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Prestação de Contas 2020 

Relatório de Gestão 

IN TCU 84/2020
DN TCU 187/2020

Natal, 29 de Setembro, 2020 

Prestação de Contas 2020 - Sumário

1. Principais mudanças

2. Destaque da IN TCU 84/2020: Prazo, finalidade, princípios, rol de responsáveis,

prestação de contas e divulgação

3. DN 187/2020: relação das unidades prestadorasde contas (UPC), estabelece os

elementos de conteúdo do relatório de gestão e define os prazos de atualização das
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Sociedade e seus representantes são os destinatários primários da 

Prestação de Contas (foco estratégico e no cidadão)

As PC ficarão disponíveis para toda sociedade no site da UPC

Julgamento das contas pelo TCU (materiliadade $, risco e sensibilidade 

pública)

Auditoria e certificação das Contas

1- Principais mudanças 

2- IN 84/2020

Item Descrição

1- Estabele novas diretrizes Revoga as IN´s 63/2010 e 72/2013

2- Prazo Publicização: 31/03/2021 (art. 8º)

3-Finalidade PC (Art 3º)
(relatório de gestão + 

demonstrações contábeis + 

rol de responsáveis)

demonstrar, de forma clara e objetiva, a boa e regular 

aplicação dos recursos públicos federais para atender às 

necessidades de informação dos cidadãos e seus 

representantes, dos usuários de serviços públicos e dos 

provedores de recursos, e dos órgãos do Poder Legislativo 

e de controle para fins de transparência, responsabilização 

e tomada de decisão (detalhados nos incisos I a V) 
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2- IN 84/2020
Item Descrição

4- Princípios para 

elaboração e 

divulgação (Art 

4º)

1- foco estratégico e no cidadão; 2- conectividade de informações; 

3- relações com as partes interessadas; 4- materialidade; 

5- concisão; 6- confiabilidade e completude; 7- coerência e 

comparabilidade; 8-clareza;  9- tempestividade; 10- transparência. 

5-Rol de 

responsáveis 
(Art 7º §4º)

As UPC devem manter e disponibilizar em seu sítio(..) observadas as normas de 

acesso à informação aplicáveis:

I - nome e número no Cadastro de Pessoa Física (CPF), em formato definido pelo 

TCU que resguarde a privacidade dos responsáveis; 

II - identificação da natureza da responsabilidade (cargos ou funções exercidas); 

III - indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função;

IV - identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, 

incluindo a data de publicação no Diário Oficial da União ou em documento de 

divulgação equivalente; e

V - endereço de correio eletrônico institucional.

2-IN 84/2020

Item Descrição

6-Prestação de 

Contas (Art 8º) 

I- Informações(conteúdo)

a) objetivos, metas e indicadores;

b) valor público em termos de produto e resultados gerados, preservados e 

entregues;

c) ações de supervisão, controle e correição; 

d) estrutura organizacional;

e) programas, projetos e ações; 

f) transferências de recursos; 

g) execução orçamentária e financeira;

h) licitações;

i) remunerações e subsídios;

j) contato da autoridade de monitoramento.

II- Demonstrações contábeis

III- Relatório de gestão

IV-Rol de responsáveis
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2- IN 84/2020

Item Descrição

7- Divulgação

(Art 8º e 9º) 

Art 8º (1)O relatório de gestão, as (2)demonstrações contábeis relativas 

ao exercício encerrado e respectivas (2.1)notas explicativas, assim 

como os (3) certificados de auditoria deverão permanecer disponíveis 

nos sítios oficiais das UPC ou UAC por um período mínimo de cinco 

anos a contar do encerramento do exercício financeiro a que se 

referem.

Art 9º § 1º As informações e o relatório de que trata o caput deverão ser 

publicados nos sítios oficiais das UPC,em seção específica com 

chamada na página inicial sob o título “Transparência e prestação de 

contas”, 

§ 2º As informações divulgadas na seção específica de que trata o 

parágrafo anterior poderão ser providas mediante links e 

redirecionamento de páginas para outros portais oficiais que 

contenham as informações ou o seu  detalhamento.

3-DN 187/2020

Item  Descrição

1-Relação  das (UPC) UPC devem apresentar e divulgar informações e análises quantitativas e qualitativas dos

resultados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do exercício.
Anexo I - UFRN (pag 11)

2- Elementos de 

conteúdo do 

relatório de gestão 

1-Elementos pré-textuais

2-Mensagem do dirigente

3-Visão geral organizacional e ambiente externo

4-Riscos, oportunidades e perspectivas

5-Governança, estratégia e desempenho

6-Informações orçamentárias, contabéis e fincanceiras

7-Anexos, apêndices e links (Ver Anexo II, pag 59) 

3- Define os prazos 

de atualização das 

informações

Informações de que trata o art. 8º, inciso I, alíneas "a" a "e", nos 

termos do art. 9°, inciso I, deverá ser realizada até o final do primeiro trimestre de cada 

exercício e ser atualizadas sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de 

cada semestre.

alíneas "f" a "j",  deverão ser atualizadas em tempo real ou na periodicidade de ocorrência 

dos eventos, conforme estabelecido no art. 48, inciso II, da Lei Complementar 101/2001 e 

no art. 8º, § 3º, inciso VI, da Lei  12.527/2011.
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4- Considerações da equipe da Coordenadoria de planejamento

Considerações propostas 

1- Objetivo da PC é 

a sociedade e seus 

representantes

1.1- Breve consulta à sociedade civil organizada(sindicatos, entidades 

de classe e à comunidade interna (usuários) etc) sobre a relevância 

das informações hj disponíveis

1.2- Busca por informações: Comunica e Ouvidoria (LAI) 

2- Mudança rol de 

responsavéis

2- Compartilhar e estruturar tais mudanças:  PROGESP   

3- Forma de 

publicização PC

3-Compartilhar e estruturar tais mudanças: SINFO  

4- Sensibilização 

dos gestores  

4- Compartilhar com os envolvidos na elaboração das informações 

das mudanças já sinalizadas 

Cronograma 

Etapa Prazo 

Envio das principais informações pelos gestores à 

PROPLAN
Até 31.12.2020?

Integração, atualização e análise (PROPLAN)

Revisão de Texto (Editora)

Análise do Relatório (AUDIN)  

Diagramação (Editora)

Submissão ao CONCURA/AUDIN Até 28.02.2021 (10.03?)

Publicação dos documentos (Relatório de Gestão, Demons. 

Contábeis, Cert. De Auditoria, Rol de responsáveis,...)
Até 31.03.2021
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Material de consulta

Instrução Normativa TCU 84/2020 

Webinário TCU IN 84/2020

Decisão Normativa TCU 187/2020

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://www.youtube.com/watch?v=NzAQ2IKxt-s
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E747486F3017479820A880E3C

