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APRESENTAÇÃO 

O Relatório de Gestão é um documento que deve ser apresentado anualmente aos 

órgãos de controle interno e externo, visando a prestação de contas e o atendimento a 

obrigação prevista no artigo 70 da Constituição Federal. A finalidade de sua criação envolve 

três interessados: a sociedade, para que tenha acesso, de forma transparente, às contas; a 

Controladoria Geral da União (CGU), que o utiliza para apoiar a instituição na identificação 

de oportunidades de melhoria da Gestão e; ao Tribunal de Contas da União (TCU), que 

considera o Relatório para fins de Julgamento das Contas. 

Alguns itens são considerados obrigatórios no Relatório de Gestão e, para facilitar a 

elaboração do mesmo, criou-se este guia onde constam as orientações e etapas que devem ser 

seguidas para a condução eficiente da elaboração. 

Assim, neste guia existem anexos que deverão, periodicamente, ser preenchidos pelos 

setores e Campi do IF Baiano, com o objetivo de apresentar informações e dados necessários 

para a elaboração do Relatório de Gestão. Esse guia servirá de apoio à comissão responsável 

pela elaboração do relatório de gestão e aos gestores, que saberão antecipadamente algumas 

das informações que serão solicitadas. 

 

1.   PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

 As etapas da elaboração do Relatório de Gestão foram mapeadas (anexo 01) incluem a 

entrega de dados e informações, consideradas obrigatórias pelos organismos de controle, nos 

meses de janeiro e julho. O cumprimento desses prazos e preenchimento de todas as 

informações solicitadas, conforme conta nos anexos deste guia, são fatores necessários para 

que a comissão finalize o Relatório de Gestão em tempo hábil, possibilitando que o mesmo 

seja aprovado pelo Conselho Superior do IF Baiano (CONSUP) pra posterior envio ao TCU. 

 

• Formação da Comissão 

 A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN), considerando a 

necessidade de elaboração do Relatório de Gestão, convidará servidores para a formação da 

comissão de composição e elaboração do relatório.   

 

• Distribuição e Coleta dos Dados e Informações 

  A comissão, que será designada por meio de portaria do reitor, precisará separar 

os conteúdos requeridos para a elaboração do relatório de gestão (conforme consta no item 2) 

para, em seguida, solicitar os dados e informações das pró-reitorias, diretorias sistêmicas, 

órgãos de assessoramento e campi. Ao final dessa etapa a comissão terá um catálogo 

organizado contendo todos dos dados e informações, da reitoria e dos Campi, que serão 

necessários para a composição e elaboração do relatório de gestão. 

 

• Composição e Validação 

  De posse do catálogo, a comissão precisará avaliar os dados recebidos, 

verificando a existência de informações incorretas ou incompletas, e sanar a pendências para 

dar continuidade ao processo de elaboração. A formação de seção/capítulo é a etapa seguinte, 

que inicia quando não mais se observar incongruência e ausência de informações. 

  A comissão estabelecerá uma metodologia para a formação dessas seções e 

apresentar, até o mês de outubro, uma prévia do relatório de gestão. Posteriormente devem ser 

feitos ajustes e acréscimo das informações faltantes, formando um corpo único, para que o 
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mesmo seja encaminhado ao gabinete para checagem, com cópia para a Auditoria Interna 

(AUDIN). Por fim, após realizadas as alterações recomendadas, o relatório deve ser enviado 

para o Conselho Superior (CONSUP), que emitirá um parecer, para em seguida ser inserido 

no sistema e-contas do TCU. 

 

2.   CONTEÚDOS REQUERIDOS NO RELATÓRIO DE GESTÃO 

  Na apresentação do relatório de gestão alguns itens devem ter presença 

obrigatória. A seguir estão listados alguns conteúdos que devem ser abordados e suas 

finalidades. Será preciso considerar que anualmente o TCU publica orientações sobre como 

deve ser realizada a prestação de contas através do Relatório de Gestão, dessa forma é 

fundamental que a comissão observe os conteúdos que serão obrigatórios em cada ano. 

 

 1. VISÃO GERAL DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO 

  A identificação do Instituto Federal Baiano e algumas informações qualitativas 

complementares devem ser apresentadas nesse item, que tem a finalidade de oferecer uma 

melhor caracterização da instituição, tais como sua estruturação, contexto de atuação, 

principais macroprocessos e competências. 

 1.1. Finalidades e Competências 

  Neste subitem a comissão deverá dar conhecimento ao leitor do relatório sobre as 

principais razões da existência do instituto, ou seja, explicitar para que efetivamente foi criado 

e existe.   

 1.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade 

  Aqui deve-se falar sobre a criação do IF Baiano, seu estatuto, regimento geral e 

demais instrumentos normativos. 

 1.3. Ambiente de Atuação 

  Este item tem por finalidade dar conhecimento à comunidade sobre o contexto em 

que está inserido o IF Baiano e que pode ter influência direta não só sobre os produtos e 

serviços gerados pela instituição, mas também nos seus processos organizacionais. 

  Aqui a comissão deverá descrever o contexto de atuação, podendo ser objeto de 

informação neste item, por exemplo, dados sobre o espaço potencial de atuação 

comparativamente com o espaço ocupado pela instituição; principais atores do mesmo 

contexto (outras instituições de ensino ou parceiros); expectativa da população ou de estrato 

da população quanto à atuação do IF Baiano; ameaças e oportunidades quanto à atuação do IF 

Baiano. 

 1.4. Organograma 

  Utilizando as informações enviadas pelo gabinete da Reitoria, este item tem por 

finalidade dar conhecimento sobre a estrutura orgânica da instituição e as principais funções 

das áreas relevantes da governança do IF Baiano. Além do organograma oficial do IF Baiano, 

deve-se destacar as áreas ou subunidades mais estratégicas da gestão, sobre as quais devem 

ser informadas as principais competências, os titulares responsáveis com os respectivos 

períodos de atuação. 
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 1.5. Macroprocessos Finalísticos 

  Neste subitem a comissão deverá identificar os macroprocessos finalísticos do IF 

Baiano, os quais correspondem às grandes funções da organização e para as quais devem estar 

voltadas suas unidades internas e descentralizadas. Os macroprocessos podem ser entendidos 

como agrupamentos de processos necessários para a produção de uma ação ou desempenho de 

uma atribuição da instituição ou ainda como grandes conjuntos de atividades pelos quais a 

instituição cumpre sua missão, gerando valor para o servidor – estudantes – cidadão. 

 

 2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

 2.1. Planejamento organizacional 

  Este item deverá informar sobre o plano estratégico do IF Baiano, que integra o 

seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). A comissão precisará destacar os 

principais objetivos estratégicos para o exercício de referência do relatório, riscos 

identificados para seu alcance e as estratégias adotadas, considerando, inclusive, possíveis 

revisões de macroprocessos, adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária, 

dentre outras, com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos delineados. 

 2.2. Descrição dos objetivos do exercício 

  Essa descrição tem por objetivo informar sobre os objetivos da atuação do IF 

Baiano no exercício de referência do relatório de gestão que será elaborado. Neste subitem a 

comissão deverá apresentar os objetivos e metas estabelecidas para o exercício em 

decorrência do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 2.3. Estágio de implementação do planejamento estratégico 

  Este subitem tem por objetivo informar sobre o estágio de implementação do 

planejamento estratégico, especialmente para as unidades em que o planejamento ainda esteja 

em desenvolvimento e elaboração. 

 2.4. Vinculação dos planos com as competências institucionais e outros planos 

Aqui o objetivo é demonstrar que os planos estratégicos estão alinhados com a missão 

institucional, bem como a integração dos Planos de Ação Anuais (PAA) do IF Baiano com 

outros, se for o caso. 

 2.5. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 

Este subitem demostrará como o planejamento da instituição está aderente à razão para 

a qual foi criada. Será preciso descrever, nesse subitem, cada um dos macroprocessos (ensino, 

pesquisa e extensão) e para isso a comissão necessitará de informações oriundas das pró-

reitorias e dos campi. 

 2.6. Desempenho Orçamentário 

  Neste subitem a comissão terá que informar sobre a programação e execução do 

orçamento da unidade no ano de exercício em questão. Deverá ser subdividido em subitens 

(pré-definidos pelo TCU) que visam expressar um detalhamento maior do desempenho do IF 

Baiano. 
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 3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 Esta seção visa oferecer melhor compreensão sobre as práticas de governança do IF 

Baiano que permitem identificar como ela é dirigida, controlada e monitorada. 

 3.1. Descrição das estruturas de governança 

  Este subitem tem por finalidade informar sobre a estrutura e as instâncias que 

compõem a governança do IF Baiano. Caberá a comissão explicitar as instâncias dessa 

estrutura, tais como: conselho de administração, conselho fiscal, comitê de auditoria, unidade 

de auditoria interna ou de controle interno, comitês de apoio a governança (de gestão de TI, 

de gestão de pessoas etc), sistema de correição etc. 

 3.2. Atuação da unidade de auditoria interna 

  Tem por finalidade informar sobre a estrutura e funcionamento da unidade de 

auditoria interna, cabendo a esta fornecer as informações necessárias para que a comissão 

elabore esse subitem do relatório de gestão. 

 3.3.  Sobreposição de carga horária – Pronatec 

  De forma não regular é solicitado um relatório informando a carga horária que 

servidores estão atuando em cursos no Pronatec. Assim, cabe a comissão de elaboração do 

relatório de gestão verificar se haverá ou não necessidade de acrescentar essa informação. 

 3.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

  Nesse subitem será preciso informar sobre a execução das atividades de correição 

no âmbito da unidade, destacando os principais eventos apurados e as providências adotadas. 

 3.5.  Gestão de riscos e controles internos 

  Este item tem por finalidade informar sobre a sistemática na gestão de riscos, 

incluindo informações sobre controles internos instituídos para mitigá-los. 

 

 4.  ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 Esta seção tem por objetivo proporcionar melhor compreensão sobre aspectos da 

composição de pessoal e infraestrutural que possibilitam ao Instituto Federal Baiano atingir 

seus objetivos, relacionados principalmente aos seus macroprocessos de apoio. 

 4.1. Gestão de Pessoas 

  Informações quantitativas e qualitativas sobre a gestão de pessoas no IF Baiano. 

 4.2.  Gestão do patrimônio e infraestrutura 

  Os números relacionados aos bens móveis e imóveis da União à disposição do 

Instituto, bem como as respectivas despesas e receitas envolvidas. 

 4.3. Gestão da Tecnologia da Informação 

  Aqui a comissão deverá abordar aspectos como o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação, o Comitê de Governança Digital e a força de trabalho de TI. 

 4.4. Gestão ambiental e sustentabilidade 
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  Os dados para preenchimento desse subitem podem ser obtidos através de contato 

com Comitê Assessor da Política Institucional de Gestão de Resíduos Sólidos e Educação 

Ambiental (COGEA) e com a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). 

 

 5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 Neste item serão descritas as ações promovidas com a finalidade de estreitar a relação 

do IF Baiano com a sociedade, evidenciando os canais e estratégias de comunicação adotados 

para fins de solicitações, denúncias, reclamações e sugestões. 

 5.1. Canais de acesso do cidadão 

Este item 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. Aqui a comissão 

deverá listar os canais de comunicação existentes, na reitoria e nos campi, bem como uma 

sistematização dos registros. 

 5.2. Carta de serviço ao cidadão 

  Este item tem por finalidade informar sobre a elaboração e disponibilização da 

Carta de Serviços ao Cidadão instituída pelo Decreto 6.921/2009. 

 5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

  Este item tem por finalidade informar sobre os mecanismos utilizados pela 

unidade para medir a satisfação dos cidadãos-usuários. Para isso será preciso verificar, junto 

aos setores responsáveis pela implementação e análise das pesquisas, como se deu a aplicação 

do estudo bem como sua aferição. 

 5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da 

unidade 

  Este item tem por finalidade informar o caminho de acesso ao portal 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. 

 5.5. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 

  Este subitem tem por finalidade informar sobre como a reitoria e os Campi se 

adaptam para garantir o acesso fácil aos seus serviços, produtos e instalações por cidadãos 

com alguma deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

 6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

As informações cedidas pela PROPLAN permitirão que, neste item, sejam demostrados 

os resultados obtidos pelo instituto na condução da sua gestão financeira. Serão necessários 

dados referentes aos quatro subitens listados como obrigatórios pelo TCU: 

• Desempenho financeiro no exercício; 

• Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos; 
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•  Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade; 

• Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas. 

  

 7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

O objetivo desta seção é proporcionar ao leitor do relatório melhor compreensão sobre 

atendimento a demandas específicas oriundas de legislação específica e dos órgãos de 

controle, abordando os seguintes subitens: 

• Tratamento de determinações e recomendações do TCU; 

• Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno; 

• Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário; 

• Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com 

o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993; 

• Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas 

beneficiadas pela desoneração da folha de pagamentos; 

•  Informações sobre ações de publicidade e propaganda; 

• Demonstração da conformidade com o disposto no art. 3º do Decreto 5.626/2005. 

 

 8. OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 

 8.1. Rol de responsáveis 

  O rol de responsáveis é peça de apresentação obrigatória pelas unidades 

prestadoras de contas. Os dados sobre cada responsável são os especificados no sistema e-

Contas. 

 8.2. Parecer ou relatório da unidade de Auditoria Interna 

  Este item destina-se à obtenção do relatório de atividades da unidade de auditoria 

interna e/ou do parecer dessa unidade sobre a prestação da conta pelo IF Baiano. 

 8.3. Parecer de colegiado 

Este item tem por objetivo apresentar o parecer do CONSUP, que irá se pronunciar 

sobre o Relatório de Gestão que foi apresentado. 

 8.4. Relatório de Instância ou área de correição 

  Este item tem por objetivo informar sobre a atuação e as principais constatações 

feitas pela instância ou área de correição no âmbito do instituto, consubstanciadas no relatório 

anual emitido por essa instância ou área em consonância com regulamentação específica. 

 8.5. Declaração de integridade 

Este item tem por objetivo tratar de um conjunto de declarações e informações a serem 

exigidas de gestores de áreas específicas da gestão do IF Baiano sobre a integridade, 

completude, atualidade etc, dos registros das informações relevantes em sistemas 
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estruturantes da Administração Pública Federal, tais como SIAFI, SIASG, SIOP, SICONV, 

entre outros. 

 

 9. PEÇAS PARA COMPOR O PROCESSO DE CONTAS 

 A comissão precisará incluir, no relatório de gestão, os seguintes documentos: 

• Relatório de Auditoria; 

• Certificado de Auditoria; 

• Parecer do dirigente do órgão de controle interno; 

• Pronunciamento do ministro supervisor ou autoridade equivalente; 

• Elementos da responsabilização por falha ou irregularidade. 



 

ANEXO 01 - MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 
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ANEXO 02 – INFORMAÇÕES PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO - CAMPUS 

 

Prezado(a) Gestor(a), 

 

O relatório de gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao(a) 

gestor(a) apresentar os resultados alcançados com a execução do planejamento e orienta 

eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. 

I. A estrutura do Relatório de Gestão deve conter: 

II. As diretrizes, objetivos e indicadores previstos nos Planos de Ação; 

III. As metas do PDI previstas e executadas; 

IV. A análise da execução orçamentária; 

V. As recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos dos Planos de 

Ação. 

Os resultados das metas previstas e executadas, que devem constar do Relatório de 

Gestão, serão monitorados e acompanhados a cada semestre em Relatório de Gestão Parcial – 

RGP, como instrumento complementar para a prestação anual de contas, bem como do 

monitoramento e acompanhamento da execução do Planejamento Institucional. Assim, 

solicitamos o preenchimentos das informações que seguem. 

 

Identificação 

Campus  

Período a que se refere o 

relatório 
Janeiro a julho de 2018 

Diretor(a) Geral em exercício  

Diretores(as) Substitutos(as) 

no ano  

 

Introdução – Considerações iniciais 

Escrever aqui características do Campus 

 

Demonstrativo do montante e execução dos recursos aplicados no período 

Devem ser utilizados, quando necessários, relatórios do sistema próprio de 

acompanhamento, relatório Resumido da Execução Orçamentária e relatório da Execução 

Financeira. 

Este item tem o objetivo de verificar o desenvolvimento do planejamento da unidade, 

por isso deve-se, na abordagem, tratar dos temas relacionados ao planejamento e seus 

resultados. 

Informar sobre o estágio de implementação do planejamento estratégico e resultados 

dos planos. Declarar as iniciativas adotadas a respeito. 

Análise geral sobre a utilização dos recursos 

Escrever aqui 
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Ações planejadas  Recursos estimados para 

as ações planejadas 

Andamento das ações 

(realizadas, em 

andamento, 

previstas,…) 

Recursos executados 

nas ações realizadas 

Escrever aqui ações que 

estão descritas no PAA 

 

   

*acrescentar linhas quando necessário 

 

Formas e instrumentos de monitoramento das ações 

O monitoramento é etapa essencial para a consecução dos resultados da gestão e tem 

por objetivos contribuir para a realização das metas declaradas nos planos; auxiliar a tomada 

de decisão de forma tempestiva; facilitar a cooperação, a articulação e a integração entre as 

áreas do instituto e até mesmo com órgãos externos; identificar necessidades de ajustes e 

revisões dos planos, melhorando a gestão; favorecer a prestação de contas. 

Os instrumentos para o monitoramento podem ser sistemas, estruturas da unidade 

dedicadas à avaliação, relatórios periódicos, prestações de contas, entre outros. 

Análise sobre as Formas e os instrumentos de monitoramento das ações: 

 

Escrever aqui 

 

 

Para a elaboração do Relatório de Gestão Parcial existe a necessidade de obtenção de 

dados referentes a diversas ações e setores do Campus. As informações concedidas permitirão 

o cálculo dos indicadores institucionais, bem como o acompanhamento do desenvolvimento 

do IF Baiano e seus Campi. Assim, será necessário que os (as) gestores(as) disponibilizem: 

1. Dados relacionados ao Ensino; 

2. Dados relacionados à Assistência Estudantil; 

3. Dados relacionados à Pesquisa; 

4. Dados relacionados à Extensão; 

5. Dados Relacionados ao Ingresso de Estudantes; 

6. Dados relacionados aos servidores; 

7. Dados relacionados à Infraestrutura. 

 

1. Dados relacionados ao Ensino  

Os dados solicitados a seguir são necessários para que seja possível realizar os cálculos e 

acompanhamento dos seguintes indicadores: 

 01 - Relação de Ingressos por Matrícula Atendida; 

 02 - Relação de Concluintes por Alunos; 

 03 - Eficiência Acadêmica de Concluintes; 

 04 - Índice de Retenção do Fluxo Escolar; 

 05 - Ocupação de Vagas Presenciais; 

 06 - Ocupação de Vagas da EAD; 

 08 - Taxa de Evasão; 

 09 - Matrícula nos Cursos Técnicos; 

 10 - Matrícula nos cursos para a Formação de Professores e Licenciaturas; 

 11 - Vagas e Matrículas PROEJA; 

 16 - Número de Vagas Ofertadas; 

 17 - Relação de Candidato por vaga. 



 

Dados sobre Estudantes 

NÚMERO DE ESTUDANTES EM CURSOS TÉCNICOS NIVEL MÉDIO - INTEGRADO 

Campus Curso 
Matriculas 

Atendidas 

Cursantes Concluintes Evadidos 

Em Curso Retidos Concluído Integralizado Abandono Cancelado Desligado Reprovado 
Transf. 

Externa 

Tranf. 

Interna 

                            

                          

SUB-TOTAL                       

NÚMERO DE ESTUDANTES EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO - SUBSEQUENTES 

Campus Curso 
Matriculas 

Atendidas 

Cursantes Concluintes Evadidos 

Em Curso Retidos Concluído Integralizado Abandono Cancelado Desligado Reprovado 
Transf. 

Externa 

Tranf. 

Interna 

                            

                          

SUB-TOTAL                       

NÚMERO DE ESTUDANTES EM CURSOS PROEJA 

Campus Curso 
Matriculas 

Atendidas 

Cursantes Concluintes Evadidos 

Em Curso Retidos Concluído Integralizado Abandono Cancelado Desligado Reprovado 
Transf. 

Externa 

Tranf. 

Interna 

                            

                          

SUB-TOTAL                       

NÚMERO DE ESTUDANTES EM CURSOS SUPERIORES - TECNOLOGIA 

Campus Curso 
Matriculas 

Atendidas 

Cursantes Concluintes Evadidos 

Em Curso Retidos Concluído Integralizado Abandono Cancelado Desligado Reprovado 
Transf. 

Externa 

Tranf. 

Interna 

                          

                            

                          

SUB-TOTAL                       
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NÚMERO DE ESTUDANTES EM CURSOS SUPERIORES - LICENCIATURAS 

Campus Curso 
Matriculas 

Atendidas 

Cursantes Concluintes Evadidos 

Em Curso Retidos Concluído Integralizado Abandono Cancelado Desligado Reprovado 
Transf. 

Externa 

Tranf. 

Interna 

                          

                            

                          

SUB-TOTAL                       

NÚMERO DE ESTUDANTES EM CURSOS SUPERIORES - BACHARELADOS 

Campus Curso 
Matriculas 

Atendidas 

Cursantes Concluintes Evadidos 

Em Curso Retidos Concluído Integralizado Abandono Cancelado Desligado Reprovado 
Transf. 

Externa 

Tranf. 

Interna 

                          

                            

                          

SUB-TOTAL                       

NÚMERO DE ESTUDANTES EM CURSOS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD 

Campus 
Curso e 

Polo 

Matriculas 

Atendidas 

Cursantes Concluintes Evadidos 

Em Curso Retidos Concluído Integralizado Abandono Cancelado Desligado Reprovado 
Transf. 

Externa 

Tranf. 

Interna 

                          

                            

                          

SUB-TOTAL                       

TOTAL GERAL                       

 

 



 

 

2. Dados relacionados à Assistência Estudantil 

Os dados solicitados neste item são necessários para o preenchimento de informações obrigatório na 

composição do Relatório de Gestão. 

 

Total de Alunos Beneficiados com a Assistência Estudantil   

    
O investimento em cada tipo de assistência (em reais) 

Alimentação  Moradia Transporte Creche 

        

Cópia e Impressão 
Material  

Acadêmico 
Permanência Eventual 

        

    

    Análise da distribuição dos recursos 

Aqui se deve realizar uma análise geral dos recursos recebidos para a assistência estu-

dantil, versar sobre a metodologia utilizada para a distribuição e seleção dos estudantes 

beneficiados, além de outros fatores que considerar importante (essa análise deve ser 

realizada sempre com vistas à melhoria da política de Assistência aos estudantes, sendo 

possível, caso considere-se necessário, apresentar soluções para sanar dificuldades que 

foram verificadas). 

        

Reserva de vagas 

- 
Cursos de  

Nível Médio 

Cursos de  

Graduação 

Cursos de Pós-

Graduação 

Nº de vagas  

reservadas (cotas) 
      

Nº de matriculas 

nas vagas  

reservadas 

      

 



 

 

3. Dados relacionados à Pesquisa;  

Os dados solicitados a seguir são necessários para que seja possível realizar os cálculos e acompanhamento dos seguintes indicadores: 

 01 - Relação de Ingressos por Matrícula Atendida; 

 02 - Relação de Concluintes por Alunos; 

 03 - Eficiência Acadêmica de Concluintes; 

 04 - Índice de Retenção do Fluxo Escolar; 

 05 - Ocupação de Vagas Presenciais; 

 08 - Taxa de Evasão; 

 10 - Matrícula nos cursos para a Formação de Professores e Licenciaturas; 

 11 - Vagas e Matrículas PROEJA; 

 12 - Evolução dos Projetos de Pesquisa  

 16 - Número de Vagas Ofertadas; 

 17 - Relação de Candidato por vaga. 

 

Dados de Estudantes 

NÚMERO DE ESTUDANTES EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Campus Curso 
Matriculas 

Atendidas 

Cursantes Concluintes Evadidos 

Em curso Retidos Concluído Integralizado Abandono Cancelado Desligado Reprovado 
Transf. 

Externa 

Tranf. 

Interna 

                          

                            

                          

SUB-TOTAL                       

TOTAL GERAL                       

 

 

Projetos de Pesquisa 

Nº de projetos de pesquisa em andamento   
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4. Dados relacionados à Extensão; 

Os dados solicitados a seguir são necessários para que seja possível realizar os cálculos e acompanhamento dos seguintes indicadores: 

 01 - Relação de Ingressos por Matrícula Atendida; 

 02 - Relação de Concluintes por Alunos; 

 03 - Eficiência Acadêmica de Concluintes; 

 04 - Índice de Retenção do Fluxo Escolar; 

 05 - Ocupação de Vagas Presenciais; 

 06 - Ocupação de Vagas da EAD; 

 08 - Taxa de Evasão; 

 09 - Matrícula nos Cursos Técnicos; 

 10 - Matrícula nos cursos para a Formação de Professores e Licenciaturas; 

 11 - Vagas e Matrículas PROEJA; 

 13 - Alunos Participando de Iniciação Científica/Extensão;  

 14 - Evolução dos Participantes das Ações de Extensão; 

 16 - Número de Vagas Ofertadas; 

 17 - Relação de Candidato por vaga. 

 

Dados de Estudantes 

NÚMERO DE ESTUDANTES EM CURSOS FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC 

Campus Curso 
Matriculas 

Atendidas 

Cursantes Concluintes Evadidos 

Em Curso Retidos Concluído Integralizado Abandono Cancelado Desligado Reprovado 
Transf. 

Externa 

Tranf. 

Interna 

                          

                            

                          

SUB-TOTAL                       
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NÚMERO DE ESTUDANTES EM CURSOS FORMAÇÃO INICIAL - FI 

Campus Curso 
Matriculas 

Atendidas 

Cursantes Concluintes Evadidos 

Em Curso Retidos Concluído Integralizado Abandono Cancelado Desligado Reprovado 
Transf. 

Externa 

Tranf. 

Interna 

                          

                            

                          

SUB-TOTAL                       

TOTAL GERAL                       

 

 

Ações e Projetos de Extensão 

Nº de alunos que participaram de projetos de extensão   

Nº de pessoas participando das ações de extensão   

 

 

5. Dados relacionados aos servidores;  

Os dados solicitados a seguir são necessários para que seja possível realizar os cálculos e acompanhamento dos seguintes indicadores: 

 15 - Relação de Alunos por Docentes em Tempo Integral; 

 21 - Técnicos Administrativos Capacitados; 

 22 - Docentes Capacitados; 

 23 - Titulação do Corpo Docente. 

 

Quantidade de Técnicos que realizaram 

Curso de Capacitação   

  Total de Técnicos administrativos   

  Docentes que realizaram curso de Capa-

citação   

 

 

Titulação do Corpo Docente Quantidade 

Graduados   

Especialistas   

Mestres   

Doutores   

Total de Docentes   
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6. Dados relacionados à Infraestrutura 

Os dados solicitados neste item são necessários para o preenchimento de informações 

obrigatório na composição do Relatório de Gestão. 

Neste item, deve ser apresentada uma visão gerencial da infraestrutura patrimonial do 

Instituto e sua suficiência, especialmente, para responder às necessidades da missão 

institucional. Devem ser consideradas inclusive as movimentações de ativos e passivos 

decorrentes da reestruturação dos órgãos e entidades da administração pública ocorrida no 

exercício. 

 

Visão gerencial da infraestrutura patrimonial: 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

 

Adequações imobiliárias por reforma/construção de estrutura física 

Campus: 

Identificação da 

estrutura física 

Tipo da adequação 

(Reforma ou 

construção) 

Resultado esperado Beneficiários Situação atual* 

     

     

Observações 

 

_________________________________ 
*Situação Atual: 
projeto / elaborado / em licitação / reforma iniciada / reforma concluída 

 

 

Gestão da frota de veículos 

Este item tem por finalidade informar sobre a gestão da frota de veículos à disposição da 

unidade prestadora da conta. Pretende-se que, na abordagem deste item, se contemple 

informações tanto da frota própria de veículos, quanto dos veículos locados junto a terceiros. 

Não há necessidade de individualização da frota, pois o objetivo deve ser expressar a 

gestão como um todo, os riscos e controles para mitigá-los, as despesas incorridas. Também, é 

importante fazer referência e indicar onde o leitor possa encontrar as informações sobre as 

normas que regem a aquisição e o uso da frota, as razões da escolha entre a aquisição e 

locação, se for o caso.  

Dessa forma, são informações que podem ser abordadas neste item, entre outras, a 

depender da relevância deste tema: 

ANÁLISE – GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS 

(a) Legislação: 
Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos. 

Escrever aqui 
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(b) Impactos: 
Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades do Instituto 

 

Escrever aqui 

 

 

 

(c) Quantitativo: 
Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade do IF Baiano, discriminados por grupos, segundo a 

classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte 

institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

(d) Quilometragem e idade média: 
Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” 

supra. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

(e) Idade: 
Idade média da frota, por grupo de veículos 

 

Escrever aqui 

 

 

 

(f) Despesas: 
Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões 

periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros). 
 

Escrever aqui 

 

 

(g) Plano de substituição da frota: 
Escrever aqui 

 

 

 

(h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação: 
Escrever aqui 

 

 

 

(i) Controles: 
Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de 

transporte 
Escrever aqui 

 

  

 

 

Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso 
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A finalidade deste item é informar sobre a política instituída pelo Instituto para tratamento 

dos veículos não mais servíveis para uso nas suas atividades. 

Pretende-se que a abordagem deste item o Instituto 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: 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

Gestão do patrimônio imobiliário da União 

Tem por finalidade informar sobre a gestão dos imóveis da União que estejam na 

responsabilidade da unidade prestadora da conta. 

Não há necessidade de individualizar os imóveis, pois o objetivo do item é apresentar uma 

visão gerencial da gestão empreendida sobre esse tema. As informações relevantes detalhadas 

sobre os imóveis de responsabilidade do IF Baiano 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. 

Pretende-se que na abordagem deste item o Instituto contemple informações dos pontos 

principais da política adotada, as normas e regulamentos do tema, os números relacionados 

aos imóveis da União à disposição do IF Baiano, as despesas envolvidas. Desta forma, são 

tópicos que podem figurar na abordagem, entre outros que a unidade julgar relevantes: 

ANÁLISE – PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

Gestão: 
Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito do IF Baiano 

Escrever aqui 

 

 

 

Distribuição geográfica dos imóveis da União: 
Escrever aqui 

 

 

Registros: 
Qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro dos Imóveis de 

Uso Especial da União SPIUnet 
Escrever aqui 
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Cessão para terceiros: 
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 
Escrever aqui 

 

 

Despesas: 
Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis 

Escrever aqui 

 

 

 

 

Riscos: 
Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitiga-los 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

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

privadas 

A finalidade é informar sobre a política de cessão de espaços físicos ou imóveis para 

terceiros, públicos ou privados. 

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. 

Pretende-se que a abordagem deste item o Instituto 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: 

ANÁLISE – CESSÃO DE ESPAÇOS E IMÓVEIS 

Identificação dos imóveis objeto de cessão total ou parcial: 

Escrever aqui 

 

 

 

Identificação dos cessionários: 
Escrever aqui 

 

 

 

Caracterização da cessão: 

Forma de seleção do cessionário: 
Escrever aqui 

 

Finalidade do uso do espaço ou imóvel 

cedido: 

Escrever aqui 
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Prazo da cessão: 
Escrever aqui 

 

Caracterização do espaço cedido: 
Escrever aqui 

 

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos 

pela Unidade como remuneração pelo 

espaço cedido: 

Escrever aqui 

 

Tratamento contábil dos benefícios 

recebidos: 

Escrever aqui 

 

Rateio dos gastos, quando cessão parcial: 
Escrever aqui 

 

Uso dos benefícios decorrentes da cessão 

pela Unidade: 
Escrever aqui 

 

  

Informações sobre imóveis locados de terceiros 

A finalidade deste item é 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 Unidade locatária ou deduzidos do valor da 

locação. 

Imóveis locados de terceiros: 
Escrever aqui 

 

 

 

 

Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à atividade-

fim 

 

Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia realizadas durante a 

gestão e que estejam diretamente relacionadas aos macroprocessos finalísticos da unidade, 

indicando as respectivas despesas, fornecedores, vigência dos contratos e seu estágio de 

execução. 

 

Obras e serviços de engenharia relacionados à atividade-fim: 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

ITEM XIX - GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

Este item tem por finalidade informar sobre os principais aspectos da gestão ambiental e 

adoção de critérios de garantia da sustentabilidade ambiental na sua atuação, especialmente na 

aquisição de bens e serviços.   

Para elaboração do conteúdo deste item, a unidade deve contemplar, de forma sucinta, 

informações que evidenciem os pontos a seguir: 
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ANÁLISE – GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

Política: 
Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela unidade 

 

Escrever aqui 

 

 

A3P: 
Se a unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). 

 

Escrever aqui 

 

 

Separação de resíduos: 
Se na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações 

e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006. 
 

Escrever aqui 

 

 

Contratações: 
Se as contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto 

7.746/2012 ou norma equivalente. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

PLS: 
Se a unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 

7.746/2012. 
Sobre a constituição da comissão gestora do PLS de 

que trata o art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de 

novembro de 2012: 

Escrever aqui 

 

Sobre a formalização e abrangência do PLS na 

forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012: 
Escrever aqui 

 

Indicação de onde se encontra publicado o PLS e 

disponível no site da unidade (art. 12 da IN 

SLTI/MPOG 10/2012): 

Escrever aqui 

 

Informações sobre a publicação dos resultados 

alcançados a partir da implementação das ações 

definidas no PLS no sítio da unidade na Internet, 

apresentando as metas alcançadas e os resultados 

medidos pelos indicadores (art. 13 da IN 

SLTI/MPOG 10/2012): 

Escrever aqui 

 

Análise crítica da atuação da unidade quanto ao tema: 
 

Escrever aqui 

 

 

Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação 

de serviços ou obras 
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Considerações: 
Escrever aqui 

 

 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Aquisição de acervo bibliográfico 

Campus: 

Valor investido em acervo bibliográfico 

(total empenhado) 
Área do Conhecimento 

Nº de volumes 

adquiridos 

   

   

Observação 

 

 

 

 

_______________, ____/______/_______ 

 

 

_________________________________________ 

Diretor(a) Geral 
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ANEXO 03 – INFORMAÇÕES PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO - AUDIN 

O relatório de gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao 

gestor apresentar os resultados alcançados com a execução do planejamento e orienta 

eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. 

   

ITEM I 
Identificação 

Setor  

Período a que se refere o 

relatório 

 

Coordenador(a) em exercício  
Introdução – Considerações iniciais 

Escrever aqui  
 

 

 

ITEM II - ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

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 estrutura a estrutura e funcionamento da unidade de auditoria interna (AI). 

Neste item devem ser abordadas as informações que demonstrem o relacionamento da 

AI com as demais instâncias de governança do IF Baiano. Assim, pode ser informado 

especialmente sobre: 

ANÁLISE – AUDITORIA INTERNA 

(a) Regulação: 
Indicação do estatuto ou normas que regulam a atuação da auditoria interna. Se o estatuto ou normas 

estiverem disponíveis na Internet, basta indicar o caminho para acesso. Se não estiverem disponíveis, as 

normas ou estatuto devem ser inseridas no anexo do relatório de gestão 
Escrever aqui 

 

 

 

(b) Autonomia: 
Demonstração dos elementos que caracterizam a independência e objetividade da unidade de auditoria interna, 

tomando-se por base a INTOSAI GOV 9140 (Independência da auditoria interna no setor público), que é uma 

das diretrizes da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), os §§ 3º, 4º e 

5º do art. 15 do Decreto 3.591/2000 ou outras normas específicas que regulam a atuação da unidade de 

auditoria no âmbito do IF Baiano. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

(c) Estratégia: 
Estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades descentralizadas, quando 

houver. 
 

Escrever aqui 
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(d) Estrutura: 
Demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada, de como é feita a escolha do titular, qual o 

posicionamento da unidade de auditoria na estrutura do IF Baiano. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

(e) Recomendações: 
Informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das recomendações feitas pela 

auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não implementação de tais recomendações. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

(f) Comunicação dos riscos: 
Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao comitê de 

auditoria, quando houver, sobre riscos considerados elevados decorrentes da não implementação das 

recomendações da auditoria interna pela alta gerência. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

(g) Adequações: 

Eventuais adequações na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive 

reposicionamento na estrutura da entidade, demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes. 

 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

  

 

 

ITEM III - RELATÓRIO E/OU PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 

Este item destina-se à obtenção do relatório de atividades da unidade de auditoria interna 

(AI) e/ou do parecer da AI sobre a prestação da conta pela Unidade Prestadora de Contas. 

O parecer da unidade sobre a prestação de contas deve contemplar a síntese das 

avaliações e dos resultados que fundamentaram a opinião e deve ser emitido somente quando 

houver esse comando nas normas internas da Unidade, da própria AI, ou em outro normativo 

externo que obrigue tal emissão. Como exemplo, cita-se o § 6º, art. 15 do Decreto 3.591/2000, 

que exige o parecer das AI das entidades da administração indireta do Poder Executivo. 
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Na elaboração do parecer, deve-se fazer menção expressa sobre o dispositivo 

normativo que exige e regulamenta tal parecer. 

O relatório deve expressar o plano de auditoria, sua execução e resultados observados da 

atuação da AI, além de outros aspectos considerados. 

O relatório deve conter, além da opinião sobre aspectos relevantes da gestão do Instituto 

estabelecidos no escopo definido pela própria unidade de auditoria, opinião expressa sobre a 

capacidade de os controles internos administrativos da Instituição identificarem, evitarem e 

corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos relacionados aos 

processos relevantes para a consecução dos objetivos do Instituto. 

No caso das Unidades que atuam em ambiente concorrencial e que a divulgação das 

constatações da AI possam representar alguma desvantagem competitiva ou afetar a posição 

patrimonial ou valor das ações no mercado, o parecer e/ou o relatório podem se limitar à 

opinião sobre a conformidade da prestação de contas com a norma que a rege, sem descer ao 

detalhamento das constatações, achados e fragilidades da gestão. 

Quanto à demonstração das informações relevantes a constar do relatório, importa 

considerar os seguintes pontos: 

a) Avaliação da capacidade de os controles internos administrativos do IF Baiano 

identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de 

minimizarem riscos relacionados aos processos relevantes; 

b) Avaliação dos controles internos relacionados à elaboração dos relatórios 

financeiros e contábeis; 

c) Descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pelo Instituto, 

das recomendações da auditoria interna; 

d) Informações sobre a existência ou não de sistemática e de sistema para 

monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna; 

e) Demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação 

comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais 

relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade; 

f) Informações quantitativas e qualitativas (área de negócio, unidade regional, objeto 

etc.) das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no exercício de referência do relatório 

de gestão. 

 

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. 

 

Salvador, ____/______/_______ 

 

 

_________________________________________ 

Coordenador(a) 
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ANEXO 04 – INFORMAÇÕES PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO - DGP 

O relatório de gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao 

gestor apresentar os resultados alcançados com a execução do planejamento e orienta 

eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. 

A estrutura do Relatório de Gestão deve conter: 

I. As diretrizes, objetivos e indicadores previstos nos Planos de Ação; 

II. As metas do PDI previstas e executadas; 

III. A análise da execução orçamentária; 

IV. As recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos dos Planos de ‘ 

 

Os resultados das metas previstas e executadas que devem constar do Relatório de Gestão 

serão monitorados e acompanhados a cada semestre em Relatório de Gestão Parcial – RGP, 

como instrumento complementar para a prestação anual de contas, bem como do 

monitoramento e acompanhamento da execução do Planejamento Institucional e deve ser 

apresentado pelo gestor, até o final dos meses de janeiro e julho. As informações acumuladas 

semestralmente neste relatório ajudarão na elaboração do Relatório de Gestão do exercício. 

 

 

ITEM I - IDENTIFICAÇÃO 

Diretoria de Gestão de Pessoas  

Período a que se refere o 

relatório  

Diretor(a) em exercício   
Introdução – Considerações iniciais 

Caso haja necessidade, utilizem esse espaço para tratar da situação geral do setor, relatando avanços, 

dificuldades e outras ações.   

 

 Para a elaboração do demonstrativo do montante e execução dos recursos aplicados no 

período devem ser utilizados, quando necessários, relatórios do sistema próprio de 

acompanhamento, relatório resumido da execução orçamentária e relatório da execução 

financeira. 

 

ITEM II – GESTÃO DOS RECURSOS 
Análise sobre a utilização dos recursos 

 

Caso haja necessidade, utilizem esse espaço para fazer uma análise geral da utilização dos recursos, 

considerando a realização das ações que foram planejadas. 

 

Ações planejadas 
Recursos estimados para 

as ações planejadas 
Andamento da Ação 

Recursos executados 

nas ações realizadas 

Escrever aqui  ações 

que estão descritas no 

PAA 

 

   

    

    

*Adicionar linhas caso hajam mais Ações Planejadas  
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A necessidade de que o planejamento da unidade esteja aderente à razão para a qual foi 

criada, à missão da entidade, é imperativa. Por isso deve demonstrá-la na abordagem dos 

temas relacionados ao planejamento e resultados. 

A demonstração do vínculo dos planos com as competências institucionais pode permear a 

análise de outros tópicos, especialmente no que se refere ao planejamento e aos resultados 

decorrentes. 

Informar sobre o estágio de implementação do planejamento estratégico e resultados dos 

planos. Declarar as iniciativas adotadas a respeito. 

 

ITEM III - Resultados dos Indicadores Institucionais 
 

PERSPECTIVA: Pessoas e Conhecimento 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 08 – Aprimorar as 

Políticas de Qualificação e capacitação de Servidores 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

20 – Execução Orçamentária 

para Capacitação 
95% Escrever aqui    

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 
 

PERSPECTIVA: Pessoas e Conhecimento 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 08 – Aprimorar as 

Políticas de Qualificação e capacitação de Servidores 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

21-  Técnicos Administrativos 

Capacitados 
60% Escrever aqui    

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Pessoas e Conhecimento 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 08 – Aprimorar as 

Políticas de Qualificação e capacitação de Servidores 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

22- Docentes Capacitados 12% Escrever aqui    
ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Pessoas e Conhecimento 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 08 – Aprimorar as 

Políticas de Qualificação e capacitação de Servidores 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

23 – Titulação do Corpo 

Docente 
4,2% Escrever aqui    

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 
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ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Orçamento e Logistica 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 10 – Garantir a 

Qualidade da execução Orçamentária 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

26- Gastos com Pessoal 73% Escrever aqui    
ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

 

ITEM IV - FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

O monitoramento é etapa essencial para a consecução dos resultados da gestão e tem por 

objetivos contribuir para a realização das metas declaradas nos planos; auxiliar a tomada de 

decisão de forma tempestiva; facilitar a cooperação, a articulação e a integração entre as áreas 

do instituto e até mesmo com órgãos externos; identificar necessidades de ajustes e revisões 

dos planos, melhorando a gestão; favorecer a prestação de contas. 

Os instrumentos para o monitoramento podem ser sistemas, estruturas da unidade 

dedicadas à avaliação, relatórios periódicos, prestações de contas, entre outros. 

Análise sobre as Formas e os instrumentos de monitoramento das ações 

Escrever aqui 

 

 

 

 

ITEM V – GESTÃO DE PESSOAS 

Este item deve compor o arquivo que tratará capítulo ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO e 

tem por finalidade informar sobre a estrutura de pessoal da unidade, quantificando-a e 

qualificando-a para fins de avaliação da sua suficiência para o cumprimento da missão 

institucional. 

Para elaboração do conteúdo deste item, a DGP deve contemplar informações que 

evidenciem os pontos a seguir: 

 Composição da força de trabalho; 

 Distribuição da força de trabalho, especialmente no âmbito das áreas técnicas 

responsáveis por macroprocesso finalístico e de unidades e subunidades descentralizadas; 

 Relação entre servidores efetivos e temporários; 

 Conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no 

âmbito da unidade, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim; 

 Qualificação da força de trabalho quanto ao grau de escolaridade, especialização, tempo 

para aposentadoria, idade, e outros aspectos relevantes no contexto da unidade; 
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 Política de capacitação e treinamento do pessoal; 

 Despesas associadas à manutenção do pessoal; 

 Ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal, 

especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos e 

à terceirização irregular de cargos, demonstrando as medidas adotadas para tratar a 

irregularidade identificada; 

 Principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade e as providências 

adotadas para mitigá-los; 

 Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas. 

 

Estrutura de pessoal da unidade 

Este subitem tem por finalidade informar sobre a estrutura de pessoal da unidade, 

quantificando-a e qualificando-a para fins de avaliação da sua suficiência para o cumprimento 

da missão institucional. 

Para elaboração do conteúdo deste item, a DGP poderá utilizar os quadros a seguir como 

referência. Tais quadros contemplam informações sobre a distribuição da força de trabalho da 

unidade e análise circunstanciada dos dados apresentados. 

Ressalte-se que a utilização dos quadros é opcional, importando apenas que a DGP 

expresse a essência das informações solicitadas. Também, se a opção for utilizar os 

quadros sugeridos, a DGP poder fazer ajustes em linhas, colunas e termos para adequar 

à sua realidade. 

A terminologia utilizada nos quadros é baseada na Lei 8.112/1990 e suas alterações. Os 

conceitos e definições dessa Lei devem servir como referência, devendo as unidades que não 

têm esse dispositivo legal como norteador da gestão de seu pessoal fazerem as adaptações 

pertinentes. 

Sempre que possível, a DGP deve retratar a posição de 31 de dezembro do exercício de 

referência do relatório de gestão. 

 Força de Trabalho do IF Baiano  

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)     

1.1.   Membros de poder e agentes políticos     

1.2.   Servidores de Carreira 

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 

    

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão     

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 

    

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício 

provisório 

    

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e 

esferas 

    

2.   Servidores com Contratos Temporários     
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3.   Servidores sem Vínculo com a Administração 

Pública 

    

4.   Total de Servidores (1+2+3)     

Fonte: 

 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Tipologias dos Cargos 

Servidores em cargos efetivos: Total de servidores que compõem o quadro de pessoal da UPC, segundo o resultado da soma das tipologias 

1.1 Membros de poder e agentes políticos e 1.2 Servidores de carreira, conforme a seguinte especificação: 
 Membros de poder e agentes políticos: Compreende os titulares dos órgãos do Poder Judiciário (ministros e juízes), do 
Tribunal de Contas da União (ministros, auditores e membros do Ministério Público junto ao TCU) e dos cargos estruturais da 

organização política do País, compreendendo, no âmbito federal, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os auxiliares 
imediatos dos Chefes do Poder Executivo, isto é, Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como os Senadores e 

Deputados Federais e os membros do Ministério Público, dentre outros. 
 Servidores de Carreira: Compreende o conjunto de servidores de carreiras, ainda que de outros órgãos e esferas, que 

efetivamente atuam na UPC, dividindo-se, para efeito deste demonstrativo, em quatro (4) diferentes subtipos, quais sejam: 

Servidores de carreira vinculada ao órgão; Servidores de carreira em exercício descentralizado; Servidores de carreira em 
exercício provisório; Servidores requisitados de outros órgãos e esferas, a seguir especificados: 
 Servidores de carreira vinculada ao órgão: servidores ocupantes de cargos efetivos de carreira da própria UPC ou do 
órgão supervisor da UPC; 
 Servidores de carreira em exercício descentralizado: servidores das carreiras típicas de Estado vinculadas aos 
Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Fazenda que exercem as suas atividades na UPC mediante 

exercício descentralizado de atividade; 
 Servidores de carreira em exercício provisório: servidores originários de carreira de outro órgão que esteja em exercício 

provisório na UPC. Enquadram-se nesta linha os servidores que foram removidos de outras unidades ou órgãos com base na 
previsão legal do art. 36, Parágrafo único, inciso III, alínea a, da Lei n.º 8.112/90, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 

9.527/97; 
 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas: servidores que exercem atividades na UPC em razão de haverem 
sido requisitados conforme previsão do art. 93, inciso II, da Lei n.º 8.112/90. 
 Servidores com Contratos Temporários: Servidores em regime de contrato temporário com a Administração Pública, 
tomando-se como referência os termos da Lei n.º 8.745/93, com as modificações da Lei n.º 9.849/99 e Lei n.º 10.667/2003. 
 Servidores sem Vínculo com a Administração Pública: Servidores que compõem a força de trabalho da UPC que não 
têm vínculo com a administração pública, tais como os ocupantes de cargos em comissão. 

Lotação 

 Autorizada: Lotação autorizada por lei, quando for o caso, para provimento de cargos na UPC. 
 Efetiva: Lotação efetiva de cargos providos na UPC. Deve ser demonstrada a quantidade de pessoas que efetivamente ocupam 
cargo de alguma das tipologias indicadas nas linhas. 
Ingressos e Egressos 

 Ingressos no exercício: Número de servidores que ingressaram na UPC no exercício de referência do relatório de gestão em cada 

uma das tipologias indicadas nas linhas. Para as tipologias em que não houve ocorrência no exercício, informar o valor “0” (zero). 
 Egressos no exercício: Número de servidores que saíram da UPC no exercício de referência do relatório de gestão em cada uma das 

tipologias indicadas nas linhas. Para as tipologias em que não houve ocorrência no exercício, informar o valor “0” (zero). 
Total de servidores: Devem ser totalizadas somente as colunas “Lotação Efetiva”, “Ingressos...” e “Egressos...”). 

 

O quadro a seguir busca evidenciar a distribuição da força de trabalho entre área meio e área 

fim dos servidores de carreira, em contratos temporários e sem vínculo com a administração. 

Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1)   

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)   

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão   

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado   

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório   

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas   

2.   Servidores com Contratos Temporários   
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3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública   

4.   Total de Servidores (1+2+3)   

Fonte: 

 
 

Descrição de Campos 

A DESCRIÇÃO DOS CAMPOS deste quadro segue a dos campos concernentes dispostos no quadro “Força de trabalho da UPC”, sendo a 

seguir identificados apenas os novos campos: 
Área Meio – Área de atividades da UPC que dão suporte técnico-administrativo à realização das suas atividades finalísticas. Devem ser 

informados nos campos concernentes o número de servidores efetivos direcionados aos macroprocessos de apoio da UPC; 
Caso a segregação entre as áreas meio e fim não seja clara, a UPC deve dispor sobre o critério utilizado na separação em nota de rodapé ou 
no corpo do relatório de gestão. 
Área Fim – Área de atividades da UPC correspondente às suas finalidades e objetivos precípuos. Deve ser informado nos campos 

concernentes o número de servidores efetivos direcionados aos macroprocessos finalísticos da UPC. 
 

O quadro seguinte tem por objetivo identificar a estrutura de cargos em comissão e de 

funções gratificadas da UPC. 

  Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do IF Baiano  

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 

Gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício 
Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão     

1.1. Cargos Natureza Especial     

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior     

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão     

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado     

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas     

1.2.4.    Sem Vínculo     

1.2.5.    Aposentados     

2.   Funções Gratificadas     

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão     

2.2. Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado     

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas     

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)     

 Fonte: 
 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Tipologias dos Cargos 

Cargos em Comissão: Servidores que ingressaram na UPC mediante o instituto do provimento em comissão, tomando-se por referência o 
disposto no art. 9º, inciso II, da Lei n.º 8.112/90, nas diversas tipologias de cargos previstas na legislação vigente, quais sejam: Cargos de 

Natureza Especial; Grupo Direção e Assessoramento superior; Funções gratificadas, segundo as especificações a seguir: 
 Cargos de Natureza Especial: Para efeito deste demonstrativo, cargos de natureza especial são os seguintes: Secretários 
Especiais da Presidência da República; Comandante da Marinha; Comandante do Exército; Comandante da Aeronáutica; 
Secretário-Geral de Contencioso; Secretário-Geral de Consultoria; Subdefensor Público Geral da União; Presidente da Agência 

Espacial Brasileira e Demais cargos de natureza especial da estrutura da Presidência da República e dos Ministérios; 
 Grupo Direção e Assessoramento Superior: Servidores ocupantes de cargos do Grupo de Direção e Assessoramento 
superior (DAS), dividindo-se, para efeito deste demonstrativo, em cinco (5) tipos diferentes, a saber: 
 Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão: Servidores de carreira que estão vinculados diretamente à UPC ou ao órgão 
supervisor da UPC; 
 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado: Servidores das carreiras típicas de Estado vinculadas aos 
Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Fazenda que exercem as suas atividades em outros órgãos da 

administração mediante exercício descentralizado de atividade; 
 Servidores de Outros Órgãos e Esferas: Servidores que ocupam cargo DAS na UPC, mas cujo cargo de origem está 

vinculado a outros órgãos e esferas, por exemplo: servidores originários de estados e municípios; 
 Sem Vínculo: Servidores que anteriormente ao exercício do cargo DAS não mantinham vínculo de qualquer espécie com a 

administração pública; 
 Aposentados: Servidores aposentados da Administração Pública e que exercem cargo DAS. 
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 Funções Gratificadas: Servidores ocupantes de cargos de Função gratificada, exclusivos de servidores públicos efetivos, 

dividindo-se, para efeito deste demonstrativo, em três (3) subtipos diferentes, quais sejam: Servidor de carreira vinculada ao 

órgão; Servidor de carreira em exercício descentralizado; Servidor de outros órgãos e esferas, segundo a seguinte especificação: 
 Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão: Servidores de carreira que tenham sido vinculadas diretamente à UPC ou 

ao órgão supervisor da UPC; 
 Servidor de Carreira em Exercício Descentralizado: Servidores das carreiras típicas de Estado vinculadas aos 

Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Fazenda que exercem as suas atividades na UPC mediante 
exercício descentralizado de atividade; 
 Servidor de Outros Órgãos e Esferas: Servidores que exercem atividades na UPC em razão de haverem sido requisitados 
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na UPC, tomando-se por referência o disposto no art. 93, inciso I, 

da Lei n.º 8.112/90. 
Lotação 

Autorizada: Lotação autorizada por lei, quando for o caso, para provimento de cargos em comissão ou função gratificada na UPC. Se para 

uma determinada tipologia de cargo em comissão ou função gratificada não houver lotação autorizada por lei, esta coluna deve ser 

preenchida coma a expressão “não há”. 
Efetiva: Lotação efetiva de cargos em comissão e de função gratificada na UPC. Deve ser demonstrada a quantidade de pessoas que 

efetivamente ocupam cargo ou função de alguma das tipologias indicadas nas linhas. 
Ingressos no exercício: Número de servidores que ingressaram em cada uma das tipologias no exercício de referência. 
Egressos no exercício: Número de servidores que saíram, considerando cada uma das tipologias, no exercício de referência. 
Total de servidores em cargo e em função: Totalidade da força de trabalho da UPC composta por servidores com provimento em comissão 

e funções gratificadas. Devem ser totalizadas somente as colunas “Lotação Efetiva”, “Ingressos” e “Egressos”). 

 

ANÁLISE CRÍTICA – FORÇA DE TRABALHO 
A análise dos dados apresentados dos aspectos que interferem diretamente na força de trabalho deve 

dispor sobre as seguintes questões, entre outras que a DGP entender relevantes: 

Impactos: 
A quantidade de servidores disponíveis frente as necessidades da unidade 

 

Escrever aqui 

 

 

Distribuição de áreas e cargos: 
Resultados de eventuais avaliações sobre a distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim e do 

número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados 
 

Escrever aqui 

 

 

 

Aposentadorias: 
Possíveis impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível, notadamente quando essa força é 

formada prioritariamente por servidores mais próximos do evento aposentadoria. 

 

Escrever aqui 

 

 

Afastamentos: 
Eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho disponível no Instituto, quantificando o número de 

servidores afastados e possíveis impactos nas atividades desenvolvidas pelo IF Baiano. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

Reestruturação: 
Movimentações de pessoal (ingresso e egresso) decorrente da reestruturação dos órgãos e entidades da 

administração pública ocorrida no exercício. 

Escrever aqui 
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Demonstrativo das Despesas com Pessoal 

Este item tem por finalidade informar sobre as principais rubricas de despesas com o 

pessoal. 

Para elaboração do conteúdo deste item, a DGP poderá utilizar o quadro a seguir como 

referência. Ressalte-se que a utilização do quadro é opcional, importando apenas que a 

DGP expresse a essências das informações solicitadas. Também, se a opção for utilizar o 

quadro sugerido, a DGP pode fazer ajustes em linhas, colunas e termos para adequar a 

sua realidade. 

A terminologia utilizada no quadro é baseada na Lei 8.112/1990 e suas alterações. Os 

conceitos e definições dessa Lei devem servir como referência, devendo as unidades que não 

têm esse dispositivo legal como norteador da gestão de seu pessoal fazerem as adaptações 

pertinentes. 

Sempre que possível, a DGP deve retratar a posição de 31 de dezembro do exercício de 

referência do relatório de gestão. 

 

Notas sobre o quadro: 

 Nos itens que não se aplicarem ao IF Baiano deve ser informado valor “zero”; 

 Ainda que o Instituto use terminologia diferente, as despesas de remuneração incorridas 

devem ser informadas, em sua totalidade, por meio das rubricas constantes em cada grupo 

de informação; 

 A DGP poderá alterar a nomenclatura de rubricas para melhor adequar a informação à 

realidade do IF Baiano; 

 As despesas previdenciárias (parte do RPPS) devem ser desconsideradas; 

 Para melhor apresentação das informações exigidas, sugere-se a utilização do 

“Layout da Página” na orientação “Paisagem” do editor de texto. O quadro abaixo 

está com a fonte e os espaços reduzidos para fins de publicação, porém, a DGP deve 

utilizar a fonte 10 e o leiaute em “Paisagem”. 
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Despesas com pessoal  

 

Tipologias/ 

Exercícios 

Vencimentos e 

Vantagens 

Fixas 

 Despesas Variáveis 
 Despesas de 

Exercícios 

Anteriores 

 Decisões 

Judiciais 
 Total  

 Retribuições  Gratificações  Adicionais  Indenizações 

 Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários 

 Demais 

Despesas 

Variáveis 

 Membros de poder e agentes políticos 

 
Exercícios 

2018                  

 2017 - - - - - - - - - - 

 Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

 
Exercícios 

2018                     

 2017           

 Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

 
Exercícios 

2018                     

 2017 - - - - - - - - - - 

 Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

 
Exercícios 

2018                     

 2017 - - - - - - - - - - 

 Servidores cedidos com ônus 

 
Exercícios 

2018                     

 2017 - - - - - - - - - - 

 Servidores com contrato temporário 

 
Exercícios 

2018                     

 2017           

 Fonte: 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Colunas do Quadro 

Vencimentos e Vantagens Fixas – Valores pagos a título de vencimento e vantagens fixas, incluídos os valores pagos a título de vantagens 

pessoais, nominalmente identificadas como anuênios e décimos, previstos nos arts. 40, 244 e 62-A, da Lei 8.112/90, respectivamente; 
Retribuições - Valores pagos a título de retribuições, nos termos do inciso I do art. 61 e art. 62 da Lei 8.112/90; 
Gratificações - Valores pagos a título das gratificações previstas no art. 61, incisos II e IX, da Lei n.º 8.112/90. Incluem-se nesta rubrica as 

gratificações pagas aos juízes eleitorais, promotores eleitorais a título de pró-labore; 
Adicionais - Valores pagos a título das gratificações previstas no art. 61, incisos III, IV, V, VI, VII e VIII, da Lei 8.112/90. Incluem-se ainda 
nesta rubrica os valores relativos aos Adicionais de Qualificação e por tempo de serviço; 
Indenizações - Valores pagos a título das indenizações previstas no art. 51 da Lei 8.112/90. Incluem-se nesta rubrica os valores relativos a 
Auxílio-Alimentação e Assistência Pré-Escolar; 
Benefícios Assistenciais e Previdenciários: Valores pagos a título de assistência médica e abono permanência, previsto na EC 41/2003. 

Devem ser também considerados nesta rubrica os valores pagos relativamente a auxílios natalidade e funeral e salário-família; 
Demais despesas variáveis: Valores pagos aos servidores que não se enquadram nos títulos anteriores. 
Despesas de Exercícios Anteriores: Valores pagos no exercício que se referem a direitos adquiridos pelo servidor em exercício anterior ao 

de referência do relatório de gestão, independentemente da rubrica. 
Decisões judiciais: Valor pago a servidores da UPC em decorrência de decisão judicial, independentemente da rubrica. 
Linhas do Quadro: 
Membros de poder e agentes políticos: Compreende os titulares dos órgãos do Poder Judiciário (ministros e juízes), do Tribunal de Contas 
da União (ministros, auditores e membros do Ministério Público junto ao TCU) e dos cargos estruturais da organização política do País, 

compreendendo, no âmbito federal, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os auxiliares imediatos dos Chefes do Poder Executivo, 

isto é, Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como os Senadores e Deputados Federais e os membros do Ministério Público, dentre 
outros. 
Servidores de carreira vinculada ao órgão da unidade: servidores ocupantes de cargos efetivos de carreira da própria UPC ou do órgão 

supervisor da UPC; 
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade: servidores de carreiras da administração pública federal oriundos de 

outros órgãos, que não compõem o quadro efetivo da UPC ou do órgão da UPC. Compreendem: 

 Servidores de carreira em exercício descentralizado: servidores das carreiras típicas de Estado vinculadas aos 

Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Fazenda que exercem as suas atividades na UPC mediante 
exercício descentralizado de atividade; 

 Servidores de carreira em exercício provisório: servidores originários de carreira de outro órgão que esteja em exercício 

provisório na UPC. Enquadram-se nesta linha os servidores que foram removidos de outras unidades ou órgãos com base na 

previsão legal do art. 36, Parágrafo único, inciso III, alínea a, da Lei 8.112/90, com as modificações introduzidas pela Lei 
9.527/97; 

 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas: servidores que exercem atividades na UPC em razão de haverem 

sido requisitados conforme previsão do art. 93, inciso II, da Lei 8.112/90. 
Servidores sem Vínculo com a Administração Pública (exceto temporários): Servidores que compõem a força de trabalho da UPC que 
não têm vínculo com a administração pública, tais como os ocupantes de cargos em comissão. 
Servidores cedidos com ônus: Servidores cedidos pela UPC ou órgão da UPC a qualquer outro órgão e entidade, da administração pública 

ou não, a qualquer título, cujo ônus tenha permanecido com a UPC ou com o órgão da UPC. 
Servidores com Contratos Temporários: Servidores em regime de contrato temporário com a administração pública, tomando-se como 

referência os termos da Lei 8.745/93, com as modificações da Lei 9.849/99 e Lei 10.667/2003. 
 

Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

Este item tem por finalidade informar sobre como a unidade trata os riscos relacionados à 

gestão do seu pessoal. 

A unidade deve informar possíveis riscos identificados na gestão de pessoas, especialmente 

aqueles que possam comprometer de forma grave o cumprimento da missão institucional ao 

longo do tempo e os objetivos estratégicos no médio e longo prazo. 

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

DGP 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. 

Gestão de riscos relacionados ao pessoal: 
 

Escrever aqui 
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Contratação de estagiários 

Pretende-se que a unidade apresente, em relação a este item, uma visão gerencial da 

política de contratação de estagiários e também os números agregados das contratações no 

exercício. 

Sobre a política, importa divulgar se há norma interna com as regras de contratação, as 

exigências sobre especialização, fazendo a correlação com o negócio da unidade, limites e 

impedimentos para a contratação, entre outros que a unidade julgar relevantes. 

Quanto aos números, deve-se divulgar uma visão gerencial da quantidade de estagiários na 

área meio e na área fim, as despesas com as contratações, a evolução das quantidades e das 

despesas nos últimos anos. 

Não há estrutura padronizada para as informações relacionadas a este tópico do 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. 

Contratação de estagiários: 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com 

organismos internacionais 

A finalidade deste item é informar sobre a política de contratação de consultores, 

especialmente os contratados na modalidade produto, bem como os resultados das 

contratações, para desenvolvimento de projetos e/ou programas em cooperação com 

organismos internacionais. 

Pretende-se que a unidade demonstre uma visão geral dos serviços de consultoria prestados 

por pessoas físicas no âmbito dos projetos e programas de cooperação técnica com 

organismos internacionais, incluindo análise crítica da contratação de consultores, de forma a 

explicitar o entendimento dos gestores quanto à utilidade e pertinência da adoção deste 

mecanismo de aquisição de conhecimento especializado no âmbito dos projetos de 

cooperação técnica com organismos internacionais executados no IF Baiano. 

Na visão geral a ser expressa no relatório podem ser contempladas, por exemplo: 

 Importância dessa modalidade de contratação para a consecução da missão e negócio da 

unidade; 

 Critérios de escolhas de consultores e projetos; 

 Despesas relacionadas; 

 Efeitos da variação cambial no fluxo financeiro; 
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 Sincronismo entre os fluxos financeiro e físico dos projetos; 

 Avaliação de riscos relacionados às contratações e controles internos instituídos. 

As informações detalhadas sobre os projetos e programas nessa modalidade devem estar, 

preferencialmente, divulgadas para amplo acesso no sítio do IF Baiano na Internet, cujo 

caminho de acesso deve estar indicado neste item. 

Contratação de consultores: 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador, ____/______/_______ 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Diretor(a) de Gestão de Pessoas 
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ANEXO 05 – INFORMAÇÕES PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO - DGTI 

O relatório de gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao 

gestor apresentar os resultados alcançados com a execução do planejamento e orienta 

eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. 

A estrutura do Relatório de Gestão deve conter: 

I.As diretrizes, objetivos e indicadores previstos nos Planos de Ação; 

II.As metas do PDI previstas e executadas; 

III.A análise da execução orçamentária; 

IV.As recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos dos Planos de ‘ 

 

Os resultados das metas previstas e executadas que devem constar do Relatório de Gestão 

serão monitorados e acompanhados a cada semestre em Relatório de Gestão Parcial – RGP, 

como instrumento complementar para a prestação anual de contas, bem como do 

monitoramento e acompanhamento da execução do Planejamento Institucional e deve ser 

apresentado pelo gestor, até o final dos meses de janeiro e julho. As informações acumuladas 

semestralmente neste relatório ajudarão na elaboração do Relatório de Gestão do exercício. 

ITEM I - IDENTIFICAÇÃO 

Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação 

Período a que se refere o 

relatório  

Diretor(a) em exercício  
Introdução – Considerações iniciais 

Caso haja necessidade, utilizem esse espaço para tratar da situação geral do setor, relatando avanços, 

dificuldades e outras ações.   

 

O demonstrativo do montante e execução dos recursos aplicados no período devem ser 

utilizados, quando necessários, relatórios do sistema próprio de acompanhamento, relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e relatório da Execução Financeira. 

 

ITEM II – GESTÃO DOS RECURSOS 
Análise sobre a utilização dos recursos 

 

Caso haja necessidade, utilizem esse espaço para fazer uma análise geral da utilização dos recursos, 

considerando a realização das ações que foram planejadas. 
 

 

Ações planejadas 

Recursos estimados 

para as ações 

planejadas 

Andamento da 

Ação 

Recursos 

executados nas 

ações realizadas 

Escrever aqui as ações 

do PAA 

   

    

    
*Adicionar linhas caso hajam mais Ações Planejadas  

 

A necessidade de que o planejamento da unidade esteja aderente à razão para a qual foi 
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criada, à missão da entidade, é imperativa. Por isso deve demonstrá-la na abordagem dos 

temas relacionados ao planejamento e resultados. 

A demonstração do vínculo dos planos com as competências institucionais pode permear a 

análise de outros tópicos, especialmente no que se refere ao planejamento e aos resultados 

decorrentes. 

Informar sobre o estágio de implementação do planejamento estratégico e resultados dos 

planos. Declarar as iniciativas adotadas a respeito. 

 

ITEM IV - FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

PLANEJADAS  

O monitoramento é etapa essencial para a consecução dos resultados da gestão e tem por 

objetivos contribuir para a realização das metas declaradas nos planos; auxiliar a tomada de 

decisão de forma tempestiva; facilitar a cooperação, a articulação e a integração entre as áreas 

do instituto e até mesmo com órgãos externos; identificar necessidades de ajustes e revisões 

dos planos, melhorando a gestão; favorecer a prestação de contas. 

Os instrumentos para o monitoramento podem ser sistemas, estruturas da unidade 

dedicadas à avaliação, relatórios periódicos, prestações de contas, entre outros. 
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Análise sobre as Formas e os instrumentos de monitoramento das ações 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

ITEM V - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Este item deve compor o arquivo que tratará do capítulo ÁREAS ESPECIAIS DA 

GESTÃO e tem por finalidade informar sobre os principais aspectos da gestão de TI da 

unidade, quantificando-a e qualificando-a para fins de avaliação da sua suficiência para o 

cumprimento da missão institucional. 

Para elaboração do conteúdo deste item, a Unidade deve contemplar informações que 

evidenciem os pontos a seguir: 

 

ANÁLISE – GESTÃO DE TI 

(a)Descrição: 
Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), apontando o alinhamento 

destes planos com a Plano Estratégico Institucional. 
Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)Comitê Gestor: 
Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões ocorreram no 

período e quais as principais decisões tomadas. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

(c)Principais sistemas: 
Descrição dos principais sistemas de informação do IF Baiano, especificando pelo menos seus objetivos, 

principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e criticidade para a unidade. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

(d)Capacitação: 
Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no 

período. 
 

Escrever aqui 
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(e)Pessoal: 

Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando 

servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos de outras 

carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros 

órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, 

terceirizados e estagiários. 

 

Escrever aqui 

 

 

 

 

(f)Processos de gerenciamento: 
Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com descrição da 

infraestrutura ou método utilizado. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

(g)Projetos de TI: 
Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o 

Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão. 
Escrever aqui 

 

 

 

 

(h)Dependência tecnológica: 

Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam 

serviços de TI para a unidade. 

 

Escrever aqui 

 

 

 

 

ITEM VI - PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

A abordagem deste item deve contemplar os sistemas que mais contribuem para a 

realização da missão e objetivos institucionais. Não precisa ser relação exaustiva dos 

sistemas, podendo tratar apenas dos principais utilizados pela unidade, especialmente aqueles 

que contribuem de forma relevante com a missão, negócio e objetivos do IF Baiano. 

No caso em que a lista de sistemas seja grande, podem-se eleger os 5 a 10 principais para 

informar sobre eles. 

Algumas informações sobre os sistemas são importantes, tais como, entre outras: 

INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMAS 
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(a)Objetivos: 
Descrição dos objetivos do sistema. 

Escrever aqui 

 

 

 

(b)Manutenção: 
Informações sobre a manutenção, tais como se é própria ou terceirizada, despesas anuais com manutenção. 

 

Escrever aqui 

 

 

 

 

(c)Desenvolvimento: 
Se se tratarem de sistema em desenvolvimento, informar sobre prazo para conclusão, orçamento de 

desenvolvimento, riscos associados. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

(d)Riscos: 
Avaliação de riscos relacionados à continuidade e disponibilidade dos sistemas e medidas para mitigar eventuais 

riscos existentes. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

Outros: 
 

 

 

 

 

 

 

Não há padrão sugerido para elaboração das informações, sendo que a DGTI pode 

adotar o formato que entender melhor para expressar o conteúdo do item. 

 

Salvador, ____/______/_______ 

 

 

 

_________________________________________ 

Diretor(a) 
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ANEXO 06 – INFORMAÇÕES PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO – GABINETE DO 

REITOR 

O relatório de gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao 

gestor apresentar os resultados alcançados com a execução do planejamento e orienta 

eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. 

A estrutura do Relatório de Gestão deve conter: 

V. As diretrizes, objetivos e indicadores previstos nos Planos de Ação; 

VI. As metas do PDI previstas e executadas; 

VII. A análise da execução orçamentária; 

VIII. As recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos dos Planos de 

Ação. 

Os resultados das metas previstas e executadas que devem constar do Relatório de Gestão 

serão monitorados e acompanhados a cada semestre em Relatório de Gestão Parcial – RGP, 

como instrumento complementar para a prestação anual de contas, bem como do 

monitoramento e acompanhamento da execução do Planejamento Institucional e deve ser 

apresentado pelo gestor, até o final dos meses de janeiro e julho. As informações acumuladas 

semestralmente neste relatório ajudarão na elaboração do Relatório de Gestão do exercício. 

  

ITEM I 
Identificação 

Setor Gabinete do Reitor 

Período a que se refere o 

relatório 

 

Chefe em exercício  
Introdução – Considerações iniciais 

Escrever aqui 

 

 

Demonstrativo do montante e execução dos recursos aplicados no período 

 Devem ser utilizados, quando necessários, relatórios do sistema próprio de 

acompanhamento, relatório Resumido da Execução Orçamentária e  Relatório da Execução 

Financeira. 

 

ITEM III 
Análise sobre a utilização dos recursos 

 

Escrever aqui 

 

 

Ações planejadas Recursos estimados para 

as ações planejadas 

Andamento da Ação Recursos executados 

nas ações realizadas 

Escrever aqui as ações 

descritas no PAA 

   

    

    
*acrescentar linhas quando necessário 
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A necessidade de que o planejamento da unidade esteja aderente à razão para a qual foi 

criada, à missão da entidade, é imperativa. Por isso deve demonstrá-la na abordagem dos 

temas relacionados ao planejamento e resultados. 

A demonstração do vínculo dos planos com as competências institucionais pode permear a 

análise de outros tópicos, especialmente no que se refere ao planejamento e aos resultados 

decorrentes. 

Informar sobre o estágio de implementação do planejamento estratégico e resultados dos 

planos. Declarar as iniciativas adotadas a respeito. 

 

Formas e instrumentos de monitoramento das ações 

O monitoramento é etapa essencial para a consecução dos resultados da gestão e tem por 

objetivos contribuir para a realização das metas declaradas nos planos; auxiliar a tomada de 

decisão de forma tempestiva; facilitar a cooperação, a articulação e a integração entre as áreas 

do instituto e até mesmo com órgãos externos; identificar necessidades de ajustes e revisões 

dos planos, melhorando a gestão; favorecer a prestação de contas. 

Os instrumentos para o monitoramento podem ser sistemas, estruturas da unidade 

dedicadas à avaliação, relatórios periódicos, prestações de contas, entre outros. 

 

ITEM V 
Análise sobre as Formas e os instrumentos de monitoramento das ações: 

 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM VI - CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO 

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. 

As informações disponibilizadas neste item devem atender às seguintes demandas: 

ANÁLISE – CANAIS DE ACESSO AO CIDADÃO 

(a) Descrição: 
Descrição dos canais de acesso do cidadão à unidade para fins de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões 

etc. 

Escrever aqui 

 

 

 

(b) Dados gerenciais e estatísticos: 
Registro de dados gerenciais e estatísticos sobre a quantidade de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões 
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recebidas e sobre o atendimento/encaminhamento das demandas apresentadas, analisando os resultados 

observados, inclusive frente a dados registrados em exercícios anteriores. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

(c) Encaminhamentos: 

Possíveis alterações dos procedimentos adotados pela unidade decorrentes das informações disponibilizadas nos 

canais de acesso. 

 

Escrever aqui 

 

 

 

(d) Melhorias: 
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. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

ITEM VII - MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 

RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE 

Este item 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. 

Análise sobre as Formas de transparência: 

 

Escrever aqui 

 

 

 

ITEM VIII - MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, 

SERVIÇOS E INSTALAÇÕES 

Tem por finalidade informar sobre como a unidade se adapta para garantir o acesso fácil 

aos seus serviços, produtos e instalações por cidadãos com alguma deficiência ou mobilidade 

reduzida, especialmente em atendimento à Lei 10.098/2000, ao Decreto 5.296/2004 e às 

normas técnicas da ABNT aplicáveis. 

Análise sobre a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações: 

 

Escrever aqui 
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ITEM IX - TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 

A finalidade deste item é oferecer ao leitor uma visão gerencial de como o Instituto trata as 

determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União, apresentando os principais 

números e resultados relacionados.   

As deliberações do Tribunal, consubstanciadas em acórdãos, podem resultar em 

determinações ou recomendações para as unidades prestadoras de contas. 

Neste item, a deve-se abordar os seguintes tópicos: 

ANÁLISE – RECOMENDAÇÕES TCU 

(a) Visão geral: 
Apresentar uma visão geral sobre as deliberações feitas pelo TCU em acórdãos do exercício de referência, 

informando a quantidade de determinações e recomendações recebidas do TCU comparativamente à quantidade 

atendida pelo IF Baiano em cada uma das classificações. 
Escrever aqui 

 

 

(b) Acompanhamento: 
Informar sobre as formas de que dispõe para o efetivo acompanhamento das deliberações do Tribunal, tais como 

designação de área específica, sistema informatizado, estrutura de controles etc. 
 

Escrever aqui 

 

(c) Quadro: 
Relacionar, na forma do quadro abaixo, as determinações e recomendações feitas em acórdãos do TCU 

decorrentes do julgamento de contas anuais de exercícios anteriores que estejam pendentes de atendimento 

(não atendidas ou atendidas parcialmente) no momento da finalização do relatório de gestão, com as devidas 

justificativas. A discriminação das determinações feitas pelo TCU à UPC, e não cumpridas, tem por objetivo 

auxiliar o Tribunal na aplicação do disposto no § 1º do art. 209 da Resolução TCU 246/2011 (Regimento Interno 

do TCU). 
 

 

Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento: 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

     

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

 

Descrição da determinação/recomendação 

 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Caracterização da determinação do TCU 
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Processo: Número do processo no TCU que deu origem ao acórdão. Seu formato é 999.999/9999-9, sendo os seis 

primeiros dígitos o número do processo, os quatro números seguintes ao exercício de autuação do processo e o 

último, o dígito verificador. 
Acórdão: Combinação de informações no seguinte formato: nº do acórdão/ano-colegiado que o proferiu, podendo 

o colegiado ser PLENÁRIO, PRIMEIRA CÂMARA ou SEGUNDA CÂMARA. 
Item: Item do acórdão correspondente à determinação ou recomendação ainda não atendida, podendo ser 

individual ou agregado. O item individual é aquele que não se desdobra em subitens, enquanto o item agregado é 

o que se desdobra em subitens, os quais também devem ser considerados na explanação do gestor. 
Comunicação expedida: Ofício ou aviso enviado pelo Tribunal para dar ciência ao responsável sobre o acórdão 

lavrado. 
Data da ciência: indicação da data em que o(s) responsável(is) pela unidade destinatária da deliberação tomou 

conhecimento formal da determinação ou recomendação do TCU. 
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação ou recomendação: Identificação da unidade 

prestadora de contas ou subunidade destinatária da determinação ou recomendação e responsável pelo seu 

cumprimento, direta ou indiretamente. 
Descrição da determinação: Texto da determinação ou recomendação constante do item do acórdão, podendo 

ser resumido para melhor apresentação. 
Justificativa do não cumprimento: Apresentar a síntese dos argumentos e justificativas para o não cumprimento 

pelo UPC da determinação ou recomendação feita pelo TCU. No caso de atendimento parcial, relacionar de forma 

sucinta as providências adotadas até o momento da elaboração do relatório de gestão. 
 

Também devem ser tratadas no relatório de gestão, de forma individual e com as devidas 

justificativas, as determinações do TCU que remetem a obrigação de informar sobre o 

andamento das providências para o relatório de gestão anual. Essas determinações podem ser 

tratadas nas seções específicas do relatório, se for pertinente a depender do tema, ou neste 

tópico. 

O instituto poderá utilizar o modelo do quadro da alínea (c) supra para apresentação das 

informações sobre as determinações e recomendações feitas em processo de contas e não 

atendidas e também sobre as que devam ser tratadas no relatório por força de acórdão 

específico. 

 

ITEM X - TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE 

INTERNO 
 

Este item deve compor o arquivo que tratará do capítulo CONFORMIDADE DA GESTÃO 

E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE e tem por finalidade de oferecer ao leitor 

uma visão gerencial de como o Instituto trata as recomendações do órgão de controle interno 

(OCI) a que esteja vinculado, apresentando os principais números e resultados relacionados.   

Neste item, o IF Baiano deve apresentar uma visão geral sobre as recomendações feitas 

pelo seu órgão de controle interno no exercício de referência, informando a quantidade de 

recomendações recebidas comparativamente à quantidade atendida pelo Instituto. Também, a 

Unidade poderá destacar, de forma sucinta, as recomendações que tenham provocado maior 

impacto na gestão da unidade. 

A exemplo do tópico que trata das deliberações do TCU, o Instituto deve informar sobre as 

formas de que dispõe para o efetivo acompanhamento das recomendações do OCI, tais como 

designação de área específica, sistema informatizado, estrutura de controles etc. Se tais 

informações forem comuns às do tópico sobre deliberações do TCU, o Instituto deverá fazer o 

tratamento em local único. 
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Análise sobre o tratamento das recomendações da CGU no exercício: 

 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM XI - MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE POR DANO AO ERÁRIO 
 

A finalidade deste item é oferecer ao leitor uma visão gerencial de como o Instituto trata os 

ilícitos administrativos, especialmente os que resultam em dano ao Erário. 

Assim, para atendimento deste item, o Instituto deve quantificar os casos de danos que 

tenham sido objeto de medidas internas administrativas adotadas pelo IF Baiano no exercício, 

bem como o número de tomadas de contas especiais instauradas e remetidas ao TCU nos 

casos de não ressarcimento na fase interna de apuração. Tais informações têm ainda a 

finalidade de atender ao disposto no art. 18 da IN TCU 71/2012. 

Além da apresentação dos números do quadro a seguir, o Instituto deve também 

informar, de forma sucinta, sobre a estrutura e controles de que dispõe para a apuração 

e minimização de ocorrência de ilícitos administrativos de uma maneira geral. 

Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário  

 

Casos de 

dano objeto 

de medidas 

administrativ

as internas 

 

Tomadas de Contas Especiais 

 Não instauradas Instauradas 

 Dispensadas Não remetidas ao TCU 

 Débit

o < 

R$ 10

0.000 

 

Prazo  

       > 

10 

anos 

Outros 

Casos* 

 

Arquivamento Não 

enviadas > 

180 dias do 

exercício 

instauração* 

Remetida

s ao TCU 

 

 
Recebiment

o Débito 

Não 

Comprovaçã

o 

Débito < 

R$ 100.00

0 

                   

* Especificar razões 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Casos de dano objeto de medidas administrativas internas: Indica o número de casos em que a autoridade competente adotou medidas 

administrativas para caracterização ou elisão de dano. O quantitativo informado deve abranger todas as situações de ocorrência de dano no 
âmbito da UPC, inclusive as que, em um segundo momento, tenha resultado na instauração de tomada de contas especial. 

Tomadas de Contas Especiais 

Número de processos instaurados, após terem sido esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano. Observar que, em 
determinadas situações, os normativos preveem a não instauração de processos de tomadas de contas especiais, as quais devem ser 

quantificadas também. 

Não Instauradas - Remete aos casos de ocorrência de dano ao Erário em que não foram adotadas as providências para instauração de 
tomada de contas especial, seja por previsão normativa de dispensa, seja por outros motivos, conforme especificação a seguir: 

• Dispensadas – Indica o número de situações em que, em razão do disposto no art. 6 º da IN TCU 71/2012, as tomadas de contas 
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especiais não foram instauradas: 

◦ Débito < R$ 100.000 – Refere-se ao número de situações, no exercício, em que a instauração das tomadas de contas especial foi 
dispensada em razão do valor do débito atualizado monetariamente ter sido inferior a R$ 100.000,00 (inciso I); 

◦ Prazo > 10 anos – Refere-se ao numero de situações, no exercício, em que a instauração da tomadas de contas especial foi 
dispensada em razão de ter transcorrido prazo superior a dez anos entre a data da provável ocorrência do dano e a primeira notificação dos 

responsáveis pela autoridade administrativa competente (inciso II); 

• Outros Casos – Deve ser quantificado o número de casos em que não foi instaurado o processo de tomada de contas especial, 

apesar da previsão legal ou normativa. Os casos porventura indicados nesta coluna deverão ser objeto de especificação em texto 
complementar ao Quadro. 

Instauradas - Remete aos casos em que os processos de tomada de contas especial foram instaurados, sendo ou não objeto de posterior 

remessa ao TCU, conforme especificação a seguir. 

• Não remetidas ao TCU – Indica o número de casos em que os processos de tomada de contas especial não foram remetidos ao 

TCU em razão de previsão normativa de arquivamento ou por outras razões, conforme especificação a seguir: 

◦ Arquivamento – Situações previstas no art. 7º da IN TCU 71/2012, nas quais os processos de tomada de contas especial não devem 

ser remetidos ao TCU, a saber: 

▪ Recebimento do débito - Número de processos de tomada de contas especial em que o débito foi objeto de recolhimento (inciso I); 

▪ Não comprovação - Número de processos de tomada de contas especial em que não restou comprovada a ocorrência do dano 
imputado aos responsáveis (inciso II); 

▪ Débito< R$ 100.000 – Número de processos de tomada de contas especial em que o débito remanescente da apuração interna foi 
inferior ao limite de R$ 100.000,00 (inciso III); 

• Não enviadas > 180 dias do exercício instauração – Deve indicar o número de processos de tomada de contas especial com mais 
de 180 dias a contar do término do exercício financeiro em que foi instaurada, que não foram enviados ao TCU, conforme dispõe o art. 11 da 

IN TCU 71/2012. Os casos indicados nesta coluna devem ser objeto de justificativa em nota de rodapé ou no texto do relatório de gestão. 

• Remetidas ao TCU – Número de processos de tomada de contas especial remetidos ao TCU. 

ITEM XII - INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
 

Este item deve compor o arquivo que tratará do capítulo CONFORMIDADE DA GESTÃO 

E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE e tem por finalidade fornecer informações 

relevantes sobre os contratos de publicidade e propaganda firmados pelo Instituto no exercício 

de referência do relatório de gestão. 

As informações podem ser apresentadas com base no quadro a seguir, o qual deve ser 

complementado com dados referentes a contratos firmados com agências prestadoras de 

serviços de publicidade e propaganda (número, vigência, valores contratados e 

desembolsados), bem como de análise circunstanciada sobre os principais resultados das 

ações de publicidade e propaganda notadamente frente aos objetivos da unidade prestadora da 

conta. 

Se a Instituição tiver em sua estrutura a unidade central do sistema do Sistema de 

Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal, deve dispor neste item, 

adicionalmente às informações referentes às despesas executadas diretamente, de dados 

globais sobre as despesas realizadas com publicidade no âmbito do Poder Executivo. De 

forma similar, caso o Órgão tenha em sua estrutura unidade setorial do Sistema de 

Comunicação, deve dispor também dos dados setoriais concernentes. 

Despesas com publicidade 

Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores empenhados Valores pagos 

Institucional    

Legal    
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Utilidade pública    

 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Publicidade: 
As informações referentes a gastos com publicidade devem ser apresentadas, segundo a seguinte classificação, a qual reproduz as orientações 
contidas na Instrução Normativa Secom nº 5, de 6 de junho de 2011: 
Publicidade Institucional: a que se destina a divulgar atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Federal, com o objetivo de atender ao princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições 
públicas, de estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na formulação de políticas públicas e de promover o Brasil no 

exterior; 
Publicidade Legal: a que se destina a dar conhecimento de balanços, atas, editais, decisões, avisos e de outras informações dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo Federal, com o objetivo de atender a prescrições legais. 
 
Publicidade de Utilidade Pública: a que se destina a divulgar direitos, produtos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o 

objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios 
individuais ou coletivos e que melhorem a sua qualidade de vida; 
Programa/ação orçamentária – Números e denominações do programa e da ação orçamentária constantes da Lei Orçamentária cujas 

dotações comportaram despesas com publicidade. 
Valores empenhados – Montante dos valores empenhados no exercício por tipo de publicidade, programa e ação. 
Caso a UPC integre o orçamento de investimento ou o montante gasto com publicidade no exercício refira-se a valores inscritos em restos a 

pagar em exercícios anteriores, a coluna correspondente deve ser excluída do quadro; 
Valores pagos – Montante dos valores pagos no exercício de referência do relatório de gestão por tipo de publicidade, programa e ação. 
Caso os valores pagos no exercício sejam referentes a restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, essa informação deve ser registrada 
em nota de rodapé no quadro. 
 

 

ITEM XIII- GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

Este item tem por finalidade informar sobre os principais aspectos da gestão ambiental e 

adoção de critérios de garantia da sustentabilidade ambiental na sua atuação, especialmente na 

aquisição de bens e serviços.   

Para elaboração do conteúdo deste item, a unidade deve contemplar, de forma sucinta, 

informações que evidenciem os pontos a seguir: 

 

ANÁLISE – GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

Política: 
Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela unidade 

 

Escrever aqui 

 

 

A3P: 
Se a unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). 

 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

Separação de resíduos: 
Se na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações 

e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006. 
Escrever aqui 
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Contratações: 
Se as contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto 

7.746/2012 ou norma equivalente. 
Escrever aqui 

 

 

 

 

PLS: 
Se a unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 

7.746/2012. 
Sobre a constituição da comissão gestora do PLS de 

que trata o art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de 

novembro de 2012: 

Escrever aqui 

 

Sobre a formalização e abrangência do PLS na 

forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012: 
Escrever aqui 

 

Indicação de onde se encontra publicado o PLS e 

disponível no site da unidade (art. 12 da IN 

SLTI/MPOG 10/2012): 

Escrever aqui 

 

Informações sobre a publicação dos resultados 

alcançados a partir da implementação das ações 

definidas no PLS no sítio da unidade na Internet, 

apresentando as metas alcançadas e os resultados 

medidos pelos indicadores (art. 13 da IN 

SLTI/MPOG 10/2012): 

Escrever aqui 

 

Análise crítica da atuação da unidade quanto ao tema: 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador, ____/______/_______ 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Chefe de Gabinete 
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ANEXO 07 – INFORMAÇÕES PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO - PROEN 

O relatório de gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao 

gestor apresentar os resultados alcançados com a execução do planejamento e orienta 

eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. 

A estrutura do Relatório de Gestão deve conter: 

I. As diretrizes, objetivos e indicadores previstos nos Planos de Ação; 

II. As metas do PDI previstas e executadas; 

III. A análise da execução orçamentária; 

IV. As recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos dos Planos de 

Ação. 

Os resultados das metas previstas e executadas que devem constar do Relatório de Gestão 

serão monitorados e acompanhados a cada semestre em Relatório de Gestão Parcial – RGP, 

como instrumento complementar para a prestação anual de contas, bem como do 

monitoramento e acompanhamento da execução do Planejamento Institucional e deve ser 

apresentado pelo gestor, até o final dos meses de janeiro e julho. As informações acumuladas 

semestralmente neste relatório ajudarão na elaboração do Relatório de Gestão do exercício. 

  

ITEM I 
Identificação 

Pró-reitoria de Ensino 

Período a que se refere o 

relatório 

 

Pró-reitor(a) em exercício  
Introdução – Considerações iniciais 

Escrever aqui 

 

 

 Para a composição do demonstrativo do montante e execução dos recursos aplicados no 

período devem ser utilizados, quando necessários, relatórios do sistema próprio de 

acompanhamento, Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório da Execução 

Financeira. 

 

ITEM II – Gestão dos recursos 
Análise sobre a utilização dos recursos 

 

Escrever aqui 

 

 

Ações planejadas 
Recursos estimados para 

as ações planejadas 
Andamento da Ação 

Recursos executados 

nas ações realizadas 

Escrever aqui  ações que 

estão descritas no PAA 
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A necessidade de que o planejamento da unidade esteja aderente à razão para a qual foi 

criada, à missão da entidade, é imperativa. Por isso deve demonstrá-la na abordagem dos 

temas relacionados ao planejamento e resultados. 

A demonstração do vínculo dos planos com as competências institucionais pode permear a 

análise de outros tópicos, especialmente no que se refere ao planejamento e aos resultados 

decorrentes. 

Informar sobre o estágio de implementação do planejamento estratégico e resultados dos 

planos. Declarar as iniciativas adotadas a respeito. 

 

ITEM III - Indicadores 
Análise dos Indicadores 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 

Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

01 - Relação de Ingressos 

por Matrícula Atendida 
33% 

Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 

 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 

Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

A ser contabilizado no 

final do ano  
RESULTADO 2018 

02 – Relação de 

Concluintes por Aluno 18% 

Somente será realizada a 

medição anual 

 

 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 

Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

A ser contabilizado no 

final do ano  
RESULTADO 2018 

03 – Eficiência Acadêmica 

de Concluintes 

 

57% 

Somente será realizada a 

medição anual 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 
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PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 

Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

A ser contabilizado no 

final do ano  
RESULTADO 2018 

04 – Índice de Retenção 

do Fluxo Escolar 

 

18% 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 

 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 

Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

05 – Ocupação de Vagas 

Presenciais 

 

82% 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 

Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

06 - Ocupação de Vagas da 

EAD 

 

Não há 

previsão de 

oferta 

Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir a Oferta de 

Cursos e Vagas EPT 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

A ser contabilizado no 

final do ano 
RESULTADO 2018 

Indicador 8 – Taxa de 

Evasão 
10% 

Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 
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PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir a Oferta de 

Cursos e Vagas EPT 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

Indicador 9 – Matrícula 

nos Cursos Técnicos 
20 

Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir a Oferta de 

Cursos e Vagas EPT 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

Indicador 10 – Matrícula 

nos cursos para a 

Formação de Professores e 

Licenciaturas 

20 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir a Oferta de 

Cursos e Vagas EPT 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

Indicador 11 – Vagas e 

Matrículas PROEJA 
20 

Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir a Oferta de 

Cursos e Vagas EPT 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

15 – Relação de Alunos 

por Docentes em Tempo 

Integral 

20 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 
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PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  Expandir a Oferta 

de Cursos e Vagas EPT  

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

16 – Número de Vagas 

Ofertadas 

 

30% 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar as políticas 

inclusivas e afirmativas 

 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

17 - Relação de 

Candidatos por Vaga 

 

10 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar as Políticas 

Inclusivas e Afirmativas 

 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

A ser contabilizado no 

final do ano  
RESULTADO 2018 

18 -  Matriculados 

Classificados de Acordo 

com a Renda Familiar Per 

Capita 

70% 

 

- 

F1: 

F2: 

F3: 

30% 

F4: 

F5: 

F6: 
ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 

 

Formas e instrumentos de monitoramento das ações 

O monitoramento é etapa essencial para a consecução dos resultados da gestão e tem por 

objetivos contribuir para a realização das metas declaradas nos planos; auxiliar a tomada de 

decisão de forma tempestiva; facilitar a cooperação, a articulação e a integração entre as áreas 

do instituto e até mesmo com órgãos externos; identificar necessidades de ajustes e revisões 

dos planos, melhorando a gestão; favorecer a prestação de contas. 
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Os instrumentos para o monitoramento podem ser sistemas, estruturas da unidade 

dedicadas à avaliação, relatórios periódicos, prestações de contas, entre outros. 

ITEM IV - Formas e instrumentos de monitoramento das ações planejadas 
Análise sobre as Formas e os instrumentos de monitoramento das ações 

Escrever aqui 

 

 

 

 

Vagas e cursos ofertados no ano 

Os quantitativos de vagas e inscritos compõem alguns indicadores de gestão da rede 

federal, servindo para dimensionar a capacidade de oferta e de atratividade de cursos, bem 

como mede o cumprimento das disposições legais relativas à distribuição da oferta de cursos. 
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ITEM V - Vagas e cursos ofertados no ano 

CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO - INTEGRADOS 

Campus Curso Turno Vagas Inscritos Ingressantes 

            

            

            

SUB-TOTAL       

CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO - SUBSEQUENTES 

Campus Curso Turno Vagas Inscritos Ingressantes 

            

            

            

SUB-TOTAL       

PROEJA 

Campus Curso Turno Vagas Inscritos Ingressantes  

            

            

SUB-TOTAL       

CURSOS SUPERIORES - TECNOLOGIA 

Campus Curso Turno Vagas Inscritos  Ingressantes 

            

            

SUB-TOTAL       

CURSOS SUPERIORES - LICENCIATURAS 

Campus Curso Turno Vagas Inscritos Ingressantes 

            



 

66 

 

            

SUB-TOTAL       

CURSOS SUPERIORES - BACHARELADOS 

Campus Curso Turno Vagas Inscritos Ingressantes  

            

            

SUB-TOTAL       

CURSOS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD 

Campus Polo Curso Vagas Inscritos Ingressantes  

            

            

SUB-TOTAL       

TOTAL GERAL         

 
Fonte: 

 

 

Considerações sobre a oferta de vagas e cursos no ano: 
Escrever aqui 
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Assistência estudantil 

Especificar a quantidade de alunos beneficiados com Assistência Estudantil. 

Campus ALG BJL CAT GMB GUA ITB ITA 

Total de 

Estudantes 

Beneficiados               
Campus STI SBF SER TXF URU VAL XIQ 

Total de 

Estudantes 

Beneficiados               

 
Especificar o investimento em Assistência Estudantil. 

ITEM VI - Assistência estudantil 
 

 Alimentação Moradia Transporte Creche 
Cópia e 

impressão 

Material 

acadêmico 
Permanência Eventual 

ALG         

BJL         

CAT         

GMB         

GUA         

ITB         

ITA         

STI         

SBF         

SER         

TXF         

URU         

VAL         

XIQ         

TOTAL         

Total 

em R$ 
    

    

 

Estudantes por faixa de renda familiar per capita 

 ITEM VII - Estudantes por faixa de renda familiar per capita 

 
Menor 0,5 

salário mínimo 

0,5 salário 

mínimo a 1,0 

salário mínimo 

1 salário 

mínimo a 1,5 

salário mínimo 

1,5 salário 

mínimo a 2,5 

salários mínimos 

2,5 salários 

mínimos a 3,0 

salários mínimos 

Maior que 3,0 

salários 

mínimos 
ALG       

BJL       

CAT       

GMB       

GUA       

ITB       

ITA       

STI       

SBF       

SER       

TXF       

URU       

VAL       

XIQ       
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TOTAL       
Fonte: 
 

ITEM VIII - DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO 

ART. 3º DO DECRETO 5.626/2005 

Esse subitem de informação compõe a Seção “CONFORMIDADE DA GESTÃO E 

DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE” do relatório de gestão e tem por objetivo 

demonstrar o cumprimento da obrigatoriedade de oferecer a Língua Brasileira de Sinais – 

Libras como disciplina curricular obrigatória, conforme estabelece o art. 3º do Decreto 

5.626/2005. 

A determinação para sua inserção no relatório de gestão constou em determinação do item 

9.4 do Acórdão 4.471/2016 – TCU – 2ª Câmara. 

A PROEN deve elaborar e apresentar a lista de cursos de graduação que devem ofertar a 

disciplina de Libras como matéria obrigatória, nos termos do art. 3° do Decreto n° 5626/2005, 

utilizando como modelo o quadro seguinte. 

Cursos de graduação 

que devem ofertar 

Libras como disciplina 

obrigatória 

Cód. Curso 

(e-MEC) 
Município 

Atendimento ao art. 3º 

do Decreto 

5.626/2005 

Publicação 

     

    ... 

Na coluna “Atendimento ao art. 3º do Decreto 5.626/2005”, devem constar, no mínimo, as 

seguintes informações: 

a) Se o referido curso está ou não ofertando a disciplina de Libras; 

◦ Na coluna “Publicação”, devem constar, no mínimo, as seguintes informações: 

b) Se a instituição afixou em local visível junto à Secretaria de alunos, as condições de oferta 

do curso, contendo as informações listadas no art. 32, § 1º da Portaria MEC 40/2007; 

c) O endereço da página na internet que contenha as informações acima e também as listadas 

no art. 32, § 2º da mencionada Portaria. 

 

 

 

 

Salvador, ____/______/_______ 

 

 

 

_________________________________________ 

Pró-Reitor(a) de Ensino 
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ANEXO 08 – INFORMAÇÕES PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO - PROEX 

O relatório de gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao 

gestor apresentar os resultados alcançados com a execução do planejamento e orienta 

eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. 

A estrutura do Relatório de Gestão deve conter: 

I. As diretrizes, objetivos e indicadores previstos nos Planos de Ação; 

II. As metas do PDI previstas e executadas; 

III. A análise da execução orçamentária; 

IV. As recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos dos Planos de 

Ação. 

Os resultados das metas previstas e executadas que devem constar do Relatório de Gestão 

serão monitorados e acompanhados a cada semestre em Relatório de Gestão Parcial – RGP, 

como instrumento complementar para a prestação anual de contas, bem como do 

monitoramento e acompanhamento da execução do Planejamento Institucional e deve ser 

apresentado pelo gestor, até o final dos meses de janeiro e julho. As informações acumuladas 

semestralmente neste relatório ajudarão na elaboração do Relatório de Gestão do exercício. 

  

ITEM I 
Identificação 

Pró-reitoria de Extensão 

Período a que se refere o 

relatório 

 

Pró-reitor(a) em exercício   
Introdução – Considerações iniciais 

Escrever aqui 

 

 Para construir o demonstrativo do montante e execução dos recursos aplicados no 

período devem ser utilizados, quando necessários, relatórios do sistema próprio de 

acompanhamento, Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório da Execução 

Financeira. 

 

ITEM II – Gestão dos recursos 
Análise sobre a utilização dos recursos 

Escrever aqui 

 

 

 

 

Ações planejadas 
Recursos estimados para 

as ações planejadas 
Andamento da Ação 

Recursos executados 

nas ações realizadas 

Escrever aqui ações que 

estão descritas no PAA 

 

   

    

    

A necessidade de que o planejamento da unidade esteja aderente à razão para a qual foi 

criada, à missão da entidade, é imperativa. Por isso deve demonstrá-la na abordagem dos 

temas relacionados ao planejamento e resultados. 



 

70 

 

A demonstração do vínculo dos planos com as competências institucionais pode permear a 

análise de outros tópicos, especialmente no que se refere ao planejamento e aos resultados 

decorrentes. 

Informar sobre o estágio de implementação do planejamento estratégico e resultados dos 

planos. Declarar as iniciativas adotadas a respeito. 

 

ITEM III - Indicadores 
Análise dos Indicadores 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 

Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

01 - Relação de Ingressos 

por Matrícula Atendida 
33% 

Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 

 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 

Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

A ser contabilizado no 

final do ano  
RESULTADO 2018 

02 – Relação de 

Concluintes por Aluno 
18% 

- 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 

Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

A ser contabilizado no 

final do ano 
RESULTADO 2018 

03 – Eficiência Acadêmica 

de Concluintes 
57% 

- 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 
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PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 

Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

A ser contabilizado no 

final do ano  
RESULTADO 2018 

04 – Índice de Retenção 

do Fluxo Escolar 
18% 

- 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 

Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

05 – Ocupação de Vagas 

Presenciais 
82% 

Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir a Oferta de 

Cursos e Vagas EPT 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

08 – Alunos matriculados 

em Relação à Força de 

Trabalho 

20 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir a Oferta de 

Cursos e Vagas EPT 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

15 – Relação de Alunos 

por Docentes em Tempo 

Integral 

20 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 
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PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir a Oferta de 

Cursos e Vagas EPT  

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

16 – Número de Vagas 

Ofertadas 

 

30% 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar as políticas 

inclusivas e afirmativas 

 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

17 - Relação de 

Candidatos por Vaga 

 

10 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar as Políticas 

Inclusivas e Afirmativas 

 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

A ser contabilizado no 

final do ano  
RESULTADO 2018 

14 - Matriculados 

Classificados de Acordo 

com a Renda Familiar Per 

Capita 

70% 

 

- 

F1: 

F2: 

F3: 

30% 

F4: 

F5: 

F6: 
ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer e Ampliar as 

Ações de extensão 

INDICADOR META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 

RESULTADO 2018 

13 – Alunos Participando 

de Iniciação 

Científica/Extensão 

3,3% 

Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 
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PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estudante e Sociedade 

 

INDICADOR META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 

RESULTADO 2018 

14 – Evolução da Oferta 

de Projetos de Extensão 

 

8% 
Escrever aqui 

 

 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir a Oferta de 

Cursos e Vagas EPT 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

Indicador 11 – Vagas e 

Matrículas PROEJA 
20 

Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 

 

 

Formas e instrumentos de monitoramento das ações 

O monitoramento é etapa essencial para a consecução dos resultados da gestão e tem por 

objetivos contribuir para a realização das metas declaradas nos planos; auxiliar a tomada de 

decisão de forma tempestiva; facilitar a cooperação, a articulação e a integração entre as áreas 

do instituto e até mesmo com órgãos externos; identificar necessidades de ajustes e revisões 

dos planos, melhorando a gestão; favorecer a prestação de contas. 

Os instrumentos para o monitoramento podem ser sistemas, estruturas da unidade 

dedicadas à avaliação, relatórios periódicos, prestações de contas, entre outros. 

ITEM IV - Formas e instrumentos de monitoramento das ações planejadas 
Análise sobre as Formas e os instrumentos de monitoramento das ações 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

Vagas e cursos ofertados no ano 

Os quantitativos de vagas e inscritos compõem alguns indicadores de gestão da rede 

federal, servindo para dimensionar a capacidade de oferta e de atratividade de cursos, bem 

como mede o cumprimento das disposições legais relativas à distribuição da oferta de cursos. 
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ITEM V - Vagas e cursos ofertados no ano 

CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL  

Campus Curso Turno Vagas Inscritos Ingressantes 

            

            
            
            
            
            

CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

Campus Curso Turno Vagas Inscritos Ingressantes 

            
            
            
            
            
            

TOTAL       

 
Fonte: 

 

 

 

Considerações sobre a oferta de vagas e cursos no ano: 
Escrever aqui 
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A tabela abaixo pode ser modificada, apenas indicando a quantidade de projetos por área 

desde que seja disponibilizado link, na página institucional, que enumere todos os projetos 

(finalizados e em andamento), separados por Campus. 

 

ITEM VI - RELAÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO DESENVOLVIDOS NO ANO 

CAMPUS  

Título do projeto desenvolvido 
Natureza

* 

Nº servidores 

envolvidos 

Nº de 

alunos 

envolvidos 

Fonte de 

financiamento 
Início Fim Coordenador(a) 

Situação

* 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

* Natureza: Aplicada ou Básica                                                                                                                                                                                                                                              *Situação: 

Andamento / paralisado / concluído 
 

 

 

Salvador, ____/______/_______ 

 

 

_________________________________________ 

Pró-Reitor(a) de Extensão 
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ANEXO 09 – INFORMAÇÕES PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO - PROPES 

O relatório de gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao 

gestor apresentar os resultados alcançados com a execução do planejamento e orienta 

eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. 

A estrutura do Relatório de Gestão deve conter: 

I. As diretrizes, objetivos e indicadores previstos nos Planos de Ação; 

II. As metas do PDI previstas e executadas; 

III. A análise da execução orçamentária; 

IV. As recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos dos Planos de 

Ação. 

Os resultados das metas previstas e executadas que devem constar do Relatório de Gestão 

serão monitorados e acompanhados a cada semestre em Relatório de Gestão Parcial – RGP, 

como instrumento complementar para a prestação anual de contas, bem como do 

monitoramento e acompanhamento da execução do Planejamento Institucional e deve ser 

apresentado pelo gestor, até o final dos meses de janeiro e julho. As informações acumuladas 

semestralmente neste relatório ajudarão na elaboração do Relatório de Gestão do exercício. 

  

ITEM I 
Identificação 

Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação 

Período a que se refere o 

relatório 

 

Pró-reitor(a) em exercício  
Introdução – Considerações iniciais 

Escrever aqui 

 

 

Para a construção do demonstrativo do montante e execução dos recursos aplicados no 

período, devem ser utilizados, quando necessários, relatórios do sistema próprio de 

acompanhamento, Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório da Execução 

Financeira. 

 

ITEM II – Gestão dos recursos 
Análise sobre a utilização dos recursos 

Escrever aqui 

 

 

 

 

Ações planejadas 
Recursos estimados para 

as ações planejadas 
Andamento da Ação 

Recursos executados 

nas ações realizadas 

Escrever aqui  ações que 

estão descritas no PAA 
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A necessidade de que o planejamento da unidade esteja aderente à razão para a qual foi 

criada, à missão da entidade, é imperativa. Por isso deve demonstrá-la na abordagem dos 

temas relacionados ao planejamento e resultados. 

A demonstração do vínculo dos planos com as competências institucionais pode permear a 

análise de outros tópicos, especialmente no que se refere ao planejamento e aos resultados 

decorrentes. 

Informar sobre o estágio de implementação do planejamento estratégico e resultados dos 

planos. Declarar as iniciativas adotadas a respeito. 

 

ITEM III - Resultados dos planos 
Resultados dos planos 

PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 

Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

01 - Relação de Ingressos 

por Matrícula Atendida 
33% 

Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 

 

 
PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 

Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

A ser contabilizado no 

final do ano letivo 
RESULTADO 2018 

02 – Relação de 

Concluintes por Aluno 
18% 

Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 

 
PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 

Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

A ser contabilizado no 

final do ano letivo 
RESULTADO 2018 

03 – Eficiência Acadêmica 

de Concluintes 
57% 

Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 

 

 
PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar os cursos 
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 Ofertados 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

05 – Ocupação de Vagas 

Presenciais 

 

82% 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 

 

 
PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir a Oferta de 

Cursos e Vagas EPT 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

8 – Alunos matriculados 

em Relação à Força de 

Trabalho 

20 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir a Oferta de 

Cursos e Vagas EPT 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

10 – Matrícula nos cursos 

para a Formação de 

Professores e 

Licenciaturas 

20 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 

 
PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir a Oferta de 

Cursos e Vagas EPT 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

15 – Relação de Alunos 

por Docentes em Tempo 

Integral 

20 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 
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PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  Expandir a Oferta 

de Cursos e Vagas EPT  

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

16 – Número de Vagas 

Ofertadas 

 

30% 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 
 
PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar as políticas 

inclusivas e afirmativas 

 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 
RESULTADO 2018 

17 - Relação de 

Candidatos por Vaga 

 

10 
Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 
PERSPECTIVA: Estudante e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar as Políticas 

Inclusivas e Afirmativas 

 

INDICADOR 
META DO 

ANO 

A ser contabilizado no 

final do ano letivo 
RESULTADO 2018 

18 -  Matriculados 

Classificados de Acordo 

com a Renda Familiar Per 

Capita 

70% 

 

- 

F1: 

F2: 

F3: 

30% 

F4: 

F5: 

F6: 
ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 
PERSPECTIVA: Estudantes e Sociedade 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer e Ampliar 

as ações de pesquisa, inovação e pós-graduação 

 

INDICADOR META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 

RESULTADO 2018 

08 – Evolução dos projetos 

de pesquisa 

1ª medição Escrever aqui 

 
 

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 

 

Formas e instrumentos de monitoramento das ações 
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O monitoramento é etapa essencial para a consecução dos resultados da gestão e tem por 

objetivos contribuir para a realização das metas declaradas nos planos; auxiliar a tomada de 

decisão de forma tempestiva; facilitar a cooperação, a articulação e a integração entre as áreas 

do instituto e até mesmo com órgãos externos; identificar necessidades de ajustes e revisões 

dos planos, melhorando a gestão; favorecer a prestação de contas. 

Os instrumentos para o monitoramento podem ser sistemas, estruturas da unidade 

dedicadas à avaliação, relatórios periódicos, prestações de contas, entre outros. 

ITEM IV - Formas e instrumentos de monitoramento das ações planejadas 
Análise sobre as Formas e os instrumentos de monitoramento das ações 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

Vagas e cursos ofertados no ano 

Os quantitativos de vagas e inscritos compõem alguns indicadores de gestão da rede 

federal, servindo para dimensionar a capacidade de oferta e de atratividade de cursos, bem 

como mede o cumprimento das disposições legais relativas à distribuição da oferta de cursos. 



 
 

81 

 

ITEM V - Vagas e cursos ofertados no ano 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Campus Curso Turno Vagas Inscritos Matriculados 

            
            
            
            
            
            

TOTAL       

Fonte: 

 

Considerações sobre a oferta de vagas e cursos no ano: 
Escrever aqui 
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A tabela abaixo pode ser modificada, apenas indicando a quantidade de projetos por área 

desde que seja disponibilizado link, na página institucional, que enumere todos os projetos 

(finalizados e em andamento), separados por Campus. 

 

 

ITEM VI - RELAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS NO ANO 

CAMPUS  

Título do projeto desenvolvido 
Natureza

* 

Nº servidores 

envolvidos 

Nº de 

alunos 

envolvidos 

Fonte de 

financiamento 
Início Fim Coordenador(a) 

Situação

* 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

* Natureza: Aplicada ou Básica                                                                                                                                                                                                                                              

*Situação: Andamento / paralisado / concluído 
 

 

Salvador, ____/______/_______ 

 

 

 

_________________________________________ 

Pró-Reitor(a) de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
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ANEXO 10 – INFORMAÇÕES PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO – PROPLAN 

O relatório de gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao 

gestor apresentar os resultados alcançados com a execução do planejamento e orienta 

eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. 

A estrutura do Relatório de Gestão deve conter: 

I. As diretrizes, objetivos e indicadores previstos nos Planos de Ação; 

II. As metas do PDI previstas e executadas; 

III. A análise da execução orçamentária; 

IV. As recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos dos Planos de 

Ação. 

Os resultados das metas previstas e executadas que devem constar do Relatório de Gestão 

serão monitorados e acompanhados a cada semestre em Relatório de Gestão Parcial – RGP, 

como instrumento complementar para a prestação anual de contas, bem como do 

monitoramento e acompanhamento da execução do Planejamento Institucional e deve ser 

apresentado pelo gestor, até o final dos meses de janeiro e julho. As informações acumuladas 

semestralmente neste relatório ajudarão na elaboração do Relatório de Gestão do exercício. 

  

ITEM I 
Identificação 

Pró-reitoria de Administração e Planejamento 

Período a que se refere o 

relatório 

 

Pró-reitor(a) em exercício  
Introdução – Considerações iniciais 

Escrever aqui 

 

 

Para a construção do demonstrativo do montante e execução dos recursos aplicados no 

período, devem ser utilizados, quando necessários, relatórios do sistema próprio de 

acompanhamento, Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório da Execução 

Financeira. 

 

ITEM II – Gestão dos recursos 
Análise sobre a utilização dos recursos 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

Ações planejadas 
Recursos estimados para 

as ações planejadas 
Andamento da Ação 

Recursos executados 

nas ações realizadas 

Escrever aqui as ações 

que estão no PAA 
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A necessidade de que o planejamento da unidade esteja aderente à razão para a qual foi 

criada, à missão da entidade, é imperativa. Por isso deve demonstrá-la na abordagem dos 

temas relacionados ao planejamento e resultados. 

A demonstração do vínculo dos planos com as competências institucionais pode permear a 

análise de outros tópicos, especialmente no que se refere ao planejamento e aos resultados 

decorrentes. 

Informar sobre o estágio de implementação do planejamento estratégico e resultados dos 

planos. Declarar as iniciativas adotadas a respeito. 

 

ITEM III - Indicadores  
Análise dos Indicadores 

PERSPECTIVA: Pessoas e Conhecimento 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar as Políticas 

de qualificação e capacitação de servidores 

INDICADOR: META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 

RESULTADO 22018 

17 – Execução 

Orçamentária para 

Capacitação 

95%   

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 

 

 
 

PERSPECTIVA: Orçamento e Logística 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aperfeiçoar o 

Orçamento Orçamentário 

INDICADOR: META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 

RESULTADO 2018 

24 – Cumprimento de 

Metas Associadas ao 

Orçamento 

92%   

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Orçamento e Logística 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a Qualidade da 

Execução Orçamentária 

 

INDICADOR: META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 

RESULTADO 2018 

25 – Gasto Corrente por 

Aluno 

15234,15   

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 
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Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Orçamento e Logística 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a Qualidade da 

Execução Orçamentária 

 

 

INDICADOR: META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 

RESULTADO 2018 

27 – Gastos com Outros 

Custeios 

72%   

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 
 

PERSPECTIVA: Orçamento e Logística 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a Qualidade da 

Execução Orçamentária 

INDICADOR: META DO 

ANO 

RESULTADO 1º 

SEMESTRE 

RESULTADO 2018 

28 - Gastos com 

Investimento 

28%   

ANÁLISE/AVALIAÇÃO COM INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 

ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DAS AÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO: 

Escrever aqui 

 

 

 

Formas e instrumentos de monitoramento das ações 

O monitoramento é etapa essencial para a consecução dos resultados da gestão e tem por 

objetivos contribuir para a realização das metas declaradas nos planos; auxiliar a tomada de 

decisão de forma tempestiva; facilitar a cooperação, a articulação e a integração entre as áreas 

do instituto e até mesmo com órgãos externos; identificar necessidades de ajustes e revisões 

dos planos, melhorando a gestão; favorecer a prestação de contas. 

Os instrumentos para o monitoramento podem ser sistemas, estruturas da unidade 

dedicadas à avaliação, relatórios periódicos, prestações de contas, entre outros. 

ITEM IV - Formas e instrumentos de monitoramento das ações planejadas 
Análise sobre as Formas e os instrumentos de monitoramento das ações 

Escrever aqui 

 

 

 

ITEM V - DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

Importa demonstrar a relação entre a previsão e a execução das principais rubricas do 

orçamento do exercício da unidade, assim como as conexões do orçamento da UPC com os 

objetivos do PPA, quando for o caso. 
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Também neste item, é importante que sejam evidenciadas, de forma sucinta, as eventuais 

dificuldades enfrentadas pela UPC na execução do orçamento e os reflexos no cumprimento 

de seus objetivos. 

Dessa forma, este item está subdividido em subitens que visam expressar um detalhamento 

maior do desempenho da UPC na execução de seu orçamento para o exercício, sendo que tal 

detalhamento poderá variar para cada UPC. 

Por fim, é sempre relevante que a UPC faça análise crítica de seu desempenho, não se 

limitando à apresentação de quadros. 

 

 

Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade 

da unidade 

Devem ser tratadas de forma individual somente as ações da LOA vinculadas aos 

programas temáticos estabelecidos no PPA. 

Não devem ser tratadas as ações vinculadas a Programas de Operações Especiais e de 

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. 

Devem ser tratadas as ações ligadas a programas temáticos conforme a esfera 

orçamentária, Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) ou Orçamento de 

Investimentos (OI). 

No tratamento das informações sobre as ações, importa considerar pelo menos os seguintes 

tópicos: 

 Dotação orçamentária da ação; 

 Montante das despesas realizadas; 

 Restos a pagar relacionados à execução da ação; 

 Metas físicas e financeiras estabelecidas comparativamente à execução efetiva. 

Os quadros a seguir podem ser utilizados para demonstrar as informações sobre a execução 

das ações, sem prejuízo de serem adotadas outras abordagens que a Pró-reitoria julgue 

relevantes. 

ITEM VI - AÇÕES DO OFSS 

O quadro a seguir dispõe sobre as dimensões física e financeira da execução da ação, 

considerando, inclusive, os valores executados a título de restos a pagar no decorrer do 

exercício, em razão da significância que tal dado tem atingido para demonstração dos 

resultados gerados pela gestão. 

Os restos a pagar referentes a ações que tenham sofrido alteração em sua identificação, 

título ou código, não sendo mais previstas no mesmo formato na Lei Orçamentária do 

exercício do relatório de gestão devem ser consignados em quadro específico (referentes às 

ações não previstas na LOA do exercício – Restos a Pagar não Processados – OFSS), o qual 

remete apenas aos campos referentes à ”Identificação da Ação” e “Restos a Pagar Não 

processados – Exercícios Anteriores”, conforme tópico à frente. 

O Instituto deve informar se é responsável pela execução integral dos valores consignados 

à ação ou se é apenas por parte da execução da ação. 
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Ações relacionadas a PROGRAMA TEMÁTICO do PPA de responsabilidade da UPC – OFSS 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC 

na execução da ação 

(     ) Integral      (     ) Parcial 

Código Tipo: 

Título   

Iniciativa   

Objetivo Código: 

Programa Código:                       Tipo: 

Unidade Orçamentária   

Ação Prioritária 

(     )Sim (     )Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) 

Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada 
Liquidad

a 
Paga Processados Não Processados 

              

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 

          

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 

janeiro 
Valor Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

       

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Identificação da Ação 

Código: Código atribuído à ação na LOA para o exercício do relatório de gestão; 
Tipo: Deve ser indicado se a ação corresponde a um projeto, atividade ou operação especial; 
Título: Denominação da ação orçamentária na LOA do exercício; 
Iniciativa: Resumo da descrição da iniciativa à qual se vincula a ação, conforme LOA do exercício, Volume II, e correspondente código, 

disposto na Lei do PPA vigente para o exercício de referência do relatório de gestão; 
Objetivo: Resumo da descrição do objetivo ao qual se vincula a ação, conforme LOA do exercício, Volume II, e correspondente código, 

disposto na Lei do PPA vigente para o exercício de referência do relatório de gestão; 
Programa: Nome e código do programa ao qual se vincula a ação; 
Unidade Orçamentária: Código da UO a qual foi consignado o crédito para ação na LOA; 
Ação prioritária: Neste campo, deve ser informado se a ação constitui ação prioritária ou não e, caso positivo, se é integrante do Programa 

de Aceleração do Crescimento – PAC, do Brasil sem Miséria ou de outro critério utilizado pela LDO para definir a ação como prioritária. Se 
houver 
alguma outra situação de definição de prioridade fora da LDO do exercício, deve-se classificar em “Outras”. 
Ainda que apenas uma parte da ação seja identificada como integrante do PAC, do Brasil sem Miséria ou de outro critério de prioridade 
definido na LDO, tal ação deverá ser assinalada como prioritária, devendo o registro da referida segmentação ser consignado em texto 

explicativo ao Quadro. 

Lei Orçamentária Anual 

Refere-se à execução realizada com base na despesa fixada na LOA do exercício, no âmbito das esferas fiscal e da seguridade social. 
Execução Orçamentária e Financeira 

Refere-se aos valores executados com base no orçamento do exercício, subdividindo-se nos seguintes itens: 
Dotação: Valor previsto na LOA para a ação; 
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Inicial: Dotação inicial atribuída à ação na LOA do exercício de referência do Relatório de Gestão; 
Final: Dotação final atribuída à ação resultante da soma da dotação inicial da LOA com as alterações sofridas em razão de créditos 
adicionais, no próprio exercício. 
Despesa: Valor da despesa classificada nos estágios: 
• Empenhada: Montante da despesa empenhada no exercício relativamente à ação; 
• Liquidada: Montante da despesa liquidada no exercício relativamente à ação; 
• Paga: Montante da despesa paga, no exercício, relativamente à ação. 
Restos a Pagar: Montante de recursos vinculados à ação inscrito como restos a pagar ao final do exercício de referência do relatório de 
gestão, subdividindo-se em processados e não processados. 
• Processados: Despesa liquidada inscrita em restos a pagar ao final do exercício; 
• Não processados: Despesa não liquidada inscrita em restos a pagar no final do exercício. 
Execução Física da ação - Metas 

Devem ser declaradas as informações sobre as metas físicas vinculadas à ação definidas na LOA para o exercício de referência. 
Descrição da meta: Descrição da meta relacionada à ação contida na LOA do exercício. 
Unidade de Medida: Padrão de medida escolhido para mensuração dos resultados no âmbito da ação constante da LOA do exercício. 
Montante: Quantidade de produto a ser ofertado em razão da execução da ação. 
Prevista: Quantidade de produto prevista na LOA quando de sua aprovação. 
Reprogramada: Quantidade de produto prevista considerando alterações decorrentes de créditos adicionais abertos. 
Realizada: Quantidade de produto efetivamente ofertado no exercício, em razão da execução da ação. A quantidade informada deve 

considerar apenas a advinda da liquidação de despesas consignadas na LOA do exercício. 
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores 
Representa os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores ao do exercício de referência e vigentes em 1º de janeiro do  

exercício do relatório de gestão. 

Execução Orçamentária e Financeira: 
Refere-se aos valores executados orçamentária e financeiramente no exercício do relatório de gestão a título de restos a pagar não 
processados, subdividi-se nos seguintes itens: 
• Valor em 1º de janeiro: Montante de recursos inscritos em restos a pagar em exercícios anteriores que 

continuaram vigentes no início do exercício de referência do relatório de gestão; 
• Valor Liquidado: Montante dos valores de restos a pagar não processados vigentes em 1º de janeiro 

que foram liquidados no decorrer do exercício de referência do relatório de gestão. 
• Valor Cancelado: Montante de restos a pagar não processados referentes a exercícios anteriores cancelados no decorrer do 

exercício de referência. 
Execução Física – Metas: 

Refere-se às entregas de bens realizadas no exercício do relatório de gestão em razão da liquidação de restos a pagar não processados de 

exercícios anteriores. 
Descrição da meta - Descrição textual da meta relativa à ação, contida nas leis orçamentárias cujas dotações foram inscritas em restos a 

pagar não processados. 
Unidade de Medida: Padrão de medida escolhido para mensuração dos resultados no âmbito da ação na LOA concernente. 
Realizada – Quantidade de produto ofertado no exercício de referência do relatório em razão da liquidação em valores inscritos em restos a 

pagar não processados na ação em exercícios anteriores. 
 

ITEM VII - AÇÕES NÃO PREVISTAS NA LOA DO EXERCÍCIO – RESTOS A 

PAGAR NÃO PROCESSADOS – OFSS 

O quadro a seguir (Ações não Previstas na LOA do exercício – Restos a Pagar não 

Processados – OFSS) só deve ser consignado no relatório de gestão nos casos em que a 

Unidade Prestadora de Contas tiver executado, no exercício e a título de restos a pagar não 

processados, ações não mais previstas na LOA do exercício de referência do relatório. 

Ações não previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS 

Identificação da Ação 

Código Tipo: 

Título  

Iniciativa  

Objetivo Código: 

Programa Código:               Tipo: 

Possível estimativa de execução física da meta correspondente aos valores empenhados e não liquidados na ação no exercício, inscritos em restos a 
pagar não processados, não deve ser considerada para fins de elaboração deste quadro. Os montantes correspondentes a tal execução deverão ser 

consignados no relatório de gestão do ano no qual ocorrer a concernente à liquidação. 
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Unidade Orçamentária  

Ação Prioritária 

(    ) Sim      (     )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria 

(  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 1º de 

janeiro 

 Valor 

Liquidado 

 Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

0      

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Para elaboração das informações deste quadro, a UPC deve considerar, por serem os campos similares, a 

descrição dada para o quadro “Ações de relacionadas a programa temático do PPA de responsabilidade da UPC 

– OFSS”, devendo ser observado apenas que os campos de código e de título da ação deverão ser preenchidos 

com os dados “originários”, ou seja, os constantes da LOA concernente ao exercício em que tais valores foram 

inscritos. 

A UPC poderá, em texto explicativo do quadro, informar a nova denominação da ação no exercício do relatório de gestão, caso existente, 

bem como explicitar se a ação atual resulta da fusão de outras ações consignadas em leis orçamentárias anteriores. 

 

ITEM VIII - AÇÕES – ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – OI 

As informações referentes à ação integrantes do OI devem ser consignadas no relatório de 

gestão com base no quadro a seguir, que dispõe sobre as dimensões física e financeira da 

execução. 

Ações do Orçamento de Investimento 

Identificação da Ação 

Código Tipo: 

Título   

Iniciativa   

Objetivo Código: 

Programa Código:                Tipo: 

Unidade Orçamentária   

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não          Caso positivo: (     )PAC        (     ) Brasil sem Miséria (   ) 

Outras 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Meta 

 Dotação 

Inicial 

 Dotação 

Final 

 Valor 

Realizado 

Descrição da 

Meta 

Unidade de 

medida 
Previsto Reprogramado Realizado 

                

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Identificação da Ação 

Código: Código atribuído à ação na LOA do exercício. 
Tipo: Deve ser indicado se a ação corresponde a um projeto ou atividade. 
Título: Forma de identificação da ação orçamentária na LOA do exercício. 
Iniciativa: Resumo da descrição da iniciativa à qual se vincula a ação, conforme LOA do exercício, Volume II, e correspondente código, 

disposto na Lei do PPA vigente para o exercício de referência do relatório de gestão. 
Objetivo: Resumo da descrição do objetivo ao qual se vincula a ação, conforme LOA do exercício, Volume II, e correspondente código, 

disposto na Lei do PPA vigente para o exercício de referência do relatório de gestão. 
Programa: Nome e código do programa ao qual se vincula a ação 
Unidade Orçamentária: Código da Unidade Orçamentária a qual foi consignado o crédito para ação na LOA. 
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Ação Prioritária: Neste campo, deve ser informado se a ação constitui ação prioritária ou não de acordo com a definição de prioridade dada 

pela LDO do exercício. Em caso de ação prioritária, deve-se indicar ainda se é integrante do PAC ou do Brasil sem Miséria. Caso a ação não 
seja integrante de tais programas deve ser assinalado “Outras”. 
Execução Financeira e Física 

Refere-se aos valores executados com base no orçamento do exercício do relatório de gestão, subdividindo-se nos seguintes itens: 
Dotação: Valor previsto na LOA para a ação 
• Inicial: Dotação inicial atribuída à ação na LOA do exercício de referência do relatório de gestão. 
• Final: Dotação final atribuída à ação resultante da soma da dotação inicial da LOA com as alterações sofridas em razão de créditos 

adicionais, no próprio exercício. 
• Valor Realizado: Valor executado da dotação no exercício do relatório de gestão. 
Execução Física da ação - Meta 

Devem ser declaradas as informações sobre as metas vinculadas à ação definidas na LOA para o exercício de referência do relatório de 

gestão. 

Descrição da Meta: Descrição textual da meta relacionada à ação contida na LOA do exercício. 
Unidade de Medida: Padrão de medida escolhido para mensuração dos resultados no âmbito da ação constante da LOA do exercício. 
Meta Física: Quantidade de produto a ser ofertado em razão da execução da ação. 
Previsto: Quantidade de produto prevista na LOA quando de sua aprovação. 
Reprogramado: Quantidade de produto prevista considerando alterações decorrentes de créditos adicionais abertos. 
Realizado: Quantidade de produto efetivamente ofertado no exercício do relatório em razão da execução da ação. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL - OI 
Análise da execução de forma individualizada ou para o conjunto das ações, devendo a escolha sobre uma 

ou outra forma considerar a que melhor se adequar ao acompanhamento da gestão, notadamente face ao 

número de ações sob a responsabilidade da unidade. 

Pode ser adotado também um modelo misto, as ações mais relevantes, estratégica ou materialmente, serem 

consideradas de forma individualizada e as demais em conjunto. 

A análise deve realçar, quando possível, questões relativas à regionalização do gasto, registrada mediante 

subtítulo ou observada quando da execução da ação, e contemplar os seguintes aspectos, quando 

pertinentes: 

Execução das metas: 
Análise da execução das metas físicas das ações frente à sua execução financeira, contextualizando, sempre que possível, as 

regiões/estados beneficiados com a aplicação dos recursos, possíveis efeitos da sua realização no exercício do relatório na área 

na qual a ação está inserida, bem como a sua representatividade frente às demandas internas ou externas da unidade. Devem 

ser dispostos também neste item razões para eventuais créditos adicionais solicitados ou cancelamentos efetivados nas 

dotações originalmente consignadas à ação 
Escrever aqui 

 

 

Fatores intervenientes: 
Evidenciação de eventos que tenham prejudicado o desenvolvimento das ações, tais como: dotação insuficiente, 

contingenciamento, não obtenção de licença ambiental, liberação de recursos orçamentários e financeiros fora dos prazos 

previstos, falta de estrutura, problemas na licitação, etc.; 
Caso o contingenciamento tenha constituído um fator interveniente, devem ser realçadas as razões que motivaram as escolhas 

sobre quais ações esse recairia, uma vez que as restrições orçamentárias e financeiras são estabelecidas para o órgão. 

Devem ser realçados também neste item os fatores que contribuíram para a superação dos resultados esperados no exercício 

e/ou mitigação dos fatores negativos, notadamente as estratégias empreendidas pela gestão nesse sentido. 
Escrever aqui 

 

 

 

Restos a pagar: 
Possíveis razões para inscrição de valores em restos a pagar, caso o montante seja significativo em relação à dotação da ação 

no exercício. Análise da adequação da inscrição ao que dispõe a Lei 4320/1964 e o Decreto 93.872/1986 e demais normativos 

que regem a matéria, notadamente no que se refere à existência de obrigação de pagamento para o ente, pendente ou não de 

implemento de condição, consoante os termos do Acórdão 2659/2009-Plenário- TCU. 

Possíveis impactos do volume de recursos inscritos em restos a pagar em exercícios anteriores e vigentes no exercício do 

relatório, para execução da ação com base no orçamento desse exercício. 
Escrever aqui 
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Ações Prioritárias na LDO: 
Avaliar a execução das ações prioritárias definidas pela LDO, explicitando as razões para eventual baixa execução, empenho 

menor que 50% da dotação, ou as providências adotadas para que sua execução fosse priorizada no decorrer do exercício. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

OUTROS: 
Outros aspectos concernentes à ação que julgar relevantes para a compreensão do desempenho do exercício, bem como 

disponibilizar informações referentes à execução no âmbito do plano orçamentário, caso relevantes para uma melhor 

compreensão da gestão. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

ITEM IX - FATORES INTERVENIENTES NO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

 

Evidenciação de eventos que tenham prejudicado o desenvolvimento das ações, tais como: 

dotação insuficiente, contingenciamento, não obtenção de licença ambiental, liberação de 

recursos orçamentários e financeiros fora dos prazos previstos, falta de estrutura, problemas 

na licitação, etc. 

Este tópico pode ser tratado isoladamente ou em conjunto com as análises do desempenho 

nos demais tópicos que compõem esta seção. 

Não há sugestão de padrão para apresentação das informações, ficando a PROPLAN, dessa 

forma, com liberdade para tratar o item da forma que julgar conveniente. 

 

ANÁLISE 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

ITEM X - OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS SEM RESPECTIVO CRÉDITO 

AUTORIZADO NO ORÇAMENTO 

 

O objetivo deste item é oferecer informações sobre o reconhecimento pela UPC de 

passivos para os quais não há dotação orçamentária. 

As informações deste item poderão ser elaboradas com base no quadro a seguir, devendo o 

Instituto, como análise crítica, apresentar as razões que motivaram esses registros, a 

fundamentação legal para a constituição dos valores, caso existente, e as providências 

adotadas para sanear as situações que deram origem ao reconhecimento desses passivos. 
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Para elaboração das informações, devem ser considerados o conjunto de credores que 

tinham saldo inicial diferente de zero no início do exercício, acrescidos daqueles que tiveram 

reconhecimento de direitos ao longo do exercício, independentemente da posição do saldo 

final apurado ao término do exercício do relatório de gestão. 

Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Credor (CNPJ/CPF – Nome) 

Saldo final do 

exercício 

anterior 

Movimento 

aumentativo 

Movimento 

diminutivo 

Saldo final do 

exercício 

    
 

 

Fonte: 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Identificação da Conta Contábil 

Credor – Código do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF) da Receita Federal do Brasil e Nome do credor do 

crédito ou recurso. 
Saldo final do exercício anterior – Saldo final apresentado em 31/12 do exercício anterior ao do relatório de gestão, que coincidirá com o 
valor inicial do exercício do relatório. 
Movimento Aumentativo – Soma dos lançamentos na conta de passivo que implicam aumento da obrigação, por credor (obrigação 

reconhecida no exercício e demais ajustes a maior no valor). 
Movimento Diminutivo – Soma dos lançamentos na conta de passivo que implicam diminuição da obrigação, por credor (obrigação 

empenhada, baixada e demais ajustes a menor no valor). 
Saldo final do exercício – Saldo final apresentado em 31/12 do exercício de referência do relatório de gestão, que deverá corresponder à 

seguinte equação: Saldo do exercício anterior + Movimento Aumentativo do exercício – Movimento Diminutivo do exercício. 
 

ANÁLISE CRÍTICA 

A análise crítica da gestão do reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou 

recursos deverá apresentar as razões e justificativas apresentadas pelo gestor para os 

lançamentos contábeis efetuados, destacando-se a fundamentação legal para a constituição do 

passivo, caso existente, e as medidas adotadas pela unidade objetivando regularizar as 

situações ocorridas. 

Deve ser apresentada análise circunstanciada dos impactos dos passivos reconhecidos 

sobre a gestão orçamentária e financeira do IF Baiano no exercício de referência das contas e 

no exercício seguinte e demonstrado se o Instituto tinha capacidade de prever a situação que 

tenha ensejado o lançamento de valor nas referidas contas contábeis. 

 

 

ANÁLISE CRÍTICA – Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou 

recursos 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

ITEM XI - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 

Este item tem por objetivo oferecer informações quantitativas e qualitativas sobre os 

Restos a Pagar (RP) vinculados a empenhos de exercícios anteriores e ainda vigentes no 
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exercício de referência do relatório de gestão, de modo a permitir a análise da gestão e os 

impactos dessas despesas no exercício. 

As informações deste item poderão ser elaboradas com base no quadro a seguir, devendo o 

IF Baiano apresentar também análise crítica de sua gestão sobre os restos a pagar. 

As informações do quadro referem-se aos restos a pagar, vigentes em 1º de janeiro do 

exercício do relatório de gestão, ou seja, inscritos em outros exercícios e que permaneceram 

válidos no início do exercício de referência do relatório. 

Para a identificação das datas, considere o ano X como sendo o do relatório de gestão. 

 

Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores 

 Valores em R$ 1,00 

 Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados 

 
Ano de 

Inscrição 

Montante em 1º de 

janeiro do ano X 

(a) 

Pagos 

(b) 

Cancelados 

(c) 

Saldo a pagar 31/12 do ano X 

(d) = (a-b-c) 

 X-1         

 X-2         

 X-n         

 Restos a Pagar Não Processados  

 
Ano de 

Inscrição 

Montante em 1º de 

janeiro do ano X 

(e) 

Liquidados 

(f) 

Pagos 

(g) 

Cancelados 

(h) 

Saldo a pagar 31/12 do ano X 

(i) = (e-g-h) 

 X-1         

 X-2         

 X-n         

 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados: Montante dos valores de restos a pagar: 
 vigentes em 1º de janeiro do exercício de referência do relatório de gestão; 

 vinculados a empenhos de exercícios anteriores; 

 que tenham passado pelo processo de liquidação em exercício anterior ao do relatório de gestão. Inclui os valores que 
originalmente foram inscritos em restos a pagar não processados, mas que já passaram pelo processo de liquidação da despesa em 

exercício anterior ao de referência do relatório de gestão. 

Restos a Pagar não Processados: Montante dos valores de restos a pagar: 
 vigentes em 1º de janeiro do exercício de referência do relatório; 

 vinculados a empenhos de exercícios anteriores; 

 que não tenham passado pelo processo de liquidação da despesa até 1º de janeiro do exercício de referência do relatório de 
gestão. 

Ano de Inscrição: Ano no qual ocorreu a inscrição dos restos a pagar vigentes em 1º de janeiro do exercício do relatório. Equivale ao 

exercício de referência do empenho da despesa inscrita em restos a pagar. Devem ser relacionados todos os anos de inscrição de restos a 
pagar vigentes no exercício. 
Montante em 1º de janeiro do ano X: Montante do valor de restos a pagar vigente em 1º de janeiro do exercício de referência do relatório 

de gestão, por ano de inscrição. Em algumas situações representará o “saldo” dos valores que forem inscritos em determinado exercício, mas 
que ainda não foram pagos ou liquidados. 
Pagos: Somatório dos valores pagos pela UPC a título de restos a pagar no decorrer do exercício do relatório de gestão; 
Cancelados: Somatório dos valores de restos a pagar cancelados no decorrer do exercício do relatório de gestão; 
Liquidados: Somatório dos valores de restos a pagar não processados liquidados no decorrer do exercício do relatório de gestão; 
Saldos a pagar em 31/12 do ano X: Representa o saldo remanescente dos restos a pagar que não foram cancelados nem pagos no final do 

exercício de referência do relatório de gestão. Constitui o resultado da seguinte equação: 
Saldos a pagar em 31/12 do ano X = Montante em 1º de janeiro do ano X – Pagos – Cancelados 



 
 

94 

 

 

ANÁLISE CRÍTICA - RP 
A análise crítica sobre a gestão dos restos a pagar inscritos em exercícios anteriores deve considerar, sem prejuízo de 

outras abordagens que a UPC considere adequadas desenvolver, os seguintes aspectos: 

Impactos: 
Os impactos porventura existentes na gestão financeira da UPC no exercício de referência, decorrentes do pagamento de RP 

de exercícios anteriores. 
Escrever aqui 

 

 

 

 

Fundamentação: 
As razões e/ou circunstâncias que fundamentam a permanência de RP Processados e Não Processados por mais de um 

exercício financeiro sem pagamento, caso existente, inclusive no que se refere a possível descumprimento do que preconiza a 

Lei 4320/64 quando de sua inscrição, notadamente quanto à necessidade de existência de obrigação de pagamento, pendente 

ou não de implemento de condição, para caracterização da existência do empenho, conforme entendimento que fundamentou 

o Acórdão 2659/2009- TCU- Plenário. 
Escrever aqui 

 

 

 

 

Registro no SIAFI: 
A existência de registro no SIAFI como “vigentes” de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores ao exercício 

de referência do relatório de gestão sem que sua vigência tenha sido prorrogada. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

ITEM XII - EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA COM TRANSFERÊNCIA DE 

RECURSOS 

Neste item devem ser tratadas, essencialmente, a entrega de recursos a órgãos e entidades, 

públicas ou privadas por meio de transferência voluntária (convênios e instrumentos 

congêneres), bem como aos Estados, Distrito Federal, Municípios e consórcios públicos em 

decorrência de delegação para a execução de ações de responsabilidade exclusiva do Instituto. 

Porém, se for relevante no contexto, poderá também ser relatado sobre parcerias diretamente 

ligadas ao seu negócio, mas que não envolva transferência de recursos. 

Pretende-se que a Unidade Prestadora de Contas apresente aqui, além da caracterização das 

transferências para a execução descentralizada ou delegada de ações relacionadas a políticas 

públicas de sua responsabilidade, também a avaliação dos riscos que envolvem tal 

descentralização, bem como a demonstração da estrutura de controles internos para mitigar os 

riscos. 

Para fins de transparência, deve também ser demonstrado o caminho de acesso às 

informações detalhadas no seu sítio na Internet, onde os cidadãos-usuários possam conhecer 

os beneficiários das transferências, os objetos executados, a situação da prestação de contas e 

a situação da análise das contas prestadas. 
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Não há necessidade de individualização dos instrumentos de transferência, porém, é 

importante se apresente uma visão gerencial, sucinta e, preferencialmente gráfica, do conjunto 

das transferências, da situação da prestação de contas e da análise das contas por suas equipes 

técnicas. Os quadros a seguir podem auxiliar na formatação dessas informações, sem prejuízo 

da utilização de outros recursos que lhes sejam mais convenientes para a demonstração das 

informações relevantes sobre o tema. 

 

Considerações iniciais sobre execução descentralizada 

 

 

 

Visão gerencial dos instrumentos de transferência e dos montantes transferidos 

O quadro abaixo contempla a quantidade de instrumentos por modalidade de transferência 

e os respectivos valores repassados nos últimos três exercícios, sendo que os valores devem se 

referir à totalidade e não somente aos instrumentos celebrados em cada exercício. 

 

Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três 

exercícios 

Unidade concedente ou contratante 

Nome:  

Modalidade 

Quantidade de instrumentos 

celebrados 

Montantes repassados no exercício (em 

R$ 1,00) 

20xx 20xx-1 20xx-2 20xx 20xx-1 20xx-2 

Convênio       

Contrato de 

repasse 
      

...       

Totais       

Fonte: 

 
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Unidade concedente ou contratante: denominação ou a razão social da unidade concedente ou contratante. Se houver mais de uma unidade 

concedente no âmbito da UPC, elaborar as informações para cada uma delas. 
Modalidade: Identifica a modalidade de instrumento utilizado para a transferência. Neste campo, a UPC deve utilizar a terminologia do seu 
contexto. Genericamente, as modalidades a serem consideradas são as seguintes, dentre outros: 

1 - Convênio: acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e 

da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou 
indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, 

entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, 

serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de cooperação mútua; 
2 - Contrato de Repasse: instrumento administrativo por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por 

intermédio de instituição ou agente financeiro público federal atuando como mandatário da União; 

3 - Termo de Execução Descentralizada – instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre órgãos e/ou 

entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, para execução de ações de interesse da unidade 

orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional 

programática; 
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4 - Termo de Compromisso: instrumento pelo qual é realizada a transferência obrigatória de recursos para o PAC, nos termos da Lei 

11.578, de 26 de novembro de 2007. 
Quantidade de instrumentos celebrados: Número total de instrumentos de transferências celebrados em cada exercício, por modalidade. 
Montantes repassados no exercício: Montante de recursos repassados nos três últimos exercícios, independentemente do ano de celebração 

do instrumento motivador da transferência. 
 

Visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos recebedores 

O quadro abaixo visa a demonstrar a situação gerencial da prestação de contas pelos 

recebedores dos recursos transferidos pelo IF Baiano.   

A data a ser considerada para identificar a prestação ou não das contas é 31 de dezembro 

de cada exercício. Assim, o quadro evidenciará a quantidade e o montante repassado dos 

instrumentos até o final de cada exercício de acordo com a situação da prestação de contas: 

prestadas ou não prestadas. 

Para fins dos quadros sobre a prestação e análise de contas, devem-se levar em 

consideração apenas as prestações de contas finais. Ao final, na análise crítica, o gestor 

poderá incluir informações sobre as prestações de contas parciais, se necessário. 

Unidade Concedente 

Nome: 

Exercício 

da 

Prestação 

das Contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Contratos de 

repasse 
... 

Exercício 

do 

relatório 

de gestão 

Contas 

Prestadas 

Quantidade    

Montante Repassado    

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade    

Montante Repassado    

Exercícios 

anteriores 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade    

Montante Repassado    

Fonte: 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Unidade concedente ou contratante: denominação ou a razão social da unidade concedente ou contratante. Se houver mais de uma unidade 

concedente no âmbito da UPC, elaborar as informações para cada uma delas. 
Exercício da Prestação das Contas: Exercício em que ocorreu a data limite para o convenente (no caso de convênio) ou contratado (no caso 

de contrato de repasse) ou o recebedor do recurso, de uma maneira geral, apresentasse as contas finais das transferências recebidas por meio 

desses instrumentos. Não se deve levar em consideração a data do término da vigência do instrumento e sim o término do prazo para 

prestar contas, que é a data que interessa para verificação da conformidade da prestação de contas. 
Quantidade: Nas linhas correspondentes às quantidades, deve ser informado, para o exercício de referência do relatório e para os exercícios 

anteriores, o número de instrumentos (convênio, contrato de repasse etc.) cujas contas finais tenham sido efetivamente prestadas (Contas 
Prestadas) e também o número de instrumentos cujas contas finais não foram prestadas pelo recebedor do recurso (Contas NÃO Prestadas), 

tomando-se por base o total de instrumentos cujas datas limites para prestação de contas final tenha ocorrido nos respectivos exercícios. 
Montante repassado: Nas linhas correspondentes aos montantes repassados, deve ser informado o valor total dos repasses relativos aos 
instrumentos, de acordo com a situação da prestação de contas, devendo ser considerado o montante dos valores repassados durante toda a 

vigência do instrumento, independentemente do exercício em que ocorreu o repasse. 
a) Para os instrumentos com prazos de prestação de contas final vencidos no exercício de referência do relatório de gestão, 
devem ser fornecidas as informações (quantidade e montante) separadas para os instrumentos com contas prestadas e com contas não 

prestadas; 

b) Já em relação aos instrumentos cujas datas limites para prestar contas tenham vencido em exercícios anteriores, devem ser 
apresentadas informações somente sobre aqueles cujas contas ainda não haviam sido prestadas até o final do exercício de referência do 

relatório de gestão, considerando, obviamente, que todas as contas ao repassador já deveriam estar devidamente prestadas. 

 

Visão gerencial da análise das contas prestadas 
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O quadro a seguir contempla informações sobre a análise de contas pela unidade 

concedente ou contratante (a Unidade ou a subunidade) que foram apresentadas no exercício 

de referência do relatório de gestão. Assim, tomando por base as contas prestadas no 

exercício, o Instituto deve apresentar informações de quantidade e montante envolvendo 

contas analisadas e não analisadas, de forma a evidenciar a qualidade do gerenciamento 

empreendido pela unidade. 

Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: 

Contas apresentadas ao repassador no 

exercício de referência do relatório de 

gestão 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

repasse 

... 

 

Contas 

analisadas 

Quantidade aprovada     

Quantidade reprovada     

Quantidade de TCE 

instauradas     

Montante repassado 

(R$)     

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade     

Montante repassado 

(R$)     

Fonte: 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Unidade concedente ou contratante: informar a denominação ou a razão social da unidade concedente ou contratante. Se houver mais de 

uma unidade concedente no âmbito da UPC, elaborar as informações para cada uma delas. 
Contas que devem ser consideradas: Devem ser consideradas para a demonstração apenas as contas que foram prestadas no exercício de 

referência do relatório, subdividindo-se em: 
 Contas analisadas: informações sobre as contas apresentadas no exercício de referência do relatório e analisadas pela UPC até 

final desse exercício. Em relação a essas contas, devem ser informadas as quantidades de contas aprovadas, reprovadas e a 

quantidade sobre as quais foram instauradas Tomadas de Contas Especiais (TCE), por qualquer motivo, e ainda o montante (em 

reais) repassado relativamente ao conjunto das contas analisadas; 
 Contas NÃO analisadas: informações sobre a quantidade e o montante (em reais) de contas apresentadas no exercício, mas não 

analisadas pela UPC até 31 de dezembro do exercício de referência do relatório de gestão. 

 

O quadro abaixo visa demonstrar o perfil dos atrasos na análise das prestações de contas de 

recursos repassados pelo Instituto ou por unidades que integram a conta anual. Assim, devem 

ser quantificado, de acordo com os prazos abaixo, os dias de atraso em relação à data em que 

deveriam ter sido concluídas as análises das contas prestadas. 

Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: 

Instrumentos da transferência Quantidade de dias de atraso na análise das contas 
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Até 30 dias 
De 31 a 60 

dias 

De 61 a 90 

dias 

De 91 a 120 

dias 
Mais de 120 dias 

Convênios      

Contratos de repasse      

...      

...      

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Unidade concedente ou contratante: informar a denominação ou a razão social da unidade concedente ou contratante. Se houver mais de 

uma unidade concedente no âmbito da UPC, elaborar as informações para cada uma delas. 
Quantidade de dias de atraso na análise das contas: Para cada instrumento de transferência de recursos, a UPC deve informar a 

quantidade de contas não analisadas de acordo com cada intervalo de atraso em dias. 
 

ANÁLISE CRÍTICA – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 
A análise crítica sobre a gestão das transferências vigentes no exercício e seus efeitos no médio e longo prazo é 

obrigatória e aplicável a todas as Unidades que descentralizaram recursos. 

Nesse contexto e sem prejuízo de outras abordagens que a unidade considere relevante fazer, importa informar 

sobre: 

Providências: 
Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de prestação de contas inadimplente 

 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

 

Oscilações significativas: 
Razões para eventuais oscilações significativas na quantidade e no volume de recursos transferidos nos últimos exercícios 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

Prazos: 
Análise do comportamento das prestações de contas frente aos prazos regulamentares no decorrer dos últimos exercícios 

 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

Evolução das análises: 
Demonstração da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências nos últimos exercícios, 

comparando o universo a ser analisado com as análises efetivamente feitas e demonstrando a eficiência e eficácia dos 

procedimentos adotados, bem como a disponibilidade adequada de pessoal e de materiais para tanto. 
Escrever aqui 
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Gerenciamento das transferências: 
Estruturas de controle definidas para o gerenciamento das transferências, informando, inclusive, a capacidade de 

fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho contratados 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

Efetividade das transferências: 
Análise da efetividade das transferências como instrumento de execução descentralizada das políticas públicas a cargo do 

IF Baiano. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM XIII - INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE PESSOAL PARA 

ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 
 

A descentralização de recursos para outros órgãos e entidades, inclusive do setor privado e 

de outras esferas, normalmente envolve a obrigação de o recebedor de tais recursos prestar 

contas ao repassador sobre como os utilizou, principalmente para verificação da aderência da 

aplicação dos recursos com a finalidade acordada. 

A prestação de contas do recebedor ao repassador dos recursos torna-se ainda mais 

relevante se o repasse for um dos instrumentos da Unidade de descentralização da execução 

de políticas públicas de sua responsabilidade. 

Nesse contexto, o Instituto deve analisar adequadamente e, principalmente, de forma 

tempestiva, as contas prestadas pelos recebedores é condição muito importante para o 

cumprimento dos objetivos propostos e pactuados. 

Assim, torna-se relevante o IF Baiano demonstrar a estrutura de que dispõe para analisar as 

contas recebidas dos parceiros da descentralização de recursos, quando for o caso, podendo 

relatar não somente sobre a estrutura de pessoal, mas também sobre sistemas e controles de 

que dispõe para esse fim. 

Não há sugestão de estrutura da informação para este item, assim, pode-se adotar o formato 

que considerar mais adequado para o atendimento. 

 

ESTRUTURA DE PESSOAL PARA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 
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Informações: 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

ITEM XIV - INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DAS RECEITAS 

Este item tem por objetivo demonstrar a composição de receitas de fontes próprias da 

unidade, ou seja, aquelas cuja arrecadação tem origem no esforço próprio das unidades, seja 

pelo fornecimento de bens, prestação de serviços, exploração econômica do patrimônio 

próprio, etc. 

Mesmo que sejam receitas orçamentárias, elas diferem dos recursos do Tesouro por serem 

arrecadadas e controladas e cuja disponibilidade está sob responsabilidade da unidade 

prestadora de contas. 

a. Principais fontes próprias de receita, segregadas por natureza de receita e fonte 

de recursos; 

b. Montante da receita vinculada à fonte própria prevista e arrecada no exercício; 

c. Comportamento da receita ao longo do exercício e em comparação com 

exercícios anteriores e principais fatores que impactaram a variação das receitas. 

Não há sugestão de estrutura da informação para este item, assim, a UPC poderá adotar o 

formato que considerar mais adequado para o atendimento. 

RECEITAS 

Na abordagem do conteúdo, o Instituto deve buscar demonstrar uma visão gerencial sobre as receitas, podendo 

abordar as seguintes perspectivas: 

Fontes: 
Principais fontes próprias de receita, segregadas por natureza de receita e fonte de recursos 

Escrever aqui 

 

 

 

 

Montante: 
Montante da receita vinculada à fonte própria prevista e arrecada no exercício 

 

Escrever aqui 

 

 

 

Variação periódica: 
Comportamento da receita ao longo do exercício e em comparação com exercícios anteriores e principais fatores que 

impactaram a variação das receitas 

 

Escrever aqui 
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Fonte: 

 

 

ITEM XV - INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

A execução da despesa deve ser demonstrada pelo menos sob duas perspectivas: por 

modalidade de licitação ou contratação e por grupo e elemento de despesa. Deve ser 

considerado o universo de UG e Órgão atribuído para UPC na aba “Informações gerais da 

conta” > “UGs/Órgão do SIAFI relacionados à conta”. 

Não há necessidade de distinguir a execução das despesas com base na origem do crédito 

orçamentário (originário ou recebido por transferências internas e externas). 

É relevante demonstrar a evolução das rubricas ao longo do tempo, por isso, a UPC deve 

informar sobre o exercício de referência do relatório de gestão e sobre o exercício 

imediatamente anterior, fazendo análise sobre as oscilações significativas de valores. 

Despesas totais por modalidade de contratação 

O quadro abaixo pode ser utilizado para demonstrar a execução da despesa na perspectiva 

das modalidades de contratação e deve ser elaborado considerando a totalidade da execução 

de responsabilidade das UG do âmbito do Instituto. 

O quadro contempla duas colunas com informações sobre a Despesa Executada e a 

Despesa Paga. Cada uma delas representando os dois últimos exercícios, para expressar a 

evolução dos valores e o percentual da despesa. As linhas, por sua vez, discriminam as 

despesas por modalidade de contratação, divididas em grupos totalizadores. No grupo 

totalizador “Modalidade de Licitação” encontra-se o Convite, a Tomada de Preços, a 

Concorrência, o Pregão, o Concurso, a Consulta e o Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas, enquanto no grupo “Contratações Diretas” estão a Dispensa e a Inexigibilidade. 

No grupo “Regime de Execução Especial” está o Suprimento de Fundo, enquanto no grupo 

“Pagamento de Pessoal” encontra-se o pagamento de Pessoal por meio de Folha de 

Pagamento ou de Diárias. Por fim, devem ser consideradas as despesas em sua totalidade (em 

valores e percentuais) executadas e pagas no exercício no âmbito do Instituto. 

Despesas por grupo e elemento de despesa 

Modalidade de Contratação 
Despesa executada Despesa paga 

20xx % 20xx-1 % 20xx % 20xx-1 % 

1.    Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g)                 

a)    Convite                 

b)    Tomada de Preços                 

c)     Concorrência                 

d)    Pregão                 

e)     Concurso                 

f)     Consulta                 

g)    Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas     
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2.     Contratações Diretas (h+i)                 

h)     Dispensa                 

i)    Inexigibilidade                 

3.     Regime de Execução Especial                 

j)      Suprimento de Fundos                 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l)                 

k)      Pagamento em Folha                 

l)    Diárias                 

5.     Total das Despesas acima (1+2+3+4)                 

         

6.     Total das Despesas da UPC   100    100   100    100  

Fonte: 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

As definições das linhas e colunas são aquelas atinentes às Leis 4.320/64, 8.666/93, 9.472/97, 10.520/2002, e suas alterações, ao Decreto 

93.872/1986 e à Portaria MPOG 265/2001. 
Despesa executada: Total das despesas empenhadas no exercício, considerando as liquidadas pagas e a pagar e as que foram inscritas em 

Restos a Pagar não Processados. 
Despesa paga: Total das despesas empenhadas no exercício que passaram pela fase de pagamento. 
%: Percentual da despesa em relação ao “Total das Despesas da UPC”, sendo que esta equivale a 100%. Corresponde à análise vertical da 

despesa executada e paga no exercício. 
Modalidade de Licitação: Nesta linha serão totalizados os valores executados e pagos nas sete modalidades de licitação discriminadas 

abaixo: 
• Convite: É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 

convidados em número mínimo de três pela UPC, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até vinte e 

quatro horas da apresentação das propostas; 
• Tomada de preços: É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação; 
• Concorrência: É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto; 
• Pregão: Aquisição de bens e serviços nos termos da Lei n 10.520/2004; 
• Concurso: É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 

mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de quarenta e cinco dias; 
• Consulta: É a modalidade de licitação em que ao menos cinco pessoas, físicas ou jurídicas, de elevada qualificação, serão 
chamadas a apresentar propostas para fornecimento de bens ou serviços não comuns; 

• Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC: Instituído pela Lei 12.462/2011, é aplicável exclusivamente às licitações 

e aos contratos necessários à realização dos eventos especificados na Lei, a ações integrantes do PAC e as obras e serviços de engenharia no 

âmbito de sistemas públicos de ensino, sendo essa última possibilidade decorrente da Lei 12.722/2012. 
Contratações Diretas: Nesta linha serão totalizados os valores executados e pagos nas duas formas de contratações diretas discriminadas 

abaixo: 
• Dispensa: Montante de recursos empenhados nos termos do art. 24 da Lei 8.666/93; 
• Inexigibilidade: Montante de recursos empenhados nos termos do art. 25 da Lei 8.666/93. 

• Regime de Execução Especial: Nesta linha serão totalizados os valores 

executados e pagos mediante suprimento de fundos: 
• Suprimento de Fundos: Montante de recursos empenhados nos termos dos artigos 45, 46 e 47 do Decreto 93.872/86. 

• Pagamento de Pessoal: Nesta linha serão totalizados os valores executados e 

pagos nos dois grupos de pagamento de pessoal discriminados abaixo: 
• Pagamento em Folha: Valores pagos a pessoal mediante folha de pagamento (Grupo de Natureza de Despesa 1); 
• Diárias: Valores pagos a pessoal mediante diárias, inclusive a terceiros e parceiros. 

Total das Despesas da UPC: Representa o somatório da TOTALIDADE das despesas executadas e pagas no âmbito da UPC no exercício, e 

não apenas das despesas acima. 
 

Despesas por grupo e elemento de despesa 
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O quadro a seguir pode ser utilizado para demonstrar a execução da despesa do IF Baiano, 

de acordo com a classificação nos grupos e elementos de despesa, devendo dispor sobre a 

totalidade da execução da despesa pelas UG que compõem o Instituto. Compõe-se de quatro 

colunas com os seguintes campos: Despesa Empenhada, Despesa Liquidada, RP não 

processados e Valores Pagos. Cada coluna representa os dois últimos exercícios, de forma a 

demonstrar a evolução dos valores. As linhas, por sua vez, discriminam as despesas pelos três 

grupos da Despesa Corrente, quais sejam: 1 – Despesas de Pessoal; 2 – Juros e Encargos da 

Dívida; 3 – Outras Despesas Correntes. Cada grupo de despesa deve ter os elementos de 

despesas relacionados em ordem decrescente do montante empenhado no exercício de 

referência do relatório de gestão até o acumulado de 80% do valor executado no grupo de 

despesa (indicar o nome do elemento de despesa nas linhas), sendo que o restante (20% do 

valor executado em cada grupo) deve ser informado de forma consolidada, com o título da 

linha “Demais elementos do grupo”, que deve acumular todos os demais elementos de 

despesa do grupo. 

Para melhor apresentação do quadro, se o Instituto não tiver execução em determinada 

categoria econômica ou grupo de despesa, deverá suprimir as linhas correspondentes a esse 

grupo e seus elementos de despesa. A PROPLAN pode também optar por apresentar as 

informações das despesas correntes em quadro distinto das despesas de capital. 

 

Despesas por grupo e elemento de despesa 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 20xx 20xx-1 20xx 20xx-1 20xx 20xx-1 20xx 20xx-1 

Nome do elemento de despesa                 

...                 

...                 

Demais elementos do grupo                 

2. Juros e Encargos da Dívida                 

Nome do elemento de despesa                 

...                 

...                 

Demais elementos do grupo                 

3. Outras Despesas Correntes                 

Nome do elemento de despesa                 

...                 

...                 

Demais elementos do grupo                 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 20xx 20xx-1 20xx 20xx-1 20xx 20xx-1 20xx 20xx-1 

Nome do elemento de despesa                 

...                 

...                 
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Demais elementos do grupo                 

5. Inversões Financeiras                 

Nome do elemento de despesa                 

...                 

...                 

Demais elementos do grupo                 

6. Amortização da Dívida                 

Nome do elemento de despesa                 

...                 

...                 

Demais elementos do grupo                 

Fonte: 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Despesa Empenhada: Montante da despesa empenhada no exercício pela UPC. 
Despesa Liquidada: Montante da despesa empenhada no exercício que passou pela fase de liquidação. A Despesa Liquidada 

corresponde aos empenhos do exercício liquidados. 
RP não processados: Montante da despesa empenhada no exercício inscrita em restos a pagar não processados. Os Restos a 

Pagar não Processados correspondem aos empenhos do exercício não liquidados. A soma dos RP não Processados com a 

Despesa Liquidada é igual à Despesa Empenha. 
Valores Pagos: Somatório das despesas que passaram pela fase de pagamento nos dois últimos exercícios. 
Elementos de Despesa: Os códigos dos elementos de despesa são aqueles relacionados no MTO vigente no exercício de 

referência do relatório de gestão. Cada grupo de despesa deve ter os elementos de despesas relacionados em ordem 

decrescente do montante empenhado no exercício de referência do relatório de gestão até o acumulado de 80% do 

valor executado no grupo de despesa (indicar o nome do elemento de despesa nas linhas), sendo que o restante (20% do 

valor executado em cada grupo) deve ser informado de forma consolidada, com o título da linha “Demais elementos do 

grupo”, que deve acumular todos os demais elementos de despesa do grupo. 
 

ANÁLISE CRÍTICA – REALIZAÇÃO DA DESPESA 

De forma complementar às informações dos quadros apresentados, a UPC deverá 

fazer análise crítica da gestão da execução das despesas contemplando as seguintes 

questões, quando pertinentes: 

Alterações significativas ocorridas no exercício: 
Principais razões de alterações observadas na realização de despesa, tanto em relação aos montantes realizados por 

modalidade de licitação, quanto por grupo e elemento de despesa. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

Concentração de contratações realizadas via dispensa e inexigibilidade: 
Razões que determinaram as contratações em volumes significativos com base na dispensa e inexigibilidade. 

 

Escrever aqui 

 

 

 

 

Contingenciamento no exercício: 
Efeitos na gestão orçamentária provocados pelas limitações de empenho e movimentação financeira ocorridas no 

exercício, destacando as consequências sobre os resultados planejados, bem como as razões que determinaram as escolhas 

sobre quais despesas as restrições recairiam. 
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Escrever aqui 

 

 

 

Eventos negativos ou positivos sobre a execução orçamentária: 
Relação de eventos internos e externos que prejudicaram ou facilitaram a execução orçamentária do IF Baiano, tais como 

problemas de pessoal, licitações, licenciamento ambiental, tempestividade na liberação de recursos, etc., examinando 

ainda a permanência dos efeitos provocados por esses eventos para o exercício seguinte. 
Escrever aqui 

 

 

 

 

Outros: 
Além dessas questões, o gestor poderá abordar em suas análises outras que considere relevantes para explanação do tema. 

 

Escrever aqui 

 

 

 

 

ITEM XVI - SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTAS BANCÁRIAS TIPO B E 

CARTÕES E PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

Este item tem por finalidade oferecer ao leitor uma visão gerencial de como o Instituto 

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 o IF Baiano 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 do Instituto, 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 do IF Baiano. 

Além dos quadros, exige-se do gestor análise crítica sobre a gestão dos suprimentos de 

fundos concedidos no âmbito do IF Baiano. 

 

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. 
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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 

Códig

o 

Nome ou 

Sigla 

Quantidad

e 

Valor 

Total 

Quantidad

e 

Valor 

Total 

2016 
       

       

2015 
       

       

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. 
 

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 

Exercício 

Unidade Gestora 

(UG) do SIAFI 
Conta Tipo B 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura 
Total 

(a+b) Código 
Nome ou 

Sigla 
Quantidade 

Valor 

Total 
Quantidade 

Valor dos 

Saques (a) 

Valor das 

Faturas (b) 

2016 
            

        

2015 
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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: 

• 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. 

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. 
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 

  

  

    

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

Fonte: 
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; 
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• 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 - SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTAS BANCÁRIAS TIPO B 

E CARTÕES E PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 
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: 

Controles: 
Informações sobre os controles internos instituídos para assegurar, de maneira razoável, a aplicação em 

conformidade com a legislação vigente. 
Escrever aqui 

 

 

 

Razões: 
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. 
Escrever aqui 

 

 

 

 

 

Situação geral: 
Explicitar 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 prestações de 

contas não aprovadas. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

ITEM XVII - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO 

Tem por finalidade informar sobre a contratação de pessoal de apoio administrativo da 

unidade. 

Pretende-se que a unidade demonstre neste item a proporção da terceirização de mão de 

obra em relação a sua força de trabalho, especialmente sobre a terceirização de atividades-fim. 

 

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 fora 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. 
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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. 

Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade  

 Unidade Contratante 

 Nome: 

 Informações sobre os Contratos 

 

Ano do Contrato Objeto 

Empresa 

Contratad

a 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das 

Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

 Início Fim 

                

        

        

 Fonte:   
 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Unidade Contratante 

Nome: Nome atribuído à unidade contratante, que pode ser a própria UPC ou unidade no seu contexto. 
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). 
 

ITEM XVIII – GESTÃO DO PATRIMÔNIO E DE INFRAESTRUTURA 
 

Informações sobre a gestão do patrimônio do Instituto, bem como da infraestrutura para o 

cumprimento da missão institucional. 

Neste item, deve ser apresentada uma visão gerencial da infraestrutura patrimonial do 

Instituto e sua suficiência, especialmente, para responder às necessidades da missão 

institucional. 

Devem ser consideradas inclusive as movimentações de ativos e passivos decorrentes da 

reestruturação dos órgãos e entidades da administração pública ocorrida no exercício. 

Não há documento de ajuda com orientações adicionais, ficando a UPC livre para abordar 

o assunto da forma que entender conveniente para os destinatários do relatório. 

 

Visão gerencial da infraestrutura patrimonial: 
 

Escrever aqui 
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Gestão da frota de veículos 

Este item tem por finalidade informar sobre a gestão da frota de veículos à disposição da 

unidade prestadora da conta. 

Pretende-se que, na abordagem deste item, a PROPLAN contemple informações tanto da 

frota própria de veículos, quanto dos veículos locados junto a terceiros. 

Não há necessidade de individualização da frota, pois o objetivo deve ser expressar a 

gestão como um todo, os riscos e controles para mitigá-los, as despesas incorridas. Também, é 

importante fazer referência e indicar onde o leitor possa encontrar as informações sobre as 

normas que regem a aquisição e o uso da frota, as razões da escolha entre a aquisição e 

locação, se for o caso. Dessa forma, são informações que podem ser abordadas neste item, 

entre outras, a depender da relevância deste tema para as atividades do Instituto: 

ANÁLISE – GESTÃO DA FROTA DE VEICULOS 

(a) Legislação: 
Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos. 

Escrever aqui 

 

 

 

(b) Impactos: 
Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades do Instituto 

 

Escrever aqui 

 

 

 

(c) Quantitativo: 
Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade do IF Baiano, discriminados por grupos, segundo a 

classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte 

institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

(d) Quilometragem e idade média: 
Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” 

supra. 
 

Escrever aqui 

 

 

 

(e) Idade: 
Idade média da frota, por grupo de veículos 

 

Escrever aqui 
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(f) Despesas: 
Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões 

periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros). 
 

Escrever aqui 

 

 

(g) Plano de substituição da frota: 
Escrever aqui 

 

 

 

 

(h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação: 
Escrever aqui 

 

 

 

(i) Controles: 
Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de 

transporte 
Escrever aqui 

 

 

 

  

 

 

Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso 

A finalidade deste item é informar sobre a política instituída pelo Instituto para tratamento 

dos veículos não mais servíveis para uso nas suas atividades. 

Pretende-se que a abordagem deste item o Instituto 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: 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

Gestão do patrimônio imobiliário da União 
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Tem por finalidade informar sobre a gestão dos imóveis da União que estejam na 

responsabilidade da unidade prestadora da conta. 

Não há necessidade de individualizar os imóveis, pois o objetivo do item é apresentar uma 

visão gerencial da gestão empreendida sobre esse tema. As informações relevantes detalhadas 

sobre os imóveis de responsabilidade do IF Baiano 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. 

Pretende-se que na abordagem deste item o Instituto contemple informações dos pontos 

principais da política adotada, as normas e regulamentos do tema, os números relacionados 

aos imóveis da União à disposição do IF Baiano, as despesas envolvidas. Desta forma, são 

tópicos que podem figurar na abordagem, entre outros que a unidade julgar relevantes: 

ANÁLISE – PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

Gestão: 
Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito do IF Baiano 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

Distribuição geográfica dos imóveis da União: 
Escrever aqui 

 

 

 

 

Registros: 
Qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro dos Imóveis de 

Uso Especial da União SPIUnet 
Escrever aqui 

 

 

 

Cessão para terceiros: 
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 
Escrever aqui 

 

 

 

 

Despesas: 
Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis 

Escrever aqui 
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Riscos: 
Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitiga-los 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

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

privadas 

A finalidade é informar sobre a política de cessão de espaços físicos ou imóveis para 

terceiros, públicos ou privados. 

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. 

Pretende-se que a abordagem deste item o Instituto 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: 

ANÁLISE – CESSÃO DE ESPAÇOS E IMÓVEIS 

Identificação dos imóveis objeto de cessão total ou parcial: 

Escrever aqui 

 

 

 

 

Identificação dos cessionários: 
Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

Caracterização da cessão: 

Forma de seleção do cessionário: 
Escrever aqui 

 

Finalidade do uso do espaço ou imóvel 

cedido: 

Escrever aqui 

 

Prazo da cessão: 
Escrever aqui 

 

Caracterização do espaço cedido: 
Escrever aqui 
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Benefícios, pecuniários ou não, recebidos 

pela Unidade como remuneração pelo 

espaço cedido: 

Escrever aqui 

 

Tratamento contábil dos benefícios 

recebidos: 

Escrever aqui 

 

Rateio dos gastos, quando cessão parcial: 
Escrever aqui 

 

Uso dos benefícios decorrentes da cessão 

pela Unidade: 

Escrever aqui 

 

Informações sobre imóveis locados de terceiros 

A finalidade deste item é 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 Unidade locatária ou deduzidos do valor da 

locação. 

Imóveis locados de terceiros: 
Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

 

Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à atividade-

fim 

 

Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia realizadas durante a gestão e 

que estejam diretamente relacionadas aos macroprocessos finalísticos da unidade, indicando 

as respectivas despesas, fornecedores, vigência dos contratos e seu estágio de execução. 

 

Obras e serviços de engenharia relacionados à atividade-fim: 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM XIX - GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

Este item tem por finalidade informar sobre os principais aspectos da gestão ambiental e 

adoção de critérios de garantia da sustentabilidade ambiental na sua atuação, especialmente na 

aquisição de bens e serviços.   
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Para elaboração do conteúdo deste item, a unidade deve contemplar, de forma sucinta, 

informações que evidenciem os pontos a seguir: 

 

ANÁLISE – GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

Política: 
Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela unidade 

 

Escrever aqui 

 

 

A3P: 
Se a unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). 

 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

Separação de resíduos: 
Se na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações 

e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006. 
Escrever aqui 

 

 

 

 

 

Contratações: 
Se as contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto 

7.746/2012 ou norma equivalente. 
Escrever aqui 

 

 

 

 

 

PLS: 
Se a unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 

7.746/2012. 
Sobre a constituição da comissão gestora do PLS de 

que trata o art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de 

novembro de 2012: 

Escrever aqui 

 

Sobre a formalização e abrangência do PLS na 

forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012: 
Escrever aqui 

 

Indicação de onde se encontra publicado o PLS e 

disponível no site da unidade (art. 12 da IN 

SLTI/MPOG 10/2012): 

Escrever aqui 

 

Informações sobre a publicação dos resultados Escrever aqui 
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alcançados a partir da implementação das ações 

definidas no PLS no sítio da unidade na Internet, 

apresentando as metas alcançadas e os resultados 

medidos pelos indicadores (art. 13 da IN 

SLTI/MPOG 10/2012): 

 

Análise crítica da atuação da unidade quanto ao tema: 
 

Escrever aqui 

 

 

 

Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação 

de serviços ou obras 

Considerações: 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM XX - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 

O capítulo DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS visa 

demonstrar o desempenho financeiro e as informações sobre as demonstrações contábeis e 

financeiras elaboradas pelo IF Baiano. Devem ser contempladas ainda a implementação da 

sistemática de apuração de custos e dos novos critérios e procedimentos estabelecidos pelas 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

O objetivo é proporcionar ao leitor do relatório melhor compreensão sobre a posição 

patrimonial e financeira, bem como o resultado e o desempenho financeiro da unidade 

prestadora de contas. 

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

prejuízo de a UPC acrescentar outras informações relevantes da gestão. 

 

Desempenho financeiro do exercício 

O objetivo é demonstrar os resultados obtidos pelo IF Baiano na condução da sua gestão 

financeira. 

Neste item, a PROPLAN deve buscar demonstrar as informações relevantes sobre o fluxo 

financeiro de forma a demonstrar a compatibilidade e sincronismo entre ingressos e 

dispêndios financeiros. 
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Também, é possível que parte da abordagem do desempenho financeiro seja tratada em 

outra área do relatório de gestão, de acordo com a conveniência, para melhor demonstrar sua 

análise, não se limitando a este item exclusivamente. 

É importante que sejam evidenciadas, de forma sucinta, as eventuais dificuldades 

enfrentadas pelo Instituto na sua gestão financeira, tais como contingenciamento, limitação de 

gastos, dificuldade de estimação dos ingressos. 

Para a unidade que tenha desenvolvido indicadores para monitoramento do desempenho 

financeiro, o resultado de tais indicadores pode ser analiticamente contemplado neste item. 

É relevante que a Instituição faça análise crítica de seu desempenho, não se limitando à 

apresentação de quadros. 

Não há sugestão de estrutura da informação para este item, assim, a PROPLAN poderá 

adotar o formato que considerar mais adequado para o atendimento. 

Considerações sobre o desempenho financeiro do exercício: 
 

Escrever aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 
 

O objetivo é demonstrar as informações relativas aos procedimentos e práticas adotadas 

pela unidade para a depreciação, amortização ou exaustão de itens do patrimônio e também 

para avaliação e mensuração de ativos e passivos em cumprimento às diretrizes preconizadas 

nas Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, em especial, nas NBC T 16.9 e 16.10. 

A PROPLAN deverá prover informações sobre a adoção de critérios e procedimentos 

estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em 

especial, nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10, observando-se ainda as disposições do Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional ou outra norma, 

quando pertinente. 

Não há estrutura definida para este subitem, ficando a cargo do gestor optar pela forma 

mais eficiente para apresentação dos dados. 

Para elaboração das informações, a UPC deve considerar os seguintes tópicos: 

ANÁLISE – Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de 

itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

Regra: 
Se está ou não aplicando os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 

 

Escrever aqui 
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Justificativa: 
Justificativas em caso de resposta negativa à alínea acima. 

Escrever aqui 

 

 

 

Metodologia de vida útil: 
Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo 

Escrever aqui 

 

 

 

Metodologia de cálculo: 
Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão 

Escrever aqui 

 

 

 

 

Taxas: 
Taxas utilizadas para os cálculos 

Escrever aqui 

 

 

 

 

Metodologia de avaliação: 
Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos 

estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido 
Escrever aqui 

 

  

 

Impactos: 
O impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado apurado pela 

UPC no exercício 
Escrever aqui 

 

 

 

 

 

Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 
 

Este Item tem por objetivo oferecer informações acerca do estágio de desenvolvimento da 

sistemática de apuração dos custos dos programas e unidades administrativas, bem como dos 

bens e serviços resultantes da atuação da unidade prestadora de contas, especialmente aqueles 

decorrentes da execução dos seus objetivos estratégicos, contemplando, pelo menos, as 

seguintes informações: 
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ANÁLISE – Apuração de custos 

Identificação 1: 
Identificação da estrutura orgânica da unidade responsável pelo gerenciamento de custos (subunidade, setor 

etc.), bem como da setorial de custos a que se vincula, se for o caso 
Escrever aqui 

 

 

Identificação 2: 
Identificação das subunidades administrativas do Instituto das quais os custos são apurados 

 

Escrever aqui 

 

 

Sistemas: 
Descrição sucinta do sistema informatizado de apuração dos custos 

Escrever aqui 

 

 

Tratamento: 
Práticas de tratamento e alocação utilizadas no âmbito das subunidades ou unidades administrativas para 

geração de informações de custos 
Escrever aqui 

 

 

 

Impactos: 
Impactos observados na atuação do IF Baiano, bem como no processo de tomada de decisões, que podem ser 

atribuídos à instituição do gerenciamento de custos 
Escrever aqui 

 

 

 

Relatórios: 
Relatórios utilizados pela UPC para análise de custos e tomada de decisão 

Escrever aqui 

 

  

 

Não há estrutura definida para este subitem, ficando a cargo do gestor optar pela forma 

mais eficiente para apresentação dos dados. As informações a seguir contextualizam alguns 

aspectos quanto à natureza dos dados a serem consignados no relatório. 

Os dados a serem apresentados em razão desse item referem-se à sistemática de apuração 

de custos utilizada pela unidade prestadora da conta e suas subunidades, a qual pode não estar 

diretamente associada ao SIC, notadamente quando a unidade integra os Poderes Legislativo e 

Judiciário e o Ministério Público da União. 

Em qualquer situação, as informações requeridas no item devem ser apresentadas tendo 

por base a sistemática de apuração de custos vigente no exercício de referência do relatório de 

gestão. 



 
 

120 

 

Caso a unidade integre o Poder Executivo, mas o SIC não constitua a principal ferramenta 

da sistemática de apuração de custos, a unidade deve, adicionalmente às informações 

prestadas sobre o sistema utilizado com esse fim, contextualizar no relatório de gestão as 

razões para que o SIC não tenha sido adotado como o principal sistema de apuração de custos 

no exercício de referência do relatório de gestão. 

Caso a unidade seja vinculada a uma setorial responsável pela apuração de custos do órgão 

ou entidade que integra, não tendo em sua estrutura uma subunidade direcionada a essa 

atividade, deve consignar no relatório de gestão as informações que forem aplicáveis a sua 

realidade. Nesse caso, as informações disponibilizadas devem permitir uma ampla visão do 

uso da sistemática de apuração de custos pela prestadora de contas e da forma que a unidade 

interage com a setorial de custos do órgão ou entidade no contexto em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

Tem por objetivo tratar das informações relacionadas às demonstrações contábeis 

obrigatórias para a UPC conforme a Lei 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

Toda unidade prestadora de contas deve elaborar suas demonstrações contábeis conforme 

as normas a que se submete para fins de comunicação da sua situação financeira, patrimonial 

ou orçamentária. 

No caso de unidade da administração direta ou indireta que não tenha elementos para 

elaboração das demonstrações estabelecidas nas normas (por exemplo, superintendências do 

INCRA, secretaria finalística ou órgão da estrutura de ministério que não estejam 

contemplados nas informações da Secretaria Executiva, etc), poderão ser elaborados quadros 

especiais relativos às informações contábeis de determinado aspecto de sua gestão. 

As demonstrações contábeis devem, preferencialmente, ser inseridas como anexo ao 

relatório de gestão. Alternativamente, caso a unidade tenha suas demonstrações publicadas no 

seu sítio da Internet, poderá apenas indicar o endereço de acesso, sendo dispensada, neste 

caso, a anexação ao relatório de gestão. 

A declaração do contador prevista na seção “Relatórios, Pareceres e Declarações” não 

substitui a apresentação das demonstrações contábeis ou quadros especiais. 

Caso não seja possível a elaboração das demonstrações contábeis ou quadros especiais por 

alguma deficiência operacional (de sistemas, por exemplo), a unidade, excepcionalmente 

neste exercício, poderá apresentar as justificativas da não apresentação e demonstrar as 

medidas que estão sendo adotadas para a regularização na prestação de contas do exercício 

seguinte. 

O Sistema de Custos do Governo Federal foi instituído com a Portaria STN 157, de 09 de março de 2011, tendo como órgão 
central a Secretaria do Tesouro Nacional e como órgãos setoriais as unidades de gestão interna dos Ministérios e da 
Advocacia-Geral da União, responsáveis pelo acompanhamento de custos no Sistema de informações de Custos – SIC. 

Segundo a referida Portaria, as unidades de gestão interna do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público 
da União podem integrar o Sistema de Custos do Governo Federal como órgãos setoriais. 

No mesmo sentido a Portaria STN 716, de 24 de outubro de 2011, dispôs sobre o Sistema de Informações de Custos – SIC, 
o qual constitui sistema informacional do Governo Federal que tem por objetivo o acompanhamento, a avaliação e a gestão 
dos custos dos programas e das unidades da Administração Pública Federal e o apoio aos Gestores no processo decisório. 
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Demonstrações Contábeis: 
Escrever aqui 

 

 

 

 

ITEM XXI - DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE 

PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES COM O ART. 5º DA LEI 8.666/1993 
 

A finalidade é demonstrar que a Instituição observa as disposições do art. 5º da Lei 

8.666/93 quanto ao cronograma de pagamento das obrigações contraídas em decorrência da 

contratação de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços. 

Na elaboração do conteúdo deste item, o Instituto deve informar se observa ou não o 

referido cronograma e demonstrar os controles instituídos para garantir o cumprimento do 

cronograma determinado pela Lei. 

Se o Instituto não observa o cronograma de pagamento, deve apresentar as explicações e 

justificativas para tal. 

Se a Instituição tem regulamento próprio de licitações e contratações, deve informar sobre 

a observância do cronograma eventualmente exigido no seu regulamento, caso haja menção 

expressa a ele. Se o regulamento próprio for silente a respeito, a Instituição deve discorrer 

sobre o atendimento do art. 5º da Lei 8.666/93, que é a norma geral de licitação e 

contratações. 

Não há padrão sugerido para elaboração do conteúdo deste item de informação. Dessa 

maneira, a PROPLAN deve escolher a melhor forma de apresentar das informações 

solicitadas. 

Conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações ao Art. 5º da Lei 

8.666/93: 
Escrever aqui 

 

 

 

 

ITEM XXII - INFORMAÇÕES SOBRE A REVISÃO DOS CONTRATOS VIGENTES 

FIRMADOS COM EMPRESAS BENEFICIADAS PELA DESONERAÇÃO DA 

FOLHA DE PAGAMENTO 

Este item de informação, que compõe a seção CONFORMIDADE DA GESTÃO E 

DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, decorre das determinações do Acórdão nº 

2859/2013 – TCU – Plenário atribuídas a órgãos jurisdicionados com objetivo de propor a 

revisão de preços em contratos firmados com empresas beneficiadas pelo Plano Brasil Maior, 

em face da desoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia. 

Porém, diante do pedido de reexame feito por entidades representativas de setores 

abrangidos naquela decisão, acolhido em 2/3/2015, encontram-se suspensos, em caráter 

liminar, os subitens 9.2 e 9.3 do referido Acórdão e, por consequência, a obrigatoriedade da 

revisão contratual dos preços contratados com a Administração Pública. 

Portanto, amparadas pela suspensão liminar, as Unidades estão desobrigadas de atender a 
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este item, até que sobrevenha do colegiado do TCU decisão definitiva, cujo andamento pode 

ser acompanhado pelo processo de nº 013.515/2013-6. 

Neste contexto, de forma a atender este item de informação, o Instituto poderá 

alternativamente: 

 Responder NÃO à pergunta “Há conteúdo a declarar?”, explicitando as justificativas no 

campo próprio do e-Contas; 

 Informar, de forma facultativa e em nome da transparência da gestão pública, no que 

couber, as orientações na forma a seguir, caso tenha adotado medidas a respeito da revisão no 

decorrer do exercício de referência do relatório de gestão. 

Este item tem por finalidade fornecer informações sobre as revisões realizadas pelo 

Instituto em contratos firmados com empresas de segmentos que se beneficiaram da 

desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do 

decreto 7.828/2012. 

Na elaboração deste item, a PROPLAN deve abranger as seguintes informações: 

a) Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados 

com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo 

art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012, atentando para os 

efeitos retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na legislação. 

b) Obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do 

dano) em relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas 

beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 

12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012. 

c) Detalhamento sobre os contratos (vigentes e encerrados) revisados, incluindo 

número, unidade contratante, nome/CNPJ da empresa contratada, objeto e vigência, 

com destaque para a economia (redução de valor contratual) obtida em cada contrato. 

Revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela 

desoneração da folha de pagamento: 
 

Escrever aqui 

 

 

 

Salvador, ____/______/_______ 

 

 

 

_________________________________________ 

Pró-Reitor(a) de Administração e Planejamento 

 


