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Cuiabá, 29 de dezembro de 2017. 
MEMORANDO N. 207/2017/PROAD 
 
Da: Pró-Reitoria de Administração 
 
Às Direções-Gerais dos campi do IFMT 
C/c aos Departamentos/Diretorias de Administração e Planejamento (DAP) dos campi do 
IFMT 
 
Assunto: Relatório de Gestão 2017. 

       
Senhor (a) Diretor (a), 

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

TCU nº. 161 e 163/2017, e visando subsidiar a comissão especial designada para elaboração 

do Relatório de Gestão 2017 (Portaria IFMT n.º 2.623/2017), solicitamos que esse campus 

providencie o envio de informações que contemple 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. Assim, visando à definição de prazos razoáveis tanto para a elaboração das 

respostas por esse campus, quanto para a consolidação dos dados dos diversos setores, 

solicitamos que as informações acima requeridas sejam coletadas e confeccionadas em 

documento editável (doc/docx), conforme modelo do texto / tabela / quadro informado. 

4. Esses documentos deverão ser direcionadas aos e-mails 

thiago.campos@ifmt.edu.br, helena.snowareski@ifmt.edu.br, tulio.figueiredo@ifmt.edu.br e 

vandervanio.santos@ifmt.edu.br ou alimentadas em planilhas específicas a ser 

disponibilizadas na página da Pró-Reitoria de Administração, link: http:/proad.ifmt.edu.br, 

aba “Institucional > Prestação de Contas Anual > Elaboração do Relatório de Gestão 2017”. 

5. Prazo: até 18/01/2018.  

 
Atenciosamente, 

 
 

TULIO MARCEL R. DE V. FIGUEIREDO 
Pró-Reitor de Administração 

Portaria IFMT nº. 2.882, de 30/11/2017 
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ANEXO ÚNICO AO MEMO N. 207/2017/PROAD 
 

Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 
 

Objetivo Específico 

Demonstrar a percepção da própria Unidade Prestadora de Contas (UPC), representada pelo seu nível 
estratégico de direção, da qualidade do funcionamento dos controles internos administrativos da UPC, 
principalmente quanto à suficiência desses controles para garantir, com razoável segurança, a confiabilidade das 
informações financeiras produzidas; a obediência (compliance) às leis e regulamentos que a regem, ou ao seu 
negócio; a salvaguarda dos seus recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e dano; a eficácia e a eficiência de 
suas operações frente aos objetivos traçados.  

Para fins de atendimento deste subitem, consideram-se controles internos o conjunto de atividades, 
planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos 
atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para a unidade sejam alcançados, 
conforme definido no inciso X do Parágrafo único do art. 1º da IN TCU nº 63/2010. 

Estrutura de Informação 

A informação está estruturada conforme o Quadro a seguir, que contém diversas afirmativas 
classificadas em cinco elementos do sistema de controles internos da UPC que se pretende avaliar: ambiente de 
controle; avaliação de riscos; atividades de controle; informação/comunicação e monitoramento. A avaliação 
representada pela elaboração do Quadro deve ser complementada por análise crítica, em forma de texto, sobre as 
percepções trazidas pelo Quadro. 

Para melhor compreensão do resultado da avaliação, a UPC deve declarar a estratégia adotada para a 
emissão da opinião sobre os diversos componentes do Quadro. No caso de impossibilidade de pronunciamento 
sobre alguma afirmativa, a UPC deve utilizar o valor 3 (posição neutra em relação à afirmativa). 

 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UPC 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM  
AVALIADOS 

VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

     

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UPC são percebidos por todos os 
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

     

3. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente.      

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.      

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais. 

     

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e 
servidores dos diversos níveis da estrutura da UPC na elaboração dos procedimentos, 
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

     

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades. 

     

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da 
UPC. 

     

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados 
pela UPC. 

     

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da Unidade Prestadora de Contas (UPC) estão formalizados.      

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 
unidade. 
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12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos 
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de 
ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

     

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

     

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no 
perfil de risco da UPC ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

     

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

     

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos 
processos internos da unidade. 

     

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para 
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

     

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade.  

     

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos 
e alcançar os objetivos da UPC, claramente estabelecidas. 

     

20. As atividades de controle adotadas pela UPC são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

     

21. As atividades de controle adotadas pela UPC possuem custo apropriado ao nível de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

     

22. As atividades de controle adotadas pela UPC são abrangentes e razoáveis e estão 
diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 

     

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UPC é devidamente identificada, documentada, 
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

     

24. As informações consideradas relevantes pela UPC são dotadas de qualidade suficiente 
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

     

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UPC é apropriada, 
tempestiva, atual, precisa e acessível. 

     

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da UPC, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

     

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UPC, em todas 
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

     

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UPC é constantemente monitorado para avaliar sua 
validade e qualidade ao longo do tempo. 

     

29. O sistema de controle interno da UPC tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas. 

     

30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de seu 
desempenho. 

     

Análise crítica e comentários relevantes: 

 

Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UPC. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UPC. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UPC. 
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ORIENTAÇÕES PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS  

a) Para cada afirmativa dentro de cada elemento, a UPC deverá indicar um valor na escala de 1 a 5, 
assinalando um “X” na coluna “VALORES” de acordo com a percepção dos avaliadores e com base na 
situação do final do exercício de referência do relatório de gestão. Para fins de posicionamento da 
opinião na escala de valores, a UPC deve considerar o seguinte: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não 
observado no contexto da UPC. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado 
no contexto da UPC, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não 
observado no contexto da UPC. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado 
no contexto da UPC, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no 
contexto da UPC. No caso de relatório de gestão consolidado, o quadro deve ser preenchido 
considerando o contexto da unidade consolidadora somente. 

b) A UPC deve indicar valor para todas as afirmativas, sendo que, conforme já dito, caso uma determinada 
afirmativa não seja passível de avaliação no âmbito da UPC, deve ser indicado o valor 3 (significando 
posição neutra em relação à afirmação);  

c) Para analisar as afirmativas constantes do quadro, devem-se reunir pessoas que representem as áreas 
estratégicas da unidade, podendo, inclusive, participar representantes da unidade de auditoria interna, 
caso exista na estrutura do órgão, desde que a participação da auditora interna não interfira na sua 
independência para avaliar a gestão. 

d) Com base nas informações do Quadro, a UPC deve fazer análise concisa dos pontos que considerar de 
maior relevância no seu contexto ou merecerem explicações adicionais. Na análise, a UPC deve 
contemplar, também, a descrição da metodologia utilizada pela UPC para analisar os quesitos e as áreas 
envolvidas no processo de avaliação. A análise crítica poderá ser feito na forma de texto adicional, 
preferencialmente fora do Quadro de Avaliação. 

 

Contratação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos (regular) 

As informações sobre a terceirização regular de mão de obra, que diz respeito às contratações de 
pessoas para realizar trabalhos foram da relação das atividades-fim da unidade, tais como contratos de prestação 
de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva, devem ser, preferencialmente, disponibilizados no sítio da 
unidade na Internet, para acesso irrestrito. 

Se as informações estiverem divulgadas na Internet, apresente aqui apenas uma visão gerencial das 
contratações, em termos de quantidade e de valores. 

Se as informações não estão devidamente divulgadas na Internet, opcionalmente e até que isso seja 
implementado, a unidade poderá utilizar os quadros a seguir para formatar as informações para o relatório de 
gestão. 

Nota: Para melhor apresentação das informações exigidas no Quadro 2 sugere-se a utilização do “Layout da Página” 
na orientação “Paisagem” do editor de texto.  
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CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ABRANGIDOS PELO PLANO DE CARGOS DA UNIDADE 
 

Unidade Contratante 
Nome: 
UG/Gestão: 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Objeto 
Empresa 

Contratada 
(CNPJ) 

Período Contratual 
de 

Execução das 
Atividades 
Contratadas 

Nível de 
escolaridade 

mínimo exigido 
dos trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim 

       
... ... ... ... ... ... ... 

Quantidade Total de Contratos  
Volume de recursos despendidos no exercício com 

contratos de serviços terceirizados 
 

 

 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 
 
Unidade Contratante 
 
Nome: Nome atribuído à unidade contratante, que pode ser a própria UPC ou unidade no seu contexto. 
 
UG/Gestão: Código de identificação da unidade gestora e da gestão utilizada no caso da unidade contratante ser 
órgão da administração direta, executora do SIAFI. 
 
Informações sobre os Contratos 
 
 
Ano do contrato: Ano em que foi celebrado o contrato de prestação de serviços pela unidade contratante. 
 
Objeto: Objeto da contratação. 
 
Empresa Contratada (CNPJ): Código no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica da Receita Federal do Brasil 
da empresa contratada para o fornecimento de mão de obra terceirizada. 
 
Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas: Datas de início e fim do contrato. 
 
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados: Indicação do grau de escolaridade mínimo 
exigido para o cargo contratado. 
 

Sit.: Situação do contrato, podendo ser Ativo Normal (A), Ativo Prorrogado (P) ou Encerrado (E). 

Gestão de frota de veículos 

Neste subitem o gestor deverá evidenciar a forma pela qual a UPC realiza a gestão da frota de veículos 
sob sua responsabilidade. Não há um formato padronizado para este tipo de informação, porém o gestor deverá 
adotar o formato mais eficiente para apresentação dos dados solicitados, podendo fazer uso de tabelas, quadros, 
gráficos etc. Em sua análise o gestor deverá se posicionar, no mínimo, sobre os seguintes aspectos: 

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Prestadora de Contas (UPC) 

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; 

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; 

c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a 
classificação que lhes seja dada pela UPC (por exemplo, veículos de representação, veículos de 
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transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; 

d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra 
“c” supra; 

e) Idade média da frota, por grupo de veículos; 

f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, 
revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre 
outros); 

g) Plano de substituição da frota; 

h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;  

i) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do 
serviço de transporte. 

As informações referentes às letras “c” a “f”, devem ser lançadas nos quadros abaixo: 

FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIO DA UPC: 

Unidade Gestora 
Quantidade de 

veículos vinculados à 
UPC (A) 

Total de Km rodados 
em 2015 (B) 

Média Anual de 
KM rodados Por 
Veículo em 2015 

(C=B/A) 

Idade Média 
da Frota 

     

GASTOS ASSOCIADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA: 

Unidade Gestora ND 
Empenhado 

(A) 
Pago 
(B) 

Restos a pagar 
(C) 

Nº de veículos 
(D) 

Média de Gastos 
por veículo 

(E=B/D) 

 

    

  
    
    
    

Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso 

Este item tem por finalidade informar sobre a política instituída pela UPC para tratamento dos veículos 
não mais servíveis para uso nas suas atividades.  

Pretende-se que a abordagem deste item a UPC contemple informações dos pontos principais da política 
adotada, as normas e regulamentos do tema, os números relacionados aos veículos nesta situação, as despesas 
envolvidas.  

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. 

POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DE VEÍCULOS INSERVÍVEIS OU FORA DE USO DA UPC: 

Unidade Gestora 
Quantidade de veículos 

classificados como 
ociosos 

Quantidade de 
veículos 

classificados como 
antieconômicos 

Quantidade de 
veículos 

classificados 
como 

irrecuperável 
(sucata) 

Quantidade 
total de veículos 
inservíveis ou 
fora de uso 

     
Considerações da UPC acerca da política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso (leilão, 
doação, etc.): 
 

Gestão do patrimônio imobiliário da União 
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Este item tem por finalidade informar sobre a gestão dos imóveis da União que estejam na 
responsabilidade da unidade prestadora da conta. Pretende-se que na abordagem deste item a UPC contemple 
informações dos pontos principais da política adotada, as normas e regulamentos do tema, os números 
relacionados aos imóveis da União à disposição da UPC, as despesas envolvidas. Desta forma, são tópicos que 
podem figurar na abordagem, entre outros que a unidade julgar relevantes:  

a) estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade jurisdicionada;  

b) distribuição geográfica dos imóveis da União;  

c) qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro dos 
Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet;  

d) informação sobre a ocorrência e os atos de formalização de cessão, para terceiros, de imóveis da 
União na responsabilidade da unidade, ou de parte deles, para empreendimento com fins lucrativos ou não, 
informando o locador, a forma de contratação, os valores e benefícios recebidos pela unidade jurisdicionada em 
razão da locação, bem como a forma de contabilização e de utilização dos recursos oriundos da locação;  

e) despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis;  

f) riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitiga-los.  

Não há necessidade de individualizar os imóveis, pois o objetivo do item é que a UPC apresente uma 
visão gerencial da gestão empreendida sobre esse tema. As informações relevantes detalhadas sobre os imóveis 
de responsabilidade da UPC devem, prioritariamente, estar disponíveis no seu sítio na Internet, devendo o 
caminho de acesso ser declarado neste item, se for o caso.  

Também, 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. 

 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA UPC 

EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014 

BRASIL 

MT Σ Σ 
município 1  
município 2  
município “n”  

 

 
IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UPC 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 
Valor 

Histórico 
Data da 

Avaliação 
Valor 

Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com 

Manutenção 
                  
                  

Total 
Fonte: 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS  

UG: É o código da unidade gestora (UG) constante do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI que se 
utiliza do imóvel. 

RIP:  É o código de Registro Imobiliário Patrimonial – RIP do imóvel gerado de acordo com lei de formação estabelecida pela SPU.  

Regime: É o regime de utilização do imóvel formalizado com a União e a situação em que se encontra o processo de regularização do 
imóvel, que deverá ser informado conforme a seguinte codificação: 

1 – Aquicultura 12 – Em regularização – Outros 
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2 – Arrendamento 13 – Entrega – Adm. Federal Direta 
3 – Cessão – Adm. Federal Indireta 14 – Esbulhado (Invadido) 
4 – Cessão – Outros 15 – Imóvel Funcional (não deve ser objeto do Quadro) 
5 – Cessão – Prefeitura e Estados 16 – Irregular – Cessão 
6 – Cessão Onerosa 17 – Irregular – Entrega 
7 – Comodato 18 – Irregular – Outros 
8 – Disponível para Alienação 20 – Locação para Terceiros 
9 – Em processo de Alienação 21 – Uso em Serviço Público 
10 – Em regularização – Cessão 22 – Usufruto Indígena 
11 – Em regularização – Entrega 23 – Vago para Uso 

 
Estado de Conservação: Estado em que se encontra o imóvel, segundo a seguinte classificação: 
1 – Novo 5 – Reparos Importantes 
2 – Muito Bom 6 – Ruim 
3 – Bom 7 – Muito Ruim (valor residual) 
4 – Regular 8 – Sem Valor 

Valor do Imóvel 
Valor Histórico:  Valor patrimonial do imóvel registrado no sistema, equivalente ao valor de aquisição expresso 
em reais. 
Data da Avaliação: Data da última avaliação do imóvel no formato dd/mm/aaaa. 
Valor Reavaliado: Novo valor apurado do imóvel, expresso em reais, que visa estabelecer o valor mais provável 
de mercado de um determinado bem, considerando-se suas características físicas e econômicas, a partir de 
exames, vistorias e pesquisas. 
Despesas no Exercício  
Com reformas: valor total expresso em reais das despesas com reforma do imóvel no exercício de referência do 
relatório de gestão. Consideram-se despesas com reforma os gastos com modificações ou incrementos na 
estrutura do imóvel que passarão a integrar o imóvel e que têm o potencial de afetar seu valor de mercado. 
Instalação de ar condicionado central deve ser considerada reforma. 
Com manutenção: valor expresso em reais das despesas com manutenção das instalações no exercício de 
referência do relatório de gestão. Consideram-se despesas com manutenção das instalações os gastos incorridos 
para conservação ou pequenas melhorias das instalações existentes com vista a evitar que ele se deteriore, tais 
como reparos de telhado, correção de infiltração, substituição dos sistemas elétrico e hidráulico danificados, 
instalação e remanejamento de divisórias, etc. Não devem ser consideradas as despesas com limpeza e 
vigilância.  
Total: totalização dos valores das colunas de despesas “Com Reformas” e “Com Manutenção" do exercício. 

 
Após a elaboração das informações dos quadros anteriores, ou da indicação do endereço da Internet no 

qual as informações concernentes a esses quadros podem ser obtidas, o gestor deverá realizar uma análise crítica 
acerca da gestão de imobilizados sob sua responsabilidade, abordando os seguintes aspectos, entre outros que 
julgar relevantes: 

a) a estrutura de controle e de gestão do patrimônio existente no âmbito da UPC; 
b) a qualidade e a completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro dos 

Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet; 
c) a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis. 

De forma mais detalhada, a análise deve, ainda, consignar informações sobre: 

a) a existência de bens imóveis que estejam fora do patrimônio da União em decorrência da existência de 
algum impedimento para regularização; 

b) outros problemas identificados na gestão dos imóveis e as providências adotadas. 

 
 
Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos públicos e órgãos e entidades públicas ou privadas 

 
Este item tem por finalidade informar sobre a política de cessão de espaços físicos ou imóveis para 

terceiros, públicos ou privados. 
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Pretende-se que a abordagem deste item a UPC contemple informações dos pontos principais da política 
adotada, as normas e regulamentos do tema, os números relacionados à cessão de imóveis a terceiros. São 
tópicos que devem figurar na abordagem, entre outros que a unidade julgar relevantes: 

a) identificação dos imóveis objeto de cessão total ou parcial; 
b) identificação dos cessionários; 
c) caracterização da cessão: 

i. forma de seleção do cessionário; 
ii. finalidade do uso do espaço ou imóvel cedido; 
iii. prazo da cessão; 
iv. caracterização do espaça cedido; 
v. benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC como remuneração pelo espaço cedido; 
vi. tratamento contábil dos benefícios recebidos; 
vii. rateio dos gastos, quando cessão parcial; 
viii. uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC. 
 

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. 
 

CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO EM IMÓVEL DA UNIÃO NA RESPONSABILIDADE DA UPC 

Caracterização do 
imóvel Objeto de 
Cessão 

RIP  

Endereço  

Identificação do 
Cessionário 

CNPJ  

Nome ou Razão Social  

Atividade ou Ramo de Atuação  

Caracterização da 
Cessão 

Forma de Seleção do Cessionário  

Finalidade do Uso do Espaço 
Cedido 

 

Prazo da Cessão  

Caracterização do espaço cedido  

Valores e Benefícios Recebidos 
pela UPC Cedente 

 

Tratamento Contábil dos Valores 
ou Benefícios 

 

Forma de utilização dos Recursos 
Recebidos  

 

Forma de Rateio dos Gastos 
Relacionados ao Imóvel 

 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS  

Caracterização do Imóvel Objeto da Cessão 
RIP:  É o código de Registro Imobiliário Patrimonial – RIP do imóvel gerado de acordo com lei de formação 
estabelecida pela SPU. 
Endereço: Endereço de localização do imóvel que foi objeto da cessão total ou parcial. 

Identificação do Cessionário 
CNPJ: Código de identificação junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil 
caso a unidade contratante seja da Administração Indireta. 
Nome ou Razão Social: Denominação dada ao cessionário no instrumento de cessão.  
Atividade ou Ramo de Atuação: Nome da principal atividade ou ramo de atuação do cessionário.  

Caracterização da Cessão 
Forma de Seleção do Cessionário: Descrever a forma que a UPC utilizou para a escolha do cessionário do 
espaço (por exemplo, contratação direta, licitação etc.). 
Finalidade do Uso do Espaço Cedido: Descrever a finalidade do uso do espaço cedido.  
Prazo da Cessão: Prazo, definido no instrumento de seleção e formalização, do uso do espaço cedido.  
Caracterização do Espaço Cedido: Informações sobre o espaço cedido (localização no imóvel, andar, sala, 
etc., tamanho da área). 
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Valores e Benefícios Recebidos pela UPC Cedente: Forma de compensação à UPC pela cessão do espaço 
negociado.  
Tratamento Contábil dos Valores e Benefícios Recebidos: identificação das rubricas contábeis onde são 
contabilizados os valores e benefícios para a UPC pela cessão do espaço. Neste campo, informar também a 
UG do SIAFI, se for o caso, onde são contabilizados os atos e fatos relacionados. 
Forma de Utilização dos Recursos Recebidos: Descrição sucinta de onde e como foram utilizados pela 
UPC os recursos decorrentes da cessão do espaço.  
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel: Descrever, de forma sucinta, como ocorre o rateio 
dos gastos com o espaço cedido (água, energia, conservação e manutenção, limpeza etc.). 

Informações sobre imóveis locados de terceiros 

Este item tem por finalidade informar sobre os imóveis locados de terceiros para uso da unidade.  

Pretende-se que a abordagem deste item demonstre a quantidade e valores dos imóveis locados e análise 
crítica acerca da necessidade de locação de imóveis, que deve contemplar, ainda, a forma de tratamento das 
despesas com reformas, transformações, manutenções com o imóvel locado, por exemplo, se assumidos pela 
UPC locatária ou deduzidos do valor da locação. 

RELAÇÃO DE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS 

Unidade Gestora Descrição do imóvel 
locado 

Valor mensal da 
locação 

Finalidade do imóvel 

    

Descrição da forma de tratamento das despesas com reformas, transformações, manutenções com o 
imóvel locado, por exemplo, se assumidos pela UPC locatária ou deduzidos do valor da locação: 

  

Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de 
serviços ou obras 

Objetivo 

Verificar o nível de adesão da Unidade Prestadora de Contas (UPC) a práticas que convergem para a 
sustentabilidade ambiental, mormente no que diz respeito a licitações sustentáveis.  

Estrutura de Informação 

A informação é estruturada de duas formas. A primeira está desenhada em forma de questionário e é 
direcionada a unidades integrantes da Administração Pública Federal Direta, Autárquica, Fundacional e empresas 
estatais dependentes. A segunda não possui uma estrutura padronizada, contempla as unidades não subordinadas 
ao Decreto 7.746/2012, sendo de livre escolha do gestor a forma pela qual as informações serão apresentadas. 

O Quadro a seguir, denominado Gestão Ambiental, está organizado de forma a se obter um panorama 
geral sobre a adesão da unidade a práticas que convergem para a sustentabilidade ambiental, mormente no que 
diz respeito a licitações sustentáveis. Este questionário deverá ser preenchido por unidades integrantes da 
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional e empresas estatais dependentes. 
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ASPECTOS DA GESTÃO AMBIENTAL  

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis 
Avaliação 

Sim Não 

1.  Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?   

2.  
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e 
cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? 

  

3.  
As contratações realizadas pela Unidade Prestadora de Contas (UPC) observam os parâmetros estabelecidos no 
Decreto nº 7.746/2012?  

  

4.  
 A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? 
Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. 

  

5.  
A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 
2012? 

  

6.  
O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos nele 
estabelecidos? 

  

7.  

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?   

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.  

8.  

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados semestralmente no 
sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 
da IN SLTI/MPOG 10/2012)? 

  

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.  

Considerações Gerais 

 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Aspectos sob a gestão ambiental e licitações sustentáveis: Questões relacionadas à gestão ambiental, as quais 
a unidade deve responder positiva ou negativamente e, quando solicitada, registrar os correspondentes endereços 
na Internet nos quais os dados podem ser encontrados. 

Considerações Gerais: Neste campo a unidade pode discorrer sobre qualquer explicação adicional que entenda 
relevante para uma melhor análise dos tópicos respondidos, bem como dispor sobre possíveis dificuldades ou 
facilidades encontradas na implementação das práticas que contribuam para sustentabilidade ambiental.  

 
 

Suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal 
Este item tem por finalidade oferecer ao leitor uma visão gerencial de como a UPC gerencia a 

concessão de suprimento de fundos pelos diversos instrumentos de que dispõe. 
 

Com o Decreto 6.370/2008, as despesas com suprimento de fundos passaram a ser realizadas 
basicamente por intermédio do cartão de pagamento, com apenas algumas exceções, notadamente no âmbito 
dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público da União e Comandos Militares. Nesse sentido, caso a 
UPC não tenha realizado transações por intermédio de conta bancária, deve explicitar esse fato neste tópico do 
relatório de gestão e não consignar os quadros correspondentes ou excluir as colunas concernentes nos quadros 
que tratem conjuntamente das contas tipo B e do cartão de pagamento. 
 

A despesa realizada por meio de suprimento de fundos poderá ser demonstrada por meio dos 
demonstrativos a seguir: o primeiro visa evidenciar as informações sobre a concessão dos suprimentos de 
fundos no âmbito da UPC, em todas as modalidades; o segundo detalhará despesa realizada por meio de 
suprimento de fundos, também, considerando todas as modalidades; o terceiro evidenciará a caracterização dos 
objetos de gasto com suprimento de fundos no âmbito da UPC. 
 

Além dos quadros, exige-se do gestor análise crítica sobre a gestão dos suprimentos de fundos 
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concedidos no âmbito da UPC. 
 
Concessão de Suprimento de Fundos 

 
O quadro abaixo visa demonstrar os valores concedidos a título de suprimento de fundos, tanto na 

forma de Conta Tipo B, quanto por intermédio do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF, bem 
como a quantidade de supridos em cada modalidade, no exercício de referência do relatório de gestão e no 
imediatamente anterior. 

 
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 

Exercício 

Financeiro 

Unidade Gestora (UG) 
do SIAFI 

Meio de Concessão Valor do 
maior 
limite 

individual 
concedido 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do 

Governo Federal 

Código 
Nome ou 

Sigla 
Quantidade  

Valor 
Total 

Quantidade  
Valor 
Total 

2015 
       

       

2016 
       

       

Fonte: 

 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 
 
Exercício Financeiro: Exercício financeiro de concessão do limite a ser utilizado como suprimento de fundos, 
considerando o de referência do relatório de gestão e o imediatamente anterior. 
 
Unidade Gestora (UG) do SIAFI: Informação do código e do nome ou sigla que identifique a unidade gestora 
do SIAFI na qual foi concedido o suprimento. Devem ser relacionadas todas as UG da UPC em que tenha sido 
registrado suprimento. 
 
Meio de Concessão 
 
Conta Tipo B: Conta bancária destinada à movimentação de suprimento de fundos, desdobrada por: 
 

Quantidade: quantitativo anual de suprimento de fundos concedido ao conjunto de supridos de cada 
UG da UPC, no respectivo exercício financeiro, para realizarem a aplicação de recursos utilizando-se 
da Conta Tipo B. Devem ser computados, inclusive, os suprimentos concedidos a um mesmo 
responsável em períodos diferentes durante o exercício. 

 
Valor Total: montante financeiro anual concedido aos supridos de cada UG que compõe UPC para a 
realização de despesas com a utilização da Conta Tipo B. 

 
Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF): emitido em nome de UG, destinado a representante do 
Governo Federal para pagamento de bens, serviços e despesas autorizadas, desdobrando-se em: 
 

Quantidade: quantitativo anual de suprimento de fundos concedido ao conjunto de supridos de cada 
UG que compõe a UPC, nos respectivos exercícios financeiros, para realizarem a aplicação de 
recursos utilizando-se do CPGF. Devem ser computados, inclusive, os suprimentos concedidos a um 
mesmo responsável em períodos diferentes durante o exercício. 

 
Valor Total: montante financeiro anual concedido aos supridos de cada UG que compõe UPC para a 
realização de despesas com a utilização do CPGF. 

 
Valor do maior limite individual concedido: Informar o valor do maior limite concedido aos supridos. Se o 
maior limite concedido for superior ao estabelecido pelas normas que regem a concessão de suprimento de 
fundos, o fato deve ser explicado e justificado no texto relativo à análise crítica. 
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Utilização de Suprimento de Fundos 

 
O quadro a seguir visa evidenciar os valores efetivamente utilizados a título de suprimento de fundos, 

tanto na forma de Conta Tipo B, quanto por intermédio do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF, 
bem como a quantidade de vezes que suprimento foi utilizado na modalidade de Conta Tipo B e de saques 
efetuados na modalidade CPGF, no exercício de referência e no imediatamente anterior. 
 

UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 

Exercíci
o 

Unidade Gestora 
(UG) do SIAFI 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura 
Total 

(a+b) Código 
Nome ou 

Sigla 
Quantidad

e  
Valor Total 

Quantidad
e  

Valor dos 
Saques (a) 

Valor das 
Faturas (b) 

2016 
           

   

2015 
           

   

Fonte: 

 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

 
Exercício: Exercício financeiro em que as despesas foram realizadas com uso de suprimento de fundos, 
considerando o de referência do relatório de gestão e o imediatamente anterior. 
 
Unidade Gestora (UG) do SIAFI: Informação do código e do nome ou sigla que identifique a unidade gestora 
do SIAFI na qual foi registrado o uso do suprimento. Devem ser relacionadas todas as UG da UPC em que 
tenha sido registrado suprimento. 
 
Conta Tipo B: Informações sobre a utilização de suprimento por intermédio de conta bancária específica, 
desdobrando-se em: 
 

Quantidade: quantitativo anual de utilização de suprimento de fundos pelo conjunto de supridos de 
cada UG da UPC, no respectivo exercício financeiro, por intermédio de Conta Tipo B. A quantidade 
de utilização deve corresponder à quantidade de débitos efetuados na conta bancária. 

 
Valor Total: montante financeiro anual efetivamente utilizado pelos supridos de cada UG que 
compõe a UPC para a realização de despesas com a utilização da Conta Tipo B. As eventuais 
devoluções de valores devem ser deduzidas. 

 
Cartão de Pagamento do Governo Federal: Informações sobre a utilização de suprimento por intermédio do 
CPGF, desdobrando-se em: 
 

α) Saque: Informação sobre o somatório anual dos recursos financeiros sacados em espécie pelo 
conjunto de portadores de cartão de crédito corporativo de cada UG que compõe a UPC:  

  Quantidade: quantitativo anual das operações realizadas pelo conjunto de portadores da UG da 
UPC, nos respectivos exercícios financeiros, com a utilização do cartão corporativo na 
modalidade de saque. 

 
 

 Valor: montante financeiro anual dos saques efetuados pelos portadores de cartão corporativo de 
cada UG da UPC. 

 

 

β) Fatura: Informação sobre o uso anual do CPGF em transações da função crédito pelo conjunto de 
portadores de cartão de crédito corporativo de cada UG que compõe a UPC:  

  Valor: montante financeiro anual, despendido pelos portadores de cada UG da UPC para a 
realização de despesas com a utilização do cartão de crédito corporativo, na modalidade fatura. 
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Total: Somatório dos valores utilizados pelo conjunto dos portadores de CPGF de cada UG da UPC, em Real, na 
modalidade de saque e na função crédito do cartão, no exercício de referência e no imediatamente anterior. 
 
Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos 

 
O quadro abaixo visa evidenciar os tipos de despesas que foram realizadas com o uso de suprimento de 

fundos, sob qualquer forma, no exercício de referência do relatório de gestão. 
 

CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

  

  

    

  

 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 
 
Unidade Gestora (UG) do SIAFI: Informação do código e do nome ou sigla que identifique a unidade gestora 
do SIAFI na qual a despesa com uso de suprimento de fundos foi registrada. Devem ser relacionadas todas as 
UG da UPC em que tenha sido registrado uso de suprimento em qualquer modalidade. 
 
Classificação do Gasto: Identificação do montante gasto com suprimento de fundos, em qualquer modalidade 
e por intermédio de qualquer meio (Conta Tipo B e CPGF), em cada elemento e subitem de despesa, 
considerando cada UG que compõe a UPC. 
 

• Elemento de Despesa: Indicação do objeto de gasto em que foi aplicado o suprimento de fundos 
em cada UG da UPC. Devem ser indicados o código e o nome do Elemento de Despesa. Cada 
Elemento de Despesa em que foram aplicados os fundos supridos podem se desdobrar em 
subitens, os quais devem ser especificados conforme coluna a seguir;  

 
• Subitem da Despesa: Indicação do menor detalhamento da despesa efetuado com uso do 

suprimento de fundos. Devem ser indicados o código e o nome do Subitem da Despesa;  
 

• Total: Montante gasto em cada Subitem da Despesa, em cada UG que compõe a UPC. Pode-se 
totalizar, também, por Elemento de Despesa.  

 
Análise Crítica 

 
Após a elaboração das informações estruturadas conforme os quadros sugeridos, o gestor deverá fazer 

uma análise crítica sobre a gestão dos recursos utilizados por meio da sistemática de suprimento de fundos, 
Contas Tipo B e CPGF, durante o exercício de referência do relatório de gestão e em comparação com 
exercícios anteriores, consignando, inclusive, informações sobre os controles internos instituídos para 
assegurar, de maneira razoável, a aplicação em conformidade com a legislação vigente, além de evidenciar as 
razões que levaram o gestor a optar pelo o uso de medidas excepcionais tais como saques, uso de conta 
bancária, extrapolação de limites etc. 
 

Deve ser explicitada também a situação geral das prestações de contas retratando, em especial, as razões 
para eventual não apreciação de prestações de contas já apresentadas e as medidas adotadas em relação às 
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prestações de contas não aprovadas. 
 
 

Orientações para elaboração do conteúdo do item “Declaração do contador sobre a fidedignidade dos 
registros contábeis do SIAFI” 

 
Este item tem por objetivo obter o comprometimento do Contador da UPC sobre a fidedignidade dos 

registros contábeis dos atos e fatos da gestão com os princípios contábeis e com as normas de contabilidade 
aplicáveis.  

A expectativa em relação a esse item é que o Contador declare que as demonstrações contábeis 
elaboradas pela UPC demonstram fielmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade, bem 
como os registros contábeis feitos no SIAFI expressam fielmente o conjunto de atos e fatos da gestão da UPC no 
exercício financeiro de referência do relatório.  

Se as demonstrações contábeis ou os registros contábeis da UPC apresentarem alguma distorção 
relevante, o Contador deverá apontá-las como ressalva em sua declaração.  

A seguir, são apresentadas duas sugestões de estrutura da declaração: uma para a declaração plena, 
quando as demonstrações contábeis e os registros contábeis estão livres de distorções relevantes; outra para a 
declaração com ressalvas, quando as demonstrações contábeis ou os registros contábeis estão afetados por 
alguma distorção relevante.  

 
DECLARAÇÃO DO CONTADOR AFIRMATIVA DA FIDEDIGNIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação completa (UJ) Código da UG 

 
 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), 
regidos pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2015, refletem adequada e integralmente a situação 
orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

Local  Data  

Contador Responsável  CRC nº  
 
 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR COM RESSALVAS SOBRE A FIDEDIGNIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR  

Denominação completa (UJ) Código da UG 

 
 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, 
Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado 
Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e 
patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO  no tocante a: 

a)................................................................................................................................. 
b)................................................................................................................................. 
 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

Local  Data  

Contador Responsável  CRC nº  

 
 

Orientações para elaboração do conteúdo do item “Integridade e completude das informações dos 
contratos e convênios nos sistemas estruturantes da Administração Pública Federal” 
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Este item tem por objetivo demonstrar as informações sobre a integridade do registro das informações 
sobre contratos e convênios, conforme determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício do relatório 
de gestão.  

A LDO estabelece que os órgãos e as entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social 
e de Investimento deverão disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e 
no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, no que couber, informações referentes 
aos contratos e aos convênios ou instrumentos congêneres firmados, com a identificação das respectivas 
categorias de programação e fontes de recursos quando se tratar de convênios ou instrumentos congêneres, 
observadas as normas estabelecidas pelo Poder Executivo.  

Caso os dados de contratos, convênios e instrumentos congêneres da UPC não estejam devidamente 
inseridos e atualizados no SIASG e no SICONV, a UPC deve apresentar as razões para o descumprimento da 
determinação legal e informar as medidas e prazos para a regularização.  

O modelo constante do quadro abaixo poderá ser usado com base para elaboração da declaração do 
gestor responsável pela área da UPC que tenha a atribuição de atualizar os dados nos respectivos sistemas, 
traduzindo-se a declaração apresentada como veracidade da situação corrente dos sistemas especificados.  

 
 

DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV 

DECLARAÇÃO 

Eu, (gestor responsável pela inclusão e atualização dos dados nos sitemas), 
CPF n° _________, (cargo ocupado pelo responsável), exercido na (nome da unidade 
responsável) declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações 
referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2015 por 
esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de 
Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 
Repasse – SICONV, conforme estabelece a LDO 2015 e suas correspondentes em exercícios 
anteriores. 

Brasília, ___ de ____ de 2016. 

(Nome do Gestor) 

(CPF) 

(Cargo/Unidade Jurisdicionada) 

 
Orientações para elaboração do conteúdo do item “Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e 

fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial” 
 

Este item tem por objetivo demonstrar as informações sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial da unidade prestadora da conta e de suas subunidades.  

A expectativa é que esse item contemple as seguintes informações:  

a) descrição sucinta do processo de verificação da conformidade contábil no âmbito da UPC, 
identificando a instância responsável pela realização de tal conformidade e as unidades gestoras executoras do 
SIAFI e fazendo referência à observância da segregação de função no processo de registro da conformidade;  

b) informações sobre a quantidade de ocorrências em cada uma das classificações, alerta ou ressalva, 
observadas durante o exercício;  

c) descrição de ocorrência não sanada até o final do exercício de referência do relatório de gestão, 
indicando as justificativas da não regularização.  

Pode ser elaborada na forma de declaração ou de relatório, a critério da UPC. Portanto, não há 
estruturação definida para este item, sendo que a UPC poderá adotar o formato que lhe parecer mais eficiente e 
objetiva para a evidenciação das informações solicitadas.  


