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Apresentação 

 

Este "Guia" tem por finalidade orientar as unidades de controle interno dos 
órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual acerca dos procedimentos 
básicos na emissão de parecer sobre as prestações de contas de recursos 
concedidos a título de adiantamentos, subvenções, auxílios e contribuições 
conforme disposições contidas nos Decretos n. 2.056/2009 e 1.670/2013, bem como 
legislações correlatas. 

Na concessão de recursos públicos e na organização das respectivas 
prestações de contas, a autoridade administrativa deve observar as formalidades 
exigidas no cumprimento das leis e regulamentos, da probidade e da boa e regular 
aplicação dos recursos, bem como as instruções normativas expedidas pelo Tribunal 
de Contas.  

Como o parecer da unidade de controle interno é posterior ao parecer 
técnico e precede ao pronunciamento da autoridade administrativa, este guia 
apresenta como deve ocorrer a manifestação técnica acerca das prestações de 
contas e aborda os procedimentos a serem adotados pela autoridade administrativa. 

Recompensa-se aos leitores o estudo concomitante do Guia de 
Procedimentos de Controle Interno – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS para 
entendimento da área e especialização sobre o tema.  

Os modelos apresentados são meramente sugestivos e poderão ser 
utilizados e adaptados por cada unidade. 
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Parecer do Controle  Interno : documento pelo qual o órgão se manifesta 
acerca do exame da prestação de contas de recursos concedidos a título de 
adiantamento, subvenções, auxílios e contribuições; dos procedimentos utilizados 
para esta finalidade e das intercorrências no processo; do cumprimento das normas 
legais e regulamentares, com a indicação de eventuais irregularidades ou 
ilegitimidades ocorridas, podendo concordar ou não com o parecer técnico (art. 48, § 
1º, alínea “a”, IN TC 14/2012). 

Unidade de Controle Interno:  considera-se unidade administrativa 
responsável pelo controle interno dos órgãos setoriais, setoriais regionais e 
seccionais do Sistema Administrativo de Controle Interno o gabinete do titular ou 
dirigente máximo do órgão ou da entidade (§ 1º, art. 1º do Decreto 1.670/2013). 

Sistema Administrativo de Controle Interno:  conjunto de unidades 
técnicas, articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o 
desempenho das atribuições de controle interno. 

Controle interno:  plano de organização e todos os métodos e medidas 
adotadas pela administração governamental para salvaguardar seus ativos, 
desenvolver a eficiência nas operações, estimular o cumprimento das políticas 
administrativas prescritas, verificar a exatidão e fidelidade dos dados orçamentários, 
financeiros, operacionais, patrimoniais, contábeis e de pessoal e a exação no 
cumprimento de leis e regulamentos. 

Pronunciamento da autoridade administrativa:  o documento pelo qual 
o dirigente máximo da entidade ou autoridade de nível hierárquico equivalente, 
atesta haver tomado conhecimento dos fatos apurados e indica as medidas 
adotadas para o saneamento das deficiências e irregularidades constatadas (art. 48, 
§ 1º, alínea “b”, IN TC 14/2012). 

Recursos Concedidos: recursos financeiros repassados pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual: 

a) a agentes públicos mediante adiantamentos  visando a atender 
necessidade da Administração para a realização de despesas que não 
possam subordinar-se ao processo normal de aplicação conforme 
definido em lei; 

b) a agentes públicos mediante diárias ; 

c) a entes da federação, a qualquer título , excetuadas as transferências 
compulsórias para cumprimento das exigências constitucionais e 
legais; 

d)  a pessoas físicas ou jurídicas a título de subvenções, auxílios ou 
contribuições (art. 1º, § 2º, II da IN TC 14/2012). 

Observa-se que o termo “transferências” utilizado nos arts. 16 e 21 da Lei 
nº 4.320, de 1964, compreende as subvenções, auxílios e contribuições identificados 
em nível de elementos na classificação da natureza da despesa conforme quadro 1. 
Não se confundem com as transferências que tem por finalidade indicar se os 
recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma 

1. Definições  
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esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades e 
que são registradas na modalidade de aplicação. 

 

Elementos de despesa 
41. Contribuições: despesas orçamentárias às quais não correspondam 
contraprestação direta em bens e serviços e não sejam reembolsáveis pelo 
recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de 
outras entidades de direito público ou privado, observado o disposto na 
legislação vigente; 
42. Auxílios: despesas orçamentárias destinadas a atender a despesas de 
investimentos ou inversões financeiras de outras esferas de governo ou de 
entidades privadas sem fins lucrativos, observados, respectivamente, o 
disposto nos arts. 25 e 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000; 
43. Subvenções Sociais: despesas orçamentárias para cobertura de despesas 
de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade 
lucrativa, de acordo com os arts. 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº 4.320, de 
1964, observado o disposto no art. 26 da LRF; 

Detalhamento dos elementos de despesa 
41.00 - CONTRIBUIÇÕES 
41.01 - despesa com outras entidades de direito público 
41.02 - despesa com entidades de direito privado 
41.03 - transferências Fundo a Fundo   
41.99 - outras contribuições 
42.00 - AUXÍLIOS 
42.01 - despesas com transferências a instituições privadas sem fins lucrativos 
para aplicação em despesa de capital 
42.02 - despesas com transferências a municípios para aplicação em despesa 
de capital 
42.03 - demais esferas de governo 
42.99 - outros auxílios 
43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 
43.01 - transferências a instituições privadas de caráter cultural 
43.02 - transferências a instituições privadas de caráter assistencial 
43.99 - outras subvenções sociais  

Quadro 1: Elementos de Despesa x Detalhamento dos elementos de despesa. 
Fonte: Anexo único do DECRETO Nº 1.323, de 21 de dezembro de 2012.  

 
 
 

2. Parecer do Controle Interno na Prestação de Contas  
 

O responsável pelo Controle Interno do órgão ou entidade deverá se 
manifestar por meio de parecer nas prestações de contas de recursos concedidos a 
título de adiantamentos, subvenções, auxílios e contribuições  (art. 48, § 1º, 
alínea “a”, IN TC 14/2012). 

Importante destacar inicialmente que a legislação catarinense, mais 
especificamente nos decretos n° 127/2011 e n° 1.309 /201 que normatizam os 
instrumentos de repasse “Convênio e Contrato de Apoio Financeiro”  inovou 
quando dividiu a prestação de contas em duas fases: parcial e final .  

A prestação de contas parcial, normalmente realizada durante a vigência  
do instrumento, refere-se às despesas e envolve a comprovação dos valores 
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aplicados no objeto. Os documentos comprobatórios da despesa devem ser 
suficientemente capazes de comprovar a legalidade dos atos praticados pelo 
convenente/contratado. Erros ou falta de documentação obrigatória são impeditivos 
para o repasse de outras parcelas. Para cada repasse deve ser realizada uma 
prestação de contas parcial. 

A prestação de contas final, realizada ao término da vigência ou após 
conclusão do objeto pactuado, respeitando-se os prazos legais, refere-se ao 
cumprimento do objeto e da finalidade do instrumento e não está atrelada às 
despesas. Para cada instrumento celebrado deverá ser realizada uma prestação de 
contas final. 

Como regra geral o parecer do controle interno se dará após a 
manifestação técnica na prestação de contas final , onde os autos do processo 
serão encaminhados para o exame da respectiva documentação e manifestação 
formal acerca da regularidade dos atos. Para tanto devem estar apensadas à 
prestação de contas final o processo de concessão e as prestações de contas 
parciais. 

Também ocorrerá manifestação do controle interno nos casos em que as 
prestações de contas parciais  forem consideradas irregulares. 

Para os demais instrumentos  (Termo de Outorga e Contrato de Gestão) 
em que não há diferenciação entre a prestação de contas parcial e a final, bem 
como os adiantamentos , o parecer do controle interno se dará para cada parcela 
paga conforme estabelece o art. 48 da IN TC 14/2012. 

O parecer do controle interno é o documento pelo qual ocorre a 
manifestação do responsável pela unidade acerca do exame da prestação de 
contas, dos procedimentos utilizados para esta finalidade e das intercorrências no 
processo, sobre o cumprimento das normas legais e regulamentares, indicando 
eventuais irregularidades ou ilegitimidades constatadas, podendo concordar ou 
não com o parecer técnico (art. 48, § 1º, alínea “a ”, IN TC 14/2012). Em caso de 
discordância com o parecer técnico deve o responsável pelo controle justificar em 
seu parecer os motivos e o embasamento legal por não concordar com o parecer 
técnico. 

Ao analisar a prestação de contas, a unidade de controle interno do 
concedente emitirá parecer sobre a correta aplicação dos recursos, opinando pela 
aprovação ou reprovação das contas. O parecer terá como conclusão, uma das 
seguintes situações, na prestação de contas: 

a. Regularidade: quando a prestação de contas evidenciar a correta 
aplicação dos recursos, a legalidade, a legitimidade e a economicidade 
nos atos de gestão do beneficiário, e, comprovar a efetiva realização 
do objeto e o atingimento de suas finalidades, observada a legislação 
aplicável em cada caso. Também será considerada regular a 
prestação de contas cujas pendências sejam regularizadas pelo 
beneficiário após a diligência. 

b. Regularidade com Ressalva: quando a prestação de contas 
evidenciar impropriedade ou falha de natureza formal, que não resulte 
dano ou prejuízo ao erário. Como prerrogativa a prestação de contas 
deve comprovar a efetiva realização do objeto e o atingimento de suas 
finalidades. É exemplo de impropriedade a apresentação da prestação 
de contas fora do prazo. 
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c. Irregularidade: quando a prestação de contas evidenciar restrições 
que resultem dano ou prejuízo ao erário . São exemplos de situações 
que configuram prejuízo ao erário: a não conclusão do objeto, a não 
aplicação dos recursos no objeto ou em finalidade diversa, a 
realização de despesas vedadas pela legislação, o não recolhimento 
de saldo existente em conta corrente vinculada ao instrumento, entre 
outros.  
 

Nos casos de prestações de contas consideradas regulares com 
ressalvas ou irregulares o parecer deverá mencionar os fatos ou documentos que 
ensejaram irregularidades ou impropriedades com a indicação das normas ou 
regulamentos infringidos. 

Observa-se que o parecer do controle interno não é realizado no Módulo 
de Transferências. Como sugestão apresentam-se modelos de pareceres nos 
ANEXOS 1, 2 e 3. 

O parecer deverá ser anexado ao respectivo processo, o qual servirá de 
base para aprovação ou reprovação da prestação de contas pelo ordenador de 
despesa (incisos V, art. 2º do Decreto n. 2.056/2009 e VIII do art. 4º, do Decreto n.º 
1.670/2013). 

 

 
 
 

2.1 Providências a serem adotadas pelo Controle Interno  
 

 

Os responsáveis pela unidade de controle interno do órgão ou entidade 
estadual deverão comunicar à respectiva autoridade administrativa a ocorrência de 
qualquer falha, irregularidade ou ilegalidade  que dê ensejo à adoção de 
providências administrativas ou a instauração de tomada de contas especial, 
conforme o caso, bem como indicar as providências a serem adotadas, sob pena de 
responsabilidade solidária. 

A comunicação à autoridade administrativa deverá ser autuada em 
processo específico, ao qual serão juntados, oportunamente, os documentos que 
comprovem a adoção das providências administrativas e, quando for o caso, da 
tomada de contas especial (art. 4º, § 2º do Decreto 1.886/2013 e IN TC-12/2012).  

Serão encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
para julgamento as prestações de contas de adiantamentos, subvenções, auxílios e 
contribuições consideradas irregulares com valor do dano igual ou superior à quantia 
fixada anualmente pelo Tribunal de Contas1 para efeito de julgamento de Tomada de 
Contas Especial observadas às disposições contidas na IN TC-14/2012 (art. 48,        
§ 3º).  

                                                 
1 No ano de 2015 a Decisão Normativa N. TC-12/2014 fixou o valor de alçada da Tomada de Contas 
no montante de R$ 30.000,00 a partir do qual a tomada de contas será imediatamente encaminhada 
ao TCE para julgamento. 
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Quando for constatada omissão no dever de prestar contas de recursos 
concedidos a título de adiantamento, subvenção, auxílios e contribuições compete à 
autoridade administrativa adotar providências administrativas no prazo de cinco dias 
a contar da data em que deveria ter sido apresentada a prestação de contas (IN 
13/2012 – TCE e decreto 1.886/2013). Constituem-se providências 
administrativas as medidas administrativas que precedem a tomada de contas 
especial, consistindo em diligências, notificações, comunicações ou outras 
providências devidamente formalizadas pela autoridade administrativa visando à 
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e 
obtenção do ressarcimento ao erário. 

Deverão ser objeto de análise conjunta nas providências administrativas 
ou no procedimento de tomada de contas especial, todas as eventuais prestações 
de contas de parcelas repassadas pelo concedente juntamente com aquela omitida. 
Para compor os autos da prestação de contas deverão ser anexados a este o 
processo de concessão de recursos (art. 3º, Decreto 1.866/13). 

Havendo a reposição do bem ou a indenização correspondente ao dano 
causado, será lavrado Termo de Responsabilidade e Composição (Anexo 1 da 
IN13/2013 - TCE), com cópias para a autoridade administrativa competente, para o 
responsável e, conforme o caso, aos setores específicos para os registros contábil, 
financeiro e patrimonial. 

Persistindo a ausência da prestação de contas, a autoridade 
administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá instaurar 
Tomada de Contas Especial observando o Decreto n. 1886/13 e as Instruções 
Normativas do Tribunal de Contas (art. 59, parágrafo único, IN TC-14/2012). 

Decorrido o prazo legal sem que sejam adotadas as devidas providências 
pela autoridade competente, o fato deverá ser registrado de forma circunstanciada 
no Relatório de Controle Interno  Bimestral  com remissão às medidas sugeridas 
pelo responsável pelo controle interno. 

 
 

3. Parecer  Técnico na  Prestação de Contas  

Como mencionado anteriormente o parecer do controle interno será 
efetuado após manifestação técnica nas prestações de contas. 

As prestações de contas de recursos concedidos a título de 
adiantamento, subvenções, auxílios e contribuições serão analisadas pelo 
concedente, que emitirá parecer técnico fundamentado (art. 47, IN TC 14/2012). 
Para emissão do parecer, devem ser avaliados os aspectos legais, técnicos e 
financeiros envolvidos na execução do objeto, considerada a legislação aplicável e o 
termo formalizador do repasse.  

O analista técnico analisará a aplicação dos recursos transferidos ao 
convenente/contratado e se manifestará, fundamentadamente, sobre: 

a) regular aplicação dos recursos no objeto; 

b) observância na aplicação dos recursos dos princípios da legalidade, 
legitimidade, economicidade e impessoalidade e das normas regulamentares 
editadas pelo concedente/contratado; 
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c) cumprimento do plano de trabalho e das disposições 
conveniadas/contratadas; 

d) regularidade dos documentos comprobatórios da despesa e da 
composição da prestação de contas; 

e) execução total ou parcial do objeto; 

f) aplicação total ou parcial da contrapartida; 

g) devolução ao concedente/contratado de eventual saldo de recursos 
não aplicados no objeto do repasse, inclusive os decorrentes de receitas de 
aplicações financeiras; 

h) eventual perda financeira em razão da não aplicação dos recursos no 
mercado financeiro para manter o poder aquisitivo da moeda (art. 47, § 1º, IN TC-
14/2012). 

No caso de prestações de contas de recursos concedidos a título de 
subvenções, auxílios e contribuições o parecer também versará sobre a execução 
física e o atendimento do objeto do repasse (art. 47, § 2º, IN TC-14/2012). 

 
 

3.1. Prestação de Contas Parcial 

 

O técnico realizará a análise da prestação de contas parcial por meio da 
funcionalidade Realizar Análise Prestação de Contas Parcial após registrar o seu 
recebimento na funcionalidade Registrar Recebimento Prestação de Contas 
Parcial .  

Para realizar a análise deve o analista técnico ter em mãos os 
documentos enviados pelo proponente da prestação de contas parcial exigidos para 
o instrumento firmado.  

O analista técnico fará sua conclusão opinando pelas seguintes situações: 

Regular:  quando a prestação de contas parcial evidenciar a correta 
aplicação dos recursos;  

Regular com Ressalva: quando a prestação de contas parcial apresentar 
falhas de ordem formal que não ensejam prejuízo ao erário; 

Irregular Sem Comprovação: quando a prestação de contas parcial não 
apresentar a comprovação de dispêndios; 

Irregular Pagamento Indevido: quando a prestação de contas parcial 
contiver alguma despesa considerada irregular. Caso haja o recolhimento do valor 
devido o técnico poderá alterar seu parecer na parcial para a situação regular com 
ressalvas desde que não tenha emitido parecer na prestação de contas final. 

Irregular Saldo Não Recolhido: quando a prestação de contas parcial 
não contiver o recolhimento do saldo do repasse não utilizado ou de rendimentos de 
aplicação financeira.  Caso haja o recolhimento do valor devido o técnico poderá 
alterar seu parecer na parcial para a situação regular com ressalvas desde que não 
tenha emitido parecer na prestação de contas final. 
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Irregular Desvio Finalidade: quando a prestação de contas parcial 
apresenta despesas em desacordo com a realização do objeto e, que por 
consequência não contribuem para a finalidade do objeto. 

O parecer técnico registrado no módulo do SIGEF – Sistema Integrado de 
Planejamento e Gestão Fiscal deverá ser impresso e devidamente assinado para 
compor o processo de prestação de contas. 

 

 

3.2. Prestação de Contas Final  

 

Com relação à prestação de contas final, inicialmente, o analista técnico 
fará o registro do recebimento da prestação de contas final na funcionalidade 
Registrar Recebimento Prestação de Contas Final.  

A análise da prestação de contas final será realizada na funcionalidade 
Realizar Análise Prestação de Contas Final.  Para realizar essa análise o técnico 
deverá ter em mãos os documentos enviados pelo proponente da prestação de 
contas final, conforme o instrumento firmado.  

O analista técnico fará sua conclusão opinando pelas seguintes situações: 

Regular:  quando a prestação de contas final comprovar a efetiva 
realização do objeto e o atingimento de suas finalidades. Observa-se que o técnico 
somente registrará como regular a prestação de contas final se todas as parciais 
forem consideradas regulares ou regulares com ressalvas. 

Regular com Ressalva: quando a prestação de contas final comprovar a 
efetiva realização do objeto e o atingimento de suas finalidades com a existência de 
alguma falha de caráter formal que não enseja prejuízo ao erário. Observa-se que o 
técnico somente registrará como regular a prestação de contas final se todas as 
parciais forem consideradas regulares ou regulares com ressalvas. 

Irregular Sem Comprovação: quando a prestação de contas final não 
apresentar a comprovação de realização do objeto e do cumprimento de suas 
finalidades ou em consequência de que alguma prestação parcial teve o mesmo 
parecer. 

Irregular Pagamento Indevido: esta situação será registrada quando 
alguma prestação de contas parcial foi considerada irregular por apresentar 
despesas irregulares e que até a data da análise da prestação de contas final não 
houve o ressarcimento ao erário.  

Irregular Saldo Não Recolhido: esta situação será registrada quando 
alguma prestação de contas parcial foi considerada irregular por não apresentar 
comprovante de recolhimento de saldo de repasse não utilizado, de rendimentos 
auferidos ou de algum valor glosado. 

Irregular Desvio Finalidade: quando a prestação de contas final não 
apresentar a comprovação da realização do objeto e cumprimento de suas 
finalidades ou, quando alguma prestação de contas parcial foi considerada irregular 
por apresentar despesas vedadas pela legislação. 
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O parecer técnico registrado no módulo do SIGEF – Sistema Integrado de 
Planejamento e Gestão Fiscal deverá ser impresso e devidamente assinado para 
compor o processo de prestação de contas. 

Para outros instrumentos o parecer técnico continua sendo feito nos 
moldes tradicionais. Ainda não há funcionalidade no SIGEF para realizar a prestação 
de contas. Ou seja, a análise e o parecer técnico são realizados em formulários 
próprios, conforme determinação do órgão ou entidade, observando-se a legislação 
vigente aplicada ao instrumento, bem como as instruções normativas publicadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado. 

 

 

3.3. Providências Gerais 

 

Quando, na análise da prestação de contas, forem constatadas 
pendências ou irregularidades, antes da emissão do parecer técnico deverá ser 
realizada diligência ao convenente/contratado visando a regularizar a prestação de 
contas ou obter a recomposição do erário. A diligência é realizada no Módulo de 
Transferências na funcionalidade Realizar Parecer Técnico Prestação de Contas 
Parcial. A regularização pode ocorrer mediante apresentação de documentos, 
adicionais ou complementares, justificativas ou recolhimento dos recursos, conforme 
o caso. 

No caso de irregularidade  na prestação de contas parcial ou final , o 
responsável pelo parecer deverá fazer a correta identificação dos responsáveis e a 
quantificação do dano, com a indicação das parcelas eventualmente recolhidas e 
dos critérios para atualização do valor do débito (art. 47, § 3º da IN TC 14/2012).  

Este procedimento será realizado no processo específico de prestação 
de contas  quando esta for apresentada, ainda que parcialmente, sendo vedada a 
sua conversão em tomada de contas especial (parágrafo único do art. 1º do Decreto 
n. 1.886/13). 

Nestes casos deve haver manifestação do controle interno  para 
posterior pronunciamento da autoridade administrativa. 

Nos casos de regularidade  (plena ou com ressalvas) das prestações de 
contas (parcial e final), o parecer do controle interno se dará no momento da 
prestação de contas final . Para tanto devem estar apensadas à prestação de 
contas final o processo de concessão e as prestações de contas parciais. 

Nos casos de omissão de prestação de contas de uma ou mais parcelas, 
todas as eventuais prestações de contas de parcelas repassadas pelo concedente 
serão objeto de análise conjunta nas providências administrativas ou no 
procedimento de tomada de contas especial. O responsável pelo setor de prestação 
de contas deverá comunicar ao responsável pelo controle interno, para que este 
indique as providências que autoridade administrativa deve tomar de acordo com os 
normativos vigentes.  
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4. Pronunciamento da Autoridade Administrativa 

 

Após a análise e emissão do parecer da unidade de controle interno, os 
autos do processo de prestação de contas serão encaminhados para 
pronunciamento da autoridade administrativa a qual compete aprovar ou não as 
contas. 

Para os instrumentos Convênio e Contrato de Apoio Financeiro o registro 
do parecer se dará no SIGEF na funcionalidade Realizar Parecer 
Secretário/Dirigente Prestação de Contas Final e terá como resultado uma das 
seguintes situações apresentadas: 

Regular - Secretário:  quando a prestação de contas final comprovar a 
efetiva realização do objeto e o atingimento de suas finalidades. Este parecer 
confere a baixa da prestação de contas independentemente se o parecer técnico for 
pela irregularidade das contas.  

Regular com Ressalva - Secretário: quando a prestação de contas final 
comprovar a efetiva realização do objeto e o atingimento de suas finalidades com a 
existência de alguma falha de caráter formal que não enseja prejuízo ao erário. O 
parecer neste caso confere a baixa da prestação de contas independentemente se o 
parecer técnico for pela irregularidade das contas.  

Irregular - Considerando a situação Irregular o Secretário/Dirigente 
poderá enquadrar a Prestação de Contas em uma das seguintes hipóteses: 

Irregular Sem Comprovação - Secretário: quando na 
prestação de contas final não ocorrer a comprovação da 
realização do objeto e de sua finalidade; 

Irregular Pagamento Indevido - Secretário: esta situação 
será registrada quando alguma prestação de contas parcial foi 
considerada irregular por apresentar despesas irregulares e 
que até a data da análise da prestação de contas final não 
houve o ressarcimento ao erário.  

Irregular Saldo Não Recolhido: esta situação será registrada 
quando alguma prestação de contas parcial foi considerada 
irregular por não apresentar comprovante de recolhimento de 
saldo de repasse não utilizado, de rendimentos auferidos ou de 
algum valor glosado. 

Irregular Desvio Finalidade - Secretário: quando a realização 
das despesas estiver em desacordo com a realização do objeto 
e por consequência sua finalidade não pode ser cumprida. 

Nos casos em que o parecer for registrado no SIGEF, o respectivo 
documento deverá ser impresso e devidamente assinado pela autoridade 
administrativa para compor o processo de prestação de contas. 

Nas demais situações o pronunciamento da autoridade administrativa 
será registrado no próprio processo de prestação de contas. 

Nas situações consideradas regulares haverá a baixa da 
responsabilidade. Nas situações irregulares o beneficiário será bloqueado no 
sistema para recebimento de novos recursos.  
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As prestações de contas de adiantamento, diárias, subvenções, auxílios e 
contribuições consideradas regulares permanecerão arquivadas no órgão 
concedente enquanto que as prestações de contas consideradas irregulares e com 
valor do dano igual ou superior à quantia fixada anualmente pelo Tribunal de Contas 
para efeito de julgamento de Tomada de Contas Especial, serão encaminhadas ao 
Tribunal para julgamento (§§ 2º e 3º do art. 47 da IN. 14/2012-TCE). 

Fica dispensado o encaminhamento das prestações de contas ao Tribunal 
e autorizado o seu arquivamento no órgão ou entidade de origem nas hipóteses de: 

I – recolhimento do débito no âmbito interno, atualizado monetariamente;  

II – valor do dano, atualizado monetariamente, inferior ao limite fixado pelo 
Tribunal para encaminhamento de Tomada de Contas Especial. A exceção fica a 
cargo quando o somatório dos diversos débitos de um mesmo responsável perante 
um mesmo órgão ou entidade exceder ao valor fixado pelo Tribunal. Isto enseja o 
encaminhamento dos respectivos processos ao Tribunal de Contas pela autoridade 
administrativa competente. 

III – descaracterização do débito (art. 49 e parágrafos da IN 14/2012 – 
TCE). 

No que tange ao item II, paralelamente a autoridade administrativa deve 
providenciar o lançamento contábil do valor do dano à responsabilidade da pessoa 
que lhe deu causa e a inclusão do nome do responsável em cadastro informativo de 
débitos não quitados na forma da legislação em vigor. Esses procedimentos ainda 
não eximem a autoridade da adoção de medidas administrativas e/ou judiciais para 
a reparação do erário, sob pena de responsabilidade solidária. 

Constatada a ausência da prestação de contas, a autoridade 
administrativa deverá adotar providências administrativas visando regularizar a 
situação, observando-se os prazos previstos em regulamento. Persistindo a 
ausência de prestação de contas, a autoridade administrativa competente, sob pena 
de responsabilidade solidária, deverá instaurar Tomada de Contas Especial , na 
forma do regulamento próprio do ente concedente e de Instrução Normativa do 
Tribunal de Contas (IN TC 13/2012). 

Na hipótese de ausência ou reprovação da prestação de contas, a baixa 
da responsabilidade e a liberação para recebimento de novos recursos só poderá 
ser realizada se houver a recomposição do erário ou a apresentação intempestiva da 
prestação de contas, com sua respectiva aprovação, ou ainda, por determinação do 
Tribunal de Contas do Estado. 

Os registros contábeis relacionados à inscrição de responsabilidade por 
dano ou prejuízo ao erário devem ser efetuados segundo normativos e orientações 
da Diretoria de Contabilidade Geral – DCOG. 
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5. ANEXOS  
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ANEXO 1: MODELO I – PARECER REGULAR 
Processo   
Concedente   
Beneficiário   
Responsável   
Nota de Empenho   

 

PARECER Nº... 

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio 
do... (Convênio/Subvenção/Adiantamento) nº..., no valor de R$..., destinados a... 
(descrever o objeto ou finalidade).  

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a 
presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente... 
(citar Lei, Decreto, Instrução Normativa conforme o caso). Quanto aos documentos 
apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação 
dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a 
realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR  em forma e conteúdo a 
presente prestação de contas.  

Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior 
arquivamento conforme... (legislação..., IN... - TCE). 

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de 
Vossa Senhoria. 

Cidade, xx de xx de 20xx.  

 
Nome do servidor 
Cargo 
Matrícula 
 

 
 
De Acordo. 
Aprovada a presente prestação de contas. Encaminhe-se para adoção de 

providências conforme parecer do controle interno. 
Cidade, xx de xx de 20xx.  
 
Nome do ordenador   
Cargo 
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ANEXO 2: MODELO II – PARECER REGULAR COM RESSALVA 
Processo   
Concedente   
Beneficiário   
Responsável   
Nota de Empenho   

PARECER Nº... 

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio 
do... (Convênio/Subvenção/Adiantamento) nº..., no valor de R$..., destinados a... 
(descrever o objeto ou finalidade).   

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, após diligência ao 
responsável, restaram as seguintes impropriedades: 

1 –... (elencar todas as impropriedades e citar a norma infringida)  
Apesar dos apontamentos, verifica-se que tais restrições decorrem da 

inobservância de exigências meramente formais, as quais não configuram malversação 
dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do 
objeto pretendido pelo repasse dos recursos. Quanto aos documentos apresentados, 
entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas 
finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto 
(destacando que os documentos apresentados complementarmente cumpriram as 
exigências xx e y às fls. xxxx).  

Sendo assim, diante das impropriedades apontadas nos itens 1 a xx, considera-
se REGULAR COM RESSALVAS a presente prestação de contas, estando em 
condições de ser aprovada devendo ser adotada as seguintes providências:  

Relatar providências 
... 
... 
EX: encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento 

conforme... IN... -TCE. 
Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa 

Senhoria. 

Cidade, xx de xx de 20xx.  

Nome do servidor 
Cargo 
Matrícula 
 

De Acordo. 
Aprovada com ressalva a presente prestação de contas de acordo com os 

apontamentos do Parecer nº... Encaminhe-se para adoção de providências conforme 
parecer do controle interno. 

 
Cidade, xx de xx de 20xx.  
Nome do ordenador   
Cargo 
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ANEXO 3: MODELO III – PARECER IRREGULAR 
Processo   
Concedente   
Beneficiário   
Responsável   
Nota de Empenho   

 

PARECER Nº... 

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio 
do... (Convênio/Subvenção/Adiantamento) nº..., no valor de R$..., destinados a... 
(descrever o objeto ou finalidade).  

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, após diligência 
ao responsável, restaram as seguintes irregularidades: 

1 – (elencar todas as irregularidades e citar a norma infringida)...  
Diante das restrições apontadas nos itens 1 a xx, verifica-se a ocorrência de 

irregularidades que configuram prejuízo ao erário. Quanto aos documentos 
apresentados, entende-se que a ausência de doc. xxxx ou a apresentação do 
documento yyyy não  comprova adequadamente a aplicação dos recursos nas 
finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. 
Sendo assim, considera-se IRREGULAR a presente prestação de contas, motivo 
pelo qual deverão ser adotadas seguintes providências visando a recomposição do 
erário: 

 
Relatar providências 
... 
... 
Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de 

Vossa Senhoria. 
Cidade, xx de xx de 20xx.  
 
 
 
 
Nome do servidor 
Cargo 
Matrícula 
 

 

De Acordo. 
Reprovada a presente prestação de contas em face das irregularidades 

apontadas no Parecer nº... Encaminhe-se para adoção de providências conforme 
parecer do controle interno. 

Cidade, xx de xx de 20xx.  

Nome do ordenador   
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