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Resolução TC n.º 36/2016 – Prestações de Contas Anuais pelos Gestores Públicos

Data: 24/03/2017

A  Secretaria  da  Controladoria

Geral  do  Estado  –  SCGE,  através  da

Diretoria  de  Orientação  ao  Gestor  e

Informações  Estratégicas  –

Coordenadoria  de  Orientação,  no

exercício  de  sua  função,  vem  por  meio

deste  boletim  informar  sobre  os

procedimentos  a  serem  realizados

visando o atendimento do item 12, anexo

II  –  Conteúdo  Geral  –  Grupos  de

Prestações  de  Contas  1  e  10,  da

Resolução TC  n.º 36, de 14 de dezembro

de 2016, do Tribunal de Contas do Estado

(TCE-PE).

A  Resolução,  em  seu  item  12,

anexo  II,  determina que  a  apresentação

do  Balanço  Patrimonial  previsto  na  Lei

Federal  n.º 4.320/64, deverá evidenciar,

ao  lado  das  contas  contábeis,  os  seus

atributos  legais  (indicador  do  superávit

financeiro  –  atributo  Financeiro [F]  e

Permanente [P],  de acordo com o Manual

de  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor

Público).

Entretanto,  o  E-fisco,  apesar  de

extrair  o  Balanço  Patrimonial,  não

evidencia  os  atributos  Financeiro  e

Permanente.  Além  disso, não  há  tempo

hábil, visando à promoção de ajustes no

sistema  E-fisco,  a  fim  de  atender  a

determinação  contida  no  item  12,  do

anexo II, da Resolução nº 36/2016.

Diante dos fatos, de acordo com as

informações prestadas pela Secretaria da

Fazenda  –  SEFAZ  e,  mediante

entendimento com  o Tribunal de Contas –

TCE/PE,  excepcionalmente,  visando

atender  a  prestação  de  contas  do

exercício de 2016, o gestor deverá anexar

o Balancete Contábil Analítico no sistema

e-TCEPE.

O  Balancete  Contábil  estará

demonstrando  as  contas  do  Ativo,

Passivo,  Patrimônio  Líquido  e  os

respectivos  atributos.  Segue,  abaixo,  o

passo  a  passo  sobre  o  procedimento  a

ser realizado para a obtenção da referida

demonstração.

 Acessar o E-fisco;

 Acessar o módulo "Financeiro";

Procedimentos para emissão do Balancete Contábil, para fins de 
Prestação de Conta ao TCE-PE

Balancete Contábil
Contas do Ativo/ Passivo e Patrimônio Líquido



 No  menu  principal  acessar  "Gestão
Contábil (GCT)" / "Consultas e Relatórios
Contábeis"  /  "Execução  Balancete
Contábil";

 Selecionar a opção "2016" no campo
"Exercício";

 Selecionar  a  Unidade  Gestora  no
campo "Unidade Gestora";

 No  campo  "Conta  Contábil  Inicial",
informar:  100000000  e  "Conta  Contábil
Final", informar: 299999999;

 No campo "Período de Lançamento",
informar: 01/01/2016 até 31/12/2016;

 Clicar no botão "Executar";

 Clicar no botão "Imprimir Relatório (i)";

 Na  tela  "Operação  concluída  com
sucesso" clicar para visualizar / imprimir o
documento  ou  clicar  para  salvar  o
documento em PDF.

De  acordo  com  o  sistema  e-

TCEPE, para seguir com a prestação de

contas, o usuário deverá incluir todos os

documentos  obrigatórios  solicitados  na

Resolução   n.º  36/2016,  por  meio  dos

seguintes passos:

1. Acessar a prestação de contas;

2. Selecionar  a aba "documentos";

3.  Incluir  os  documentos  previstos  na
resolução específica.

4.  Incluir  os  documentos  adicionais
(opcional)

No tocante ao Balancete Contábil,

como não corresponde a um documento

obrigatório,  o  usuário  poderá  incluí-lo,

clicando-se  no  botão "Incluir  Documento

Adicional, conforme tela abaixo:

Figura 1: Sistema e-TCEPE

Por fim, diante da necessidade do

documento adicional (Balancete Contábil)

aludir ao documento obrigatório (Balanço

Patrimonial),  orienta-se  que  o  nome  do

arquivo  contendo  o  Balancete  Contábil,

apresentando  a  seguinte  estrutura:

"PC_Código  da  UG_Balancete  Contábil

Analítico_Atributos Legais_complementa_

Balanço Patrimonial".

Demais orientações que se façam

necessárias, a Diretoria de Orientação ao

Gestor  e  Informações  Estratégicas  –

Coordenadoria de Orientação, coloca-se à

disposição  através  do  sítio  eletrônico:

www.scgeorienta.pe.gov.br.

Sistema e-TCEPE

http://www.scgeorienta.pe.gov.br/

