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Sessão Ordinária de 15 de fevereiro de 2016. 
 
 
Expediente: Relatório de Gestão 
 
Relator: Ana Carolina Tonelotti Assis 
 
Contexto e Histórico: 
 
O Relatório de Gestão é uma forma de prestação de contas dos órgãos e unidades 
administrativas do Governo Federal, conforme o Art. 70 da Constituição Federal. A 
definição dada pelo Tribunal de Contas da União, de acordo com a Instrução 
Normativa TCU Nº 63, de 01/09/2010, indica que são componentes do Relatório de 
Gestão: documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial, organizado para permitir a visão sistêmica 
do desempenho e da conformidade da gestão dos responsáveis por uma ou mais 
unidades jurisdicionadas durante um exercício financeiro. 
 
Assim, próximo ao término de cada exercício, a PROPLADI envia às áreas o roteiro 
para que cada uma elabore seu Relatório de Gestão, cujos dados comporão o 
Relatório da UFABC. 
 
O referido roteiro (em anexo) foi encaminhado ao CCNH em 10/12/2015 para entrega 
em 11/01/2016. 
 
Devido ao lançamento do e-Contas, novo Sistema do TCU para encaminhamento das 
Prestações de Contas das Unidades Jurisdicionadas, excepcionalmente, deverão ser 
publicados novos normativos até o início de 2016 com orientações e determinações de 
conteúdo ainda para elaboração do Relatório em questão.  
 
A título de informação, os Relatórios de Gestão dos exercícios anteriores podem ser 
acessados por meio do sítio da Universidade: 
(http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=
18). 
 
 
Avaliação: 
 
O Relatório de Gestão apresentado pelo CCNH segue o modelo disponibilizado pela 
PROPLADI (em anexo). 
 
Como até a data de elaboração deste relato não recebemos notícias sobre a 
publicação de normativos com novas orientações para o Relatório de Gestão, o roteiro 
apresentado pela PROPLADI (em anexo) poderá ser complementado posteriormente e 
encaminhado para as áreas para as providências necessárias. 
 
Esclareça que não houve tempo hábil para apresentação antecipada do Relatório ao 

http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=18
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=18
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ConsCCNH, tendo em vista o exíguo prazo de entrega. 
 
 
Conclusão: 

Favorável à aprovação do documento. 

 


