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1 – Finalidade: 

 
Publicação e divulgação dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; 
Remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio da internet, dos dados da prestação de contas 
bimestral e anual das entidades municipais da administração direta e indireta regidas pela Lei Federal nº. 4.320/64 e dá 
outras providências. 
 
 
2 – Abrangência: 

 
Todas as Unidades Gestoras da estrutura organizacional do Poder Executivo. 
 
 
3 – Base Legal e Regulamentar: 

 

- Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; 

- Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. 

- Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

- Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nº 174/2002. 

- Portaria Normativa nº 28/2011. 

- Portaria Normativa nº 37/2011. 

- Portaria Normativa nº 49/2011. 

- Instrução Normativa nº 28, de 26 de novembro de 2013. 

- Instrução Normativa nº 34, de 02 de junho de 2015. 

 
4 – Conceitos: 

 

Contabilidade Pública - É o ramo da contabilidade que registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos 
atos e fatos da fazenda pública e o patrimônio público e suas variações. 

Receita - São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem 
elemento novo para o patrimônio público. 

Despesa - É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços 
públicos prestados à sociedade. 



                                                                                                                                    
 

Orçamento Público - É o planejamento feito pela Administração Pública para atender, durante determinado período, 
aos planos e programas de trabalho desenvolvidos, por meio da planificação das receitas a serem obtidas e pelos 
dispêndios a serem efetuados, objetivando a continuação e a melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados à 
sociedade. 

CIDADES-WEB - Controle Informatizado de Dados do Espírito Santo – CIDADES-WEB, sistema de remessa por meio 
da Internet e processamento dos dados referentes à abertura do exercício, as prestações de contas bimestrais e 
informações adicionais, pelos entes municipais obrigados pela Resolução TCE 247/2012. 

Sistema LRF/Web - É um sistema informatizado que evidenciará, junto aos campos de entrada de dados dos 
componentes do LRFWeb, os valores calculados para estes componentes com base nos dados do CIDADES-WEB. 

SMARcp - Sistema de Gestão de execução Orçamentária e Contabilidade Pública. 

Sistema TECTRILHA - Sistema de Contratos e Convênios. 
 

SEFA/DC – Secretaria da Fazenda/ Departamento de Contabilidade. 

 
 
 
5 – Competência e Responsabilidades: 

 

Compete a SEFA/DC a responsabilidade de acompanhar a execução da presente norma e procedimentos. 

 
6 – Procedimentos: 

 
Sistema CIDADES-WEB 

 

6.1 - Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 

 

6.1.1 - Emite os arquivos referentes às licitações realizadas pelo Município da Serra através do Sistema SMAR 

MATERIAIS; 

6.1.2 - Acessa o SMAR CONTÁBIL e emite o mês em aberto para envio; 

6.1.3 - Verifica se existe alguma alteração Orçamentária através de Lei/Decreto salvando no formato “*.pdf” para envio 

com os demais arquivos; 

6.1.4 - Emite os arquivos, valida os dados e anexa a Prestação de Contas de cada Unidade Gestora, utilizando o 

Sistema CIDADESWEB; 

6.1.5 - Gera o arquivos em um arquivo único no formato “*.zip”; 

6.1.6 - Acessa a página da Web do Tribunal de Contas do ES, para envio do arquivo *.zip; 

6.1.7 - Anexa o arquivo com a extensão “*.zip” através do link “Upload de dados”; 

6.1.8 - Consulta processamento da remessa mensal: 

6.1.8.1 - Processada: Livre de impedimento ou com Impedimento. 

6.1.8.1.1 - Erro indicativo: não impede o envio; 

6.1.8.1.1 - Erro impeditivo: impede o envio: 

6.1.8.1.1.1 - Analisar/Corrigir o erro: enviar novamente. 

6.1.8.3 - Após aprovação, deverão ser homologados os balancetes contábeis, mediante assinatura digital no prazo de 30 

(trinta) dias. 

6.1.8.3.1 - Homologar Balancetes da Remessa Mensal: 

6.1.8.3.1.1 - Salvar os comprovantes de Homologação de Balancetes em “*.pdf”; e  

6.1.8.3.1.2 - Comprovante de Remessa de Dados em “*.pdf”;  

6.1.9 – Acessar o sistema SMAR CONTABIL e alterar o mês em questão de “CONSISTIDO” para “TRIBUNAL”.  

 



                                                                                                                                    
 

Observação: esse processo de transmissão pode ocorrer várias vezes, pois a leitura do arquivo é feita por etapas, 

parando na 1ª (primeira) divergência encontrada e, quando o arquivo é re-enviado, inicia-se o mesmo processo de 

conferência, parando na próxima divergência e assim, sucessivamente. 

 
Sistema LRF/Web  
 
6.2 - Departamento de Contabilidade – SEFA/DC 
 
6.2.1 - Utiliza os relatórios da LRF publicados e demais relatórios extraídos do Sistema SMARcp. 
6.2.2 - Elabora e disponibiliza a Prestação de Contas da LRF na Página do LRF/Web do TCEES. 
6.2.2.1 - Se houver a validação dos dados, gera o comprovante do envio para posterior arquivamento. 
6.2.2.2 - Se não houver a validação, o TCEES disponibiliza no próprio site o motivo da rejeição, devendo ser solucionado 
e, novamente, encaminhado ao TCEES, gerando o comprovante do envio para posterior arquivamento. 

 
 

7 – Considerações Finais: 
 

7.1 - Esta norma de procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Sistema: Contabilidade 
Assunto: Geração e Divulgação dos demonstrativos do Cidades Web 
Código: SCO-NP-03  Data de Elaboração: 25/09/2013 
Versão: 02   Data de Aprovação: 30/09/2015 
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