
 

 

 

 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02/2021 - CGM, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.   

 

Dispõe sobre orientações aos Órgãos/ Entidades do Poder 

Executivo Municipal quanto à adoção de procedimentos e 

normas para Prestação de Contas Interna – PCI à 

Controladoria Geral do Município.  

 

 

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 

lei, e, 

 

CONSIDERANDO a competência da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, 

quanto à normatização, acompanhamento, sistematização e a padronização dos procedimentos de 

fiscalização, auditoria e avaliação de gestão, conforme dispõe a Lei Complementar nº 141, de 28 

de agosto de 2014 e o Decreto Municipal nº 10.443, de 04 de setembro de 2014; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 11.972 de 02 de junho de 2020, que instituiu no âmbito dos 

órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Municipal de Natal o Processo 

Administrativo Eletrônico (PAE); 

 

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer e aperfeiçoar as ações de caráter preventivo e 

corretivo, atuando de forma tempestiva, a fim de contribuir com o aprimoramento da execução dos 

atos administrativos, com a qualidade, efetividade e transparência da aplicação dos recursos 

públicos; 

 



CONSIDERANDO o Decreto Nacional nº 10.540/2020, que dispõe sobre o padrão mínimo de 

qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e 

Controle; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformização de procedimentos que visem à produção de 

informações úteis e de qualidade para a tomada de decisões e para a instrumentalização do controle 

social; 

 

 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DA OBRIGATORIEDADE E PRAZO DE ENVIO E RESPOSTA DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

 

Art. 1º Os Órgãos da Administração Direta, as Entidades Autárquicas e Fundacionais, as Empresas 

Públicas, as Sociedades de Economia Mista e, inclusive, os Fundos Especiais, remeterão, de forma 

digital, à Controladoria Geral do Município as prestações de contas do período/competência 

imediatamente anterior até o dia 15 do mês subsequente, com a seguinte regularidade: 

 

I – Todos os Órgãos/Entidades que detiverem mais de 05 (cinco) contas bancárias deverão 

remetê-las mensalmente. 

II – Aqueles Órgãos/Entidades que detiverem até 05 (cinco) contas bancárias, poderão 

remetê-las bimestralmente. 

III – O Órgão/Entidade que gerencie a dívida pública consolidada do município deve 

remetê-la bimestralmente. 

 

§1º Caso o prazo para envio ou resposta da prestação contas não seja cumprido, o ordenador de 

despesa e o responsável pelo setor financeiro serão notificados automaticamente pelo sistema em 

virtude do descumprimento deste prazo. 

 

§2º Se perdurar qualquer pendência, seja de envio da prestação ou atraso na resposta de 

diligências ou o mesmo processo estiver em diligência pela terceira vez, a Controladoria Geral 

do Município poderá sugerir a Secretaria Municipal de Administração que promova o bloqueio 

e/ou restrições de repasses financeiros até que o ordenador de despesa apresente justificativa e o 



plano de ação para reestabelecer a regularidade dos registros, envio e as justificativas dos dados 

contábeis presentes na prestação de contas. 

 

Art. 2º Só será permitido o envio da prestação de contas de determinado período/competência 

quando a prestação de contas do período/competência imediatamente anterior estiver sido enviada 

e analisada pela Contadoria Geral. 

 

Art. 3º A prestação de contas remetida à Controladoria Geral do Município será enviada em 

remessa única, contendo todas as contas ativas no sistema e vinculadas àquele Órgão, Entidade, 

Empresa ou Sociedades de Economia Mista, assim como todos os documentos/arquivos exigidos 

nesta Instrução Normativa e os diligenciados pela Contadoria Geral do Município, compreendendo 

toda a competência. 

 

§1º Em caso de diligências, estas devem ser atendidas em até 10 (dez) dias corridos da data 

presente no despacho da Contadoria Geral do Município. 

 

§2º Em caso de aprovação, a entidade prestadora de contas procederá com o arquivamento 

eletrônico da prestação de contas. 

 

Art. 4º Os prazos de envio dos processos de prestações de contas obedecerão: 

 

I – Envio das competências anteriores a outubro de 2020 em meio físico, desde que 

protocoladas na Controladoria Geral do Município até 31 de janeiro de 2022. 

II – Envio das competências que corresponderem ao período de outubro de 2020 a 

dezembro de 2021, em meio digital, pelo Processo Administrativo Eletrônico – PAE, 

observando o que disciplina a Instrução Normativa 01/2017-CGM. 

III – Envio das competências que a partir de janeiro de 2022, em meio digital, pelo Processo 

Administrativo Eletrônico – PAE, observando o que disciplina esta Instrução Normativa. 

 

§1º As competências não enviadas à Controladoria Geral do Município deverão, 

independentemente de análise prévia da Contadoria, serem preparadas para fins de diligências 

futuras, seja pela Controladoria Geral do Município, seja por quaisquer membros do controle 

externo. 



§2º A Contadoria Geral do Município não analisará, sob nenhuma hipótese, prestações de 

contas internas em meio físico nas competências posteriores a setembro de 2020. 

 

CAPÍTULO II 

DA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Seção I 

Dos Procedimentos  

 

Art. 5º A prestação de contas deverá ser gerada, imediatamente após o término do 

período/competência, através do Processo Administrativo Eletrônico (PAE) via Portal Directa, ao 

qual informará os seguintes documentos, por conta bancária, na ordem de apresentação que segue:  

 

I – Documento com Movimentação de Empenhos Pagos referente àquela competência; 

II – Planilha de Lançamento de Receitas, inclusive rendimentos, referente àquela 

competência; 

III – Extrato Bancário Sintético do período reportado emitido diretamente do software 

eCidade. 

IV – Formulário de Conciliação Bancária emitido diretamente do software eCidade, que 

deverá conter as informações e especificações elencadas na subseção I. 

 

§1º As secretarias/entidades devem prestar contas de toda e qualquer conta bancária que seu 

ordenador de despesas seja responsável. 

 

§2º Além dos documentos relativos à movimentação financeira de cada conta bancária, o 

prestador de contas deverá comprovar: 

 

I – O adequado e tempestivo registro da despesa com pessoal; 

II – O acompanhamento da execução dos restos a pagar. 

 

§3º O Chefe do Setor Financeiro e/ou Responsável pela Prestação de Contas, este quando 

houver a segregação de função, deverá conferir, preencher as informações e anexar os 

documentos necessários referente a cada um dos elementos listados neste artigo, ao qual deverá 

assiná-los, atestando e se responsabilizando pelas informações ali contidas. 



§4º Em caso de contas compartilhadas, as secretarias que tenham participação nas receitas e 

despesas deverão eleger em comum acordo o(a) Órgão/Secretaria que irá se responsabilizar 

para os devidos lançamentos de receita, rendimentos financeiros e realizar a conciliação 

bancária para posterior envio a Contadoria Geral do Município, devendo os demais órgãos 

subsidiar a(o) representante com as informações cabíveis. 

 

Subseção I 

Da Conciliação Bancária 

 

Art. 6º Os documentos de conciliação bancária são obrigatórios para todas as contas bancárias, 

devendo o servidor utilizar o formulário próprio do sistema, que seguirá o modelo posto por esta 

Instrução Normativa em seu Anexo I. 

 

Parágrafo único. Os Órgãos/Entidades que puderem, nos termos do inciso II, art. 1º desta Instrução 

Normativa, e optarem pelo período/competência bimestral, procederão com a elaboração de 

conciliação única abrangendo todo o período/competência reportado. 

 

Art. 7º Ao gerar o formulário de conciliação bancária, que seguirá o modelo desta Instrução 

Normativa, este conterá as seguintes informações: 

 

I – Saldo inicial e final, de forma automática, constantes no Extrato Sintético; 

II – Campo que obrigará o usuário a informar o saldo bancário do final do período e inicial, 

sempre segregado por valor em conta-corrente e por valor aplicado. 

a. O saldo inicial somente será exigido no início da conta bancária ou da primeira remessa 

de prestação de contas virtual, do contrário será automático. 

III – Campos a serem adicionados, sempre que houver pendências entre os extratos 

sintético e bancário; 

 

§1º Além de gerar o formulário de conciliação bancária, o usuário deverá anexar os arquivos: 

I – Extrato bancário da conta-corrente mensal; e 

II – Extrato bancário da conta de aplicação financeira mensal. 

 

§2º As divergências apresentadas entre os extratos sintético e bancário deverão ser 

individualmente adicionadas e justificadas na conciliação bancária, atendendo ao princípio da 



especificação/discriminação, não devendo constar linhas com valores acumulados de exercícios 

anteriores.  

 

a. Deverão ser anexados todos os documentos comprobatórios de cada uma das 

divergências apresentadas, seja pela discricionariedade do prestador de contas, seja por 

diligência da Contadoria Geral do Município.  

b. A secretaria, juntamente com o suporte do software eCidade, deverá dar resolutividade 

a todas as divergências apresentadas em conciliação bancária em até 15 dias após a 

analise da prestação de contas interna pela Contadoria Geral do Município. 

 

§3º O sistema impedirá o fechamento da conciliação sempre que houver divergência entre os 

extratos sintético e bancário e esta não for justificada em termos de valores, conforme §2º deste 

artigo. 

 

§4º Será permitido salvar parcialmente a conciliação, mas somente será permitido o envio da 

prestação de contas quando todas as conciliações bancárias apresentarem o status de fechada. 

 

Subseção II 

Da Despesa Com Pessoal 

 

Art. 8º A prestação de contas das despesas com folha de pessoal – adicionadas após as contas 

bancárias gerais – deverá ser elaborada contendo, no mínimo, os seguintes documentos: 

 

§1º Para os Órgãos/Secretarias da Administração Direta: 

I – Relatório Contábil da Folha de Pagamento; 

II – Resumo de Folha de Pagamento; 

III – Notas de lançamentos, inclusive das retenções existentes. 

 

§2º Para os Órgãos da Administração Indireta, além dos documentos listados no §1º deste artigo 

deverá acrescer o respectivo extrato bancário da conta em que houve o registro do débito. 

 

§3º Havendo contratação de terceirizados, esta deverá vir com os documentos relativos às notas 

de lançamentos da respectiva despesa. 

 



§4º Havendo contratação de pessoal de forma indireta, mediante Contrato de Gestão ou 

similares, estes deverão vir com os documentos relativos às notas de lançamentos da respectiva 

despesa e segregados por atividade fim e meio do Órgão vinculado. 

 

Subseção III 

Do Acompanhamento dos Restos a Pagar 

 

Art. 9º Em havendo restos a pagar, independente do tipo e ou exercício, o prestador de contas 

deverá apresentar – logo após a prestação de contas da despesa com pessoal – o relatório de 

execução dos restos a pagar referente àquela competência, de forma analítica e agrupados por fonte 

de recursos. 

 

Seção II 

Das Assinaturas nos Documentos 

 

Art. 10. Deverão constar as assinaturas dos responsáveis: 

 

§1º Do Ordenador de Despesa nos seguintes documentos, através de certificado digital: 

 

I – Movimentação de Empenhos Pagos; 

II – Conciliação bancária; 

III – Notas de lançamentos da Despesa com Pessoal; 

IV – Relatório de Execução dos Restos a Pagar; 

V – Respostas às Prestações de Contas diligenciadas. 

 

§2º Do Chefe do Setor Financeiro nos seguintes documentos: 

 

I – Movimentação de Empenhos Pagos; 

II – Notas de lançamentos da Despesa com Pessoal. 

III – Relatório de Execução dos Restos a Pagar; 

IV – Respostas às Prestações de Contas diligenciadas. 

 

§3º Do Responsável pela Prestação de Contas nos seguintes documentos: 

 



I – Conciliação bancária. 

II – Despacho de Encaminhamento da Prestação de Contas; 

III – Respostas às Prestações de Contas diligenciadas. 

 

Art. 11 Para que outro servidor assine a prestação de contas da secretaria/entidade no lugar do 

ordenador de despesa, deverá ser anexado ao processo na última folha a designação do servidor 

como responsável em Diário Oficial do Município – DOM para tanto em cada processo. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 12. É de responsabilidade da secretaria/entidade o lançamento de forma tempestiva e 

especificada de: 

 

§ 1º Todas as entradas (receitas) de recursos nas contas bancárias vinculadas, inclusive as 

provenientes de rendimentos bancários, até o quinto dia útil do mês subsequente ao do ingresso 

do recurso. 

§ 2º Todas as saídas (despesas) de recursos até o último dia útil do mês, inclusive suas retenções 

de forma detalhada. 

§ 3º Liquidação de toda a despesa com pessoal até o último dia útil do mês, em decorrência de 

seu fato gerador, independente do seu pagamento. 

§ 4º Execução dos restos a pagar. 

a. No tocante à gestão dos Restos a Pagar, deve-se observar os dispositivos da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias vigente, assim como o Decreto Federal nº. 20.910/1932, 

conforme Acórdão nº 271/2020- TCE/RN. 

 

Art. 13. Uma vez identificada a existência de bloqueios judiciais, o responsável pelo departamento 

e/ou setor financeiro do órgão e/ou entidade deve informar imediatamente à Procuradoria-Geral 

do Município e seguir as orientações da Instrução Normativa que trata desta matéria. 

 

Art. 14. É de responsabilidade do servidor que presta contas da Secretaria/Entidade investigar, 

justificar e sanar qualquer divergência entre os extratos bancários tempestivamente, devendo 

provocar, em caso de dúvidas, através de documento o servidor responsável para esclarecimentos 

e/ou soluções. 



 

Art. 15. É de responsabilidade de cada Órgão/Secretaria a guarda da documentação que justifique 

todo e qualquer lançamento ocorrido no período que não prestou contas a Controladoria Geral do 

Município, devendo, por esta razão, providenciar, guardar, responder e apresentar documentação 

comprobatória (conciliação bancária e outros documentos auxiliares) a eventuais diligências 

futuras impetradas pela Controladoria Geral do Município e/ou quaisquer órgãos de controle 

externo. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DILIGÊNCIAS 

 

Art. 16. Os processos de prestação de contas serão devolvidos com diligência sempre que: 

 

§1º Nas Conciliações bancárias: 

I – Os débitos e créditos em conciliação não forem devidamente justificados e 

comprovados nos campos destinados a esse fim, documentalmente inclusive, caso 

necessário. 

II – Quando os débitos e créditos ficarem pendentes de lançamento sem justificativa 

plausível cuja competência seja superior a dois períodos/competência em conciliação. 

III – Existir rendimentos pendentes de lançamento sem justificativa plausível em 

conciliação cuja competência seja superior a dois meses. 

 

§2º Existir pendências nas notas de lançamentos da despesa com pessoal, inclusive suas 

retenções. 

§3º Existir saldo em restos a pagar não processados com prazo superior ao que disciplina a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

§4º Houver ausência de quaisquer uma das assinaturas dispostas no art. 10 desta Instrução 

Normativa. 

§5º Houver ausência de portaria designando servidor(a) como responsável pela prestação de 

contas, em substituição ao ordenador de despesa, conforme normatiza o art. 11 desta Instrução 

Normativa. 

 

§6º Existir documentos ilegíveis anexados ao processo, fato este que compromete a análise da 

prestação de contas. 



 

CAPÍTULO VI 

DAS RESPOSTAS DA CGM 

 

Art. 17. As prestações de contas serão analisadas pela Contadoria Geral do Município e podem 

receber quatro respostas distintas. 

 

I – Aprovada – que implica que todas as exigências contidas nesta Instrução Normativa 

foram cumpridas e que o processo pode ser arquivado pela secretaria/entidade de origem; 

II – Aprovada com Ressalva – significa que a prestação de contas apresentou algum erro 

de menor grau e que deverá ser sanado pelo servidor da secretaria/entidade de origem e 

arquivado logo em seguida, sem necessidade de que o processo seja remetido para nova 

análise da CGM; 

III – Diligência – significa que a prestação de contas apresenta erro considerável que deve 

ser sanado pelo servidor responsável e, após a solução do problema e/ou justificativas e/ou, 

ainda, esgotadas as possibilidades de soluções, ele deve ser remetido novamente à CGM 

para reanálise. 

a. Os despachos da CGM que devolvem o processo à secretaria/entidade de origem por 

diligência devem ser assinados digitalmente via certificado digital pelo ordenador de 

despesa responsável (ou substituto legalmente constituído), representando a ciência 

das considerações feitas. Caso não haja a assinatura do mesmo, o processo não será 

analisado quando do retorno à CGM, e será reiterada a diligência. 

b. Os despachos da CGM que devolvem os processos em diligência devem ser 

devidamente respondidos de forma justificada, item por item, através de despacho da 

secretaria/entidade de origem e assinados pelos servidores responsáveis, indicando a 

página em que o documento está sendo apresentado no caso de apensamento de novos 

documentos como resposta às diligências 

 

IV – Irregular – significa que o processo apresenta erro insanável decorrente do não 

atendimento às normas impostas nesta Instrução ou indício de má-fé na utilização dos 

recursos públicos. 

 



a. Em caso de indício de má-fé na utilização dos recursos públicos, a Contadoria Geral do 

Município dará ciência ao Controlador-Geral do Município para as devidas 

providências.  

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 18. Cada um dos Órgãos/Entidades no âmbito da Prefeitura Municipal do Natal deverá enviar, 

excepcionalmente e impreterivelmente até o dia de 15 de janeiro de 2022, planilha contendo a 

relação de todas as contas bancárias e seus respectivos valores nas contas corrente e de 

investimentos, conforme Anexo II, com posição em 31 de dezembro de 2021, com objetivo de 

realização dos lançamentos de ajustes nos saldos financeiros em 1º de janeiro de 2022. 

 

Parágrafo único. A planilha deverá ser devidamente assinada pelo Ordenador de Despesa, pelo 

Setor Financeiro e pelo responsável pela elaboração da Prestação de Contas. 

 

Art. 19. Para baixa/desativação das contas bancárias no sistema, desde que encerradas/inativas no 

sistema financeiro, o Órgão/Secretaria deverá criar um processo à parte e remetê-lo a 

Controladoria Geral do Município, solicitando sua desativação no âmbito do sistema, que 

procederá com sua análise e, em havendo aprovação desta, encaminhará o processo para Secretaria 

Municipal de Planejamento para que esta encarregue de executar o procedimento de desativação. 

 

§ 1º O processo deverá fazer menção a cada uma das contas, conforme Anexo III desta Instrução 

Normativa, e juntar a documentação comprobatória de inatividade no sistema financeiro da 

respectiva conta, ofício de encerramento da conta junto a instituição financeira, assim como a 

última conciliação aprovada pela Contadoria Geral. 

§ 2º Em havendo divergência dos saldos apresentados, entre os extratos bancários e sintético, 

esta deverá ser justificada e aplicar o que disciplina o art. 14 desta Instrução Normativa. 

 

Art. 20. Essa Instrução Normativa entrará em vigor a partir das prestações de contas entregues via 

protocolo digital da Controladoria Geral do Município a partir do dia 1º de fevereiro de 2022.  

 



Art. 21. Essa Instrução Normativa revoga qualquer disposição anterior em contrário, 

especificamente a Instrução Normativa n° 01/2017-CGM quanto à apresentação das prestações de 

contas a partir da competência janeiro de 2022. 

 

Natal/RN, 29 de dezembro de 2021. 

 

 

RONALDO JOSÉ RÊGO DE ARAÚJO 

Contador-Geral do Município  

 

RODRIGO FERRAZ QUIDUTE 

Controlador-Geral do Município  

 

 

 
Publicado no Diário Oficial do Município em 29/12/2021. 

Disponível no Portal da Controladoria Geral do Município. 
 

 

 

 



ANEXO I – Modelo de Conciliação Bancária 

 

 



ANEXO II – Modelo de Solicitação de Reimplantação de Saldos Bancários 

 

 

Senhor Controlador-Geral, 

 

Nos termos do art. 18 da Instrução Normativa 02/2021-CGM, venho solicitar que proceda com 

lançamento de ajuste dos saldos nas contas bancárias, conforme especificações apresentadas 

abaixo e de acordo com os extratos bancários de cada uma delas que constam em anexo. 

 

Outrossim, nos casos em que houve a divergência de saldos, comprometo-me a observar fielmente 

o que disciplina o art. 15 da Instrução Normativa 02/2021-CGM. 

 

LISTA DE CONTAS BANCÁRIAS COM SEUS RESPECTIVOS SALDOS A SEREM IMPLANTADOS NO SISTEMA 

 

Seq. 

 

Banco 

 

Agência 

 

Nº Conta 

 

Fonte 

Saldo da Conta Bancária Saldo da 

Conta 

no Sistema E-

Cidade 

Divergência¹ 

Corrente Investimento Total 

01 Brasil 3795-8 11.111.1 10010000 1.000,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00 -1.000,00 

02          

03          

...          

1 – Nos casos em que há divergência de saldos, isso significa que houve lançamentos (receitas e/ou despesas) que não foram 

devidamente lançados no sistema e, portanto, tais valores não foram prestados contas à Controladoria Geral do Município. Assim, 

o Órgão/Entidade deverá observar o que disciplina o art. 14 da Instrução Normativa 02/2021-CGM. 

 

Natal, ____ de JANEIRO de 2022. 

 

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO 

(Matrícula e Assinatura) 

 

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

(Matrícula e Assinatura) 

 

ORDENADOR DE DESPESA 

(Matrícula e Assinatura com certificação digital) 



ANEXO III – Modelo de Solicitação de Desativação de Conta Bancária 

 

 

Senhor Controlador-Geral, 

 

Nos termos do art. 19 da Instrução Normativa 021/2021-CGM, venho solicitar a desativação das 

contas bancárias listadas na sequência, tendo em vista sua inatividade no sistema financeiro, 

conforme documentos comprobatórios de cada uma delas em anexo. 

 

Outrossim, nos casos em que houve a divergência de saldos, apresento neste a justificativa para 

tanto e, ainda, comprometo-me a aplicar observar o que disciplina o art. 15 da Instrução Normativa 

02/2021-CGM. 

 

LISTA DAS CONTAS BANCÁRIAS A SEREM DESATIVADAS NO SISTEMA 

Seq. Banco Agência Nº Conta Saldo da Conta 

no Sistema E-Cidade 

Justificativa¹ 

01 Banco do Brasil 3795-8 11.111-1 11.590,00 Nota 01 

02 Banco do Brasil 3795-8 22.222-2 -1.600,00 Nota 02 

03      

...      

1 – Caso o saldo no sistema seja diferente de zero, isso significa que houve lançamentos (receitas e/ou despesas) que não foram 

devidamente lançados no sistema e, portanto, tais valores não foram prestados contas à Controladoria Geral do Município. 

 

NOTAS: 

01 – O saldo positivo de R$ 11.590,00 corresponde a ordem de pagamento XX, que não teve o processo finalizado no sistema; 

02 – O saldo negativo de R$ -1600,00 corresponde ao rendimento do período X, não registrado à época. 

[...] 

 

Natal, ____ de ______________________ de 20____. 

 

CHEFE DO SETOR FINANCEIRO 

(Matrícula e Assinatura) 

 

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

(Matrícula e Assinatura) 

 

ORDENADOR DE DESPESA 

(Matrícula e Assinatura com certificação digital) 


