
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2022 – PROAF/UNICENTRO

Em complemento a Orientação Técnica Contábil
nº 008/2021-DNC/DCG/SEFA,

A PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais,
ESTABELECE:

NORMAS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Art. 1º . Esta instrução normativa tem por escopo estabelecer o tratamento gerencial, contábil e
assessório referente às conciliações bancárias, bem como na verificação da integridade das
Demonstrações Contábeis, de forma que reproduzam a real situação da entidade, conforme os
Princípios, Convenções e Postulados Contábeis. Todos os saldos existentes nos Balancetes, nas
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), no relatório de saldos informado
ao Sistema Estadual de Informações-Captação Eletrônica de Dados (SEI-CED) e demais
demonstrativos e relatórios, necessitam estar ajustados, para evitar a ocorrência de falhas na
demonstração da realidade patrimonial exposta no Balanço Geral do Estado.

Art. 2º. A conciliação deve assegurar a integridade e fidedignidade dos dados, posto que consiste na
análise dos saldos das contas contábeis, e sua respectiva movimentação.

Art. 3º. Os saldos contábeis espelharão a efetiva realidade patrimonial, atendendo o objetivo
fundamental da contabilidade pública de fornecer informação útil aos diversos usuários da mesma,
servindo adequadamente para a tomada de decisão, avaliação da gestão e a justa transparência.

Art. 4º. Procedimentos de conciliação bancária: a conciliação bancária consiste na conferência das
contas bancárias com o controle financeiro interno. Sustentando o objetivo de verificar se os
registros contábeis espelham toda a movimentação ocorrida em conta bancária, conferindo desta
forma, os lançamentos, as datas, e se o saldo bancário contábil, estão idênticos ao extrato do banco.

Art. 5º. Conciliar efetiva e tempestivamente os valores das contas bancárias (extratos bancários) aos
saldos existentes nos balancetes contábeis.

Parágrafo único: havendo inconsistências deve ser explicitado em conciliação evidenciando
a forma em que será sanada.

Art. 6º. Da responsabilidade pela conciliação: a conciliação deve ser elaborada pelo setor contábil e
auditada pelo setor de auditoria da UNICENTRO.



Art. 7º Enviar ao setor de Auditoria até o dia 10 de cada mês, por e-protocolo, os documentos de
conciliação: balancete de verificação, extratos bancários, notas explicativas, mapa de conciliação
geral e individual se houver.

Guarapuava, 19 de outubro de 2022.

Eliane Horbus
Pró-Reitora de Administração e Finanças
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