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PROCEDIMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS (EMISSÃO DE PTC) – 

2022/2023 

 

 

Considerando o encerramento do exercício de 2.022 e consequente necessidade da apresentação 

da prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de MS, esclarecemos que, de acordo 

com a Resolução do TCE/MS nº 88, de 03 de outubro de 2018 e alterações, a remessa de 

processos e documentos necessários à apreciação da regularidade e legalidade no exercício da 

função constitucional de controle externo, será exclusivamente eletrônica (arquivos em PDF). 

 

Desta forma, as prestações de contas anuais, de governo e de gestão, deverão ser encaminhadas 

pelas Unidades Gestoras de forma eletrônica, via Portal Jurisdicionado e-Contas, após o prévio 

envio do Orçamento Programa – Plano Plurianual de Investimento – PPA/Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO/Lei Orçamentária Anual – LOA do respectivo exercício. 

 

Dentre as peças obrigatórias temos o Parecer Técnico Conclusivo – PTC do controle interno 

das contas dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado, o qual será emitido pela 

Auditoria-Geral do Estado, órgão de atuação institucional da Controladoria-Geral do Estado. 

 

Neste sentido, segue cronograma a ser cumprido, objetivando o cumprimento do prazo legal: 

 

CRONOGRAMA: 

 

 ATÉ O DIA 13/03/2023: Encaminhamento pelas Unidades Gestoras (via Ofício) ao 

Auditor-Geral do Estado - AGE-MS/CGE-MS dos seguintes documentos: 

 

a) Caderno de Prestação de Contas gerados pelo Sistema SPF (Relatórios Oficiais/ 

Caderno de Prestação de Contas/Cadernos Gerados) 

Obs.: Baixar os arquivos no SPF no formato “Download ZIP” para que cada Anexo 

(peça) fique em arquivos sequenciais. Favor não enviar documentos escaneados!! 

b) Ato legal autorizativo do cancelamento dos restos a pagar, se houver;  

c) Termo de Conferência Anual do Almoxarifado;  

d) Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. 

 

   

 ATÉ O DIA 27/03/2023, a Auditoria-Geral do Estado disponibilizará às Unidades 

Gestoras o Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, O Relatório de Auditoria, 

o Cadastro de responsável do Controle Interno (Auditor-Geral do Estado) e a cópia do 

ato de sua nomeação. 

 

Campo Grande MS, 23 de janeiro de 2023 

 

 

Roney Abadio Candido Dias 

Auditor-Geral do Estado  
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