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Caruaru, 04 de janeiro de 2019. 

 

 

Ilmaª. Senhora 

Renya Carla Medeiros da Silva 

Prefeita de Passira - PE 

 

Solicitar documentos para Prestação de Contas Gerais do exercício de 2018. 

 

 

 

Conforme estabelecido pelo TCE-PE, através da Resolução TC Nº 47, de 19 de 

dezembro de 2018, solicitamos a V.Sas., que providenciem a documentação abaixo 

necessárias para composição da Prestação de Contas da PREFEITA, também 

denominada Contas de Governo, relativo ao exercício de 2018. 

 

URGENTE 

 

 Encaminhar ofício aos órgãos/entidades abaixo relacionados solicitando,  

Saldo das Dívidas e Saldo de Parcelamento de Débitos em 31.12.2018, caso existam. 

 

1. INSS – Receita Federal; 

2. RPPS – Regime Próprio de Previdência; 

3. CELPE; 

4. COMPESA; 

5. PRECATÓRIOS – TJPE (Tribunal de Justiça de Pernambuco); 

6. DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL em 31.12.2018; 

7. PROVISÃO DE PERDAS DA DÍVIDA ATIVA para 2019; 

8. INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTENDO VALOR 

ATUALIZADO DOS BENS, BEM COMO OS VALORES DE 

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E/OU EXAUSTÃO. 

 

 

Solicitar também através de Ofício às entidades financeiras (Bancos), saldo dos 

Empréstimos Consignados em 31.12.2018. 

 

 As informações acima, devem ser enviadas a esta Assessoria até o dia 

21.01.2019, para que as mesmas constem no RREO – Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (6º Bimestre Novembro – Dezembro 2018), bem como no RGF – Relatório 

de Gestão Fiscal (3º Quadrimestre Setembro – Dezembro 2018). 
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Além das informações anteriores, segue listagem da documentação a ser 

providenciada para compor a Prestação de Contas, conforme Anexo I da Resolução TC 

nº 47, de 19 de dezembro de 2018. 
Item Documentos Responsável por 

providenciar 

02 Na hipótese de mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal no exercício, 

apresentar declaração informando o nome, CPF e endereço residencial de cada um 

deles 

 

03 Declaração informando todas as unidades orçamentárias consolidadas na prestação 

de contas (Incluindo Poder Legislativo, todos os órgãos e entidades da 

administração direta e indireta do Poder Executivo e todos os fundos e consórcios 

municipais). 

 

16 Resumo mensal (incluindo 13º salário) das folhas de pagamento por órgão  

26 Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no 

exercício, informando a sua finalidade. 

 

28 Extratos do último dia útil do exercício, de todas as contas movimentadas pelo 

Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações. 

 

29 Decreto(s), portarias(s) ou outro(s) instrumento(s) normativo(s), e respectivos 

anexos, que instituiu(ram) a Programação Financeira e o Cronograma de Execução 

Mensal de Desembolso para o exercício de 2018, conforme art. 8º da LRF. 

 

 

 

39 Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA de 2018, com data 

base de 31/12/2018. 

 

36 Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA de 2017, com data 

base de 31/12/2017. 

 

 

41 Cópia de todas as normas que definiram as alíquotas de contribuição para o RPPS 

então vigentes no exercício da prestação de contas (ativos, inativos, pensionistas, 

patronal normal e patronal especial, esta última se houver). Em caso de segregação, 

encaminhar as normal de ambos os planos. 

 

44 Cópias dos Termos de Parcelamento de Débitos em relação ao RGPS e RPPS 

vigentes no exercício 

 

 

45 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos  

46 Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos  

47 Mapa demonstrativo das leis e decretos referentes aos créditos adicionais 

(suplementares, especiais ou extraordinários) abertos no exercício, discriminando 

número de decreto, valor, data e fontes de recursos, com respectivos valores 

totalizados. 

 

48 Leis e decretos referentes aos créditos adicionais (suplementares, especiais ou 

extraordinários) abertos no exercício. 

 

 

49 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. 

 

 

 

mailto:conexao@naap.com.br
mailto:remotonaap@gmail.com


 
 

Avenida Dr. Pedro Jordão, 998 – Maurício de Nassau – Caruaru – PE – CEP: 55.014-320 
CNPJ: 09.110.717/0001-60Fone: (81) 3721-3311 

e-mail: conexao@naap.com.br 

               remotonaap@gmail.com 
 

 

 

 

 

50 Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativos ao último dia útil dos 

exercícios de 2017 e 2018. 

 

51 Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos feitos à Câmara 

Municipal, com os valores e datas. 

 

52 Parecer do controle interno sobre os cálculos de aplicação em Manutenção e 

Desenvolvimento de Ensino (Art. 212 da CF/88), em Ações e Serviços públicos de 

Saúde (Art. 2º da LC 141/12), na Remuneração dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica (Art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07), sobre o repasse de 

Duodécimo (Art. 29-A da CF/88), sobre Despesa com Pessoal (Art. 20, inciso III 

da LC 101/00), sobre a Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, inciso II da Resolução 

nº 40/2001 do Senado Federal) e sobre a realização de Operação de Crédito (Art. 

7º, inciso I, da Resolução nº 43/2011 do Senado Federal). 

 

 

 

 

 

 

53 Relação consolidada sobre as providências adotadas pelo Município a respeito das 

certidões de débito emitidas pelo Tribunal de Contas, correspondente ao Anexo 

VIII desta Resolução devidamente preenchido, informando o andamento das ações 

de: 

a) Inscrição e cobrança da dívida ativa das certidões de débito emitidas pelo 

Tribunal de Contas; 

b) Execução judicial relativas às dívidas ativas das certidões de débito emitidas 

pelo Tribunal de Contas. 

 

 

 

 

 

54 Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas 

pelo TCE-PE em parecer prévio, referentes a deliberações publicadas nos últimos 

03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 

(dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo 

cumprimento, conforme modelo estabelecido no Anexo IX desta Resolução. 

 

 

OBSERVAÇÃO:  

 

 Os documentos e declarações devem ser enviados em PDF, e devem ser 

convertidos a partir de seus originais (Word, Excel, Open Office, etc.); 

 

 Os documentos deverão ser enviados em meio digital (CD e/ou DVD); 

 

 Caso não exista algum desses itens, substituir por uma declaração do gestor. 

 

 A documentação solicitada deve ser encaminhadas ao NAAP até o dia 

01/02/2019. 

 

As dúvidas que porventura possam surgir podem ser sanadas entrando em contato 

com o contador responsável por seu município. 
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Pedimos o apoio e compreensão de todos envolvidos para que possamos elaborar 

a prestação de contas dentro do prazo estipulado por lei. 

 

Certos da costumeira atenção, reiteramos os mais sinceros votos de apreço e 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Valéria do Socorro Celestino 

Contadora 

 

 

C/ Cópia: 

Sr Eduardo Barbosa de Melo 

Controlador Interno do Município 
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