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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

          Data de Emissão Período de Vigência Última Revisão Versão 

2.0 01/2020 Indefinido 11/2021 

        POP nº 004 – [ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO] 

          1.0 - OBJETIVO 

Assessorar à gestão na elaboração do Relatório de Gestão e emitir Relatório de Auditoria após sua análise. 

          2.0 - RESPONSABILIDADE 

Auditoria Interna/Unidades Administrativas/Gabinete do Reitor/PROPLAN/CONCURA 

          Seq. Atividades Detalhamento Responsável 

1 Publicar portaria da comissão 

O reitor publica portaria de comissão, 

geralmente presidida pelo Vice-reitor, com 

o objetivo de elaborar o Relatório de 

Gestão da UFRN. 

Gabinete do Reitor 

2 Agendar reunião com as unidades 

A Secretária Administrativa agenda a 

reunião com as unidades envolvidas, caso 

ela ainda não tenha sido agendada. 

Secretaria 

Administrativa 

(AUDIN) 

3 
Participar de reunião com as 

unidades 

A Auditoria Interna participa de reunião 

com o reitor, chefe de gabinete, equipe da 

PROPLAN e de outras unidades para 

discutir a elaboração do RG . 

Auditoria Interna 

4 
Distribuir itens do RG entre as 

unidades 

A PROPLAN distribui os itens do RG entre 

as diversas unidades, de acordo com 

critérios estabelecidos por essa unidade.  

PROPLAN 

5 Elaborar itens do RG 

Cada setor elabora os itens de sua 

responsabilidade, podendo contar com o 

suporte da SGI. 

Unidades 

Administrativas 

6 Enviar itens do RG 

Após sua elaboração, os itens são 

enviados para a PROPRAN consolidar os 

capítulos.  

Unidades 

Administrativas 

7 
Consolidar e encaminhar os 

capítulos do RG 

Após a consolidação dos capítulos, a 

PROPLAN os encaminha à Auditoria 

Interna para análise. 

PROPLAN 

8 
Distribuir itens do RG entre os 

auditores 

Quando os capítulos são recebidos na 

Auditoria Interna, há uma divisão entre os 

auditores, de acordo com as experiências 

adquiridas em análises anteriores. 

Auditoria Interna 

9 Analisar itens do RG 

Com base nos documentos emitidos pelo 

TCU, é realizada uma análise, em especial 

no tocante à conformidade, e quando 

possível uma ratificação das informações 

Auditoria Interna 



apresentadas. 

10 
Informar se há necessidade de 

realizar ajustes. 

Se não houver a necessidade de realizar 

ajustes, comunicar à PROPLAN quanto à 

adequabilidade do capítulo (seguir para o 

sequencial 15). 

Auditoria Interna 

11 Emitir SA solicitando ajustes 

Caso se identifique a necessidade de 

ajustes, faz-se necessário encaminhar à 

PROPLAN “Solicitação de Auditoria” 

informando sobre as divergências 

identificadas. 

Auditoria Interna 

12 Solicitar ajustes às unidades 

Ao receber a SA, a PROPLAN encaminha 

à unidade para avaliar a pertinência e 

proceder com os ajustes necessários. 

PROPLAN 

13 Realizar ajustes 

As unidades observam os apontamentos da 

Auditoria Interna e procedem com os 

ajustes, caso julguem necessário.  

Unidades 

Administrativas 

14 
Encaminhar versão ajustada dos 

itens 

Após proceder com os ajustes, as unidades 

encaminham os itens para a PROPLAN 

consolidar os capítulos. 

Unidades 

Administrativas 

15 Consolidar capítulos do RG 

A PROPLAN consolida todos os capítulos 

do RG para depois enviá-lo à Auditora 

Interna. 

PROPLAN 

16 Encaminhar versão final do RG 

A PROPLAN encaminha o RG ao 

CONCURA, observando o prazo previsto 

no art. 3º da Resolução n.º 018/2020-

CONCURA.  

PROPLAN 

17 
Observar o cumprimento dos 

prazos 

O CONCURA verifica se o prazo 

estabelecido no art. 3º da Resolução n.º 

018/2020-CONCURA foi observado, 

adotando as medidas necessárias caso o 

prazo tenha sido descumprido. 

CONCURA 

18 Encaminhar o Relatório de Gestão 

Após protocolar o recebimento do RG, o 

CONCURA o encaminha para a Auditoria 

Interna proceder com sua análise final. 

CONCURA 

19 Analisar o Relatório de Gestão 

O(A) coordenador(a) da ação de auditoria 

divide o RG entre os auditores visando 

identificar se as Solicitações de Auditoria 

foram observadas e, quando possível, 

ratifica a veracidade das informações. 

Auditoria Interna 

20 Emitir Relatório de Auditoria 

A Auditoria Interna emite Relatório de 

Auditoria após a análise, opinando acerca 

de cada capítulo do RG, bem como 

eventuais informações definidas nos 

tutoriais do TCU.  

Auditoria Interna 

21 Elaborar Parecer 

A Autoria Interna elabora o parecer com 

base nas informações constantes na IN n.° 

5/2021 da CGU 

Auditoria Interna 

22 
Incluir Relatório e Parecer no 

SIPAC 

A Secretaria Administrativa insere o 

Relatório de Auditoria e o Parecer no 

SIPAC. 

Secretaria 

Administrativa 

(AUDIN) 

23 
Devolver processo (RG e 

documentos da Auditoria) 

A Auditoria Interna anexa o Relatório de 

Auditoria e o Parecer ao processo 

Secretaria 

Administrativa 



eletrônico na mesa virtual e o encaminha 

para o CONSAD. 

(AUDIN) 

24 Julgar as contas 

O CONCURA aprecia as contas da UFRN 

e emite um parecer conforme dispõe o art. 

17 da Resolução n.º 018/2020-CONCURA.  

CONCURA 

          3.0 - REFERÊNCIAS 

Resolução n.° 018/2020-CONCURA 

CAPÍTULO I 

DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 2º Estão sujeitos ao processo de prestação de contas o(a) Reitor(a) da UFRN e os dirigentes dos Centros 

Acadêmicos e Unidades Acadêmicas Especializadas. 

Art. 3º A prestação de contas dos gestores previstos no art. 2º ocorrerá por meio da elaboração de Relatório de 

Gestão e sua respectiva publicação na rede mundial de computadores (internet) até o dia 31 de março do ano 

subsequente ao qual se refere. 

Parágrafo único. A não publicação dos relatórios de gestão configurará omissão do dever de prestar contas, 

ocorrência prevista no inciso I, do § 3º, do art. 17 desta Resolução, podendo sujeitar os responsáveis à aplicação das 

penalidades previstas na legislação vigente. 

Art. 4º A prestação de contas do(a) Reitor(a) deve observar a legislação específica editada pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU) e pela Controladoria-Geral da União (CGU). 

(...) 

CAPÍTULO II 

DO JULGAMENTO DAS CONTAS 

Art. 6º Serão julgadas pelo CONCURA apenas as contas do(a) Reitor(a) e dos dirigentes dos Centros Acadêmicos e 

Unidades Acadêmicas Especializadas que possuírem Unidade de Administração de Serviços Gerais (UASG) no 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). 

(...) 

Seção I 

Do Trâmite dos Processos de Prestação de Contas 

Art. 8º O processo de contas do(a) Reitor(a) da UFRN deve ser encaminhado ao CONCURA no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contados da data do encerramento do correspondente exercício financeiro, salvo disposição legal ou 

regulamentar em contrário dos controles interno e externo. 

Art. 10. Os prazos fixados nos art. 8º e 9º somente poderão ser prorrogados pelo plenário do Conselho de Curadores, 

em 

(...) 

Art. 12. O CONCURA encaminhará os relatórios de gestão ao órgão de Auditora Interna, que emitirá Relatório de 

Auditoria no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do processo. 

§ 1º O Relatório de Auditoria referente às contas do(a) Reitor(a) observará a legislação específica editada pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controladoria-Geral da União (CGU). 

(...) 

Art. 13. Após a emissão do Relatório de Auditoria, os processos de contas deverão ser devolvidos ao CONCURA 

para pronunciamento nos termos do art. 17 desta Resolução. 

 

Instrução Normativa  n. 84/2020 do Tribunal de Conta da União (TCU) 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta instrução normativa estabelece normas para a organização e a apresentação das contas dos 

administradores e responsáveis da administração pública federal e para o julgamento realizado pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), nos termos do art. 7º da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992. 

(...) 

TÍTULO II 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 



CAPÍTULO I 

FINALIDADES E PRINCÍPIOS 

Art. 3º A prestação de contas tem como finalidade 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, em especial para: 

(...) 

Parágrafo único. As contas devem expressar, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a 

legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão dos responsáveis que utilizem, arrecadem, guardem, 

gerenciem ou administrem dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 

desta, assumam obrigações de natureza pecuniária, nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição 

Federal. 

(...) 

CAPÍTULO II 

UNIDADES PRESTADORAS DE CONTAS E ROL DE RESPONSÁVEIS 

Art. 5º Unidade Prestadora de Contas (UPC) é uma unidade ou arranjo de unidades da administração pública 

federal que possua comando e objetivos comuns e que deverá observar o disposto no art. 1º, § 1º, desta instrução 

normativa. 

§ 1º O TCU, por meio de decisão normativa, divulgará a relação das UPC e a manterá atualizada, compatibilizando-

a, entre outros, com as alterações realizadas na estrutura da administração pública federal. 

(...) 

CAPÍTULO III 

CONTEÚDO, FORMA, DIVULGAÇÃO E PRAZOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 8º Integram a prestação de contas das UPC: 

I - informações sobre: 

(...) 

§ 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. 

§ 4º O relatório a que se refere o parágrafo anterior deverá ser publicado até 31 de março ou, no caso das empresas 

estatais, até 31 de maio do exercício seguinte, ressalvado prazo diverso estabelecido em lei para publicação ou 

aprovação das demonstrações financeiras da UPC. 

(...) 

§ 7º A não publicação das prestações de contas nos moldes definidos neste artigo ou o descumprimento do prazo 

para sua divulgação de forma injustificada caracteriza a omissão no dever de prestar contas de que trata a alínea 

"a" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443, de 1992, e pode sujeitar os responsáveis da UPC à aplicação do disposto no 

art. 8º da mesma Lei. 

 

Decreto n.° 3.591/2000 

(...) 

Art. 15.  As unidades de auditoria interna das entidades da Administração Pública Federal indireta vinculadas aos 

Ministérios e aos órgãos da Presidência da República ficam sujeitas à orientação normativa e supervisão técnica do 

Órgão Central e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em suas 

respectivas áreas de jurisdição. 

(...) 

§ 6° A auditoria interna examinará e emitirá parecer sobre a prestação de contas anual da entidade e tomadas de 

contas especiais. 

 



 

 

Instrução Normativa  n.º 5/2021 da CGU 

CAPÍTULO IV 

DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA 

Art. 15 As unidades de auditoria interna singulares da Administração Indireta do Poder Executivo Federal emitirão 

parecer sobre a prestação de contas anual da entidade. 

Art. 16 O parecer deve expressar opinião geral, com base nos trabalhos de auditorias individuais previstos e 

executados no âmbito do PAINT, sobre a adequação dos processos de governança, gestão de riscos e controles 

internos instituídos pela entidade para fornecer segurança razoável quanto: 

I - à aderência da prestação de contas aos normativos que regem a matéria; 

II - à conformidade legal dos atos administrativos; 

III - ao processo de elaboração das informações contábeis e financeiras; 

IV - ao atingimento dos objetivos operacionais. 

§ 1º O parecer pode incluir informações de trabalhos de outros provedores de avaliação para tratar dos tópicos 

contidos nesses incisos. 

§ 2º Se a unidade de auditoria interna não puder se manifestar sobre algum dos incisos deste artigo, ela deverá 

registrar no parecer a negativa de opinião justificada. 


