
Estado de Gobis
Tribunal de Contas dos Municipios

RESOLUCAO NORMATIVA N° 009/2004

"DispOe sobre a adorn de pmcedimentos para a
formalizaolo e apresenta9ao das contas de govemo e das
contas de sesta+) dos Municipios Goianos, ao Tribunal de
Contas dos Municipios, relativas so exercicio financeiro
de 2004 e seguintes e di outran providencias".

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO
ESTADO DE GOIAS, no use de suas atribuicOes legais e regimentals;

considerando que, por force do inciso I, do Art. 71, da
Constituicao Federal, compete a este Tribunal a emissao de parecer próvio nas contas
prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo Municipal, para posterior julgamento
pela Camara Municipal, contas anuais, estas, aqui denominadas de Contas de
Govern;

considerando, ainda, que por forea do inciso II, do artigo 71, da
Constituicao Federal, compete a esta Corte o julgamento das contas dos
administradores e demais responsfiveis por dinheiros, bens e valores publicos da
administracao direta e indireta, incluidas as fimdaedes e sociedades instituidas e
mantidas pelo Poder Patio), as quaffs nao se sujeitam ao julgamento do Legislativo e
aqui passam a ser denominadas de Contas de Gestao;

considerando, finalmente, a necessidade de adaptaelo ao modelo
constitucional vigente, haja vista a promulgaeao, por parte da Assembleia Legislativa
do Estado de Goiis, da Emenda Constitucional n° 36, de 22 de junho de 2004, que
introduziu alteracOes nos artigos 70, 77 e 79 da Constituicao Estadual,

RESOLVE

APROVAR a regulamentacio para formalizaelo e apresentacao
das contas de govern e das contas de gestao dos Municipios, segundo os dispositivos
a seguir enunciados:

DAS CONTAS DE GESTAO PRESTADAS PELOS ADMINISTRADORES E
DEMAIS RESPONSAVEIS POR DINHEIROS PUBLICOS

Art. 1° - As prestactoes de contas de gestic) da Administracao
Direta, de responsabilidade do Chefe do Executivo Municipal e demais gestores deste
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nivel de govemo, relativas ao mes de janeiro de 2005 e seguintes, deverdo ser
protocoladas devidamente consolidadas e em processo Unico, na sede deste Tribunal
de Contas, ate 45 (quarenta e cinco) dias do encerramento de cada mes, devendo
tambem serem remetidas por meio magnetic° ou internet, nos moldes estabelecidos
nos layout's dos Anexos I e H do presente ato resolutivo.

Art. 2° - As prestacOes de contas de gestio da Cfimara Municipal,
as dos gestores do FUNDEF, bem como as dos responsiiveis pelos 6rea'os da
Administracio Indireta dos Municipios (Autarquias, Fundavles, Empresas Fublicas e
outros) deverlio ser protocoladas em apartado e devidamente consolidadas por
quadrirnestre, na sede do Tribunal de Contas dos Municipios, ate 45 (quarenta e
cinco) Bias do encerramento de cada quadrimestre, devendo ser apresentadas tambem
por meio magnetic° ou internet, nos moldes estabelecidos nos layout's dos Anexos I e
II do presente ato resolutivo.

Art. 3° - Alem da apresentacio dos dados exigidos por meio
magnetic° ou internet, deverit ser protocolada nesta Corte de Contas uma via do
respectivo balancete, contend° :

I — Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada, indicando
os valores do periodo e as respectivas acumulacOes, acompanhado do Quadro de
Rendas Locais e dos Avisos de Créditos Bancarios decorrentes das transferencias
federais e estaduais efetivadas sob qualquer titulo;

II - Comparativo da Despesa Autorizada corn a Realizada, corn
classificacilo das despesas ate o nivel de subelemento, observados os plans de contas
e os novos criterios de padronizacAo adotados para os mesmos;

III - Balancete Financeiro, em dual vias, que consign os
resultados da gestio financeira do respectivo periodo, demonstrando as receitas e
despesas orcamenthrias do periodo, bem como as de natureza extra-orgamentirias,
conjugadas com os saldos em especie provindos do exercicio anterior e corn os que se
transferem para o mes seguinte;

IV - Extratos de todas as contas banctirias, inclusive das aplicacaes
fmanceiras no mercado de capitals, acompanhados do Termo de Conferencia de Caixa
do mes e, se for o caso, das respectivas Conciliacties BancArias, devidamente
comprovadas;
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V — Exemplares dos Decretos de abertura de Creditos Adicionais
(Suplementares, Especiais ou Extraordinairios) e das respectivas leis que os tenham
autorizado, salvo se a autorizactio, quanta aos Creditos Suplementares, constar da Lei
Orcamentbria Anual;

VI — Dedaracao firmada pela autoridade competente,
certificando se a folha de pagamento de pessoal foi devidamente empenhada no
mes de referencia, indicando os mimeos das Notas de Empenho e respectiva
dotacOes oreamentiria, document° este que deveri fazer-se acompanhado da
folha de pagamento dos agentes politicos e dos profissionais da EducacAo (60%),
este no caso do FUMDEF.(redavelo alterada pela RN 003/05)

VII - Relacdes aferidas e certificadas pelo Sistema de Controle
Internet do Municipio, contendo :

a) a relacâo de todos os empenhos emitidos no mes, com
indicactio da data, da classificactio completa da despesa, do credor, do valor,
distinguindo os processados dos nio-processados;

o rol de todas as ordens de pagamento cumpridas no mes, com
indicacilo dos empenhos a elas inerentes, das datas, dos valores, dos credores e com
certificacito obrigatOria do controle interno, no sentido de que as despesas pagas
tenham sido efetivamente liquidadas, ou seja, que os servicos foram realizados, os
materials foram entregues, as obras realizados ( corn comprovacio fotogrifica, termo
de recebimento proviserio e termo de recebimento defmitivo, nos termos do artigo 73,
da Lei Federal 8666/93) e outros, coin certificacito, tambem, da guarda de todos os
documentos comprobatarios das quitaciies havidas, inclusive da identificagão clara do
responsivel pelo recebimento dos recursos;

o controle das "Despesas a Pagar" verificadas at o periodo de
referencia, coin classificacão completa da despesa, com explicitacao dos saldos
provindos do mes anterior, das inscricties e baixas havidas, bem como dos saldos que
se transferem para o mes seguinte, distinguindo-se, obrigatoriamente, as processadas
das nio-processadas;

d) a movimentacao dos "Restos a Pagar", com indicando da
classificactio Funcional-Programitica, da natureza da despesa ate o nivel de
subelemento, distinguindo-se os processados dos nio-processados, os saldos
anteriores, as baixas ocorridas e os saldos que se transferem para o mes seguinte;
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a demonstracio analitica de todas as outros receitas e despesas
extra-orcamentirias efetivados no Ines (Debitos de Tesouraria, DepOsitos,
ConsignacOes, Ativo Realizavel e outros);

a relacio dos valores decorrentes do Impost° de Renda Retido
na Fonte sobre os rendimentos pagos, a qualquer titulo, polo Municipio, suas
autarquias e pelas fundaciies que instituirem e mantiverem;

os documentos, atos e leis autorizativas que instruem os
procedimentos de alienacao de bens =Weis ou imeveis, efetivados no periodo.

cOpia do documento que comprove o cumprimento do disposto
no artigo 77, XV, da Constituicao Estadual, que trata da remessa, pelo Executivo, de
cOpias dos balancetes a Camara Municipal respectiva.

i) Cadastro de Obras, inclusive das em Andamento, coin
especificactio clara e distinta do nome de cada obra que se encontre em andamento,
inclusive as executadas por administragâo direta, devendo ser criado pelo Municipio
cOdigo numeric° distinto para cada uma delas (nnnnlaaaa), onde "nnnn" e "aaaa"
representam, respectivamente, o cedigo sequencial e o exercicio , para
obrigateria nas Notas de Empenho respectivas, inclusive nos campos preprios dos
arquivos informatizados, criados no layout.

§ 1° - Deverio ser protocolados neste Tribunal, em apartado do
balancete respectivo:

Todos os procedimentos licitatOrios e contratos celebrados
no periodo, decorrentes das modalidades Tomada de Prey°
e toncorrencia PO Mica.
Todas as licitacees na modalidade Preglo, desde que seus
valores sejam igusis ou superiores iqueles fixados pars
realizacilo de Tomada de Prey° e Concorrincia Pfiblica.
Os atos de dispensa ou de inexigibilidade em valores iguais
ou superiores so limite minimo pars realizac.iio de Convite
(R$ 8.000,00).
Termos de acordos e convenios em valores acima de R$
80.000,00.

e) Relaciio de credenciados na area de sande, acompanhada do
edital de chamamento e da publicacäo deste.
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1) Relaciio dos contratados por prazo determinado, com as
informacties relativas ao CPF, CI, fungi°, inicio e amino,
acompanhada da lei autorizativa.
Os contratos de obras e servicos de engenharia, bem como
seus aditivos, precedidos de licitacio (Convite, Tomada de
Precos, Concorrencia Piiblies).
Contratos de servicos contibeis, de consultorias ou
assessoria juridica.
(Redactio dada pela RN 005/05)

§ 2° - Para as despesas de obras ou servicos de engenharia, assim
como as relativas a contratacão de assessorias juridica ou contitbil, além dos casos
descritos no parigrafo anterior, tambem deverio ser protocolados em apartado do
balancete, os procedimentos licitatOrios efetivados na modalidade convite e seus
aditivos, assim como as realizadas por meio de pregio nesta mesma faixa de valor.

§ 3° - Tambem deverio ser protocolados em apartado, para efeito
de registro neste Tribunal, os atos de admissio de pessoal, aposentadorias e pensOes
concedidas pelos Municipios, excetuadas as nomeaeOes para cargos de provimento
em comissio.

§ 4° - Na apresentaeão das contas, em meio eletranico ou balancete
fisico, nao seräo admitidas informacties obscuras ou imprecisas, principalmente
quarto aos dados imprescindiveis a avaliacio desta Casa, especialmente nos arquivos
dos Empenhos e Ordens de Pagamento, onde deverio ser informados com precisio
o nome do credor e os valores movimentados, corn destaque especial para uma
maior abrangência e detalhamento do histOrico das despesas que, akin de evidenciar
com clareza a destinacio dos bens ou servicos, deverão indicar, obrigatoriamente,
quando for o caso, o niimero do procedimento licitatOrio respectivo.

Art.4° - Para efeito de unifonnizaciio na recepeilo dos dados por
meio de disquetes ou Internet, ficam estabelecidos os seguintes criterios tecnicos, a
serem adotados por todos os Municipios :

— Para cada Nota de Empenho lancada no arquivo respectivo,
com a devida numeraeilo sequencial, deveri corresponder uma Ordem de Pagamento,
ou um conjunto delas, no arquivo prOprio, numeradas sequencialmente para cada
Empenho;

II - As despesas empenhadas e não-pagas no mas s, ou aquelas pagas
parcialmente, terao os valores integrais das Notas de Empenho laneados em
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"Despesas a Pagar - Contrapartida", sendo que cada pagamento parcial gerani uma
Ordem de Pagamento no arquivo prOprio;

III — 0 disquete da Foiha de Pagamento do mes de referencia
acompanhari obrigatoriamente o balancete do mesmo mes, haja vista que ji foi
cumprida a fase de liquidaclio da despesa, independentemente de tais valores terem
sido pagos, ou nä°.

DOS DOCUMENTOS SOB A GUARDA DO CONTROLE INTERNO E DA
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA

Art. 5° - Teri° suas informacoes integrals inseridas nos disquetes
do periodo e não seri° documentalmente anexados aos balancetes mensais, os
documentos comprobatOrios (procedimentos licitatOrios, notas fiscais, faturas,
recibos, contratos, notas de enipenho, ordens de pagamento e outros) das despesas
efetivadas no periodo, cujos valores sejam inferiores ao limite minimo estabelecido
para a modalidade tomada de precos, observadas as excecOes previstas nos §§ I° e 2°,
do artigo 3° desta resolucio.

§ 1° - Os documentos de que trata o caput deste artigo, assim
como as prestacOes de contas de adiantamentos, auxilios, subvencOes e de
convinios, bem como os contratos (e aditivos) de locacio de imOveis formalizados
com base no artigo 24, X, da Lei 8.666/93, contratos de credenciamento,
contratos por prazo determinado, contratos de pessoal decorrentes de programas
estaduais e federais, celebrados pelo Municipio ficario sob a guards do Sistema
de Controle Interno, devidaniiente organizados, pars que possam ser acessados e
verificados, sempre que necessirio, pela Clamant Municipal e pelo Tribunal de
Contas dos Municipios. (Redacclo dada pela RN 003/05)

§ 2° - 0 responsável pelo sistema de controle intern, ao tomar
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dad ciencia ao
Tribunal de Contas dos Municipios, sob pena de responsabilidade solidkia, nos
terns do § 1°, do art. 74, da Constituicio Federal.

§ 3° - No balancete de dezembro de cada exercicio, assim como no
balanco geral respectivo, devere ser anexado relatOrio prOprio exarado pelo sistema de
controle intern, acerca dos Adiantamentos concedidos, Auxilios, Subvenckies,
Convenios e Ajustes firmados com Organizaclies NIA-Govemamentais (ONG's),
OSCIP's e outros, corn certificacão clara acerca das prestacees de contas havidas, bem
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como das pendencias e inadiraplencias verificadas, a fim de que esta Corte de Contas
possa se posicionar acerca da situagio apresentada.

§ 4° - 0 Consellteiro-Diretor da AFOCOP, o Auditor responsével,
assim como o Ministerio Mahe() Junto ao Tribunal, poderão solicitar, a qualquer
tempo, as PrestacOes de Contas dos recursos tratados no parigrafo anterior, assim
como poderão solicitar quaisquer documentos que estiverem sob a guarda do
sistema de controle intern.

DA PERIODICIDADE DOS JULGAMENTOS DAS CONTAS DE GESTAO,
PELO TRIBUNAL DE CONTAS

Art. 6° - Dada a natureza sequencial e cumulativa de apresentaeão
dos balancetes a esta Casa, o julgamento anual das contas de gestilo, a cargo deste
Tribunal, dar-se-a tao somente :

I - no balancete do mes de dezembro, para a situaelio de
apresentactio mensal descrita no Art 1° desta Resolucio, que contem em seu bojo as
contas do(s) gestor(es) da Administraello Direta do Poder Executivo, corn emissilo de
um imico acOrdio que individualize e destaque a situaerto de calla responsivel;

II - no balancete do 3° (terceiro) quadrimestre, para a situacão de
apresentaelo quadrimestral descrita no Art. 2° desta Resolucio, para os gestores da
Cimara Municipal, do FUNDEF e da Administractio Indireta, incluidas as Autarquias,
Fundac'des, Empresas Ptiblicas e outros.

§ 1 0 Ao longo do exercicio fmanceiro serão determinadas as
providencias para a realizacio das inspecOes voluntfirias, junto aos Jurisdicionados,
moment() em que seri° promovidas afericees nos sistemas de controle intern
implementados, nas receitas e despesas realizadas, bem como sera° verificados os
documentos sob sua guarda, o acompanhamento das prestacOes de contas dos
Adiantamentos, Auxilios, Subvenefies, Convenios e Ajustes firmados com ONG's,
OSCIP's e outros, assim como seri° auditadas as obras realizadas, as folhas de
pagamento dos servidores, bem como serão efetivadas outras atividades pertinentes ao
controle extern.

§ 2° - Para os Municipios nos quais forem deflagrados
procedimentos de inspecilo, em fimeão dos criterios estabelecidos no Plano de
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Inspeches Voluntfirias tratado no Art. 13 desta Resoluciio, o Tribunal somente
podera efetivar o julgamento das contas de gestio ap6s a efetivacio dos trabalhos
determinados in loco.

§ 3° - Ndo seri° promovidos julgamentos nem pareceres
conclusivos nas contas de gest:Jo de periodos distintos dos estabelecidos nos incisos
e II deste artigo, sendo que as contas mensais ou quadrimestrais apresentadas ao longo
do exercicio financeiro constituem-se elementos e pecas informativas obrigatOrias da
execucdo dos Municipios, pare acompanhamento e definicdo de rotinas e
procedimentos internos e externs necessittios, podendo os processos serem mantidos
no fimbito deste Tribunal ou paulatinamente devolvidos aos sistemas de controle
intern° dos jurisdicionados, assim como poderio ser determinadas outras providencias
pelo Conselheiro-Diretor responsivel.

§ 4° - Compete ao Prefeito Municipal, ou seu representante
legal, ou ao responsivel pelo Sistema de Controle Interno de cads Orgao
jurisdicionado as providencias respectivas aos retorno das contas de gestio
origem, spin o devido julgamento pelo Tribunal. (Redactio dada pela RN 003/05)

DA APRESENTACAO DAS CONTAS DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

Art. 70 - As contas anuais dos Municipios, aqui denominadas
contas de govern, de responsabilidade do Chefe do Executivo, relativas ao exercicio
financeiro de 2004 e seguintes, deverdo ser protocoladas na sede desta Corte de
Contas, devidamente consolidadas e num imico processo, ate 60 (sessenta) dias
contados da abertura da sessio legislativa, nos termos do Art. 77, inciso X, da
Constituicão Estadual, para emisslo do parecer previo, pelo Tribunal, e posterior
julgamento pela Cimara Municipal..

§ 1° - A consolidacilo de que trata o caput abrange os &gam do
Poder Legislativo, os da Administracio Direta, Indireta (Autarquias, FundacOes e
outros), Fundos e Empresas Piiblicas do Poder Executivo do Municipio.

§ 2° - Para efeito do cumprimento do disposto neste artigo, deverdo
ser anexados ao respectivo balanco geral:

I - o Balaneo Financeiro Consolidado do Municipio (Anexo 13, da
Lei Federal n° 4.320/64), acompanhado dos Balancos Financeiros individualizados de
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cada Orgao que tenha prestado a este Tribunal, em apartado, as contas mensais ou
quadrimestrais do exercicio;

II - a consolidacâo do Comparativo da Receita Arrecadada do
Municipio (Anexo 10, da Lei Federal n° 4.320/64), acompanhado dos respectivos
demonstrativos individualizados por Orgao;

III - os Anexos Consolidados de n°s 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,
16 e 17, todos da Lei Federal n° 4.320/64, aqui incluido o Balanco Patrimonial do
exercicio anterior.

IV - demonstrativos de saldos bancitrios e respectivas conciliacOes
e, em duas vias, as relacOes analiticas que comprovem a composicio dos saldos do
Ativo Financeiro, do Ativo Permanente, do Passivo Financeiro e do Passivo
Permanente do Municipio, bem como das Contas de Compensacio, de modo que
discriminem em seu bojo os valores individualizados por Orgao, tendo em vista a
consolidacio ora adotada;

V - processos das alienacOes efetivadas no exercicio,
acompanhados de todos os documentos, atos e leis autorizativas pertinentes;

VI - relatOrio prOprio exarado pelo sistema de controle intern°,
acerca dos recursos repassados por meio de Adiantamentos, Auxilios, SubvencOes e
Convenios, assim como Ajustes firmados corn ONG's, OSCIP's e outros, com
certificacito clara acerca das prestac8es de contas havidas, bem como das pendencias
e inadimplencias verificadas.

§ 3° - As contas annals relativas ao exercicio de 2004,
facultativamente, e 2005 e seguintes, obrigatoriamente, deverio ser remetidas
por meio magnetic° ou interne , nos moldes estabelecidos no layout contido no
Anexo III ao presente ato resolutivo. (acrescentado pela RN 003/05)

Art. 8° - Compete a Presidencia da Cfixnara Municipal, apOs a
emissäo do respectivo parecer previo, as providencias para retirada dos autos deste
Tribunal, para julgamento daquele Poder.

DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITöRIAS

Art. 9° - As contas da Cimara Municipal, relativas ao periodo de
julho a dezembro de 2004, continuam sendo apresentadas mensalmente a este
Tribunal, devidamente integradas as contas mensais do Executivo, nos moldes das
Resolucties Normativas n°s 008/2001 e 006/2003.

Parigrafo tinico Aos balancetes consolidados, recebidos na
forma do caput, nito se aplicam as disposicaes contidas no § 2°, do Art. 6°, desta
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Resoluclo, aplicando-se, entretanto, o rito processual e as foams de julgamento
descritos no inciso I e no § 3°, do mesmo artigo.

Art. 10 - Compete a Assessoria de ReinOes Publican deste
Tribunal, corn o apoio tecnico do Centro de Processamento de Dados da Casa, a
implementaclo e estruturaego do Cadastro Geral de Gestores dos Municipios do
Estado de Goiis, corn discriminacilo e detalhamento dos titulares de todos os Poderes
e Orgios dos Municipios, inclusive corn acompanhamento, atualizacão e registro
sistemitico das alteracaes cadastrais oconidas.

Art. 11 - A fim de que os Municipios possam aferir, previamente,
o padrio dos dados a serem informados ao Tribunal de Contas dos Municipios, via
disquetes ou Internet, sera disponibilizado, gratuitamente, através do Centro de
Processamento de Dados desta Casa, cepia do Analisador de Disquetes a ser utilizado
na consistencia bitsica dos dados gerados na forma dos layout's definidos nos Anexos
I e II desta Resoluctio.

§ 1° - Nao sera() admitidos, nem tampouco protocolados na Casa,
os balancetes mensais dos Municipios que deixarem de apresentar os dados por meio
de disquetes, ou internet, exigidos na forma do presente texto normativo.

§ 2° - As AFOCOP 's deste Tribunal poderio identificar os casos
de maior reincidencia no tocante a apresentacio de dados divergentes e discrepantes,
em relacao aos meios magneticos e balancete fisico, para que, alem da deflagracio
dos procedimentos de multa cabiveis, seja realizado trabalho especifico de triagem e
emissào de visto previo a autuacio dos balancetes dos Municipios reincidentes, a fim
de impedir a autuacäo dos mesmos.

§ 3° - Fica determinada a disponibilizacdo, por parte dos setores
responsiveis da Casa, de nova versio do Analisador de Disquetes, capaz de
detalhar minuciosamente todos os dados contidos nos meios magneticos, a fim de que
os Municipios possam realinr, previamente, uma conferencia mais eficiente dos
mesmos.

Art. 12 - Ate o dia 15 de fevereiro de cada ano, o Tribunal de
Contas dos Municipios, em ato resolutivo preprio, aprovará o Plano de Inspeceies
Voluntirias para o exercicio fmanceiro respectivo, onde sera° abordados os quesitos e
criterios que norteario o deslocamento das equipes tecnicas multidisciplinares da
Casa, para efeito da fiscalizacio in loco junto as unidades fiscalizadas.
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Parigrafo link°. Compete, anualmente, is AFOCOP's, Superintendencia de Engenharia,
Superintendencia de Fiscalizacao Municipal, Coordenaclo de Fiscalizaclo de Empr es as e Piretoria
Tecnica de Planejamento a elaboracao conjunta do projeto do Plano de InspecOes Voluntarias, a ser
remetido a Presidencia da Casa, para avaliacao e aprovacão do Colegiado.

Art. 13. Esta Resolucab entrara em vigor na data de sua aprovacao, revogadas as
disposiOes em contrario, devendo ser publicada no Informe TCM.

Incumbe a Presidencia deste Tribunal a remessa de cOpias deste ato resolutivo a todos os
municipios goianos e aos setores tecnicos da Casa.

. 	 •	 '

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOLiS, em
.Goiania, aos O i dias do mes de -6--r6.useo de 2004.	 t
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