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Cuiabá, 04 de janeiro de 2019. 

MEMO N. 04/2019/Comissão Especial R.G 

 

Da: Comissão Especial Relatório de Gestão 2018 

 

À CORREGEDORIA 

 

Assunto: Relatório de Gestão 2018  

        

Senhores, 

 

1. Em atenção à Instrução Normativa TCU nº. 63/2010, à Decisão Normativa TCU nº. 170/2017, 

e visando subsidiar a Comissão especial designada para elaboração do Relatório de Gestão 2018 (Portaria 

IFMT n.º 2.452/2018), solicitamos que providencie s informações que contemple o conteúdo do Relatório de 

Gestão 2018, itens “Áreas especiais de gestão”, considerando a orientação do TCU o anexo único deste. 

2. Ressaltamos que nos próximos dias poderá ser solicitado o encaminhamento de informações 

complementares, visto que o TCU até o momento não realizou o completo detalhamento das orientações para 

a elaboração do Relatório de Gestão do presente exercício. 

3. Por fim, visando à definição de prazos razoáveis tanto para a elaboração das respostas por esta 

Comissão, quanto para a consolidação dos dados dos diversos setores, solicitamos que as informações acima 

requeridas sejam encaminhadas (em formato editável) para o e-mails Thiago.campos@ifmt.edu.br, e  

tulio.figueiredo@ifmt.edu.br  impreterivelmente, até a data de 17/01/2019.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

THIAGO COSTA CAMPOS 

Presidente Comissão Especial Responsável pelo Relatório de Gestão 2018 
Portaria nº 2.452, de 18 de outubro de 2018. 
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ANEXO ÚNICO AO MEMO N.04/2019/ Comissão Especial R.G 

 

 ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 

Orientações para elaboração do item de informação “Atividades de correição e de apuração de ilícitos 

administrativos” 

1. Este item deve compor o arquivo que tratará do capítulo GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E 

CONTROLES INTERNOS e tem por finalidade informar, de forma sucinta, sobre a sistemática de apuração de 

ilícitos cometidos por colaboradores da unidade, bem como sobre a condução dos processos administrativos 

disciplinares.   

2. O gestor deverá informar sobre a execução das atividades de correição no âmbito da unidade, destacando os 

principais eventos apurados e as providências adotadas, notadamente no que concerne a irregularidades 

ocorridas no âmbito dos macroprocessos finalísticos e que sejam capazes de impactar o desempenho da UPC. 

3. Caso a unidade integre o Poder Executivo, deverão ser consignadas ainda informações sobre a aderência do 

registro das informações relativas a processos disciplinares aos preceitos estabelecidos na Portaria CGU nº 

1.043, de 24 de julho de 2007, notadamente no que se refere ao prazo de 30 dias para sua inserção no Sistema 

de Gestão de Processos Disciplinares – CGUPAD, a contar da ocorrência do fato ou ato de que tratam, 

justificando as desconformidades.  

4. Não há estrutura padronizada para as informações solicitadas neste item. Desta forma, a unidade poderá 

escolher a forma que julgar mais adequada de apresentação dos dados solicitados. Na escolha do formato de 

apresentação, devem-se levar em consideração os aspectos de clareza, concisão, completude, exatidão e 

objetividade das informações prestadas. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. A estrutura do relatório de gestão compreende, em regra, os capítulos e os itens de informação, que são 

parte integrante do conteúdo geral estabelecido pelo Anexo II da decisão normativa (DN) prevista no 

art. 3º da IN TCU 63/2010 para cada exercício. Para a elaboração de cada capítulo do relatório de 

gestão, a unidade apresentadora da conta deve observar, quando aplicável, o conjunto de itens de 

informações que for atribuído à conta no sistema e-Contas. 

2. Sobre o formato do arquivo e demais orientações gerais sobre a elaboração do relatório de gestão, 

consulte o capítulo Elementos Pré-Textuais. 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO CAPÍTULO “RELACIONAMENTO COM A 

SOCIEDADE” 

3. O capítulo RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE demonstra a existência de estruturas que 

garantam canal de comunicação com o cidadão para fins de solicitações, reclamações, denúncias e 

sugestões, bem como de mecanismos ou procedimentos que permitam verificar a percepção da 

sociedade sobre os serviços prestados pela unidade e as medidas para garantir a acessibilidade. 
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4. O objetivo é proporcionar ao leitor do relatório melhor compreensão sobre os canais de comunicação 

da UPC com a sociedade, notadamente no que se refere à acessibilidade do cidadão e à avaliação e 

grau de satisfação dos serviços prestados, além da transparência de informações relevantes.  

5. A obrigatoriedade de informar recai somente sobre os itens listados no e-Contas, sem prejuízo de a 

UPC poder acrescentar outras informações relevantes da gestão nesta seção. 

 

Orientações para elaboração do item de informação “Canais de acesso do cidadão” 

1. Este item deve compor o arquivo que tratará do capítulo RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE e tem 

por finalidade descrever os canais e formas que o cidadão dispõe de acesso às informações de seu interesse e de 

relacionamento com a unidade.  

2. As informações disponibilizadas neste item devem atender às seguintes demandas: 

 descrição dos canais de acesso do cidadão à unidade para fins de solicitações, reclamações, 

denúncias, sugestões etc; 

 registro de dados gerenciais e estatísticos sobre a quantidade de solicitações, reclamações, 

denúncias, sugestões recebidas e sobre o  atendimento/encaminhamento das demandas 

apresentadas, analisando os resultados observados, inclusive frente a dados registrados em 

exercícios anteriores; 

 possíveis  alterações dos procedimentos adotados pela unidade decorrentes das informações 

disponibilizadas nos canais de acesso. 

3. Caso previsto, deve ser consignado, ainda, neste subitem cronograma de procedimentos a ser implementado em 

exercícios futuros com o objetivo de otimizar o referido atendimento.  

 

Orientações para elaboração do item de informação “Carta de serviços ao cidadão” 

1. Este item deve compor o arquivo que tratará do capítulo RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE e tem 

por finalidade informar sobre a elaboração e disponibilização da Carta de Serviços ao Cidadão instituída pelo 

Decreto 6.921/2009.  

2. As informações referentes à elaboração e divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão devem ser apresentadas 

pelas unidades que prestam serviços diretamente ao cidadão e deve contemplar, entre outras, o detalhamento do 

caminho de acesso a seu conteúdo em sítio eletrônico da unidade na rede mundial de computadores, conforme 

previsto no §4º do art. 11 do Decreto 6.932/2009.  

3. As unidades integrantes dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, que também 

prestem serviços de atendimento direto ao cidadão, devem registrar neste item a existência de algum 

instrumento semelhante à Carta de Serviços ao Cidadão, caso disponível, bem como os procedimentos 

utilizados para sua correspondente divulgação e o endereço na Internet no qual seu conteúdo pode ser acessado. 

 

Orientações para elaboração do item de informação “Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-

usuários” 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
PROAD/ Reitoria / IFMT | UGE/Gestão: 158144/26414 | CNPJ: 10.784.782/0001-50 | Telefone: (65) 3616-4129 

Avenida Senador Filinto Muller; Nº 953; Bairro Duque De Caxias; CEP: 78.043-400. Cuiabá-MT                        Página 4 de 4 

1. Este item deve compor o arquivo que tratará do capítulo RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE e tem 

por finalidade informar sobre os mecanismos utilizados pela unidade para medir a satisfação dos cidadãos-

usuários ou clientes dos produtos e/ou serviços resultantes da atuação de sua atuação, bem como a 

demonstração e análise dos resultados identificados, inclusive os registrados em pesquisas de opinião realizadas.  

2. As informações referentes a este item devem ser consignadas no relatório de gestão pelas unidades integrantes 

do Poder Executivo que prestam serviços diretamente ao cidadão e que, nos termos do art. 12 do Decreto 

6.932/2009, devem aplicar periodicamente pesquisa de satisfação junto aos usuários de seus serviços, 

notadamente em relação ao cumprimento de compromissos e dos padrões de qualidade fixados na Carta de 

Serviços ao Cidadão. 

3. As unidades integrantes dos Poderes Legislativo e Judiciário que prestem serviços diretos ao cidadão e que 

adotem instrumentos semelhantes ao da Carta ao Cidadão, deverão consignar nesse subitem os possíveis 

resultados de pesquisa sobre a satisfação dos usuários dos serviços prestados tendo por referência os parâmetros 

consignados em tais instrumentos. 

4. A apresentação dos dados deve ser contextualizada quanto ao público alvo da pesquisa, o instrumento utilizado 

para sua realização e outras condições que possam afetar seu resultado e, sempre que possível, deve possibilitar 

o cotejo com os resultados obtidos em outros exercícios. 

5. Devem ser registrados ainda os procedimentos porventura adotados pela unidade no exercício de referência do 

relatório de gestão em razão dos dados colhidos. 

 

Orientações para elaboração do item de informação “Mecanismos de transparência das informações 

relevantes sobre a atuação da unidade” 

Este item deve compor o arquivo que tratará do capítulo RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE e tem 

por finalidade informar o caminho de acesso no portal da unidade prestadora da conta na Internet às 

informações referentes a sua atuação, consideradas úteis e relevantes à sociedade e que contribuam para a 

transparência da gestão, inclusive os relatórios de gestão e, sempre que existentes, os relatórios de auditória de 

gestão e acórdãos do TCU concernentes. 

Orientações para elaboração do item de informação “Medidas para garantir a acessibilidade aos 

produtos, serviços e instalações” 

1. Este item deve compor o arquivo que tratará da seção RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE e tem por 

finalidade informar sobre como a unidade se adapta para garantir o acesso fácil aos seus serviços, produtos e 

instalações por cidadãos portadores de alguma deficiência, especialmente em atendimento à Lei 10.098/2000, ao 

Decreto 5.296/2004 e às normas técnicas da ABNT aplicáveis. 
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