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Cuiabá, 04 de janeiro de 2019. 

MEMO N. 11/2018/Comissão Especial R.G 

 

Da: Comissão Especial Relatório de Gestão 2018 

 

À Pró-reitora de Administração 

 

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 “ Alocação de recursos e 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.11/2019/ Comissão Especial R.G 

 

ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 

Demonstração da alocação de recursos com vistas ao cumprimento da missão e dos principais objetivos da unidade 

prestadora de contas, abrangendo a avaliação sobre áreas relevantes da gestão que tenham contribuição decisiva para o 

alcance dos resultados da unidade, tais como pessoal, tecnologia da informação, licitação e contratos, infraestrutura e 

gestão patrimonial, sustentabilidade ambiental. 

O objetivo do capítulo é demonstrar como foram gerenciados os recursos orçamentários, humanos, tecnológicos e 

outros, sob o ponto de vista da eficiência e da conformidade. Deverá ser respondida à pergunta: Para onde a UPC 

deseja ir e como ela pretende chegar lá? 

Este capítulo deverá abordar o seguinte conteúdo: estratégia para alcançar os principais objetivos da UPC e planos de 

alocação de recursos para implementar essa estratégia no exercício, assim como principais desafios e ações futuras; 

gestão orçamentária e financeira; gestão de pessoas; gestão de licitação e contratos; gestão patrimonial e infraestrutura; 

gestão da tecnologia da informação; gestão de custos; sustentabilidade ambiental. 

 

Demonstração da eficiência e da conformidade legal de áreas relevantes de gestão que contribuíram para o 

alcance dos resultados da UPC no exercício  

Gestão de orçamentária e financeira  

1. Perfil do gasto do ministério: evolução dos últimos anos da execução orçamentária da despesa por função e/ou 

unidade orçamentária (empenhada, liquidada e paga); detalhamento das despesas por grupo e elemento de despesa; 

execução orçamentária dos principais programas/projetos/ações;  

2. Discussão do desempenho atual em comparação com o desempenho esperado/orçado, com uma análise de tendências;  

3. Explicações sobre variações do resultado, com uma reflexão justa e compreensível sobre o desempenho financeiro, 

consistente com as demonstrações financeiras subjacentes;  

4. Principais desafios e ações futuras. 
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Exemplo: 

Despesas do Ministério da Fazenda  

 

 

Gestão de licitações e contratos  

 

1. Conformidade legal;  

2. Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de serviços contratados para o 

funcionamento administrativo;  

3. Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para essas contratações;  

4. Contratações diretas: participação nos processos de contratação, principais tipos e justificativas para realização;  

5. Principais desafios e ações futuras.  
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Gestão patrimonial e infraestrutura  

 

1. Conformidade legal;  

2. Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos), avaliação do seu custo-benefício e impacto sobre 

os objetivos estratégicos;  

3. Desfazimento de ativos;  

4. Locações de imóveis e equipamentos;  

5. Mudanças e desmobilizações relevantes;  

6. Principais desafios e ações futuras.  

 

Gestão de custos  

1. Conformidade legal (art. 50, §3º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e Portaria STN 157, de 9 de março 
de 2011);  

2. Estimativa de custos por área de atuação, demonstrando a distribuição dos recursos consumidos entre as áreas 

finalísticas e de suporte;  

3. Estimativa de custos por programa governamental, demonstrando em que medida eles se relacionam e contribuem 
para o alcance da missão institucional da UPC;  

4. Principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de recursos e melhoria da qualidade dos gastos 

públicos.  

 

Sustentabilidade ambiental  

1. Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições;  

2. Ações para redução do consumo de recursos naturais;  

3. Redução de resíduos poluentes.  

 

Forma recomendada para o capítulo Alocação de Recursos e Áreas Especiais de Gestão  

1. Declaração do SE e do SPOA (ou cargos de natureza equivalente), 2 páginas, com foto e assinatura dos responsáveis.  

2. Demonstração da eficiência e da conformidade legal das áreas relevantes da gestão que contribuíram para o alcance 

dos resultados da UPC: 15 páginas e uso intensivo de infográficos.  
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

Demonstração da situação e do desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial da gestão no exercício, declaração 

do contador/opinião dos auditores externos, demonstrativos contábeis e notas explicativas. 

O objetivo do capítulo é demonstrar a situação e o desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial da gestão no 

exercício.  

Este capítulo deverá abordar o seguinte conteúdo: declaração do contador/opinião dos auditores externos; 

demonstrações Contábeis; notas Explicativas. 

Declaração do contador/opinião dos auditores externos  

Declaração do contador geral (ou opinião dos auditores externos), expressando a responsabilidade do contador, as 

normas contábeis aplicáveis e a asseguração razoável das demonstrações contábeis.  

Demonstrações Contábeis  

Demonstrações contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, 

Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações do Patrimônio Líquido.  
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Exemplo: 

Balanço Patrimonial do Ministério da Fazenda 
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Notas Explicativas  

1. Informações gerais: natureza jurídica da entidade; domicílio da entidade; natureza das operações e principais 

atividades da entidade; declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis;  

2. Resumo das políticas contábeis significativas, por exemplo: bases de mensuração utilizadas, como: a. custo histórico, 

valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável; b. novas normas e políticas contábeis alteradas; c. julgamentos 
pela aplicação das políticas contábeis;  

3. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis pela ordem em que cada 

demonstração e cada rubrica sejam apresentadas;  

4. Outras informações relevantes, por exemplo: passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos; 

divulgações não financeiras, tais como: os objetivos e políticas de gestão do risco financeiro da entidade; pressupostos 

das estimativas; reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e 

o direcionamento das operações da entidade no futuro; ajustes decorrentes de omissões e erros de registro.  

 

Forma recomendada para o capítulo das Demonstrações Contábeis  

• Declaração do contador, 2 páginas, com foto e assinatura do contador.  

• Demonstrações contábeis: máximo 10 páginas, uma demonstração por página, em R$ bilhões, somente informações 

agregadas.  

• Notas explicativas: máximo 20 páginas, em R$ bilhões, somente informações agregadas, destaque para os principais 

números e para as grandes variações, relevância aos números das demonstrações relacionadas aos resultados da gestão, 

bem como ao desempenho na gestão dos recursos.  

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

Outras informações não relacionadas com as demais seções do relatório e que seja de interesse dos dirigentes da unidade 

prestadora de contas divulgar em razão da relevância e da necessidade de prestação de contas dos gestores, entre as 

quais como a UPC determina os temas a serem incluídos no relatório integrado e como estes temas são quantificados ou 

avaliados, bem como o tratamento de determinações e recomendações do TCU. 

 

O objetivo do capitulo é esclarecer como a UPC determina os temas a serem incluídos no relatório integrado e como 

estes temas são quantificados ou avaliados, bem como o tratamento de determinações e recomendações do TCU.  

Este capítulo deverá abordar o seguinte conteúdo: resumo do processo para determinar a materialidade das informações 

e descrição dos limites do relato e de como o limite foi determinado; tratamento de determinações e recomendações do 

TCU. 

 

Determinação da materialidade das informações  

A Estrutura Internacional de Relato Integrado do IIRC estabelece que temas relevantes são aqueles que afetam ou 

podem afetar a capacidade de uma UPC de gerar valor e que nem todos os temas relevantes são considerados materiais. 

No processo de determinação da materialidade, é preciso definir os limites do relatório integrado, regido por dois 

aspectos:  

• a entidade do relato financeiro que identifica quais as transações controladas e eventos relacionados devem ser 

incluídos no relatório financeiro da UPC (conceitos de controle ou influência significativa);  

• a identificação do riscos, oportunidades e impactos atribuíveis ou associados a outras entidades/partes interessadas, 

além da entidade do relato financeiro, que tenham um efeito significativo sobre a capacidade da entidade de relatório 

financeiro de gerar valor (v. 3.17 a 3.35 da estrutura do IIRC).  

 

O processo para determinar a materialidade é tratado nos itens 4.40 a 4.48 da estrutura do IIRC. 
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Exemplo: 

Matriz de materialidade da Petrobrás 
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ANEXOS E APÊNDICES  

Documentos e informações de elaboração da unidade ou de terceiros úteis à compreensão do texto do relatório ou 

exigidos pelas normas do Tribunal de Contas da União na prestação de contas, entre as quais declaração de integridade 

do relato integrado pelos responsáveis pela governança conforme estabelece a Estrutura Internacional para Relato 

Integrado. 

O objetivo do capítulo é de organizar documentos e informações úteis à compreensão do relatório, entre as quais 

declaração de integridade do relato integrado pelos responsáveis pela governança conforme estabelece a Estrutura 

Internacional para Relato Integrado.  

Declarações de integridade do relato integrado pelos responsáveis pela governança conforme estabelece a Estrutura 

Internacional para Relato Integrado  

A declaração de integridade do relato integrado pelos responsáveis pela governança é estabelecida no item 1.20 da 

Estrutura Internacional para Relato Integrado do IIRC, nos seguintes termos:  

“1.20 Um relatório integrado deve incluir uma declaração dos responsáveis pela governança com:  

• o reconhecimento de sua responsabilidade por assegurar a integridade do relatório integrado;  

• o reconhecimento de terem aplicado o pensamento coletivo na preparação e na apresentação do relatório integrado;  

• sua opinião ou conclusão quanto ao fato apresentação do relatório integrado estar de acordo com esta Estrutura;  

 

ou, se ele não contiver tal declaração, ele deve explicar:  

 

• o papel desempenhado pelos responsáveis pela governança na preparação e na apresentação do relatório integrado;  

• as medidas que estão sendo tomadas para incluir tal declaração em relatórios futuros;  

• o prazo para fazê-lo, que não deverá ultrapassar o terceiro relatório integrado da UPC que faça referência a esta 

Estrutura.”  
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