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Ei! Você mesmo! Você do Financeiro! Você sabe o que é 
um Balancete de Verificação? Pra que serve? Onde 

consulto?
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O que é um Balancete de Verificação?
É um relatório contábil, que tem a finalidade de verificar toda a 

movimentação das contas contábeis em um determinado intervalo.

VOCÊ SABIA???
O balancete de verificação do SIGEF tem 8 colunas: saldo 
do exercício anterior (devedor ou credor), movimento 
até o mês anterior (devedor e credor), movimentação 
do mês (devedor e credor), movimento acumulado 
(devedor e credor) e saldo restante (devedor ou credor).

E...para que serve o BALANCETE?
O balancete de verificação é um dos mais importantes relatórios do setor de 

contabilidade. Você precisa emiti-lo a cada fechamento de mês e acompanhar a 
movimentação das contas.

Todo mês, o responsável contábil, 
antes da data do fechamento 
mensal, deve emitir o balancete 
daquele mês de suas unidades 
gestoras.

É fácil! Só há necessidade de 
escolher a unidade gestora e o mês 

de referência.



BALANCETE E 
O DETALHAR 

CONTA

VOCÊ SABIA QUE O BALANCETE FALA????

Pois é, fique atento às mensagens do balancete, por exemplo:

As contas que começam com o código 1.1. representam contas do ativo 
circulante, e, como regra, precisam ser movimentadas no período;

As contas que começam com o código 2.1. representam contas do passivo 
circulante, e, como regra, precisam ser movimentadas no período. 

Se eu liquidar um material de consumo no período (natureza de despesa 
33.90.30.XX), como regra, você terá movimento a débito (D) na conta 

1.1.5.6.1.XX.XX.XX;
Se eu requisitar produtos do almoxarifado, como regra, você terá 

movimento a crédito (C) na conta 1.1.5.6.1.XX.XX.XX;
Toda a sua execução orçamentária pode ser acompanhada no balancete 

contábil nas contas que começam com 5.X.X.X.X.XX.XX.XX e 
6.X.X.X.X.XX.XX.XX

Toda a sua disponibilidade financeira pode ser acompanhada pelas contas 
7.2.1.1.1.XX.XX.XX, 7.2.1.7.1.XX.XX.XX, 7.2.1.7.2.XX.XX.XX, 
7.2.1.7.4.XX.XX.XX,  8.2.1.1.1.XX.XX.XX, 8.2.1.7.1.XX.XX.XX, 

8.2.1.7.2.XX.XX.XX e 8.2.1.7.4.XX.XX.XX.

O balancete contábil traz o saldo das contas contábeis. muitas vezes, 
é necessário ir na funcionalidade detalhar conta para ver o 

movimento das contas correntes.

Por que emitir o 
balancete 
mensalmente antes 
da data de 
fechamento?

Você precisa emitir para analisar a 
movimentação de todas as contas e corrigir 
a tempo eventual distorção no mês correto. 
Uma vez fechada a contabilidade, os registros 

serão realizados no mês seguinte.



contabilidadegeral.seplan.rn@gmail.com

Quaisquer 
dúvidas, 
entrem em 
contato com a 
Coordenadoria 
de 
Contabilidade 
do Estado, por 
meio do e-
mail:

O BOM PROFISSIONAL DO SETOR 
FINANCEIRO/CONTÁBIL DO SETOR PÚBLICO PRECISA 
“NAMORAR” COM O BALANCETE DO SEU ÓRGÃO, NO 

MÍNIMO, 1 VEZ POR MÊS !!!!

LEMBRE-SE

O profissional do setor financeiro/contábil 
é o responsável direto pela informação que 
está no balancete contábil. Tenha muito 
carinho por ele e garanta a veracidade dos 
dados do balancete.

O balancete do SIGEF tem 8 colunas, saiba o que 
significa cada uma delas.

O balancete contábil deve ser analisado 
mensalmente, no mínimo 1 vez.

“Namore” com o seu balancete, entenda o que 
ele está “falando” pra você e corrija os seus 
erros e as omissões antes do fechamento do mês.

Você é o responsável pela veracidade da 
informação do balancete de sua 

unidade.

RESUMINHO!!!
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