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10. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
 
FONTE: INSTRUÇÃO NORMATIVA SUCON Nº 01, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2016. 
 
A conciliação bancária é procedimento que visa comparar a movimentação financeira 

das contas correntes bancárias e sua escrituração contábil registradas nas contas contábeis que 
indicam disponibilidade de recursos financeiros, demonstrando de forma pormenorizada as 
possíveis diferenças existentes, evidenciando quais registros não foram lançados, seja pelo 
extrato bancário ou razão analítico das contas contábeis. 

 
Essas evidências deverão receber as devidas regularizações contábeis. 
 
A conciliação bancária assegura ao Gestor Financeiro o fiel cumprimento dos princípios 

da competência, da oportunidade e da fidedignidade das informações contábeis e, portanto, deve 
ser elaborada em estrita consonância com o princípio basilar do controle interno da segregação 
de função, de forma contínua e ininterrupta. 

 
De acordo com o Decreto 32.598/2010, todas as unidades gestoras que dispõem de 

conta bancária deverão encaminhar ao órgão central de contabilidade (SUCON), até o dia 10 (dez) 
do mês subsequente, a conciliação mensal das contas bancárias, acompanhada da declaração 
do saldo fornecida pelo estabelecimento bancário. 

 
O órgão central de administração financeira (SUTES) é o responsável pelo 

encaminhamento das conciliações bancárias, por ele administradas, dos fundos especiais e da 
Conta Única. Deverão constar da conciliação bancária do Tesouro as contas referentes aos 
recursos bloqueados. 

 
A conciliação bancária é de elevada importância para garantir que o saldo disponível 

possa ser realmente considerado para tomada de decisões. Nesse sentido, a conciliação deverá 
ser realizada de forma tempestiva e é indispensável para a correta verificação dos registros 
contábeis em cada Unidade Gestora. 

 

10.1. REGRAS GERAIS 

 
As Unidades Gestoras deverão observar as seguintes regras para a elaboração das 

Conciliações Bancárias: 
I – fazer a conferência e a revisão dos valores registrados; 
II – acompanhar as providências adotadas pelas unidades para correção das 

irregularidades existentes; 
III – promover gestão junto à Instituição Financeira, objetivando a regularização das 

pendências identificadas; e 
IV – fornecer informações aos órgãos de controle sobre situações não regularizadas há 

mais de 30 (trinta) dias. 
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10.2. PROCEDIMENTOS 

 
Para realização da Conciliação Bancária é necessário o extrato bancário e o razão 

analítico da conta contábil da conta única, movimento ou aplicação financeira, referente ao mês 
que está sendo analisado. 

 
Para cada débito contábil deve haver um crédito bancário e vice versa. Não havendo 

esta correspondência, surge uma inconsistência. 
 
Com o extrato bancário das contas única, movimento, aplicação com o razão analítico 

das contas contábeis do mês, verificar se o saldo inicial do extrato/razão, corresponde ao saldo 
final do mês anterior. 

 
Verificar se cada lançamento presente no extrato bancário foi considerado no razão 

contábil da Unidade Gestora, certificando-se de que os valores e as datas estejam iguais. 
 
Ao verificar valores incorretos ou inexistentes, o próximo passo é procurar entender o 

porquê da situação: 
a) Se o erro está no razão contábil ou no extrato bancário buscar o que deve ser feito 

para corrigir as divergências; 
b) Para sanar as inconsistências de que trata a alínea anterior deve-se evitar fazer 

somente ajustes para igualar os saldos, mas procurar identificar a origem das divergências e 
corrigi-las, mantendo-se assim os registros em conformidade com as operações bancárias. 

 
Quando os extratos bancários e o razão contábil não guardarem conformidade, deve 

ser justificada a diferença entre os valores. Essa justificativa se aplica a casos, como: 
1. Ausência de conciliação bancária; 
2. Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (exemplo: Ordem 

Bancária em Trânsito); 
3. Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (exemplo: 

recebimento de empréstimos, juros etc.); 
4. Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (exemplo: receitas 

arrecadadas, depósitos de diversas origens); 
5. Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade (exemplo: juros 

passivos, taxas bancárias, compensação de cheques emitidos pela UG, pagamento por Ofício, 
mandado de sequestro); 

6. Valores de recursos vinculados de Convênio celebrados entre a União e órgãos da 
administração direta do DF, em que o recurso é retirado pelas Instituições Financeiras sem prévio 
aviso. 

 
 
 


