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APRESENTAÇÃO

O presente relatório de gestão tem por objetivo abordar os aspectos de natureza
orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que
permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelo
ordenador de despesa, evidenciando os resultados dos programas desenvolvidos no
âmbito do órgão.
Este documento está organizado de acordo com as disposições da Instrução Normativa
TCEES n° 34, de 02 de junho de 2015, que regulamenta a remessa ao Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, por meio da internet, dos dados da prestação de contas
anual das entidades municipais da administração direta e indireta regidas pela Lei Federal
nº. 4.320/64 e dá outras providências.
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NOME DO ÓRGÃO
Relatar sobre a finalidade e competências institucionais, criando um breve relato
sobre as funções e atribuições.

AÇÕES REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016
Enunciar ações realizadas pela secretaria.


Ação 1



Ação 2



(...)
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL
(Descrever somente os aspectos citados no relatório)



Iniciar com uma descrição sobre a Lei Orçamentária.

Exemplo: A Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada para o exercício financeiro de 2016,
objeto da Lei nº XXXXX, estimou a receita e fixou a despesa para a (Secretaria/Órgão
Nome) em R$ 000.000.000,00.


Descrever se foram criados créditos adicionais e os valores.



Realizar relato acerca do patrimônio do Órgão



Detalhar o somatório das despesas empenhadas e se houve economia
orçamentária.

Incluir Gráfico do tipo pizza Comparativo da Despesa Fixada com a despesa realizada.

Exemplo

Valor 1
Valor 2



Detalhar as despesas pagas e se há restos a pagar.

Incluir Gráfico do tipo pizza da Despesa Paga e a despesa a pagar.

Exemplo

Valor 1
Valor 2
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Indicar na forma de tabela, por natureza de despesa, os gastos referentes à:
despesa de pessoal, despesa de capital e outras despesas correntes. Demonstrar
a dotação inicial, dotação atualizada, valor empenhado, liquidado e pago.
Modelo de Tabela
Natureza
da
despesa

Dotação
Inicial

Despesa
Corrente
Pessoal
Pessoal
Ativo
Pessoal
Inativo
Despesa
de
capital
Outras
Despesas
Total
Geral
Total
Disponível
Valores em Reais (R$)

CONCLUSÃO


Considerações Finais

Dotação
Atualizada

Empenhado

Liquidado

Pago

