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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para a atividade de elaboração do Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária (RREO) de periodicidade bimestral como forma de prestação de contas à SEFIN. 

 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Finanças e Contabilidade 

 Secretaria Municipal de Finanças 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia 

 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto n. 1.639 (09/05/2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

 Lei Complementar nº 101 (04/05/2000) -  Lei de Responsabilidade Fiscal - Estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências 

 Lei nº 9.717 (27/11/98) – Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos 

regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras 

providências 

 Portaria MPS nº 333/17 (11/07/17) - Altera disposições das Portarias MPS n° 204, de 10 de julho 

de 2008, e n° 402, de 10 de dezembro de 2008, e dá outras providências. 

 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - Tem por finalidade evidenciar a 

situação fiscal do município, demonstrando a execução orçamentária da receita e da 

despesa. O relatório permite aos órgãos de controle interno e externo, aos usuários e à 

sociedade em geral conhecer, acompanhar e analisar o desempenho das ações 

governamentais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei 

Orçamentária Anual (LOA). 
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4.2 Siglas 

 SEFIN – Secretaria Municipal de Finanças 

 TCM – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás 

 SEDETEC – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e 

Tecnologia 

 RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

Atividade Descrição da atividade 

1. Adequar Relatório 

Resumido da 

Execução 

Orçamentária 

(RREO) - Anexo 4 - 

com as contas 

contábeis 

vinculadas ao 

Balancete 

A Gerência de Finanças e Contabilidade deverá aguardar o fechamento da 

contabilidade para a execução desse processo. Quando do fechamento do primeiro mês 

do ano, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária deverá ser adequado conforme 

a publicação do “Anexo 04 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias” do 

RPPS pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no MDF – Manual dos Demonstrativos 

Fiscais. 

O RREO deverá contemplar as contas contábeis vinculadas nos balancetes anteriores, 

conforme edição de vigência. 

2. Enviar 

adequações a 

SEDETEC 

Feitas as adequações no final do primeiro mês do ano, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá envia-las a SEDETEC para que os mesmo façam a atualização de 

dados no sistema, através de planilhas informatizadas. 

3. Vincular dados 

das contas 

informadas no 

sistema interno 

Para que a emissão do RREO seja feita corretamente, a SEDETEC deverá vincular as 

adequações das contas contábeis informadas pela Gerência de Finanças e 

Contabilidade, via sistema. 

4. Conferir dados 

emitindo RREO 

Uma vez concluída a vinculação de dados pela SEDETEC, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá realizar uma conferência do relatório e suas informações através 

da emissão de um RREO, comparando os demonstrativos contábeis do bimestre com o 

relatório emitido. 

5. Corrigir erros 

Caso seja detectado inconsistências no relatório, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá corrigi-las da maneira mais adequada e reenviar as correções 

feitas para a SEDETEC, a qual deverá realizar uma nova vinculação de contas. 

6. Atualizar dados 

das contas 

contábeis 

Quando do fechamento do 2º Bimestre ou posterior, a Gerência de Finanças e 

Contabilidade deverá somente atualizar os dados das contas contábeis conforme os 

últimos balancetes e, logo em seguida, emitir o RREO para conferência, como descrito na 

etapa 4, seguindo o fluxo a partir dessa etapa. 

Essa atualização é feita com base nos Comparativos de Receitas e Despesas e o RREO 

anterior e o novo. 
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7. Emitir 6 vias do 

RREO e enviar para 

os seus destinos 

pré-definidos 

Uma vez conferido, a Gerência de Finanças e Contabilidade deverá emitir 04 (quatro) 

vias do RREO e coletar as assinaturas do Diretor de Administração e Finanças, Contador 

do IPSM e Presidente. Após isso deverá reter uma via na própria Gerência e enviar 03 

(três) vias ao Secretário Geral para que elabore o Ofício de envio do RREO. Então, por 

fim, o próprio Secretário Geral deverá enviar 02 (duas) vias com o Ofício para a SEFIN e 

reter outra via na Secretaria Geral.  

De forma resumida as quatro vias obedecerão a seguinte separação e destinos: 

a) 02 (duas) vias com Ofício para SEFIN; 

b) 01 (uma) via com a cópia do Ofício para o Secretário Geral 

c) 01 (uma) via para a Gerência de Finanças e Contabilidade. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Sistema COMPLETE; 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 A partir do exercício de 2018, o RREO deverá ser condensado no SALDO DAS MATRIZES 

CONTÁBEIS, deixando de ser bimestral, passando a ser mensal. 

 Para as conferências, atentar aos saldos do ano anterior com os relatórios emitidos na 

mesma época. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

RREO - Relatório 

Resumido da 

Execução 

Orçamentária 

Meio eletrônico 

(sistema) 

Servidor SEDETEC / 

Por servidores com 

senha habilitada 

Por mês/ano 

Indeterminado NA 

Meio eletrônico 

(rede interna) 

Servidor GERFIN / Por 

servidores com senha 

habilitada 

Indeterminado NA 

Sala GERFIN 
Pasta AZ / Servidores 

GERFIN 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 

Ofício de entrega do 

RREO 
Sala GERFIN 

Pasta AZ / Servidores 

GERFIN 
Por mês/ano 

Até fim do 

exercício 

Arquivo 

GERADM 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 55 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
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