 
Financeiro, no caso de segregação de 

massa), que subsidiou os registros 
contábeis das provisões matemáticas 

previdenciárias (PMP) com data de 
cálculo: 31/12 e data-base com 

dados posicionados entre julho a 
dezembro, ambos do exercício de 
competência da PCA. (BALATU) –

M/E Incluído

Projeção Atuarial (Receitas,
Despesas, Resultado Previdenciário
e Saldo Financeiro) do RPPS (único
ou dos Planos Previdenciário e
Financeiro, no caso de segregação
de massa), dos próximos 75 anos
que compõe a avaliação atuarial do
exercício de competência da
prestação de contas com data de
cálculo: 31/12 e Data-Base com
dados posicionados entre julho a
dezembro, ambos do exercício de
competência da PCA. (PROATU) –
M/E Incluído
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Contas de Ordenadores dos RPPS
Informações Previdenciárias

Estudo de sustentabilidade do RPPS (único ou dos Planos
Previdenciário e Financeiro, no caso de segregação de massa)
evidenciando que o plano de amortização do déficit atuarial adotado
pelo ente e vigente no exercício da prestação de contas, possui
viabilidade orçamentária e financeira, e que respeita os limites de
gastos com pessoal dos órgãos e poderes previstos nos artigos 19 e
20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por todo seu período de
vigência. (SUSTEN) – M/E Incluído
Envio facultativo na PCA do exercício de 2016 (deverá ser justificada a
ausência) e obrigatório nos exercícios seguintes.

Contas de Ordenadores dos RPPS
Informações Previdenciárias

Relatório do Plano de 
Custeio e do Plano de 
Benefícios do RPPS, 

vigentes no exercício 
financeiro da prestação de 
contas, na forma do Anexo 

II, Tabela 27, desta 
Instrução Normativa. 

(RELCUST) – M/E Incluído

Declaração do Gestor do RPPS
sobre a compatibilidade do
plano de custeio e do plano de
amortização do déficit atuarial
adotados pelo Ente no exercício
da prestação de contas anual
em relação àqueles sugeridos
no Relatório de Avaliação
Atuarial do exercício anterior,
na forma do Anexo II, Tabela 36,
desta Instrução Normativa.
(DECAMO) – M/E Incluído
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Contas de Ordenadores dos RPPS
Informações Previdenciárias

Demonstrativo que evidencie a 
base de cálculo, o limite de 

gastos administrativos fixados 
para o exercício de competência 
da PCA e os gastos com despesas 

administrativas efetivamente 
realizadas no exercício, na forma 

do Anexo II, Tabela 29, desta 
Instrução Normativa. (DEMDAD) 

– M/E Incluído

Relatório do Plano de
Amortização do Déficit
Atuarial do RPPS,
vigente no exercício
financeiro da prestação
de contas, na forma do
Anexo II, Tabela 28,
desta Instrução
Normativa. (RELPAD) –
M/E Incluído

Contas de Ordenadores dos RPPS
Informações Previdenciárias

Cópia do demonstrativo 
da política anual de 

investimentos 
encaminhada ao 

Ministério da Previdência, 
na forma da Resolução 
CMN nº 3.922/2010. 

(DEMPOL) – M/E

Relatório que 
definiu a política 

anual de 
investimentos, na 
forma do artigo 4º 
da Resolução CMN 

nº 3.922/2010. 
(RELPOL) – M/E
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Contas de Ordenadores dos RPPS
Informações Previdenciárias

Parecer Conclusivo do 
Conselho Fiscal sobre a 
prestação de contas do 
ordenador de despesas 
do RPPS do respectivo 
exercício. (PARFIS) –

M/E Incluído

Relatório detalhado do último
trimestre do exercício financeiro,
sobre a rentabilidade, os riscos
das diversas modalidades de
operações realizadas nas
aplicações dos recursos do RPPS
e a aderência à política anual de
investimentos e suas revisões,
evidenciando a data de
submissão do mesmo às
instâncias superiores de
deliberação e controle.
(RELRENT) – M/E Incluído

Contas de Ordenadores dos RPPS
Informações Previdenciárias

Relatório detalhado dos 
parcelamentos vigentes 

junto ao RPPS na data de 
encerramento do exercício 

na forma do Anexo II, 
Tabela 31, desta Instrução 

Normativa. (RELPAR) –
M/E Incluído

Declaração do responsável pela
unidade gestora do RPPS sobre o
recebimento integral de todos os
valores devidos no exercício
financeiro, acrescido dos encargos
financeiros em caso de atrasos, por
todos os órgãos e entidades da
administração pública, informando,
ainda, se for o caso, os valores não
repassados, sua competência e
natureza do débito, na forma do
Anexo II, Tabela 30, desta Instrução
Normativa. (DELQUIT) – M/E
Incluído
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Relatório e Parecer Conclusivo da Unidade 
Executora de Controle Interno - RELUCI

UECI

Comissão Permanente, Assessoria 
Específica ou Unidade Administrativa

Definição das 
Ações

Definição 
Responsabilidade

Definição dos 
Prazos
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53

1º passo da UECI – Plano de Ação

DATA: 

J 
A 
N

F 
E 
V

M 
A 
R

A 
B 
R

M 
A 
I

J 
U 
N

J 
U 
L

A 
G 
O

S 
E 
T

O 
U 
T

N 
O 
V

D 
E 
Z

1

Verificar se as contribuições previdenciárias (patronal
e retida dos servidores) e se os parcelamentos de
débitos previdenciários estão sendo recolhidas
regularmente.

1.1
Verificar se as contribuições previdenciárias (patronal
e retida dos servidores) estão sendo recolhidas
regularmente.

1.2
Verificar se existe parcelamento de débitos
previdenciários e, quando houver, se os mesmos
estão sendo recolhidos regularmente.

2
Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem
cronol´lica de suas exigibilidades

Lei  8.666/1993, arts . 5º e 92, c/c 
CRFB/88, a rt. 37

Base LegalDescriçãoItem OBSERVAÇÕES 

Mês de análise

EXERCÍCIO: 

PLANO DE AÇÃO PARA CONFERÊNCIA DOS PONTOS DE CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA UECI
PREPARADO POR: ÓRGÃO/ENTIDADE:

A. Pontos de Controle  da Tabela 7 da Instrução Normativa TCE Nº 034/2015, alterada pela Instrução Normativa TCE Nº 040/2016

Le i 9.717/1998, art. 1º, inci so I I .

Responsável

Relatórios Previstos nas Normas

Relatório e Parecer do Órgão Central do Sistema de
Controle Interno (Tabela 6) - PREFEITO

Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno
(Tabela 7) – ADMINISTRADORES MUNICIPAIS E
ESTADUAL, RPPS MUNICIPAIS E ESTADUAL, MP, TJ e DP

Relatório e Parecer Conclusivo da Unidade Executora do
Controle Interno (Tabela 8) – CÂMARA MUNICIPAL e AL
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RELUCI – Tabela 7

Tabela 7 – RELUCI
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Tabela 7 – RELUCI

Tabela 7 – RELUCI / Gestão fiscal, financeira e 
orçamentária
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Tabela 7 – RELUCI / Gestão fiscal, 
financeira e orçamentária

Tabela 7 – RELUCI / Gestão fiscal, 
financeira e orçamentária
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Tabela 7 – RELUCI / Gestão patrimonial

Tabela 7 – RELUCI / Gestão patrimonial
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Tabela 7 – RELUCI / Gestão patrimonial

Tabela 7 – RELUCI / Demais atos de Gestão
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Tabela 7 – RELUCI / Demais atos de Gestão

Tabela 7 – RELUCI / Auditoria e Irregularidades
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Tabela 7 – RELUCI / Proposições

Tabela 7 – RELUCI / Conclusão
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5. Parecer 
conclusivo 

Em nossa opinião as demonstrações
contábeis e as demais peças que integram a
prestação de contas sob exame
representam [adequadamente,
adequadamente com ressalvas ou
inadequadamente] a prática de atos de
gestão no exercício a que se refere,
observando-se a legalidade, legitimidade e
economicidade na gestão dos recursos
públicos, no exercício de referência da
prestação de contas.

Tabela 7 – RELUCI / Conclusão

5.1 Ressalvas: [Descrição das ressalvas] 

[Local e data] 

Assinaturas: [Assinatura dos responsáveis 
pelo órgão de controle interno]

Tabela 7 – RELUCI / Ressalvas e Assinatura
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RELUCI – Modelo adequado para Estado

RELUCI – Modelo Adequado

• Considerando a LC nº 856/2017 e Decreto nº 
4.131-R/2017, o Modelo de RELUCI 
estabelecido pelo TCEES contempla atividades 
de controle de responsabilidade da UECI e do 
OCCI-SECONT;

• Para elaboração é necessário fazer uma 
adequação no modelo separando atividades 
da UECI e OCCI-SECONT.
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RELUCI – Modelo Adequado

• O TCEES fará tal ajuste no modelo da IN n.º 
034/2015, alterado pela 040/2016???

????????

RELUCI – Modelo Adequado

• O modelo adequado terá:
– Relatório principal – Relatório e Parecer 

Conclusivo da UECI;
– Anexo I – Relatório de Auditorias e outras 

atividades de controle do OCCI - SECONT
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RELUCI – Modelo Adequado

Relatório principal
Relatório e Parecer Conclusivo da 

UECI

RELUCI – Modelo Adequado
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RELUCI – Modelo Adequado

RELUCI – Modelo Adequado
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RELUCI – Modelo Adequado

Anexo I
Relatório de Auditorias e outras 
atividades de controle do OCCI -

SECONT

RELUCI – Modelo Adequado
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RELUCI – Modelo Adequado

RELUCI – Modelo Adequado
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RELUCI – Modelo Adequado

RELUCI – Fluxo
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Principais técnicas e procedimentos de 
conferências, teste e análises 

Principais de Técnicas e 
Procedimentos conferências

• As conferências, testes e análises poderão ser 
realizadas utilizando-se, dentre outras:
– Confronto de informações constantes de 

relatórios;
– Análises de processos por amostragem;
– Confronto de informações dos sistemas com 

informações do processo.
A SECONT disponibilizará “passo a passo” a ser realizado para cumprimento 
das conferências descritas no checklist do Roteiro Mínimo de Análise. 
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Exemplo:
Verificar se os parcelamentos de 

débitos previdenciários estão sendo 
recolhidos regularmente

Principais de Técnicas e 
Procedimentos conferências

Principais de Técnicas e Procedimentos 
conferências
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Exemplo:
Avaliar se as disponibilidades 

financeiras foram depositadas em 
instituições financeiras oficiais

Principais de Técnicas e 
Procedimentos conferências

Principais de Técnicas e Procedimentos 
conferências
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Exemplo:
Avaliar se os registros e as 

demonstrações contábeis foram 
realizados de acordo com as normas 

brasileiras de contabilidade 
aplicadas ao setor público

Principais de Técnicas e 
Procedimentos conferências

Principais de Técnicas e Procedimentos 
conferências
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Exercícios práticos

Exercícios práticos
1. Contribuições Previdenciárias (Item 1.1);
2. Parcelamentos de Débitos Previdenciários (Item 1.2);
3. Disponibilidades financeiras (Item 3);
4. Retenções e recolhimentos de impostos e contribuições 

(Item 4);
5. Registros e Demonstrações Contábeis (Item 5);
6. Cancelamento de passivos (Item 13);
7. Bens móveis e imóveis – Inventários x Saldos contábeis (Item 

14);
8. Bens móveis e imóveis – Registros analíticos (Item 15).
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Segregação de Função – Parecer/Consulta 
TC-018/2014 - Plenário

PARECER/CONSULTA TC-018/2014 - PLENÁRIO 

Ademais, há de se ressaltar o princípio da Segregação de
funções, princípio básico de controle interno, essencial para
a sua efetividade.

Consiste na separação de atribuições ou responsabilidades
entre diferentes pessoas, especialmente as funções ou
atividades-chave de autorização, execução,
atesto/aprovação, controle, contabilização e revisão ou
auditoria.
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O princípio da segregação de funções decorre do
princípio da moralidade (art. 37, da CF/88), e
consiste na necessidade de a Administração
repartir funções entre os agentes públicos
cuidando para que esses indivíduos não exerçam
atividades incompatíveis umas com as outras,
especialmente aquelas que envolvam a prática
de atos e, posteriormente, a fiscalização desses
mesmos atos.

PARECER/CONSULTA TC-018/2014 - PLENÁRIO 

De acordo com o princípio da
segregação de funções, nenhum
servidor ou seção administrativa deve
participar ou controlar todas as fases
inerentes a uma despesa (Empenho -
Liquidação - Pagamento), ou seja, cada
fase deve, preferencialmente, ser
executada por pessoas e setores
independentes entre si, possibilitando
a realização de uma verificação
cruzada.

PARECER/CONSULTA TC-018/2014 - PLENÁRIO 
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Dessa forma, os agentes responsáveis
pela realização da etapas da despesa
(Empenho - Art. 58 da Lei nº
4.320/64; Liquidação - Art. 63 da Lei
nº 4.320/64 e Pagamento - Art. 64 da
Lei nº 4.320/64),

não devem participar das comissões
instituídas para: licitar, receber os bens
e elaborar os inventários físicos, pois
este procedimento visa atestar que os
dados constantes no sistema de controle
e pagamento refletem a verdadeira
existência e localização dos bens.

PARECER/CONSULTA TC-018/2014 - PLENÁRIO 

Por fim, é oportuno destacar o entendimento 
consubstanciado pelo Tribunal de Contas da União 
- TCU sobre a matéria: 

“Segregação de funções - princípio básico do sistema de controle
interno que consiste na separação de funções, nomeadamente de
autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das
operações. (TCU, Portaria n.º 63/96, Glossário).”

PARECER/CONSULTA TC-018/2014 - PLENÁRIO 
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Feitas estas ressalvas, entendo que os serviços de contabilidade, devem ser
cumpridos de forma concentrada em um único setor, assim considerados,

os de escrituração - ordens de empenho, liquidação e pagamento, 

elaboração de demonstrativos contábeis – Balancetes e Balanços, 

análise e observância aos limites impostos pela LRF e pela Constituição –
da Dívida Pública, Saúde, Educação e Pessoal, 

bem como o acompanhamento orçamentário, financeiro e patrimonial do 
ente. 

PARECER/CONSULTA TC-018/2014 - PLENÁRIO 

OBRIGADA!!

simony.ratis@secont.es.gov.br
3636-0719
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