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Resumo 

 

O presente estudo tem por escopo a modelagem do processo de produção do Relatório de Gestão 

da Câmara dos Deputados – CD. O trabalho tem por objetivo mapear as atividades desenvolvidas 

a partir da publicação da Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União - TCU acerca do 

conteúdo do relatório e dos prazos a serem cumpridos, a formação de comissão de elaboração do 

relatório, a coleta dos dados e informações das diversas unidades administrativas, a consolidação 

das informações e a aprovação do texto, finalizando com o envio do relatório final ao TCU, após 

assinatura do Presidente da CD. Justifica-se o estudo pelas dificuldades apresentadas no 

procedimento, pelo fato do processo ainda não estar mapeado e pela importância do relatório para 

cumprimento da transparência da CD. A abordagem do trabalho é descritiva com uso de pesquisa 

bibliográfica, análise de documentos e observação, tendo por resultado uma proposta de melhoria 

da situação atual (AS IS) para outra (TO BE) com vistas ao fortalecimento das unidades 

administrativas envolvidas e o aperfeiçoamento dos procedimentos adotados, resultando num 

produto melhor ofertado ao cidadão. 

 

Palavras-Chave: Câmara dos Deputados, Gestão por Processos, Modelagem, Relatório de 

Gestão, Tribunal de Contas da União. 
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INTRODUÇÃO 

 A administração pública gerencial passou a ser debatida mais fortemente no Brasil após a 

publicação do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado e do estabelecimento do 

princípio da eficiência na Constituição Federal (ABRUCIO, 1997). 

 A eficiência pode ser definida como a obtenção de resultados com o mínimo de recursos 

tendo por ênfase os meios empregados (ARAUJO, 2011). Nesse sentido, o entendimento recente 

encaminha para o fortalecimento dos processos, sendo diretriz dessa nova gestão a modernização 

dos processos administrativos. 

 Assim, os novos tempos trouxeram uma gama de tecnologias gerenciais que pudesse 

promover e trazer a excelência para o setor público. Uma delas é a gestão por processos que 

surge como um “instrumento que orienta a modelagem e a gestão dos processos voltados ao 

alcance dos resultados” (BRASIL, 2011).  

 Um processo pode ser entendido como um “conjunto de recursos e atividades inter-

relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em serviços/produtos, sendo 

realizado para agregar valor”. 

 A gestão por processos representa um instrumento que aproxima as diretrizes estratégicas 

das atividades operacionais e permite uma integração entre as unidades administrativas e 

favorecem uma visão sistêmica de toda a organização (BRASIL, 2014b). Além disso, facilita o 

estabelecimento de controles internos, identificação de riscos e uso de indicadores, contribuindo 

para a eficiência dos processos e resultados positivos. 

 A Câmara dos Deputados não está distante dessa realidade e aprovou por meio do Ato da 

Mesa n. 59, de 08/01/2013, suas diretrizes estratégicas e o ciclo de gestão estratégico para o 

período de 2012 a 2023.  Dentre essas diretrizes está a de número “7” que trata do 

aperfeiçoamento da gestão da Câmara dos Deputados que tem por objetivo “aprimorar o processo 

decisório, a gestão de projetos, de processos e de riscos corporativos e o uso de indicadores de 

desempenho” (BRASIL, 2013a). 

 No portal da CD pode ser visualizada sua arquitetura de processos onde são apresentados 

os macroprocessos finalísticos e de apoio. Um dos macroprocessos gerenciais e de apoio “ Gerir 

os trabalhos administrativos da Câmara dos Deputados”  tem como um dos principais produtos o 
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“Relatório de gestão do exercício”, objeto de estudo neste trabalho, e como responsável a 

Diretoria-Geral e o Departamento de Finanças, Orçamentos e Contabilidade – Defin (BRASIL, 

2012). 

 A Comissão de elaboração do Relatório de Gestão sempre foi presidida por um servidor 

da Contab/Defin haja vista que a prestação de contas é uma responsabilidade dos órgãos de 

contabilidade, conforme disposição expressa no art. 84 da Lei n. 4.320/1964: “Ressalvada a 

competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes 

responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de 

contabilidade” (BRASIL, 1964). 

 O Relatório de Gestão da Câmara dos Deputados foi definido na apresentação das 

atividades do exercício de 2014 como “uma síntese dos resultados das ações empreendidas no 

esforço de melhor cumprir suas competências constitucionais e legais, bem como evidencia a 

regular aplicação dos recursos públicos” (BRASIL, 2015). 

Contudo, embora a câmara já possua expertise em modelagem de processos, com alguns 

processos já mapeados e seus principais processos já caracterizados e seus produtos identificados 

(BRASIL, 2014c), a elaboração do Relatório de Gestão da Câmara dos Deputados ainda não foi 

submetida ao processo de mapeamento com identificação dos insumos, responsáveis, atividades e 

transformações. 

 O presente estudo buscou fazer essa modelagem para identificação do fluxo de trabalho, 

as unidades administrativas envolvidas, as competências, das responsabilidades, as atividades 

realizadas e dificuldades encontradas e o produto entregue, considerando o sentido do processo 

relatório de gestão como um instrumento de transparência da instituição e que tem como 

principal destinatário o cidadão. 

 A partir dessa compreensão do processo, foi possível fazer nova modelagem com um 

novo fluxo das atividades, novos interessados e unidades administrativas que permite fazer uma 

sugestão de melhoria e otimização das práticas e que contribuirá para uma construção de um 

relatório de gestão que atenda tanto os normativos do TCU como seja um mecanismo de 

transparência. 
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1 CARACTERIZAÇÃO ORGANIZACIONAL 

1.1 Breve historia da Instituição 

A história da Câmara dos Deputados começa a ser escrita na Província do Rio de Janeiro 

em 17 de abril de 1823 quando da abertura da Primeira Sessão Preparatória da Assembleia Geral, 

Constituinte e Legislativa do Império do Brasil (BRASIL, 2014). 

O Poder Legislativo cumpre papel importante perante a sociedade do País, visto que 

desempenha três funções essenciais para a consolidação da democracia: representar o povo 

brasileiro, legislar sobre os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos 

públicos. 

A Câmara dos Deputados contempla um quadro composto por cerca de 10 mil 

funcionários em Brasília (incluindo servidores efetivos, CNEs, secretários parlamentares e 

funcionários terceirizados). E ainda os 513 deputados que integram o Parlamento Brasileiro. O 

complexo arquitetônico principal da Casa compreende o conjunto de edifícios situados na Praça 

dos três Poderes, quais sejam: Edifício Principal, Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV e 

Bloco de Lideranças Partidárias (MEDEIROS; MALTA, 2010).  

  A estrutura da Câmara funciona como uma espécie de cidade, onde são encontrados 

serviços extremamente qualificados. Além das áreas administrativas e legislativas, existem nos 

edifícios agências bancárias, restaurantes, lanchonetes, bancas de revista, agência dos Correios, 

barbearia, áreas de exposição, entre outras, que garantem a vitalidade e o funcionamento do 

espaço, transformando este conjunto arquitetônico em um dos mais complexos espaços de 

Brasília (MEDEIROS; MALTA, 2010).  
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1.2 Organograma 

A seguir o organograma da Câmara dos Deputados, o qual permite visualizar a sua 

estrutura administrativa.  

 

Figura 1 - Organograma da Câmara dos Deputados.  

Fonte: Brasil (2014a) 

A Câmara dos Deputados mostra em seu organograma uma estrutura piramidal, com 

chefias em todos os níveis hierárquicos para exercerem o controle total do processo de trabalho e 

das pessoas. Conforme Guimarães et al. (2012), a Câmara dos Deputados está estabelecida em 

uma burocracia mecanizada, guiada pelos princípios clássicos da administração, com 

planejamento, organização, direção, coordenação e controle. 

 

1.3 Missão, visão, valores e objetivos da Instituição 

A missão da Câmara dos Deputados é “representar o povo brasileiro, elaborar leis e 

fiscalizar os atos da administração pública com o propósito de promover a democracia e o 

desenvolvimento nacional com justiça social”. A visão é “consolidar-se como centro do debate 

dos grandes temas nacionais, moderno, transparente e com ampla participação dos cidadãos”. E 

os valores que norteiam as ações da Câmara dos Deputados são: “ética, busca pela excelência, 
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independência do Poder Legislativo, legalidade, pluralismo e responsabilidade social (BRASIL, 

2013a)”.  

A Câmara dos Deputados tem como diretrizes: Ampliar a sintonia da agenda do 

Legislativo com os anseios da sociedade; Ampliar a transparência das atividades e informações 

da Câmara dos Deputados e das Políticas Públicas; Fortalecer a participação da sociedade nos 

processos legislativos e de fiscalização e controle; Melhorar a qualidade das leis e do 

ordenamento jurídico brasileiro; Aprimorar a avaliação e a fiscalização das políticas públicas e 

das ações do Estado; Fomentar a educação política e a cidadania ativa; Aperfeiçoar a gestão da 

Câmara dos Deputados (BRASIL, 2013a). 
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2 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

O contexto organizacional tanto na seara privada como na pública foram atingidas 

fortemente pela falta de recursos. Uma boa gestão dos recursos públicos é aquela que consiga 

fazer mais com menos, ou seja, utilizando uma menor quantidade de verbas atinja o mesmo 

resultado (BRASIL, 2013).  

Mas como alcançar essa eficiência? Desde a Revolução Industrial, os administradores têm 

preocupado em organizar o processo produtivo. Nesse sentido, considerando os resultados 

positivos na indústria, foi espraiada para todas as organizações, inclusive as públicas, uma 

ferramenta primordial para alcançar a eficiência que é a gestão de processos. 

Segundo o “Guia de Análise e Melhoria de Processos” da Câmara dos Deputados os 

principais motivos para que as organizações invistam em gestão de processos dizem respeito às 

necessidades de (BRASIL, 2014b):  

- modernizar mecanismos de gestão;  

- aperfeiçoar o portfólio de produtos e serviços;  

- aumentar a produtividade e a agilidade dos processos; 

- garantir a conformidade com normas e padrões;  

- melhorar a gestão de serviços contratados;  

- reduzir custos e aumentar a qualidade dos produtos e serviços ofertados e a satisfação dos 

clientes. 

Nesse contexto, podemos agregar a esses motivos, a integração da gestão estratégica com 

a gestão de processos como condição essencial para fortalecimento da instituição. Pois as 

estratégias somente serão bem sucedidas pelo desenvolvimento correto e eficiente dos processos 

organizacionais. Esse alinhamento estratégico é fundamental para que a instituição atinja seus 

objetivos e ratifique sua razão de ser que é a missão e sua pretensão futura que é a visão.  

(BRASIL, 2013). 
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2.1 Gestão por Processos 

A gestão por processos pode ser conceituada como “uma orientação conceitual que 

visualiza as funções de uma organização com base nas sequências de suas atividades, ao contrário 

da abordagem funcional tradicional, em que as organizações estão separadas por área de atuação, 

altamente burocratizadas e sem visão sistêmica do trabalho que realizam” (BRASIL, 2013).  

A gestão de processos objetiva examinar os processos de trabalho, conhecer como eles 

são realizados, requestar solução para os problemas encontrados, acompanhar a implantação e 

monitorar os resultados (BRASIL, 2014b). 

E muito importante, também, fazer a diferenciação da “gestão de processos” de “gestão 

por processos”. Gestão de processos representa um tipo específico onde se pretende analisar 

individualmente cada processo apresentando o fluxo e o resultado. Já a gestão por processos é 

uma compreensão mais ampla considerando que toda a organização se orienta por processos e 

gere a partir dos processos críticos (ARAUJO, 2011).  

Na gestão por processos, “Toda organização desenvolve diversas atividades que levam à 

produção de resultados. Essas atividades em conjunto podem ser enquadradas como processos, 

que, de forma integrada, trabalham para atingir os objetivos principais do órgão, diretamente 

relacionados à sua missão institucional” (ARAUJO, 2011). 

Por fim, pode-se conceituar gestão de processos como o gerenciamento de um conjunto 

de atividades sequenciais realizadas por homens ou máquinas com a utilização de 

insumos/entradas para alcançar os resultados/saídas. 

A seguir são apresentados alguns conceitos sobre processos que precisam ser 

identificados antes de alcançar a intervenção deste estudo, conforme o Manual de Gestão por 

Processos do MPF (BRASIL, 2013) e o guia BPM CBOK (ABMP, 2013): 

Macroprocesso – Grandes conjuntos de processos de trabalho pelos quais a Instituição 

cumpre a sua missão e cuja operação tem impactos significativos na forma como ente funciona. 

Processo - conjunto ordenado de atividades de trabalho, no tempo e espaço, com início e 

fim, além de entradas e saídas bem definidas. 
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Subprocesso - Constituem um nível maior de detalhamento dos processos, ou seja, uma 

decomposição do processo, onde demonstra os fluxos de trabalho e atividades sequenciais e 

interdependentes, necessárias e suficientes para a execução de cada processo da organização. 

Atividade - É a ação executada que tem por finalidade dar suporte aos objetivos da 

organização. As atividades correspondem a “o quê” é feito e “como” é feito durante o processo. 

O quê é feito é descrito no nome da atividade e como é feito na descrição da atividade.  

Dono do processo - É o setor responsável pelo desenho e desempenho final e pela 

prestação de contas sobre sua execução. 

Stakeholders - São as pessoas, entes ou organizações que, de alguma forma, são 

influenciadas ou impactadas pelas ações de uma instituição, por exemplo, os sócios, que definem 

metas e requisitos a serem alcançados. 

Indicador de processo – Parâmetro para definir o desempenho do processo. 

BPM CBOK – Guia para o Gerenciamento de processos com um corpo comum de 

conhecimento desenvolvido pela Association of  Business Process Professionals - ABPMP. 

BPMN – Padrão criado pelo Object Management Group utilizado para modelar 

processos. Essa notação ou técnica apresenta um conjunto robusto de símbolos para modelagem 

de diferentes aspectos dos processos. 

Mapeamento – conjunto de atividades envolvidas na criação de representações de 

processos de negócio existentes. É o entendimento de processos existentes. Em inglês é 

conhecido pela expressão AS IS (como está). 

Modelagem – conjunto de atividades envolvidas na criação de representações com uma 

análise mais profunda do processo, com proposição de melhoria. É um mapeamento como 

sugestões de melhoria. Em inglês TO BE (como ser). 

Ciclo do Processo – conjunto de etapas para o gerenciamento do processo (planejamento,  

modelagem (análise e desenho), implementação, controle e refinamento). 

Segundo a BPM CBOK, os processos podem ser classificados em três tipos:  
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Processo primário - é um processo tipicamente interfuncional que agrega valor 

diretamente para o cliente e pode ser identificado como processos essenciais e finalísticos da 

instituição. É conhecido como o negócio da entidade ou organização. Ex. processos finalísticos. 

Processo de suporte – Serve de apoio aos processos primários. Sua função é contribuir 

na entrega de valor a outros processos e não diretamente ao cliente. Ex. processos de aquisições e 

compras; 

Processo de gerenciamento – Tem o propósito de medir, monitorar, controlar as 

atividades e administrar o presente e o futuro do negócio da instituição. Ex. processos que 

apresenta o desempenho da instituição como o relatório de gestão. 

Para que se possa operacionalizar o processo é preciso gerenciá-lo, e para tanto surge a 

necessidade de desenhar o processo com uma técnica de modelagem. Uma dessas técnicas se faz 

com o uso do BPMN. Com essa metodologia é possível padronizar o fluxo de forma que todos os 

interessados possam entender o processo e fazer de suas informações e resultados. 

A simbologia para identificar os objetos de fluxo constitui os elementos gráficos e serve 

para compreensão do comportamento dos componentes do processo apresentando as entradas, 

transformações, produtos e resultados. 

De acordo com o BPMN os objetos de fluxo podem ser divididos em eventos, atividades, 

gatilho, conexões e artefatos e estão sintetizados no Quadro 1: 

Quadro 1 – Objetos de Fluxo. 

Evento  Indica onde o processo 

começa e termina. 

Atividade  Indica as atividades 

desenvolvidas. 

Gatilho  Indica decisão e caminho a ser 

seguido. 

Conexão  Indica a sequência do fluxo e 

conexão entre os objetos. 
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Artefatos  Complementa as informações 

do processo. 

Fonte: Elaboração própria a partir do guia BMPN. 

 

2.2 Gestão de Processos e Gestão Estratégica 

A gestão estratégica pode ser definida como o “processo de gerenciamento de ações que 

pretende assegurar à organização senso de direção e continuidade, a médio e a longo prazo, sem 

prejuízo de sua flexibilidade e agilidade nas atividades cotidianas. Tem como base o 

planejamento estratégico e o acompanhamento sistemático da sua implementação” (BRASIL, 

2009). 

E para atingir os seus objetivos, a organização lança mão da gestão de processos em vista 

que os processos são os meios que faz a vinculação entre os direcionadores estratégicos e os 

resultados da instituição. 

Para a CD “a compreensão, o aperfeiçoamento e a gestão dos processos de trabalho 

auxiliam a gestão cotidiana e estratégica, pois fornecem informações que orientam a tomada de 

decisões para alinhar os processos aos direcionadores estratégicos”. Além disso, informa que os 

processos efetivados de forma integrada contribuem para que a CD cumpra sua missão e alcance 

sua visão de futuro (BRASIL, 2014b). 

Nesse contexto, a gestão de processos é condição essencial para fortalecimento da 

instituição.  

 

2.3 Relatório de Gestão 

A função de prestação de contas tem amparo constitucional e constitui numa obrigação de 

todo ente público. Esse arcabouço é o fundamento da transparência e do controle social, cuja 

definição se aproxima do termo governança, que por sua vez decorre do conceito 

de accountability.  

Governança, segundo o TCU, é a “capacidade do governo de responder às demandas da 

sociedade, à transparência das ações do poder público e à responsabilidade dos agentes políticos e 
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administradores públicos pelos seus atos, transcendendo ao conceito de prestação de contas 

tradicional de realizar bem determinada tarefa, dar conta de uma incumbência” (BRASIL, 

2014d). 

Hodiernamente se vê a prestação de contas como um instrumento muito maior do que a 

apresentação de um relatório com dados contábeis, financeiros e administrativos. Hoje se pensa 

em resultados efetivos na maneira de conduzir a instituição e na análise crítica das atividades 

desenvolvidas pelos gestores, em suma, o foco atual repousa na forma de gestão e no 

desempenho operacional dos órgãos públicos. 

Com a publicação da Instrução Normativa do TCU n. 57/2008 ampliou-se o entendimento 

sobre o instituto da prestação de contas que tradicionalmente tinha o foco na conformidade para o 

rumo do desempenho. Antes a prestação de contas anual dos entes públicos se dava 

principalmente por um conjunto de peças onde o objetivo era relatar dados numéricos e comparar 

com critérios previamente definidos. A prestação de contas de hoje se assenta, principalmente, 

num relatório de gestão para todas as unidades organizacionais públicas federais com 

“documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional ou patrimonial, organizado para permitir a visão sistêmica do desempenho e da 

conformidade da gestão dos responsáveis por uma ou mais unidades jurisdicionadas durante um 

exercício financeiro” (BRASIL, 2010). Acrescente-se a isso, a necessidade dos gestores fazerem 

uma análise crítica da sua gestão informando os objetivos, dificuldades, riscos e atingimento de 

resultados. 

O Relatório de Gestão é elaborado anualmente por todos os entes públicos a partir de 

decisões normativas do TCU que estabelece o seu conteúdo, forma e prazo de apresentação 

conforme-se extrai do art. 3º da Instrução Normativa TCU n. 63/2008 que revogou a IN TCU n. 

57/2008: “Art. 3º Os relatórios de gestão devem ser apresentados anualmente ao Tribunal pelos 

responsáveis pelas unidades jurisdicionadas, relacionadas em decisão normativa, que lhes fixará a 

forma, conteúdo e prazo”. (BRASIL, 2010) 

A Prestação de Contas, propriamente dita, com várias peças, como, o próprio relatório de 

gestão, o rol de responsáveis, o relatório de correição, o parecer e o certificado de auditoria do 

controle interno e o pronunciamento do Presidente da Casa Legislativa, pode acontecer de não ser 
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mais exigido da CD em determinado ano, como aconteceu no exercício de 2015 que a CD não 

prestará contas ao TCU por meio dessas peças complementares. 

Assim, o relatório de gestão, por ser instrumento de transparência e que expressa 

aspirações e realizações dos órgãos públicos com o objetivo de ser um relatório para a sociedade, 

é obrigatório e anual e a CD tem a obrigação de elaborar segundo o modelo e informações 

exigidas pelo TCU e não somente enviar ao Tribunal, mas divulgar no seu portal de internet.  

Cabe destacar que o relatório de gestão somente é submetido à apreciação e julgamento 

pela Corte de Contas, juntamente com as peças complementares (prestação de contas 

propriamente dita), quando há Decisão Normativa do TCU específica com esse desiderato, o que 

não aconteceu em 2015. Nesse ano, o Tribunal fez apenas uma verificação de conteúdo, forma e 

prazo de apresentação das informações, as quais cabem à unidade de prestação jurisdicional 

(órgão) prestar de acordo com as atividades realizadas e os produtos ofertados à sociedade.  

De acordo com a decisão normativa para apresentação do relatório de gestão no exercício 

de 2015, DN TCU n. 146/2015, o conteúdo do relatório deve pautar pelos seguintes aspectos 

constantes do Quadro 2 (BRASIL, 2015): 

Quadro 2 –  Conteúdo do Relatório de Gestão.  

Seções do Relatório de Gestão Ementa 

Identificação e Visão Geral da 

Unidade 

Apresentação das informações que identificam a unidade prestadora da conta e 

de visão geral sobre a estrutura da unidade e ambiente em que atua. 

Governança Informações de como a unidade está estruturada para o cumprimento da sua 

missão, especialmente sobre poder decisório e articulação institucional, 

avaliação dos riscos de comprometimento de objetivos estratégicos e instituição 

de controles para mitigação, entre outras informações. 

Relacionamento com a sociedade Informações sobre a estratégia, estrutura, instrumentos e canais de comunicação 

da unidade com os usuários de seus produtos e serviços ou cidadãos em geral. 

Planejamento organizacional e 

desempenho orçamentário 

Informações sobre como a unidade planeja o cumprimento da sua missão, 

apresentação dos objetivos e indicadores de monitoramento do alcance dos 

resultados e demonstração sintética da execução do orçamento.  

Desempenho operacional Demonstração dos resultados relevantes relacionados à operação da unidade e 

vinculados ao cumprimento dos seus objetivos, ações e metas estabelecidas no 

planejamento organizacional.  

 Desempenho financeiro e 

informações contábeis 

Conjunto de informações sobre a execução financeira relevante no contexto de 

atuação da unidade, demonstração do desempenho financeiro, demonstrações 

contábeis e notas explicativas.  
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Seções do Relatório de Gestão Ementa 

Conformidade da gestão e 

demandas de órgãos de controle 

Demonstração da conformidade de ações relevantes da gestão da unidade com 

princípios, leis e regulamentos, bem como informações sobre o atendimento das 

demandas dos órgãos de controle e fiscalizadores das atividades da unidade. 

 

Áreas especiais de gestão Informações sobre áreas relevantes da gestão que tenham contribuição decisiva 

para o cumprimento da missão e dos objetivos da unidade, tais como pessoas, 

tecnologia da informação, gestão patrimonial, fundos e programas não 

relacionados no PPA, entre outras. 

 Fonte: Elaboração própria com base na DN TCU n. 146/2015. 

 

3 DIAGNÓSTICO, MÉTODO E ANÁLISE 

3.1 Diagnóstico da situação atual 

O Relatório de Gestão é um dos produtos da CD e consta dos processos Casa Legislativa 

e especificamente do macroprocesso “Gerir os trabalhos administrativos da Câmara dos 

Deputados” e tem como responsável a Diretoria-Geral e o Departamento de Finanças, 

Orçamentos e Contabilidade – Defin. 

Como apontado na introdução deste estudo, a CD estabeleceu seu planejamento de longo 

prazo com do Ato da Mesa n. 59, de 08/01/2013, suas diretrizes estratégicas e o ciclo de gestão 

estratégico para o período de 2012 a 2023. 

Anteriormente, já havia definido seu modelo de gestão estratégica com a Portaria de n. 

233, de 28/12/2009, onde informa que o modelo de governança corporativa será implementado 

por meio de Comitê de Gestão Estratégica central e setorizado e o Escritório de Gestão 

Estratégica, também uma unidade central e outras por setores (BRASIL, 2009). 

O Escritório Corporativo de Gestão Estratégica é um núcleo integrante da Assessoria de 

Projetos e Gestão – Aproge, unidade administrativa vinculada a Diretoria – Geral da Câmara dos 

Deputados com atribuições, entre outras, de desenvolver e de definir modelos de gestão de 

processos.  

Na visão de Mintzberg (2010), um escritório central de processos é importante para 

avançar na ferramenta gestão de processos e contribuir para que a instituição proceda à 
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identificação e modelagem de todos os processos contribuindo para eficiência das suas atividades 

e melhoria nos resultados. 

A CD já estabeleceu sua gestão de processos e publicou um interessante guia para 

orientação dos gestores no desenvolvimento e mapeamento dos processos, utilizando, inclusive o 

BPMN como padrão de modelagem (BRASIL, 2014b). 

Contudo, as Casas Legislativas são consideradas burocracias mecanizadas, na célebre 

classificação de Mintberg (2003), onde, por terem uma visão funcional e centralizada, com 

estrutura bastante verticalizada, vários graus de hierarquia e formalismo rigoroso dificultam a 

visão transversal e horizontalizada que requer a gestão por processos. 

Nesse diapasão, poucos processos foram mapeados até o presente momento, conforme 

consulta ao sítio da CD na página de Gestão de Processos  ( BRASIL, 2014c). 

Assim, torna-se importante esse estudo na medida em que pretende compreender o 

processo de elaboração do Relatório de Gestão, identificar suas etapas, dificuldades, responsáveis 

e produto final, fazendo uma intervenção no processo com sugestões de melhoria. 

 

3.2 Método de abordagem 

O método consistiu das observações e sugestões extraídas das várias reuniões realizadas 

pela Comissão de elaboração do Relatório de Gestão juntamente com os diversos departamentos 

da CD envolvidos no processo. Ademais, outras questões foram levantadas a partir do Relatório 

de Auditoria pela Secretaria de Controle Interno – Secin – Auditoria n. 04/NACOP/2012 

(BRASIL, 2013b) realizado no processo de contas.  

 Além disso, foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto e consulta a trabalhos 

realizados com a temática de gestão de processos na CD.  Utilizou-se a técnica de modelagem de 

processos para desenhar o processo com uso da notação da BPMN para demonstrar o fluxo das 

atividades e apontar os responsáveis. 

 Foi considerada como limitação a ausência de indicadores no processo atual, o que mitiga 

uma análise com maior profundidade das ações realizadas pela Comissão e deixa os outros 

autores envolvidos com pouca informação para sugerir melhorias. A falta de indicadores implica, 

também, a dificuldade de gerenciar a qualidade do processo. 
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 Além disso, considera-se a questão de que o fluxo e os responsáveis envolvidos na 

elaboração do relatório podem sofrer alterações anuais em vista das mudanças apontadas no TCU 

na definição e normatização dos conteúdos e que pode trazer uma insegurança no desenho do 

processo. 

 Também não foi levada em consideração e tida como não escopo da proposta de 

intervenção a sugestão de indicadores para o presente processo estudo, em vista da ausência dos 

indicadores, como discutido anteriormente, e da complexidade que a temática construção de 

indicadores merece.  

 Além dos indicadores, os custos do processo de produção do Relatório de Gestão não são 

considerados como escopo deste trabalho em razão da dificuldade, não somente na CD, mas em 

toda a Administração Pública em estabelecer uma metodologia para apuração dos custos.  

 

3.3 Registro das observações e análises 

A partir da publicação da Decisão Normativa do TCU, geralmente a partir de agosto, que 

trata da prestação de contas e define conteúdo, forma e prazo para apresentação do Relatório de 

Gestão, é elaborado minuta da instrução normativa pelo DEFIN, especificamente na Coordenação 

de Contabilidade, que vai estabelecer os prazos, etapas, membros e responsabilidades das 

unidades que participam e contribuem não somente para a produção do Relatório de Gestão, mas 

para todo o processo de “Tomada de Contas anual da Câmara dos Deputados”. A instrução 

normativa é aprovada e assinada pelo Diretor-Geral da CD (Anexo 1). 

A justificativa pela espera da publicação da DN do TCU para o start do processo de 

elaboração do relatório é que geralmente a DN do Tribunal traz novidades com a definição de 

novos conteúdos que carecem da indicação de novas responsabilidades e provocaria retrabalho se 

fosse iniciado antes. 

Isto acontece, pois a DN, como referenciado no Quadro 2, aponta vários conteúdos, como 

governança, planejamento estratégico, gestão de riscos, tecnologia da informação, desempenho 

orçamentário, financeiro, operacional, gestão de pessoas e de patrimônio, entre outros, onde essas 

informações não têm origem em uma unidade, mas em diversos departamentos da Casa 

Legislativa. 
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Ato contínuo,  designa-se a comissão, por meio de portaria do Diretor do Defin, indicando 

os membros com a responsabilidade de elaborar o processo de Prestação de Contas Anual dos 

ordenadores de despesas da Câmara dos Deputados (Anexo 2). 

O primeiro ato da comissão é fazer uma análise mais profunda da DN do TCU para 

definir as informações solicitadas pelo TCU.  O conteúdo da DN é decomposto por área temática 

com a indicação do setor da CD responsável pela disponibilização da informação (por ex.: 

informações sobre gestão de pessoas vão para o Depes). 

Por meio de memorandos assinados pelo Diretor-Geral, todas as informações são 

requestadas de diversas unidades administrativas da CD. Esse memorando informa a 

fundamentação legal para o pedido, conteúdos e quadros a serem preenchidos, formatação 

exigida e prazo para entrega, em média de 45 dias (Anexo 3). 

Em seguida, as informações solicitadas são encaminhadas à comissão por meio de 

correspondência eletrônica e processos físicos que são gerados a partir de cada memorando. A 

comissão analisa as informações recebidas, faz a consolidação das informações, retira 

informações duplicadas e desnecessárias, valida as informações alteradas junto aos setores 

envolvidos e, então, confecciona uma minuta do relatório. Essa minuta, de forma informal, no 

ano de 2015, passou por uma revisão de texto realizada pelo Cedi. 

Próximo passo, a minuta do relatório é encaminhada à Diretoria-Geral para aprovação e 

assinatura do Relatório de Gestão da CD que encaminha em seguida à Secin. 

Após conferência rápida e final da Secin, o relatório é encaminhado ao TCU para 

verificação formal e publicação no seu sítio, o que é feito, geralmente, em 15 dias do 

recebimento. 

Por fim, no prazo de até 30 dias do envio ao TCU, o Relatório de Gestação é publicado, 

também, no sítio da CD para que possa atingir sua maior finalidade que é servir de prestação de 

contas da Instituição à Sociedade tendo o cidadão como usuário e principal destinatário. 

Como facilitador para identificação das unidades administrativas e suas respectivas 

responsabilidades foi feito o uso da ferramenta 5W2H que é basicamente um checklist das 

atividades desenvolvidas e funciona como facilitador para o mapeamento de todo o processo 

(POLACINSKI, 2012) e pode ser consultado no Anexo 1 deste trabalho .  



23 

 

Assim, pode-se resumir todo o processo nas seguintes etapas no Quadro 3, após a 

publicação da Decisão Normativa do TCU:  

Quadro 3 – Etapas do processo de elaboração do relatório de gestão 

Etapa/ 

Atividade 
Descrição 

1 

A Contab/Defin faz uma primeira análise da DN do TCU e propõe uma minuta da Instrução 

Normativa da DG que dispõe sobre a elaboração da Tomada de Contas anual da Câmara dos 

Deputados. 

2 
Aprovação da Instrução Normativa pela DG que dispõe sobre a elaboração da Tomada de 

Contas anual da Câmara dos Deputados. 

3 

A Contab propõe uma minuta da Portaria de designação de Comissão encarregada de elaborar 

o processo de Tomada de Contas anual dos ordenadores de despesas da Câmara dos 

Deputados. 

4 
Aprovação da Portaria de designação de Comissão encarregada de elaborar o processo de 

tomada de contas anual dos ordenadores de despesas da Câmara dos Deputados pelo Defin. 

5 

Segunda análise das normas do TCU, agora no âmbito da Comissão, de forma mais 

aprofundada com a decomposição das informações constantes da DN do TCU por área 

temática e setor envolvido na produção da informação. 

6 
A Comissão propõe uma minuta de memorando circular a ser assinado pelo Diretor-Geral 

solicitando informações e preenchimento de quadros às unidades administrativas; 

7 
Envio de memorando assinado pelo Diretor-Geral solicitando informações e preenchimento de 

quadros aos setores envolvidos; 

8 Coleta dos dados e envio das informações para o relatório. 

9 Recebimento das informações e consolidação do relatório. 

10 Validação e alterações das informações do relatório. 

11 
Elaboração da minuta do relatório pela Comissão com a coordenação da Contab e supervisão 

do Defin. 

12 Envio da minuta para a aprovação e assinatura pelo Diretor-Geral. 

13 Aprovação e assinatura pelo DG e envio do relatório à Secin para conferência. 

14 Verificação pela Secin. 

15 Envio ao TCU para análise formal do relatório e publicação. 

16 Publicação no sítio da CD do relatório. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.4 Mapeamento da situação atual (AS IS) 

Segundo o TCU “A técnica de mapeamento de processo fornece uma representação 

gráfica das operações sob análise, evidenciando a sequência de atividades, os agentes envolvidos, 

os prazos e o fluxo de documentos em uma organização ou área”(BRASIL, 2003). Esse 

mapeamento permite aos atores envolvidos uma compreensão de todo o processo, identificando 

deficiências e oportunidades de melhorias. 

O desenho do processo da situação encontrada (AS IS) foi representado na Figura 2 com o 

uso da notação BPMN. 

                        Figura 2: Mapeamento situacional (AS IS) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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3.5 Dificuldades observadas 

O autor deste estudo foi um dos membros da comissão de elaboração do relatório de 

gestão da Câmara dos Deputados no ano 2015, e como participante pode observar algumas 

dificuldades na produção do relatório, inclusive, tendo participado de várias reuniões com as 

áreas envolvidas onde pode perceber as dificuldades, limitações e sugestões dos responsáveis 

pelos dados para construção de um melhor relatório e que refletisse bem as realizações da 

Instituição. 

As dificuldades extraídas das reuniões da comissão e do Relatório de Auditoria da Secin foram 

listadas abaixo: 

 tempo reduzido para coleta e consolidação das informações solicitadas pelo TCU; 

 realização dos trabalhos coincidentes com o período de maior afastamento dos servidores 

para gozo de férias; 

 demora no fornecimento dos dados; 

 falta de entendimento das informações solicitadas em vista do tecnicismo do TCU; 

 pouca expertise dos servidores sobre prestação de contas; 

 dificuldade em agregar novas informações consideradas importantes no relatório além das 

solicitadas pelo TCU; 

 dificuldade na formatação e consolidação dos dados recebidos dos diversos setores e de 

diversos sistemas (ex. despesas consolidadas pela Cafin e dados de imóveis com 

informações do Dema, Detec e Cohab);  

 inconsistência dos dados fornecidos; 

 incompletude dos dados disponibilizados; 

 ausência de análise crítica dos dados e informações. 

 desafio de fazer um relatório conciso, mas, que não deixe de fora nada de importante da 

gestão, pois o TCU espera da CD um relatório de 80 a 100 páginas; 

 ausência de feedback, e os setores envolvidos não sabem se os dados coletados foram 

adequados e atenderam ao TCU; 



26 

 

 falta de um sistema informatizado que facilite a coleta das informações e elaboração do 

relatório; 

 necessidade de construção de indicadores que mensure e avalie o processo de elaboração 

do relatório. 

3.6 Consequências  

A Câmara dos Deputados, como a maioria dos órgãos públicos, está acostumada a 

informar dados contábeis, financeiros e administrativos, mas tem uma dificuldade enorme em 

fazer análise crítica, avaliações, gestão de riscos e definir a governança, aspectos indispensáveis 

da nova visão de prestação de contas. 

Como reflexo disso, no ano de 2013, as contas da CD foram consideradas regulares com 

ressalvas (Acordão n. 5.589/2015 – Plenário), em grande medida, por ser deficitária em 

planejamento estratégico e gestão de riscos. Todavia, a CD tem tanto planejamento estratégico 

como gestão de riscos, mas não ficou clara a abordagem no seu relatório de gestão, o que levou o 

TCU a julgar as contas da CD com ressalvas (BRASIL, 2015a). 
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

4.1 Sugestões de aprimoramento 

A primeira sugestão de aprimoramento é de cunho terminológico e conceitual. Sugere-se 

a mudança do termo “Tomada de Contas” para “Prestação de Contas” utilizada tanto na IN de 

Prestação de Contas da DG como na Portaria de Designação da Comissão Defin, pois desde a 

publicação da IN n. 57/2008 que o TCU não se usa mais essa terminologia. A justificativa para 

isso decorre de que a prestação de contas das instituições públicas tem previsão constitucional e 

se trata de uma obrigação natural e regular que deve partir de cada ente público e não uma 

tomada de contas por parte dos órgãos de controle (BRASIL, 2010). 

 Além dessa questão conceitual, as dificuldades apontadas e sugestões extraídas das 

reuniões da comissão e do Relatório de Auditoria da Secin, foram analisadas e as propostas de 

melhoria compiladas por área temática, conforme a seguir: 

Normativo 

 Elaboração de norma que trata somente do relatório de gestão em vista da importância 

dele, e não como é hoje com a elaboração de uma instrução normativa para todo o 

processo de contas, o que leva a confusão sobre o procedimento. Seria um paralelismo 

com o TCU que emite uma DN para o relatório de gestão e outra DN para a prestação de 

contas propriamente dita; 

 Elaboração de norma com caráter permanente e genérico (não constar muitos detalhes que 

serão tratados na ordem de serviço) tendo por base a IN 63/2010 do TCU e não 

anualmente como é feita hoje; 

 Elaboração de portaria ou ordem de serviço, feita anualmente, que estabeleça o trabalho 

da comissão e os conteúdos do Relatório de Gestão com base na DN do TCU publicada 

anualmente;  

Ambiente de trabalho 

 Comissão permanente com a designação de membros para o mandato de dois exercícios, 

prorrogável por mais dois, com vistas a fortalecer o conhecimento do processo e a 

vinculação dos membros ao trabalho desenvolvido. Hoje, a comissão é designada, 

anualmente, após a publicação da DN pelo TCU em vistas da justificativa apontada no 
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tópico 3.3. Todavia, o trabalho de coleta de dados dos departamentos é feito durante todo 

ano e necessita de acompanhamento da comissão de forma a facilitar e agilizar a 

elaboração do relatório no início do exercício seguinte. Além disso, encontra-se em 

desenvolvimento uma ferramenta tecnológica pelo Centro de Informática - Cenin que 

permitirá a inserção dos dados e acesso a qualquer tempo. 

 Comissão com servidores de diversas especialidades, não somente da área financeira e 

contábil. Embora o Relatório de Gestão seja uma peça da prestação de contas da CD, não 

trata somente de contabilidade com dados financeiros e orçamentários, mas, conta com 

informações sobre planejamento estratégico, governança, gestão de riscos, relacionamento 

com a sociedade e desempenho operacional, conteúdos que remetem a outras áreas de 

conhecimento. 

Treinamento 

 Capacitação dos servidores sobre prestação de contas. Cada unidade administrativa, 

geralmente, escolhe um servidor que vai ficar responsável para coletar os dados e 

encaminhar para a comissão. Esse servidor e os membros da comissão necessitam de 

conhecimento sobre o processo de prestação de contas, principalmente, sobre a temática 

gestão de riscos, visão sistêmica e alinhamento a gestão estratégica, assuntos exigidos 

pelo TCU.  

Tempo 

 O estabelecimento de comissão permanente e o funcionamento de sistema de informática 

para inserção dos dados, durante todo o ano, reduzirão as dificuldades pelo tempo exíguo 

ao final de ano e pela demora no fornecimento dos dados para a elaboração do relatório. 

Conteúdo do relatório 

 Treinamento dos servidores envolvidos na elaboração do relatório sobre o processo de 

prestação, especificamente, para alguns temas como gestão de riscos e governança de 

forma a facilitar o entendimento dos conteúdos solicitados pelo TCU. Além disso, curso 

de redação de relatório para os membros da comissão com vistas a preparar um relatório 

claro, coeso e conciso, mas, consideradas todas as informações importantes; 
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 Revisão formal do texto do relatório pelo Cedi, inclusive, positivando tal atribuição na 

instrução normativa de elaboração do relatório. 

Relacionamento 

 Realização de reuniões ordinárias dos membros da comissão juntamente com outros 

servidores da Casa com o objetivo de nivelar o conhecimento, andamento do relatório e as 

novidades advindas das DNs do TCU; e extraordinárias sempre que houver necessidade; 

 Realização de encontros com todos os setores envolvidos da CD para informar sobre a 

situação do processo e dar feedback do trabalho realizado;  

 Promoção de workshop e seminários para apresentar o trabalho da comissão e  realizações 

da CD.  

Tecnologia 

 Desenvolvimento de um sistema informatizado que facilite a coleta das informações e 

elaboração do relatório. 

Avaliação 

 Construção de indicadores que mensure e avalie o processo de elaboração do relatório 

com o grau de satisfação dos participantes (interno) e sociedade (externo). 

Após as sugestões, o processo pode ser decomposto nas seguintes atividades: 

Permanente: 

1- Elaboração da Instrução Normativa da DG que dispõe sobre a elaboração do Relatório 

de Gestão da Câmara dos Deputados de caráter genérico e permanente; 

2- Elaboração da Portaria de Designação de Comissão encarregada de elaborar o processo 

de Prestação de Contas Anual dos ordenadores de despesas da Câmara dos Deputados com 

mandato de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais dois; 

3- Desenvolvimento de sistema informatizado que facilite a coleta das informações e 

elaboração do relatório. 
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Anual: 

4- Analise e decomposição das informações constantes da DN do TCU por área temática 

e setor envolvido na produção da informação; 

5- Elaboração de portaria ou ordem de serviço da DG que estabeleça o trabalho da 

comissão, das unidades envolvidas, prazos, responsabilidades e os conteúdos do Relatório de 

Gestão com base na DN do TCU; 

6- Preparação do sistema informatizado para a coleta e consolidação das informações e 

elaboração do relatório; 

7- Acompanhamento da inserção das informações do relatório no sistema; 

8- Consolidação e elaboração da minuta do relatório; 

9- Revisão do texto da minuta pelo Cedi; 

10- Envio da minuta para a aprovação e assinatura pelo Diretor-Geral; 

11- Envio do relatório à Secin para conferência; 

12 - Envio ao TCU para análise formal do relatório e publicação; 

13 - Publicação no sítio da CD do relatório. 

 

4.2 Mapeamento da situação proposta (TO BE) 

Além das propostas de melhoria apresentadas, foi desenvolvido o mapeamento do 

processo em sua forma ideal, fornecendo uma representação do andamento das atividades para a 

execução do processo que deve facilitar no atingimento de um relatório que reflita as realizações 

da Câmara dos Deputados. O mapeamento, em sua forma ideal (conhecida como “TO BE” na 

técnica do BPM), pode ser visualizado na Figura 3. 
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                       Figura 3: Mapeamento ideal (TO BE) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3 Limitações das ações 

A ferramenta de gestão de processos é um facilitador para uma gestão com qualidade e 

para o atingimento dos objetivos da organização, contudo, requer uma gama de informações e 

recursos humanos envolvidos que pode frear a utilização da ferramenta. Para tanto, a 

administração precisa fazer uma análise do custo-benefício de se ter os processos modelados. 

 Outras ações como treinamento dos servidores envolvem gastos e em tempos de recursos 

escassos podem não ser implementadas. 

Além disso, as alterações normativas e estruturais no processo dependem da alta 

administração e corre o risco de não serem bem entendidas e consequentemente não 

recepcionadas. 
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CONCLUSÃO 

A gestão de processos é uma ferramenta importante para auxiliar a Administração no 

conhecimento de suas atividades, proporcionado um resultado mais eficiente, contudo, é uma 

tarefa complexa e de muito questionamento, o que atrapalha a sua aplicação. 

A Câmara dos Deputados já possui expertise em gestão de processos, inclusive, com a 

publicação de guia de gerenciamento de processo com base conceitual na BPM CBOK. Todavia, 

poucos processos da Casa já foram mapeados. 

Este estudo pretende contribuir com um dos processos da Casa que é a elaboração do 

Relatório de Gestão da Câmara dos Deputados, relatório que nos últimos tempos vem se tornando 

como o grande instrumento de prestação de contas dos entes públicos. 

O estudo foi além do desenho do processo, e propôs diversas sugestões com vistas à 

melhoria do processo contribuindo para que a Instituição Legislativa atinja seu objetivo de 

elaborar um relatório que expresse as realizações da Casa com uma redação coesa, concisa e 

clara, atendendo não somente aos ditames da Corte Federal de Contas, mas, principalmente, 

sendo uma fonte confiável para o cidadão. 

Algumas assertivas podem ser extraídas deste estudo que contribuem para o 

aperfeiçoamento do processo:  

 ratificar a Coordenação de Contabilidade do Defin com responsável pelo processo em 

vista da previsão legal e da expertise em grande parte do conteúdo do relatório; 

 importância da gestão de processos como ferramenta de gestão para atingimento dos 

objetivos estratégicos da Casa Legislativa; 

 utilidade do mapeamento e modelagem do processo de produção do Relatório de Gestão 

para aumento da eficiência e entrega do produto. 

 necessidade de norma de caráter permanente e genérico para o Relatório de Gestão; 

 estabelecimento de comissão com mandato de dois anos em vista da perenidade do 

processo; 

 elaboração de portaria ou ordem de serviço que estabeleça o trabalho da comissão com 

base na DN do TCU publicada anualmente 
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 desenvolvimento de um sistema informatizado que facilite a coleta das informações e 

elaboração do relatório 

 validação de todo o trabalho pelos stakeholders envolvidos; 

 processamento de revisão da minuta do Relatório de Gestão pelo Cedi com vistas ao 

aperfeiçoamento do texto; 

 importância do Relatório de Gestão como instrumento de transparência; 

 Pode-se concluir, que as propostas apresentadas são relevantes e alinhadas com o objetivo 

de otimização do processo de elaboração do Relatório de Gestão da Câmara dos Deputados e 

podem contribuir com novos estudos e aperfeiçoamentos para uma gestão eficiente alinhada com 

a gestão estratégica da Casa Legislativa. 
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                 ANEXOS 

Anexo 1: 

O QUE 

(WHAT) 

PARA QUE 

(WHY) 

QUEM 

(WHO) 

QUANDO 

(WHEN) 

ONDE 

(WHERE) 

COMO 

(HOW) 

QUANTO  

(HOW 

MUCH) 

Necessidade de atuação 

(Produto ou ação) 

Justificativa / benefícios Responsável Prioridade Qual área Atividades necessárias p/ 

implementar. 

Recursos 

financeiros 

necessários 

Instrução Normativa da DG que 

dispõe sobre a elaboração da 

Tomada de Contas anual da 

Câmara dos Deputados. 

Indicar as diretrizes e 

estabelecer as 

responsabilidades e prazos 

para conclusão do relatório. 

Diretor-Geral Anualmente DG  Elaboração da minuta da 

IN elaborada pela 

Comissão para aprovação 

e assinatura do DG. 

N/A 

Portaria de Designação de 

Comissão encarregada de 

elaborar o processo de tomada 

de contas anual dos 

ordenadores de despesas da 

Câmara dos Deputados. 

Indicar os membros da 

Comissão responsável pela 

elaboração do relatório. 

Defin por 

delegação do 

DG 

Anualmente Defin Elaboração da minuta da 

minuta da IN elaborada 

pela Comissão para 

aprovação e assinatura do 

Diretor do Defin. 

N/A 

Conteúdos do relatório. Identificar os dados e 

informações para o relatório 

e os setores responsáveis 

pela coleta de dados. 

Comissão Anualmente Comissão Análise e decomposição 

das informações constantes 

da DN do TCU por área 

temática e setor envolvido 

para a produção da 

informação. 

N/A 

Memorando solicitando 

informações e preenchimento 

de quadros e informações aos 

diversos setores. 

Coletar os dados e 

informações requestadas na 

DN do TCU para 

composição do relatório. 

Diretor-Geral Anualmente DG Elaboração da minuta da 

minuta do memorando 

elaborado pela Comissão 

para aprovação e envio 

pelo Diretor do DG aos 

demais setores da CD. 

N/A 

Informações e dados da CD 

 

Produzir e coletar os dados e 

informações da CD 

Setores 

envolvidos 

Anualmente Unidades 

administrativas 

da CD 

Coletar dados e 

informações e enviar para 

a Comissão 

N/A 

Minuta do Relatório de Gestão Ter um documento que 

consolidar todas as 

Comissão Anualmente Comissão Fazer análise das 

informações recebidas e 

N/A 
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informações para aprovação 

pelo DG.  

consolidar num só 

documento. 

Relatório de Gestão da CD. Prestar contas à sociedade. Diretor-

Geral 

Anualmente CD Coleta de dados e 

informações da CD e 

elaboração do relatório. 

N/A 

 

 



 

Anexo 2: 

INSTRUÇÃO N.        , de       /        /2015 

Dispõe sobre a elaboração da tomada de contas 

anual da Câmara dos Deputados referente ao 

exercício financeiro de 2015. 

O Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 147, inciso 

XV, da Resolução n. 20, de 30 de novembro de 1971, 

Considerando a necessidade de preparação da tomada de contas anual, conforme as disposições 

estabelecidas pelo Tribunal de Contas por meio da Instrução Normativa n. 63, de 1º de setembro de 2010, 

e de regulamentações posteriores, e 

Visando assegurar maior eficiência e celeridade à elaboração do processo de tomada de contas no âmbito 

da Câmara dos Deputados, 

RESOLVE: 

Art. 1º Para efeitos desta Instrução, entende-se por tomada de contas anual dos ordenadores de despesas da 

Câmara dos Deputados a elaboração: 

I – do relatório de gestão, conforme conteúdo, formato e prazo estabelecidos pela Decisão Normativa – 

TCU n. 146, de 2015;  

II – de informações de caráter específico ou geral que, em razão da granularidade e extensão, não 

comporão o relatório de gestão, porém, são úteis e necessárias para atuação do TCU; 

III – do relatório da área de correição; e 

IV – do rol de responsáveis, observado o disposto na Instrução Normativa n. 63, de 2010, e em decisão 

normativa específica do TCU. 

Art. 2º O Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade – DEFIN, por meio da Coordenação de 

Contabilidade e da Coordenação de Administração Financeira, deverá promover a elaboração da tomada 

de contas anual dos ordenadores de despesas da Câmara dos Deputados, referente ao presente exercício 

financeiro, de forma a permitir que a Câmara dos Deputados cumpra os prazos estabelecidos pelo TCU. 

Art. 3º Deverá ser observado por todas as unidades administrativas da Casa, junto ao DEFIN, o seguinte 

cronograma: 
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ATÉ O DIA PRAZO FINAL PARA 

 

29.1.16 *encaminhamento ao DEFIN, por parte dos órgãos notificados pela Diretoria-

Geral, das informações necessárias à elaboração do relatório de gestão, referente ao 

exercício financeiro de 2015, e das informações a que se refere o inciso II do art. 

1º. 

 

19.2.16 *encaminhamento ao DEFIN, por parte dos órgãos notificados pela Diretoria-

Geral, das informações necessárias à elaboração do relatório da área de correição e 

do rol de responsáveis. 

 

22.3.16 *encaminhamento da tomada de contas anual a que se refere o art. 1º à Diretoria-

Geral. 

 

31.3.16 *encaminhamento da tomada de contas anual a que se refere o art. 1º ao TCU pelo 

DEFIN. 

 

29.4.16 *disponibilização, para consulta pública na internet, do relatório de gestão. 

 

Art. 4º O Diretor do DEFIN designará, por meio de portaria, a comissão encarregada de preparar a tomada 

de contas anual a que se refere o art. 1º. 

§ 1º Pela execução dos trabalhos, o servidor designado para integrar a comissão mencionada no caput fará 

jus à retribuição pecuniária determinada pelo inciso I do § 2º do art. 1º da Portaria DG n. 205, de 

12.7.2010. 

§ 2º A preparação do processo de tomada de contas anual dos ordenadores de despesas da Câmara dos 

Deputados será coordenada pelo Diretor da Coordenação de Contabilidade e supervisionada pelo Diretor 

do DEFIN. 

 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos por esta Diretoria-Geral. 
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Anexo 3: 

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 

PORTARIA Nº        ,  DE 2015 

     

Designa comissão encarregada de elaborar o 

processo de tomada de contas anual dos 

ordenadores de despesas da Câmara dos 

Deputados, referente ao exercício financeiro de 

2015. 

 

 

   O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E 

CONTABILIDADE, de conformidade com o item VIII do art. 191 da Resolução n. 20, de 30 de 

novembro de 1971, alterado pela Resolução n. 65, de 25 de outubro de 1984, e em cumprimento ao que 

dispõe o art. 4º da Instrução n. 1, de 20 de fevereiro de 2014, do Senhor Diretor-Geral, RESOLVE: 

   Art. 1º Designar comissão encarregada de proceder à elaboração do processo de 

tomada de contas anual dos ordenadores de despesas da Câmara dos Deputados, referente ao exercício 

financeiro de 2015, constituída dos servidores..., como membros. 

 

   Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Diretor 

 

 

 

Publicado no BA nº______, de ____ 
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Anexo 4: 

Mem. n.        /2015/DG 

 

Em xx de xxxx de 2015. 

 

Ao Senhor Diretor ... 

Assunto: Relatório de Gestão da Câmara dos Deputados de 2015 

 

Senhor Diretor, 

Em cumprimento à Instrução Normativa-TCU nº 63, de 1.9.2010, com alterações da Instrução Normativa-

TCU nº 72, de 15.5.2013, a Câmara dos Deputados deve apresentar ao Tribunal de Contas da União 

(TCU) as peças necessárias à composição das Contas relativas ao presente exercício financeiro. 

No entanto, até o momento, o TCU não detalhou o conteúdo das informações para 2015. Preocupado com 

a exiguidade do prazo para levantamento dos dados por Vossa Senhoria, solicito que as informações sejam 

prestadas nos moldes de 2014, já que, de acordo com as avaliações daquele Tribunal, não se esperam 

novidades expressivas nos conteúdos exigidos para o relatório de 2015.  

Destaco, ainda, que esse órgão será comunicado oportunamente caso haja necessidade de informações 

complementares, quando do detalhamento pelo TCU. 

Assim, solicito a Vossa Senhoria informar e/ou fornecer ao Departamento de Finanças, Orçamento e 

Contabilidade – DEFIN, até o dia 29.1.2016, inclusive para o email xxx@camara.leg.br, as seguintes 

informações: 

- Item 3.6 da Parte A do Anexo II da Decisão Normativa-TCU nº 134/2013: 

(...) 

- Item 13.1 da Parte A do Anexo II da Decisão Normativa-TCU nº 134/2013: 

Outras informações consideradas relevantes para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no 

exercício. 

Seguem as orientações da Portaria-TCU nº 90/2014 para esse item:  

“Este subitem destina-se a colher informações que o gestor considere relevantes e que não estão 

contempladas nos itens e subitens anteriores. Em razão disso, não há nenhuma estrutura padrão para 

consignação de informações, ficando a cargo do gestor optar pela forma mais eficiente para apresentação 

dos dados” 

 

Solicito especial atenção com relação à qualidade das informações a serem prestadas, no tocante à clareza, 

bem como à observância do prazo para envio ao DEFIN, de modo a não comprometer a consolidação e a 

mailto:xxx@camara.leg.br
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confecção das Contas anuais do Ordenador de Despesas, haja vista os prazos legais para encaminhamento 

ao Tribunal de Contas da União. 

Considerando que as informações serão consolidadas no DEFIN, com emprego de WORD e EXCEL, 

destaco a importância de se certificar quanto à necessária compatibilidade dos softwares utilizados, 

considerando, ainda, os seguintes aspectos: 

- fonte do texto: Times New Roman, estilo normal, tamanho 12; 

- fonte de quadros e tabelas: Times New Roman, estilo normal, tamanho 10; 

- formato do papel: A4 (210 x 297 mm); 

- medidas de formatação do relatório: 

a) margem superior: 2,5 cm; 

b) margem inferior: 1,5 cm; 

c) margem direita: 1,5 cm; 

d) margem esquerda: 2,5 cm; 

e) espaçamento entre linhas (espaço): simples. 

Além disso, os quadros e tabelas devem conter título, na parte superior, e, ainda, a indicação da fonte de 

onde foram extraídas as informações, que deve figurar na parte inferior. 

Os quadros mencionados na Portaria-TCU nº 90/2014 estão disponíveis em:  

http://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/contas-do-exercicio-de-2014.htm  

Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com os servidores... da Coordenação de 

Contabilidade – DEFIN, por meio dos ramais .... 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

                                   Diretor-Geral 

 

 

 


