
 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

1 
 

ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

1. Capa 

2. Folha de Rosto 

3. Sumário 

4. Listas (tabelas, figuras, siglas...) 

5. Texto 

6. Anexos 

  

a. Identificação da UG 

b. Introdução 

c. Desenvolvimento dos conteúdos 

d. Resultados e conclusões 
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NOME DO ÓRGÃO/PODER (VINCULAÇÃO) 

NOME DA UNIDADE JURISDICIONADA 

 

 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA  ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017 

MÊS/2018 (de elaboração) 

LOGOMARCA 
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Formato da Folha de Rosto 

 

 

 

 

 

 

  

NOME DO ÓRGÃO/PODER (VINCULAÇÃO) 

NOME DA UNIDADE JURISDICIONADA  

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017 

 

Relatório de Gestão do exercício de 2017 
apresentado à sociedade e aos órgãos de 
controle interno e externo como prestação 
de contas ordinária anual a que esta 
Unidade está obrigada nos termos do art. 
111, § 2º, da Constituição do Estado do 
Amapá, elaborado de acordo com as 
disposições da Instrução Normativa 
TCE/AP nº 01/2017, da Decisão 
Normativa TCE/AP nº 01/2018 e das 
orientações do órgão de controle interno 
(especificar o nº do normativo, se houver) 

Unidades Consolidadas: (caso tenha UJ expressamente relacionada como consolidada no 
Anexo I da DN 01/2018)  

Unidades Agregadas: (caso tenha UJ expressamente relacionada como agregada no 
Anexo I da DN 01/2018)  

Cidade, mm/aaaa (mês/ano) 

LOGOMARCA 
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Recomendações sobre a introdução do Relatório de Gestão 

 

• Na introdução, que NÃO deve ser extensa (duas ou três páginas, no máximo), 

deve ser feita a apresentação do RG abordando, de forma sucinta (somente uma 

notícia), os seguintes pontos: 

Como está estruturado o RG (capítulos, seções...); 

Capítulos que integralmente não se aplicam à UJ, apesar de ter sido exigido pelo 

Quadro A1 do Anexo II da norma (DN TCE/AP nº 01/2018) – justificar;  

Caso a UJ trate apenas parcialmente o capítulo exigido na norma, a ausência de conteúdo 

de itens e subitens obrigatórios deve ser tratada e justificada na introdução do capítulo 

específico, no corpo do Relatório; 

Principais realizações da gestão no exercício; 

Principais dificuldades para a realização dos objetivos da UJ (se houver); 

Planos e projetos concretos para o exercício subsequente. 

Assim como as Listas, a Introdução não deve ser numerada, mas deve constar do Sumário. 

O objetivo do organograma funcional é descrever de forma sucinta quais as competências 

e atribuições, com base no exercício de referência, das áreas, seções, departamentos, etc. 

que compõem o organograma hierárquico da Unidade Jurisdicionada (UJ).  

Possibilita o conhecimento dos processos de trabalho pelos quais cada 

subdivisão/departamento/subunidade é responsável; 

Deve possibilitar ao leitor, também, conhecer os vínculos entre as diversas subdivisões 

da UJ e os resultados ou produtos que a Unidade apresentou no exercício. 

A estrutura dos conteúdos deve obedecer à estrutura do Anexo II da DN nº 01/2018. 

Preferencialmente, deve ser mantida sequência da DN para os capítulos, podendo a UJ 

reordenar os itens e subitens internos do capítulo; 

Os capítulos, itens ou tópicos, subitens ou subtópicos devem ser numerados, de acordo 

com seus níveis na estrutura do Relatório. Para tanto, sugere-se a utilização dos ESTILOS 

do editor de texto; 

Fazer breve introdução de cada capítulo, indicando, de forma bem sucinta, de que se trata, 

a estrutura, os eventuais itens e subitens do capítulo, exigidos da UJ pela DN, que não 

serão tratados no RG (justificar a eventual ausência de itens e subitens); 

o Uma vez feita a justificativa na introdução do capítulo, não repetir 

os itens não tratados no corpo do relatório, evitando assim a 

colocação do item ou subitem ausente e com as expressões de que 

“não se aplicam” ou “não houve conteúdo”; 
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o As tabelas, quadros, gráficos, ilustrações devem ser numerados em 

algarismo arábico, conter título e indicar a fonte de onde foram 

extraídos os dados;  

o Caso sejam utilizadas relação, figura, tabelas, etc. inseridas no 

Anexo, devem ser feitas as devidas referências no texto do 

Relatório; 

Usar fonte Times New Roman tamanho 12 nos textos e Times New Roman tamanho 10 

nos quadros e tabelas; 

Evitar a inclusão de documentos em imagem no corpo do texto. Prefira incluir esse tipo 

de documento no Anexo e fazer menção a ele no texto; 

Evitar a inclusão de fotos no Relatório. Isso prejudica a visualização rápida do Relatório 

pelos usuários da informação, além de consumir memória no armazenamento; 

Numerar as páginas sequencialmente, iniciando a contagem a partir da Folha de Rosto e 

expressando a numeração somente a partir do Sumário. 

• Não é necessário assinar o Relatório de Gestão; 

• Documentos que precisam ser “escaneados” (declarações, pareceres, etc.) devem 

preferencialmente ser colocados no Anexo; 

• Atenção à COERÊNCIA e à COESÃO, bem como à CLAREZA e à CONCISÃO 

do texto, sem se esquecer da completude das informações a serem prestadas. 

Relatório extenso não significa Relatório Bom; 

• O Relatório de Gestão não pode ser um instrumento de exaltação pura e simples 

da gestão. Deve relatar os fatos relevantes da gestão no exercício, que devem ser 

corroborados por dados consistentes. Deve, sobretudo, servir à reflexão dos 

gestores sobre como foi o desempenho da sua gestão num determinado exercício; 

• O Relatório de Gestão, além de ser um instrumento para os órgãos de controle e 

de autorreflexão sobre a gestão, é também uma forma de prestar contas à 

sociedade. Lembre-se de que o RG da sua Unidade será publicado na Internet, 

com acesso amplo e irrestrito.  

 

  Após o último capítulo de conteúdo, sugere-se abrir capítulo ou seção específica 

para tratar, de forma sucinta, das conclusões do dirigente sobre a atuação da UJ 

no exercício de referência do relatório de gestão. A título de sugestão, este capítulo 

pode compreender, entre outros, relatos sobre:  

 Resultados mais marcantes, positiva e negativamente, e impactos nos 

resultados do exercício; 
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 Estratégias mais importantes para a manutenção e ampliação da atuação 

da UJ e para mitigação dos riscos para a atuação da UJ nos próximos 

exercícios; 

 Perspectivas quanto ao ambiente e à atuação da UJ nos exercícios 

seguintes. 

 

Capítulo “Anexos” do Relatório de Gestão  

Documentos e outras informações que, em razão do tamanho, seja desaconselhável sua 

inserção diretamente no texto do RG: 

▪ Demonstrações Contábeis; 

▪ Notas Explicativas; 

▪ Declarações; 

▪ Pareceres de outras instâncias sobre a gestão; 

▪ Eventuais correspondências, cuja anexação ao RG seja imprescindível; 

Fonte: TCE/AP 

 

 
Importante:  Os documentos apostos no Anexo 
devem ser referenciados no texto do RG. 

Importante:  O Anexo e as demais partes do RG 
devem ser convertidos em PDF em documento 
único (há programas disponíveis gratuitamente 
para isso). 


