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Apresentação
Constituindo previsão constitucional, a prestação de contas representa um dos pilares da
transparência e accountability na gestão pública, sendo instrumento fundamental da democracia e
indispensável ao controle social da gestão dos recursos públicos. A boa gestão de recursos públicos
pressupõe não apenas a conformidade dos procedimentos adotados com a lei, mas também a eficácia,
eficiência e efetividade das ações, cabendo, por conseguinte, à prestação de contas evidenciar, sob tais
aspectos, a gestão realizada.
Considerando que a prestação de contas dos gestores públicos deve conter elementos e
demonstrativos que evidenciem a regular aplicação dos recursos públicos, o Tribunal de Contas da
União (TCU) estabeleceu a obrigatoriedade da elaboração do Relatório de Gestão, peça que tem sido
fundamental para o desenvolvimento da transparência e accountability no âmbito da Administração
Pública Federal brasileira, contribuindo para o controle da conformidade e do desempenho da gestão e
para o aperfeiçoamento da gestão pública. O Relatório de Gestão, segundo a Instrução Normativa TCU
nº 63, de 1º de setembro de 2010, abrange documentos, informações e demonstrativos de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, sendo organizado de forma a permitir
uma visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão dos responsáveis por uma ou mais
unidades jurisdicionadas durante um exercício financeiro.
A partir de 2015 o Relatório de Gestão e as informações suplementares relativas às contas do
exercício passaram a ter os trâmites realizados exclusivamente no Sistema de Prestação de Contas
(e-Contas), disponibilizado pelo TCU.
Para o Relatório de Gestão de 2018 passou a ser adotada a Estrutura de Relato Integrado, modelo
desenvolvido pelo International Integrated Reporting Council - IIRC (Conselho Internacional para
Relato Integrado) baseado em processos de controle e gestão e que tem por objetivo divulgar
informações concisas, relevantes e estratégicas para a gestão integrada, comunicação interna e prestação
de contas, representando evolução nos processos de gestão organizacional e comunicação corporativa.
Segundo o TCU, a nova metodologia permitirá que o Relatório de Gestão seja um documento conciso,
focado na demonstração de alcance dos resultados e tendo a sociedade como destinatário primordial.
Nesse sentido, cabe destacar duas inovações promovidas pelo TCU, trazidas pela Decisão
Normativa (DN) nº 170/20181: a necessidade de determinação da materialidade das informações que
irão compor o relatório e a aplicação do pensamento coletivo na sua preparação e apresentação.
Em 2018 foi publicada a Portaria nº 369 de 17 de dezembro de 2018, a qual dispõe sobre as
orientações para a elaboração do relatório de gestão, rol de responsáveis, demais relatórios, pareceres,
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Dispõe acerca das unidades cujos dirigentes máximos devem prestar contas de suas gestões ocorridas no exercício de 2018,
especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa TCU 63, de
1º de setembro de 2010

declarações e informações suplementares para a prestação de contas referentes ao exercício de 2018,
bem como sobre procedimentos para a operacionalização do Sistema de Prestação de Contas (e-Contas).
No sítio do TCU (https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/) é possível ter
acesso às orientações gerais para elaboração do Relatório de Gestão 2018, normas do TCU, manuais, a
exemplo da cartilha “Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado”, Perguntas e Respostas
mais frequentes, modelo de relatório de acordo com a nova metodologia (“Relatório de Gestão 2017
do Ministério da Fazenda”), dentre outros documentos pertinentes.
Recomendamos fortemente a leitura de todo o material disponível no sítio do TCU,
principalmente em virtude das mudanças promovidas.
Quanto a este manual, elaborado pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério
da Educação – SPO/SE/MEC, cumpre informar que ele é destinado a auxiliar as unidades vinculadas
ao MEC na elaboração de informações relativas à Gestão Orçamentária e Financeira do Relatório de
Gestão 2018, não sendo seu objetivo fornecer orientações sobre os demais temas do documento. O
conteúdo deste manual tem caráter meramente orientador e exemplificativo, não sendo suas disposições
de caráter obrigatório, não refletindo também o posicionamento do TCU.
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1 Observações Iniciais
Este manual, elaborado pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da
Educação – SPO/SE/MEC, destina-se a auxiliar as unidades vinculadas ao MEC na elaboração de
informações relativas à Gestão Orçamentária e Financeira do Relatório de Gestão 2018, não sendo seu
objetivo fornecer orientações sobre os demais temas do documento. Assim, recomendamos fortemente
a leitura, na íntegra, dos normativos e demais documentos relativos à apresentação do Relatório
de Gestão, disponibilizados no sítio do TCU, no link:
https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/
Para o Relatório de Gestão 2018 o TCU, diferentemente dos anos anteriores, não estabeleceu
modelos de quadros para preenchimento. Desse modo, este manual não prevê quadros padronizados tal
qual os manuais de exercícios anteriores.
Nesse sentido, para auxiliar as unidades vinculadas ao Ministério da Educação – MEC foram
elaborados, pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO/SE/MEC, relatórios no Tesouro
Gerencial e sugestões de gráficos e tabelas a fim de satisfazer ao modelo de relato integrado. Porém,
cumpre enfatizar que tais relatórios, gráficos e tabelas não são taxativos, ou seja, não pretendem
estabelecer um modelo obrigatório, podendo as unidades prestadoras de contas (UPCs) vinculadas ao
MEC promover ajustes nos relatórios para maior adequação às suas especificidades e melhor expressar
os resultados da gestão.
A partir dos relatórios do Tesouro Gerencial, a UPC deverá elaborar suas análises, de forma a
satisfazer à metodologia de Relato Integrado, adotada para o Relatório de Gestão de 2018. Sugerimos a
elaboração de gráficos, tabelas, elaboração de indicadores, infográficos, dentre outras ferramentas,
sempre levando em consideração os aspectos da nova metodologia, como concisão, materialidade e
clareza. Caso a unidade possua informações mais detalhadas, o TCU recomenda a utilização de
referências externas.
No que tange aos quadros e tabelas, cabe destacar o seguinte trecho extraído do arquivo
Perguntas e respostas frequentes sobre relatório de gestão, disponível no sítio do TCU (2018, p. 3)
(grifos nossos):

Quanto ao uso de quadros e tabelas salientamos que fica a critério da UPC, de acordo
com o entendimento da relevância dos dados a serem apresentados dentro de cada tema
do relatório de gestão. Quadros e tabelas utilizados em relatórios de gestão de
exercícios anteriores poderão ser utilizados, mas deve ser observado que o grau de
detalhamento, de materialidade e de relevância dos dados apresentados atendendo
às diretrizes materialidade, concisão e clareza, e tendo em vista a possibilidade de
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utilização de referências externas como fonte de informação em nível mais
operacional ou mais detalhado.

Na página do TCU referente ao Relatório de Gestão 2018, foi disponibilizada a Cartilha
Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado, contendo as orientações para elaboração do
documento. Esse documento pode servir de guia para sanar a maior parte das dúvidas das unidades
quanto à confecção do documento Relatório de Gestão 2018.
O TCU disponibilizou também, como modelo de Relatório de Gestão na modalidade de Relato
Integrado, o Relatório de Gestão de 2017 do Ministério da Fazenda, que representa uma iniciativapiloto de adoção da nova metodologia. No modelo do Ministério da Fazenda a gestão orçamentária e
financeira é abordada nas páginas 107 a 114.

Ao final deste manual foi incluído um Anexo com algumas dicas sobre operacionalização do
Tesouro Gerencial, para fins de extração das informações referentes ao Relatório de Gestão 2018.
Sempre que aparecer, neste manual, uma caixa de texto semelhante a esta, contendo
o logotipo do Tesouro Gerencial (à esquerda), haverá uma informação relevante
acerca dos relatórios disponíveis no sistema para auxílio na elaboração do Relatório
de Gestão 2018.

Orientação Suplementares para elaboração do Relatório de Gestão 2018 v.1
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1.1 Conteúdo relativo à Gestão Orçamentária e Financeira
O TCU, no documento “Estrutura geral do Relatório de Gestão – anexo II da DN 170/2018,
portaria TCU e sistema e-Contas” recomenda que sejam abordados os seguintes temas quanto à
Gestão Orçamentária e Financeira (neste manual serão abordados apenas os itens destacados, isto
é, 1.1 e 1.3, levando em consideração as informações que podem ser extraídas do Tesouro
Gerencial):

1.1.

Perfil do gasto: evolução dos últimos anos da execução orçamentária da despesa por

função e/ou unidade orçamentária (empenhada, liquidada e paga); detalhamento das
despesas por grupo e elemento de despesa; execução orçamentária dos principais
programas/projetos/ações;
1.2.

Discussão do desempenho atual em comparação com o desempenho esperado/orçado,

com uma análise de tendências;
1.3.

Explicações sobre variações do resultado, com uma reflexão justa e compreensível

sobre o desempenho financeiro, consistente com as demonstrações financeiras subjacentes;
1.4.

Principais desafios e ações futuras.

No que couber (diretriz materialidade), abordar, ainda, dentro de Gestão orçamentária e
financeira:
1.

Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização;

2.

Renúncia de receitas;

3.

Gestão de fundos e de programas;

4.

Informações sobre depósitos judiciais e extrajudiciais;

5.

Informações sobre indenizações a clientes no âmbito administrativo e judicial;

6.

Gestão de precatórios.

1.2 Pasta compartilhada no Tesouro Gerencial
A fim de facilitar a extração de informações relativas à execução orçamentária e financeira
objeto do Relatório de Gestão 2018, a SPO/SE/MEC elaborou relatórios pré-formatados no sistema
Tesouro Gerencial. A pasta encontra-se no caminho abaixo:
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Relatórios Compartilhados >> Consultas Gerenciais >> Relatório de bancada dos
Órgãos superiores >> 26000 – Ministério da Educação >> Relatório de Gestão >>
MEC - Relatório de Gestão 2018

Se o usuário preferir, pode utilizar a barra de pesquisas disponível na tela inicial do Tesouro
Gerencial (no canto superior direito), bastando digitar (apenas digitar, sem teclar Enter): MEC –
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 (conforme ilustrado a seguir):

Depois, é só clicar na primeira pasta que surgirá, conforme figura 3. Por meio dessa opção, não
é necessário percorrer todo o caminho de pastas informado no quadro acima, facilitando a busca.
Figura 3: Digitar “MEC – RELATÓRIO DE GESTÃO 2018” na barra de pesquisas (canto superior
direito):

No sistema, constam as seguintes pastas e respectivos relatórios, conforme disposição na figura
4 e na tabela abaixo:

Figura 4: Disposição das pastas e relatórios do Relatório de Gestão 2018 no Tesouro Gerencial
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Orientamos que as unidades não realizem, em nenhuma hipótese, alterações nos
relatórios disponibilizados pela SPO/SE/MEC no Tesouro Gerencial, pois estes
servirão de base para todas as unidades vinculadas ao MEC.

1.2.1 Breve descrição dos relatórios

A tabela 1, abaixo, elenca os relatórios disponíveis no Tesouro Gerencial, na pasta compartilhada
específica para as unidades vinculadas ao MEC, no caminho a seguir:
Relatórios Compartilhados >> Consultas Gerenciais >> Relatório de bancada dos Órgãos superiores
>> 26000 – Ministério da Educação >> Relatório de Gestão >> MEC - Relatório de Gestão 2018

Tabela 1: Pastas, subpastas e relatórios no Tesouro Gerencial
PASTA

RELATÓRIOS
Análise das Principais Ações de Responsabilidade da UPC –
OFSS
1 - Execução orçamentária e financeira - LOA
Análise das Principais Ações de Responsabilidade da UPC –
e Restos a Pagar
OFSS - RESTOS A PAGAR
Evolução da Execução Orçamentária - Por UG
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
2 - Informações sobre a execução das
despesas
Despesas por modalidade de contratação
3 - Execução de Restos a pagar

Restos a Pagar - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A seguir descrevemos, brevemente, cada um dos relatórios:

1. Pasta Execução orçamentária e financeira - LOA e Restos a Pagar:

A. Análise das Principais Ações de Responsabilidade da UPC – OFSS: destina-se a apresentar a
execução orçamentária e financeira da despesa do orçamento de 2018 da UPC, contendo a dotação
(inicial e atualizada) e os três estágios da execução da despesa (empenho, liquidação e pagamento),
com os valores respectivos a cada um desses itens. Com auxílio deste relatório a unidade poderá
verificar a execução orçamentária e financeira de acordo com as suas UGs executoras, unidades
orçamentárias às quais pertence o orçamento e ação orçamentária. Cabe destacar que a informação
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sobre a unidade orçamentária a qual pertence o orçamento é importante para que a UPC identifique
se a execução se refere ao seu próprio orçamento ou de outros órgãos.
B. Análise das Principais Ações de Responsabilidade da UPC – OFSS - RESTOS A PAGAR:
semelhante ao relatório anterior, porém relativo aos restos a pagar no exercício de 2018.
C. Evolução da Execução Orçamentária - Por UG: apresenta a evolução da execução orçamentária
e financeira da despesa nos últimos cinco anos (2014 a 2018), segundo os estágios de empenho,
liquidação e pagamento. Cabe destacar que a informação sobre a unidade orçamentária a qual
pertence o orçamento é importante para que a UPC identifique se a execução se refere ao seu próprio
orçamento ou de outros órgãos.

2. Pasta Informações sobre a execução das despesas:

A. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa: Demonstra a execução da despesa segundo os
estágios de empenho, liquidação e pagamento de acordo com os atributos Grupo de Natureza de
Despesa e Elemento de Despesa.
B. Despesas por modalidade de contratação: Demonstra a execução da despesa segundo os estágios
de empenho, liquidação e pagamento de acordo com as modalidades de contratação, tais como
concorrência, tomada de preços, dentre outras.

3. Pasta Execução de Restos a pagar:

A. Restos a Pagar - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: Demonstra a execução de restos a
pagar segregando as despesas que se referem a recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino
das que não são. O objetivo deste relatório é identificar empenhos inscritos em restos a pagar não
processados passíveis de bloqueio e cancelamento, de acordo com as alterações promovidas pelo
Decreto nº 9.428/2018, que alterou o Decreto nº 93.872/1986.

Orientamos que as unidades não realizem, em nenhuma hipótese, alterações nos
relatórios disponibilizados pela SPO/SE/MEC no Tesouro Gerencial, pois estes
servirão de base para todas as unidades vinculadas ao MEC.
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1.3 Exemplos de Gráficos e tabelas
Nesse tópico, constam alguns exemplos de gráficos, construídos a partir das consultas
disponíveis no Tesouro Gerencial.
Recomendamos que os gráficos sejam feitos no programa Microsoft Excel, a partir da planilha
exportada no Tesouro Gerencial.
Cabe reiterar que os gráficos a seguir são apenas de sugestões, podendo a unidade optar por
outros modelos e informações que atendam às suas especificidades e melhor expresse os resultados da
gestão.
1. Despesas empenhadas por ação orçamentária
R$ milhões

58,54

13,48

10,53
3,36

2,16

1,60

1,79

20TP - ATIVOS
14XQ 09HB 212B - BENEFICIOS
4002 8282 DEMAIS AÇÕES
CIVIS DA UNIAO IMPLANTACAO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIOS ASSISTENCIA AO REESTRUTURACAO
UNIVERSIDADE
DA UNIAO, DE AOS SERVIDORES ESTUDANTE DE E MODERNIZACAO
FEDERAL DO SUL
SUAS
CIVIS,
ENSINO SUPERIOR DAS INSTITUICOES
DA BAHIA AUTARQUIAS E EMPREGADOS, MI
FEDERAIS DE E
UFESBA
FUNDACOES PARA
O

2. Despesas Pagas por Grupo de Despesa em 2018 (Gráfico de Pizza)

R$ milhões
0,48
274,31

1.450,05

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4 - INVESTIMENTOS
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3. Evolução das Despesas empenhadas (2017-2018) e Evolução das Despesas pagas (20172018)

4. Despesas empenhadas x Despesas Pagas por Grupo de Despesa em 2018
R$ milhões

1.547,32
1.450,05

387,29

274,31
3,08

1 - PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS

3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

DESPESAS EMPENHADAS

0,48

4 - INVESTIMENTOS

DESPESAS PAGAS

5. Despesas Empenhadas por Modalidade de Contratação em 2018 (Tabela)
Modalidade de Licitação
Concorrência

Investimentos

Custeio

Total

Participação %

-

-

-

0,00%

Dispensa de Licitação

195.799,22

23.397.345,20

23.593.144,42

9,72%

Inexigibilidade

478.332,36

19.064.907,18

19.543.239,54

8,05%

6.413.649,05

7.073.154,25

13.486.803,30

5,56%

-

26.199,62

26.199,62

0,01%

989.685,33

295.000,00

1.284.685,33

0,53%

31.824.820,68

152.915.344,31

184.740.164,99

76,13%

-

-

-

0,00%

39.902.286,64

202.771.950,56

242.674.237,20

100,00%

Não se aplica
Suprimento de Fundo
Regime diferenciado de contratação
Pregão
Tomada de preço
Total
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6. Despesas Empenhadas por Modalidade de Contratação em 2018 (Gráfico de Pizza)

- Dispensa de Licitação; 23,59

R$ milhões

Inexigibilidade;
19,54
Não se aplica;
13,49
Regime diferenciado
de contratação; 1,28

Pregão; 184,74;
76%

Suprimento de
Fundo; 0,03

7. Restos a Pagar - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
40,58

R$ milhões

24,41

24,08
20,35
18,55

17,19

1,63
RESTOS A PAGAR NAO
PROCESSADOS
INSCRITOS

RESTOS A PAGAR NAO
PROCESSADOS
REINSCRITOS

4,34
0

RESTOS A PAGAR NAO
PROCESSADOS
CANCELADOS

SIM

0

RESTOS A PAGAR NAO RESTOS A PAGAR NAO
PROCESSADOS
PROCESSADOS A PAGAR
BLOQUEADOS

NÃO
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8. Restos a Pagar por Grupo de Despesa
R$ milhões
250,0

224,5

200,0

169,5

150,0
100,0

79,6

75,6

64,2

52,4

46,5

50,0
10,8

21,5
0,4

0,0

0,1

0,0
PESSOAL

BENEFÍCIOS

RAPs Inscritos + Reinscritos (A)

CUSTEIO

RAPs Pagos (B)

INVESTIMENTOS

RAPs a Pagar (C)
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2 Observações Finais
Obs. nº 1: Segundo art. 209 da Resolução 246, de 30/11/2011 (Regimento Interno do TCU):
§ 2º Contas apresentadas em desacordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis à matéria
poderão ser julgadas regulares com ressalva, desde que se comprove, por outros meios, a boa e regular
aplicação dos recursos.
§ 3º Contas que não consigam demonstrar por outros meios a boa e regular aplicação dos recursos
poderão ser julgadas irregulares, nos termos do inciso II do caput, sem prejuízo da imputação de
débito.
Obs. nº 2: A função do Relatório de Gestão (normativos) não é ser um instrumento de “perguntas e
respostas”, mas sim um norteador de apresentação das informações gerenciais.

Obs. nº 3: Foco do TCU: avaliação sistêmica da organização e dos resultados provenientes da aplicação
dos recursos orçamentários e financeiros.

3 Legislação
Constituição Federal de 1988 – Título VI, Cap. II, Seção II – Dos Orçamentos (arts. 165 a 169)
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986
Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001
Manual de Técnico de Orçamento
Decreto de Programação Financeira

NORMAS DO TCU
Resolução TCU nº 234/2010
Acórdão 1043/2006 - Plenário
Instrução Normativa TCU nº 63/2010
Decisão Normativa TCU nº 170/2018
Decisão Normativa TCU nº 172/2018
Portaria TCU 369/2018

Orientação Suplementares para elaboração do Relatório de Gestão 2018 v.1

18

Anexo - Dicas para operacionalização do Tesouro Gerencial
1.

ACESSO À PASTA COMPARTILHADA

Orientamos que as unidades não realizem, em nenhuma hipótese, eventuais
alterações nos relatórios disponibilizados pela SPO/SE/MEC no Tesouro Gerencial,
pois estes servirão de base para todas as unidades vinculadas ao MEC.

Para acessar o Tesouro Gerencial (endereço eletrônico https://tesourogerencial.tesouro.gov.br/),
o usuário deve possuir senha do Siafi Operacional, bem como o perfil TESCONGER cadastrado neste
sistema.
Para acessar a pasta compartilhada no Tesouro Gerencial onde estão localizados os relatórios
relativos ao Relatório de gestão 2018, o usuário pode fazer uso de uma das seguintes maneiras
(escolha uma que você achar mais fácil):
1ª maneira: Percorrendo o seguinte caminho de pastas no sistema:
Relatórios Compartilhados >> Consultas Gerenciais >> Relatório de bancada dos Órgãos superiores
>> 26000 – Ministério da Educação >> Relatório de Gestão >> MEC - Relatório de Gestão 2018

2ª maneira: Utilizando a barra de pesquisas na tela inicial:
Caso o usuário não queira ou apresente dificuldades para percorrer o caminho de pastas indicado acima,
digite exatamente o seguinte conjunto de palavras na barra de pesquisas disponível na tela inicial padrão
do sistema: MEC – RELATÓRIO DE GESTÃO 2018. Depois, basta clicar na primeira pasta que
surgirá, conforme figura abaixo. Reiteramos que por meio dessa opção, não é necessário percorrer todo
o caminho de pastas informado no quadro acima, facilitando a busca.
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2.

PROMPT
Os relatórios criados pela SPO/SE/MEC no Tesouro Gerencial utilizam a funcionalidade

“prompt”, que possibilita ao usuário escolher um ou mais elementos a partir de uma lista predefinida.
Nos prompts incluídos nos relatórios, o usuário deverá informar o órgão cujas informações deverão ser
acessadas, conforme código no Siafi. Para isso, basta digitar o código correspondente ao órgão (código
no Siafi) e, em seguida clicar em EXECUTAR RELATÓRIO, no canto inferior esquerdo da tela:

Caso a unidade deseje acessar um grupo de unidades gestoras que melhor represente a UPC
deverá entrar em contato com esta SPO/SE/MEC para que esta realize os ajustes necessários nos
relatórios do Tesouro Gerencial.

3.

EXPORTANDO O RELATÓRIO
Para exportar o relatório gerado, o usuário deverá seguir os seguintes passos:
a) Início do Relatório >> Exportar >> Excel com texto simples OU Excel com formatação,
conforme tela abaixo (essa opção também pode ser acessada por meio do ícone de atalho
“Exportar”, na aba “Início do Relatório”, conforme figura abaixo). Sugerimos a opção
Excel com formatação, para que seja mantida a formatação a qual o usuário visualiza na
tela do Tesouro Gerencial.
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OU

Exportar

OU

b) A opção Excel com texto simples traz o arquivo em formato de planilha do Excel, sem
qualquer formatação. Já a opção Excel com formatação, que recomendamos no presente
manual, exporta o a planilha com a mesma formatação exibida na tela do Tesouro Gerencial.
A tela abaixo exibe um exemplo de Exportar para o formato Excel com formatação.
Recomenda-se, também, marcar a opção “Exportar detalhes do filtro”, a qual permite ao
usuário visualizar os filtros incluídos no relatório, conforme destacado na figura. Após
selecionar essa opção, basta clicar em Exportar, no canto inferior esquerdo.
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