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Regulamenta a remessa ao Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo, por meio do Sistema CidadES, dos 

dados da abertura do exercício e da prestação de contas 

mensal das entidades municipais da administração direta e 

indireta regidas pela Lei 4.320, de 17 de março de 1964, a 

partir do exercício financeiro de 2017, e dá outras 

providências. 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (TCEES), no uso 

das competências que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual 621, de 

08 de março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES - D.O.E. 09.03.2012), e 

CONSIDERANDO que, no âmbito de sua jurisdição e para o exercício de sua 

competência, assiste ao TCEES o poder regulamentar de expedir atos ou instruções 

sobre matéria de sua atribuição, obrigando os fiscalizados ao seu cumprimento, sob 

pena de responsabilidade; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequações na Resolução TC 247, de 18 de 

setembro de 2012, que instituiu o Sistema CIDADES-WEB, referentes à metodologia 

e ao prazo de envio das prestações de contas, a partir do exercício financeiro de 

2017; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 48 e no § 2º do art. 50 da Lei Complementar 

101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), no inciso I do 

art. 6º do Decreto 6.976, de 7 de outubro de 2009, bem como no inciso I do art. 17 

da Lei 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, que conferem à Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, a condição de Órgão Central do Sistema 

de Contabilidade Federal; 
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CONSIDERANDO a Portaria Interministerial STN/SOF 163, de 4 de maio de 2001, 

que dispõe sobre as normas gerais de consolidação das contas públicas no âmbito 

da Administração Pública; 

CONSIDERANDO as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(NBC T 16), aprovadas por Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC); 

CONSIDERANDO o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 

elaborado e atualizado permanentemente pela STN; 

RESOLVE: 

CAPÍTULO ÚNICO 

DA ABERTURA DO EXERCÍCIO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 

(PCM) INFORMATIZADA DOS JURISDICIONADOS MUNICIPAIS 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 1º Subordinam-se a esta Instrução Normativa os órgãos e entidades públicas 

integrantes da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo 

Municipais, incluindo as autarquias, os fundos, as fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Público Municipal, os regimes próprios de previdência social (RPPS), 

regidos pela Lei 4.320/1964 e as empresas estatais dependentes definidas no art. 

2º, III, da LRF. 

Art. 2º Os procedimentos referentes ao processamento dos dados de abertura do 

exercício, das prestações de contas mensais e de informações adicionais do 

CidadES, instituído pela Resolução TC 247/2012, a partir do exercício financeiro de 

2017, passam a ser disciplinados por esta Instrução Normativa, nos termos do seu 

Anexo Único. 

Art. 3º Para os efeitos desta Instrução Normativa, considera-se: 
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I - Abertura do exercício - o envio/remessa de dados e das peças de planejamento 

originais previstas no art. 165 da Constituição Federal (CF), quais sejam, Plano 

Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA), nos termos do Anexo Único; 

II - Prestação de contas mensal (PCM): 

a) o envio/remessa de dados mensais das atualizações das peças de planejamento 

mencionadas no inciso anterior; 

b)  o envio/remessa dos dados da execução mensal relativos aos meses de janeiro a 

dezembro, de natureza de informação patrimonial, orçamentária e de controle, bem 

como de ajustes contábeis e de encerramento do exercício a serem efetuados nos 

meses 13 (treze) e 14 (quatorze), assim denominados para efeito de sistema, nos 

termos do Anexo Único; 

III - Órgão - divisão interna dos Poderes Municipais, podendo ser igual a uma 

unidade orçamentária ou a uma unidade gestora; 

IV - Unidade orçamentária (UOr) - agrupamento de serviços subordinados ao mesmo 

órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias; 

V - Unidade gestora (UG) - unidade que realiza atos de gestão orçamentária, 

financeira, patrimonial e de controle, cujo titular está sujeito à prestação de contas 

nos termos desta Instrução Normativa, e na hipótese de haver desconcentração 

administrativa municipal em que o prefeito não seja ordenador de despesas, a 

prefeitura municipal será considerada UG para efeito de sistema, cabendo-lhe o 

envio dos dados consolidados do município.  

VI - Assinatura digital - assinatura realizada por meio do certificado digital emitido por 

autoridade certificadora credenciada, atendendo aos requisitos de autenticidade, 

integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira (ICP-Brasil); 
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VII - Termo de notificação eletrônico - documento gerado no sistema CidadES com a 

finalidade de dar ciência ao ordenador de despesas do descumprimento da 

obrigação de encaminhar os dados da abertura do exercício ou da PCM nos prazos 

estabelecidos nesta Instrução Normativa. 

Art. 4º Integra a presente Instrução Normativa o Anexo Único que apresenta a 

estrutura dos arquivos, as tabelas de escrituração contábil e as tabelas internas do 

sistema, a serem observados quando do envio da abertura do exercício e das PCMs. 

Art. 5º Todas as informações a serem prestadas ao TCEES, através do sistema 

CidadES, deverão estar em conformidade com as regras gerais e específicas 

estabelecidas no Anexo Único desta Instrução Normativa. 

Seção II 

Dos Dados Cadastrais 

Art. 6º No início de todo exercício as UGs deverão obrigatoriamente atualizar os 

dados cadastrais, diretamente no sítio eletrônico do TCEES, no menu “Cadastro” do 

CidadES, sem prejuízo das atualizações referentes às alterações ocorridas durante 

o exercício. 

§ 1º Cabe ao ordenador de despesas ou ao prefeito municipal, no caso de prefeitura, 

ou ao responsável técnico pela contabilidade providenciar a atualização dos dados 

cadastrais da UG, sempre que sofrerem qualquer alteração. 

§ 2º Os responsáveis pela UG devem manter os seus dados atualizados, sendo de 

responsabilidade do ordenador de despesas ou do responsável técnico pela 

contabilidade efetivar as substituições dos responsáveis, quando ocorrerem. 

Art. 7º O cadastramento de nova UG no CidadES deverá ser efetuado 

preliminarmente pela prefeitura do respectivo município. 

Parágrafo único. A partir do cadastramento de que trata o caput, será gerado 

automaticamente um código para identificação no sistema, ficando a UG ativa e seus 

responsáveis habilitados a complementar os dados cadastrais e a utilizar as 

funcionalidades do sistema. 
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Seção III 

Do Envio dos Dados de Abertura do Exercício e  

da Prestação de Contas Mensal 

Art. 8º Os arquivos de abertura do exercício e da PCM serão encaminhados 

conforme Anexo Único desta Instrução Normativa. 

§ 1º A UG prefeitura é responsável pelo envio dos dados consolidados constantes 

do Anexo Único desta Instrução Normativa, sem prejuízo do envio dos seus dados 

individuais, quando o prefeito municipal for ordenador de despesas. 

§ 2º O CidadES não permitirá a homologação da PCM da prefeitura de um município 

se as demais UGs do respectivo Poder Executivo não estiverem com suas 

prestações de contas homologadas, para o mesmo mês de referência. 

Art. 9º Os dados referentes à abertura do exercício deverão ser enviados e aceitos 

pelo TCEES, por meio do CidadES, até o dia 20 (vinte) de abril do exercício 

respectivo. 

Art. 10 A PCM deverá ser entregue ao TCEES, por meio do CidadES, até o dia 20 

(vinte) do mês subsequente a que se refere. 

§ 1° Os dados e informações relativos aos meses de janeiro e fevereiro do exercício 

deverão ser entregues até o dia 20 (vinte) de abril do exercício respectivo. 

§ 2° Os dados e informações relativos ao mês de dezembro e aos meses 13 (treze) 

e 14 (quatorze), estes últimos utilizados para os ajustes contábeis e para o 

encerramento do exercício, assim considerados para efeito de sistema, deverão ser 

entregues o dia até 31 (trinta e um) de março do exercício subsequente.  

Art. 11 A UG criada durante o exercício deverá encaminhar a sua PCM a partir do 

mês de início de suas atividades, observando-se o prazo de que trata o art. 10 desta 

Instrução Normativa. 

Parágrafo único. A prefeitura deverá atualizar no CidadES as peças de 

planejamento consolidadas de forma a adequá-las quando da criação de UG durante 
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o exercício, no mesmo prazo definido no caput deste artigo. 

Art. 12 A transmissão dos arquivos e o acompanhamento da situação da abertura do 

exercício e da PCM constituem requisitos que a UG deverá cumprir para estar em 

dia com as suas obrigações junto ao CidadES. 

§ 1º Os dados transmitidos serão consistidos para verificar sua conformidade com o 

Anexo Único desta Instrução Normativa. 

§ 2º A UG deverá verificar a situação dos arquivos transmitidos por meio de relatório 

disponibilizado pelo sistema com as inconsistências encontradas, se houver, 

classificadas em inconsistências impeditivas ou inconsistências indicativas. 

§ 3º As inconsistências impeditivas invalidam a abertura do exercício ou a PCM a 

que se referem, hipótese em que a UG obrigatoriamente deverá enviar outra 

remessa para corrigi-las. 

§ 4º As inconsistências indicativas não invalidam a abertura do exercício ou a PCM a 

que se referem, mas alertam que, apesar de aceitas, algumas informações deverão 

ser reavaliadas pelo jurisdicionado. 

§ 5º Esgotados os prazos estabelecidos nos arts. 9º e 10, o sistema continuará 

disponível para recebimento das remessas, ainda que intempestivamente, sem 

prejuízo das penalidades previstas no art. 18 desta Instrução Normativa. 

Art. 13 O ordenador de despesas da UG, bem como o prefeito municipal, em 

observância aos arts. 52 e 56 da LRF e art. 165, § 3º, da CF, no caso da 

consolidação das contas públicas, serão responsáveis pelo envio dos dados e 

informações da abertura do exercício e da PCM, por meio do CidadES, conforme 

Anexo Único, nos prazos definidos nesta Instrução Normativa, assim como pela 

fidedignidade dos dados declarados. 

§ 1º O TCEES poderá requisitar à UG municipal qualquer documento para 

comprovação das informações prestadas por meio do CidadES. 
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§ 2º O não atendimento ao disposto no parágrafo anterior, no prazo assinalado, 

poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas no art. 135, IV, da Lei 

Orgânica do TCEES. 

Seção IV 

Da Substituição dos Dados da Abertura do Exercício e  

da Prestação de Contas Mensal 

Art. 14 Para os efeitos desta Instrução Normativa e seu Anexo Único, considera-se: 

I - Prestação aceita - prestação processada pelo sistema sem qualquer 

inconsistência impeditiva, não homologada; 

II - Prestação entregue - prestação processada pelo sistema sem qualquer 

inconsistência impeditiva, homologada; 

III - Substituição dos dados da abertura do exercício - o reenvio de todos os arquivos 

da abertura do exercício, com a substituição da última remessa aceita, desde que a 

PCM referente ao mês de janeiro do respectivo exercício não tenha sido entregue; 

IV - Substituição dos dados da PCM - o reenvio de todos os arquivos da PCM com a 

substituição da última remessa aceita; 

Art. 15 A substituição dos dados da abertura do exercício e da PCM, enviados por 

meio do CidadES, deverá ser efetuada em conformidade com as normas 

estabelecidas nesta Instrução Normativa e em outros instrumentos normativos do 

TCEES. 

Art. 16 As substituições dos dados da abertura do exercício e da PCM, de que 

tratam os incisos III e IV do art. 14 desta Instrução Normativa, dispensam análise 

prévia do TCEES. 

Seção V 

Da Homologação dos Balancetes Contábeis 
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Art. 17 Após o envio dos dados que compõem a PCM e seu armazenamento no 

banco de dados do sistema, o TCEES disponibilizará no CidadES, para as UGs, os 

balancetes mensais contábil isolado e contábil isolado por conta corrente. 

§ 1º No caso da UG prefeitura: 

I - além dos balancetes mensais citados, será disponibilizado ainda o balancete 

consolidado do município; 

II - caso o prefeito não seja o ordenador de despesas, será disponibilizado apenas o 

balancete mensal consolidado do município. 

§ 2º Os balancetes deverão ser homologados mediante assinatura digital do prefeito 

no balancete consolidado, do ordenador de despesas da UG nos balancetes contábil 

isolado e contábil isolado por conta corrente e do responsável pela contabilidade que 

assinará todos eles, respondendo estes agentes pela completude, conformidade e 

fidedignidade das informações evidenciadas nestes documentos/demonstrativos.  

§ 3º Para o cumprimento da obrigação de que trata o parágrafo anterior, a 

homologação dos balancetes observará os prazos previstos no art. 10 desta 

Instrução Normativa. 

§ 4° Somente após a homologação de que trata o parágrafo anterior é que a UG 

estará apta a prestar contas da remessa mensal subsequente, ou da abertura do 

exercício seguinte quando os demonstrativos homologados referirem-se ao mês 14 

(quatorze), último mês do exercício para efeito do sistema. 

§ 5º Após a homologação de que trata o § 3º deste artigo, a remessa da PCM não 

poderá mais ser substituída e quaisquer correções nas informações prestadas 

deverão ser efetuadas por meio dos procedimentos contábeis usuais nas remessas 

mensais subsequentes, mantendo preservado o histórico dos lançamentos contábeis 

originais, sob pena de infringência aos princípios e normas contábeis.  

§ 6º Concluído o procedimento de que trata este artigo, o TCEES dará ampla 

divulgação e transparência destes demonstrativos, nos termos do art. 48 da LRF. 
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Seção VI 

Das Penalidades 

Art. 18 A omissão de informações e o descumprimento dos prazos estabelecidos por 

esta Instrução Normativa poderão acarretar a aplicação de pena de multa, conforme 

previsto nos incisos II, IV, IX e XII do art. 135 da Lei Orgânica do TCEES. 

§ 1º A imposição de penalidades pelo TCEES não afasta a hipótese de 

representação ao Ministério Público, a fim de que se proceda à adoção das medidas 

legais cabíveis. 

§ 2º O valor da multa prevista no caput deste artigo será fixado de acordo com os 

parâmetros estabelecidos na Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento 

Interno do TCEES – RITCEES) c/c o § 5º do art. 135 da Lei Orgânica do TCEES. 

Art. 19 O TCEES poderá requisitar, conforme disposições contidas no § 3º do art. 1º 

da sua Lei Orgânica, o acesso e uso dos sistemas informatizados e dos respectivos 

bancos de dados de seus jurisdicionados municipais para fins de auditorias de 

sistemas e de dados, com o intuito de verificar a fidedignidade das informações 

encaminhadas ao CidadES. 

Parágrafo único. Constitui-se em obstrução aos trabalhos de auditoria impedir, 

embaraçar, retardar ou de qualquer forma obstruir o acesso a sistemas, documentos 

ou dados informatizados, sujeitando os responsáveis às penalidades da lei. 

Seção VII 

Das Notificações Via Sistema CidadES 

Art. 20 Na hipótese de descumprimento, por parte de jurisdicionado, dos prazos 

para envio dos dados da abertura do exercício ou de entrega das PCMs, o TCEES 

expedirá notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixando novo prazo de 10 

(dez) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa, nos termos do art. 18 

desta Instrução Normativa. 
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Parágrafo único. O prazo constante do caput deste artigo será contado na forma 

estabelecida na Lei Orgânica do TCEES. 

Art. 21 A notificação por meio eletrônico de que trata o artigo anterior será feita por 

meio de documento, gerado no sistema, denominado termo de notificação 

eletrônico, cientificando-se o gestor acerca da sua inadimplência. 

Parágrafo único. O não atendimento da notificação acarretará a citação do 

responsável para fins de aplicação da multa prevista no art. 18 desta Instrução 

Normativa. 

Art. 22 Após a geração automática do termo de notificação eletrônico, pelo sistema, 

todas as funcionalidades referentes à PCM do CidadES ficarão desabilitadas para a 

UG em débito. 

Art. 23 O ordenador de despesas, responsável legal pelo envio dos dados e 

informações da abertura do exercício e das PCMs, ou o prefeito municipal, no caso 

da consolidação, deverá tomar ciência do termo de notificação eletrônico por meio 

de assinatura digital no próprio termo. 

Parágrafo único. A assinatura digital no termo de notificação eletrônico é condição 

necessária para restabelecer as funcionalidades referentes à PCM do CidadES 

Seção VIII 

Das Disposições Finais 

Art. 24 Para fiel e uniforme aplicação das normas regulamentadoras do CidadES, o 

presidente do TCEES poderá incluir, excluir e atualizar, por meio de ato próprio, 

sempre que necessário, o Anexo Único que integra esta Instrução Normativa. 

Art. 25 O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público a ser adotado no exercício 

financeiro de 2017 (PCASP - 2017) será disponibilizado no Portal do TCEES 

(www.tce.es.gov.br), no link “CidadES”, e suas alterações e atualizações para os 

exercícios posteriores serão realizadas por meio de ato próprio do Presidente.    

 

http://www.tce.es.gov.br/
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Art. 26 Nos termos do art. 151 do RITCEES, fica dispensado o encaminhamento 

bimestral das informações relativas aos registros analíticos de gestão e da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial de que trata o referido dispositivo. 

Art. 27 As prestações de contas realizadas por meio do CidadES, referentes a 

exercícios anteriores ao de 2017, continuarão regidas pela Resolução TC 247/2012. 

Art. 28 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação, gerando 

efeitos para as prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2017. 

(Redação dada pela IN nº 043/2017) 

Redação Anterior:  
Art. 28 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, gerando efeitos para as prestações de contas referentes 
ao exercício financeiro de 2017 e posteriores. 
 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2016. 

 

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Conselheiro presidente 

 

JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

Conselheiro vice-presidente 

 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Conselheiro ouvidor 

 

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Conselheiro 
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MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Conselheira substituta 

 

Fui presente: 

 

DR. LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas 
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