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Sociedade e seus representantes são os destinatários 
primários da Prestação de Contas

Autuação de Processos de Prestação de Contas e Tomada de 
Contas para fins de julgamento

 Auditoria e certificação das Contas

1- Principais mudanças 



2-“Núcleo duro” da Prestação de Contas IN 84/2020
Item Descrição

0- Novas diretrizes
IN 84/2020 revoga as IN´s 63/2010 e 72/2013

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

2-Finalidade PC (Art 3º)
(relatório de gestão, 
demonstrações contábeis e 
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) 



2-“Núcleo duro” da Prestação de Contas IN 84/2020
Item Descrição

3- 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- coeência e 
comparabilidade; 8-clareza;  9- tempestividade; 10- transparência.    

4-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-“Núcleo duro” da Prestação de Contas IN 84/2020
Item Descrição

5- 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



2-“Núcleo duro” da Prestação de Contas IN 84/2020
Item Descrição

6- Divulgação
(Art 8º e 9º) 

§ 3º O relatório de gestão na forma de relato integrado da UPC será 
elaborado em conformidade com os elementos de conteúdo 
estabelecidos em decisão normativa e em acórdão específico do TCU e 
oferecerá:
uma visão clara e concisa sobre como a estratégia, a governança, o 
desempenho e as perspectivas da UPC, no contexto de seu ambiente 
externo, levam à geração de valor público em curto, médio e longo 
prazos, bem como se prestará a demonstrar e a justificar os resultados 
alcançados em face dos objetivos estabelecidos, de maneira a atender às 
necessidades comuns de informação dos usuários referidos no art. 3º, 
não tendo o propósito de atender a finalidades ou necessidades 
específicas de determinados grupos de usuários.



2-“Nucleo duro” da Prestação de Contas IN 84/2020
Item Descrição

6- 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-Falas dos palestrantes 
“Os relatórios de gestão devem ter propósito geral, não específico, pois se dirigem ao 
cidadão. Se o TCU necessitar de dados mais específicos, nós possuímos instrumentos 
próprios para obtê-los (...) O gestor deve ainda estar atento aos dez princípios da IN 84, tais 
como o foco estratégico e no cidadão, a conectividade da informação, concisão, confiabilidade 
e completude”  (Antônio Alves de Carvalho Neto)

“O importante é ajudar a melhorar a vida do conjunto da sociedade, pois ela deve ser 
a destinatária de todos os esforços da administração pública. Por isso, o cidadão 
deve poder avaliar criticamente as contas. Um dos princípios da nova norma é o foco 
estratégico no cidadão”



3-Falas dos palestrantes 
“Trata-se do momento oportuno para o bom administrador mostrar o seu valor. 
Ele deve dizer à sociedade que ela lhe entregou certo valor e ele conseguiu realizar 
isso e aquilo. O gestor deve também relatar as suas dificuldades. A sociedade quer 
saber disso tudo. O cidadão tem o direito de saber como o gasto público foi feito” 
(Paulo Wiechers -Sec geral controle externo TCU)

“Os relatórios de gestão deverão ser capazes de mostrar aos cidadãos o que os 
gestores conseguiram entregar de volta à sociedade. Levando em consideração, 
claro, que os recursos são escassos, mas temos o dever de mostrar o que 
fizemos.” (Antônio Carlos Bezerra Leonel)



3-Falas dos palestrantes 

“As mudanças se concentram em três pilares: sociedade, controle 
social e cidadão. Uma vez que a sociedade e seus representantes são 
os destinatários primários da prestação de contas, devemos viabilizar o 
protagonismo do controle social.



4- Considerações da equipe 
Considerações Ação(es) Prazo 



4- Considerações da equipe 
Considerações Ação(es) Prazo 

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- Compartilhar e estruturar tais mudanças: Comunica e 
Ouvidoria (LAI) 

Agosto/20

2- Mudança rol de 
responsavéis

2- Compartilhar e estruturar tais mudanças:  PROGESP   Agosto/20

3- Forma de 
publicização PC

3-Compartilhar e estruturar tais mudanças: SINFO  
Julho/20

4- Sensibilização 
dos gestores  

4- Reunir e compartilhar com todos os diretamente 
envolvidos na elaboração das informações, 
principalmente o Reitor (PROAD, PROGESP,PROGRAD, 
PPG,SINFO,SGI etc)  das mudanças já sinalizadas 

Setembro/20
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