
S U M Á R I O 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO 

Ord. Documentos e Informações Gerais a Constar da Prestação de Contas Item Página 

01 Sumário da documentação acostada, com indicação do número da página de cada item 
relacionada a essa Resolução. 01 1 

02 Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas à Câmara Municipal assinado pela 
autoridade competente, contendo termo de responsabilidade pelas informações 
apresentadas. 02 6 

03 Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas, devidamente identificado e assinado pelo 
responsável. 03 8 

04 Informações gerais de identificação, compreendendo nome, sigla, CNPJ, natureza jurídica e 
endereço completo do órgão ou entidade. 04 9 

05 Relação dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais 
responsáveis, por período de gestão, contendo o nome completo, matrícula, estado civil, 
número do CPF e endereço residencial atualizado, anexando cópias dos respectivos atos de 
designação e afastamento. 

05 10 

06 Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64). 06 15 

07 Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64). 07 17 

08 Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64). 08 18 

09 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64). 09 19 

10 Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei Federal nº. 4.320/64). 10 20 

11 Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64). 11 21 

12 Cópia do Balanço Patrimonial do exercício anterior. 12 23 

13 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64). 13 24 

14 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64). 14 28 

15 Demonstração da receita arrecadada e da despesa realizada, segundo as suas categorias 
econômicas.¹ 15 126 

16 Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza. ¹ 16 128 

17 Demonstração da receita arrecadada segundo as categorias econômicas. ¹ 17 174 

18 Demonstração da despesa realizada, por projetos e atividades, segundo a sua classificação 
institucional consignada na Lei de Orçamento. ¹ 18 179 

19 Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades, nas respectivas funções, 
programas e subprogramas. ¹ 19 228 

20 Demonstrativo da despesa realizada por funções, programas e subprogramas, conforme o 
vínculo com os respectivos recursos. ¹ 20 231 

21 Demonstração da despesa realizada em cada função. ¹ 21 234 

22 Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados, 
separando, quando do último ano de mandato, os contraídos no primeiro quadrimestre e nos 
dois últimos quadrimestres.² 23 239 

23 Relação de restos a pagar, processados ou não, cancelados no exercício.² 24 289 

24 Comparativo da receita orçada com a arrecadada no exercício anterior. 25 290 

25 Cópia dos ofícios de encaminhamento à Câmara Municipal da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e da Lei Orçamentária Anual do exercício em análise. 26 293 

26 Plano Plurianual e suas alterações. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. 27 Digital 
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27 Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos (inclusive o de metas fiscais). ENVIO APENAS EM 
MEIO DIGITAL. 28 Digital 

28 Lei Orçamentária Anual (com os anexos). ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. 29 Digital 

29 Mapa demonstrativo das leis e decretos referentes aos créditos adicionais (suplementares, 
especiais ou extraordinários) abertos no exercício, discriminando numero de decreto, valor, 
data e fontes de recursos. 30 295 

30 Decreto de contingenciamento (limitação de empenho) ou declaração de não existência. 31 301 

31 Cópias dos contratos de operação de crédito realizados no exercício. 33 302 

32 Cópia da autorização do Ministério da Fazenda para realização da operação de crédito ou 
declaração que não realizou operação. 34 303 

33 Plano Municipal de Educação, previsto na Lei n.º 10.172/2001, vigente no exercício a que se 
refere a Prestação de Contas. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. 35 Digital 

34 Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados, 
empenhados com fonte de recursos do FUNDEB do exercício anterior ao da prestação de 
contas. Se houve pagamento no exercício a que se refere à prestação de contas, evidenciar, 
ainda, a data e a fonte de recursos, conforme anexo. 37 304 

35 Plano Municipal de Saúde, previsto na Lei n.º 8.142/1990, vigente no exercício a que se refere 
a Prestação de Contas (na ocorrência da hipótese prevista no art. 3.º, § 2.º, este documento 
deve ser remetido apenas na prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde). ENVIO 
APENAS EM MEIO DIGITAL 39 Digital 

36 Programação anual de Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, conforme 
previsto na Portaria MS n.º 3.332/2006 (na ocorrência da hipótese prevista no art. 3.º, § 2.º, 
este documento deve ser remetido apenas na prestação de contas do Fundo Municipal de 
Saúde). ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL 40 Digital 

37 Relatório de gestão da Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, conforme 
previsto na Lei n.° 8.142/1990 (na ocorrência da hipótese prevista no art. 3.º, § 2.º, este 
documento deve ser remetido apenas na prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde). 
ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL 41 Digital 

38 Relatório de indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto Pela Saúde do exercício a 
que se refere a Prestação de Contas, conforme portaria MS n.º 3.332/2006 (na ocorrência da 
hipótese prevista no art. 3.º, § 2.º, este documento deve ser remetido apenas na prestação de 
contas do Fundo Municipal de Saúde). ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL 42 Digital 

39 Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual constem: origem 
da ação, valor e data de pagamentos, saldo no início e no final do exercício. 43 305 

40 Declaração sobre a existência de fundos especiais e participação em sociedades de economia 
mista, empresas pública, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, 
consórcios entre municípios ou entidades municipais, citando as denominações, endereços, 
telefone, horário de funcionamento e respectivos dirigentes. 

44 306 

41 Cópia da lei de fixação dos subsídios e eventuais alterações, bem como fichas financeiras 
mensais dos Srs. Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. 45 308 

42 Demonstrativo que evidencie os repasses e duodécimos feitos à Câmara Municipal, com os 
valores e datas dos repasses mês a mês. 46 322 

43 Cópias dos recibos de depósito bancários referentes aos repasses de duodécimos feitos à 
Câmara Municipal. 47 323 

44 Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia 
útil do exercício. 58 373 
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45 Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, 
informando a sua finalidade. 59 376 

46 Extratos bancários que evidenciem o saldo de todas as contas no último dia útil do exercício. 60 378 

47 Cópia do boletim de caixa e bancos no último dia útil do exercício e respectiva conciliação 
bancária de todas as contas. 4 61 650 

48 Balancete financeiro de encerramento, relativo ao FUNDEB. 63 810 

49 Demonstrativo que informe a despesa com contribuição patronal liquidada para o Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS). 64 811 

50 Relação dos contratos de gestão firmados no exercício, destacando: nome da Organização 
Social (OS) qualificada, objeto, data, valor, vigência, eventuais aditamentos e relação de 
pagamentos efetuados no período para cada contrato, além de relatório pertinente à 
execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com 
os resultados alcançados. 65 812 

51 Relação dos termos de parceria firmados no exercício, destacando: nome da Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) qualificada, objeto, data, valor, vigência, 
eventuais aditamentos e relação de pagamentos efetuados no período para cada termo de 
parceria, além documentação exigida no art. 3º, § 2º, da Resolução TC Nº. 20/05, de 21 de 
setembro de 2005. 5 66 813 

52 Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais mencionadas no art. 13 da Resolução 
TC nº. 009/2005, de 27 de julho de 2005, bem como demonstrativo referente às demais 
tomadas de contas especiais instauradas, os quais deverão conter no mínimo as seguintes 
informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do 
responsável, 
especificação do objeto, valor original do dano, data ou período das ocorrências e número e 
data do documento de encaminhamento ao Tribunal de Contas. 67 814 

53 Demonstrativos de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA, relativos ao exercício a que se 
refere à prestação de contas e ao exercício financeiro anterior (Portaria MPS nº. 402, de 11 de 
dezembro de 2008 e alterações posteriores). 8 54 815 

54 Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela 
Emenda Constitucional Nº. 53 e Lei Federal nº. 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via 
FUNDEB. 36 842 

55 Relatório físico e financeiro gerencial, elaborado pelo gestor da educação, indicando as ações 
executadas ao longo do exercício, relativamente à manutenção e desenvolvimento do 
ensino, com a indicação dos projetos e atividades previstos e aqueles efetivamente 
executados. 62 847 

56 Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativos ao mês de dezembro do exercício 
anterior ao que se refere a prestação de contas. 38 850 

57 Resumo mensal consolidado das folhas de pagamento dos segurados vinculados ao Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS), agrupados por ativos, inativos e pensionistas, contendo 
as seguintes informações mínimas: 
a) Número de segurados (ativos, inativos e pensionistas); 
b) Somatório da remuneração bruta; 
c) Somatório das parcelas integrantes da base de cálculo da contribuição previdenciária dos 
segurados e do Ente; 
d) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade para o RPPS; 
e) Valor, em reais, da contribuição dos segurados (ativos, inativos e pensionistas) para o RPPS. 50 861 
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58 Resumo mensal consolidado das folhas de pagamento dos segurados vinculados ao Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS), contendo as seguintes informações mínimas: 
a) Número de segurados; 
b) Somatório da remuneração bruta; 
c) Somatório das parcelas integrantes da base de cálculo da contribuição previdenciária dos 
segurados e do Ente; 
d) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade para o RGPS; 
e) Valor, em reais, da contribuição dos segurados para o RGPS. 52 876 

59 Comprovantes de repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS, contendo as 
seguintes informações mínimas. 6,7 
a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento; 
b) Competência a que se refere; 
c) Base de cálculo das contribuições recolhidas; 
d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados; 
e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; 
f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; 
g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso; 
h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito, 
comprovante de transferência ou recibo da unidade gestora do RPPS. 51 891 

60 Relação dos recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº. e tipo do 
instrumento, data da celebração, objeto, valor recebido e contrapartida efetuada no exercício, 
valores empenhados no exercício (distinguindo-se aqueles empenhados à conta das 
transferências daqueles empenhados à conta da contrapartida), com a indicação da 
classificação institucional, econômica e funcional-programática das despesas, prazo de 
vigência, e, caso existam: nos dos termos aditivos celebrados, datas da celebração, objeto do 
aditamento, valor aditado e prazo. 32 1035 

61 Declaração Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em 
exercícios anteriores, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº. do contrato, nº. e 
modalidade da licitação ou dispensa/inexigibilidade a qual se vincula, datas da celebração e da 
publicação, objeto, valor, nome e número do CNPJ ou número do CPF do contratado, prazo de 
vigência, e, caso existam: nº. dos termos aditivos celebrados, datas da celebração e 
publicação, objeto do aditamento, valor aditado e o prazo. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. 3 70 1036 

62 Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial, designadas para o período, 
contendo o nome completo, portarias de designação/afastamentos, número do RG, número 
do CPF, estado civil e endereço residencial atualizado de todos os seus membros, anexando 
cópias das respectivas portarias de designação/afastamento. 68 1103 

63 Parecer do controle interno atestando a veracidade dos dados constantes na prestação de 
contas, conforme modelo disponível em www.tce.pe.gov.br. 49 1111 

64 Anexo II e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido. 55 1112 

65 Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido. 56 1118 

66 Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos 
normais daqueles provenientes de parcelamento. 53 1124 

67 Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelos controles internos de cada Poder e/ou da 
própria unidade gestora. 48 1245 

68 Aplicativo de informações municipais estruturadas 2011, devidamente alimentado, conforme 
modelo e orientações disponíveis em www.tce.pe.gov.br. 57 Digital 
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69 Mapa Demonstrativo Consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e 
inexigibilidades instaurados no exercício, por todas as comissões de licitação, contendo, no 
mínimo, as seguintes informações: nº. do processo administrativo em série anual, n.º do 
processo licitatório, identificação do certame (modalidade, dispensa ou inexigibilidade), 
objeto, valor orçado, tipo da licitação, data da abertura, nome dos participantes, nome e 
número do CNPJ ou número do CPF do licitante vencedor, valor adjudicado, situação 
(concluído, revogado, anulado, cancelado), fundamentação legal da revogação e anulação, 
quando ocorrerem, existência de recursos, nº da nota de empenho e nº e data do contrato 
decorrentes da respectiva licitação. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL 69 Digital 

70 Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos adotados e o cronograma de ações a 
adotar até 2014, conforme modelo do Anexo V desta Resolução, evidenciando os seguintes 
aspectos que seguem, em ordem cronológica a critério do poder ou Órgão, de acordo com o 
previsto na Portaria STN nº 828/2011: 
I. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por 

competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas; 
II. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por 

competência; 
III. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis; 
IV. Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução 

orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão; 
V. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura; 
VI. Implementação do sistema de custos; 
VII. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas 

nacionais; 
VIII. Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público. 22 1250 
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