
 
 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DE CONTROLE 

INTERNO – EXERCÍCIO 2018 

 

 

1. Os responsáveis pela elaboração do Relatório de Controle Interno (RCI) – 

exercício 2018 deverão observar as informações constantes no Relatório de 

Gestão.  

 

2. Existem três modelos de relatórios (Anexos III, IV ou V). A UCI ao elaborar 

o RCI deverá verificar o modelo adequado, de acordo com as seguintes 

situações:  

 

2.1 atuação do responsável pela UCI: independentemente do período 

de atuação, o responsável pela UCI deverá elaborar o RCI (modelo do 

Anexo III), nos termos da Orientação Técnica (subitem 2.4.3); 

 

2.2 não designação de responsável pela UCI: o gabinete do titular ou 

dirigente máximo, na qualidade de unidade administrativa responsável 

pelo controle interno, ao elaborar o RCI (modelo do Anexo IV) deverá 

concluir pela impossibilidade de análise e elaboração do referido relatório, 

nos termos da IN TC – 20/2015 e alterações, em razão ao princípio da 

segregação de função;  

 

2.3 não atuação do responsável designado: o servidor designado, que 

não tenha atuado na função de responsável pela UCI, em qualquer 

período do exercício, ao elaborar o RCI (modelo do Anexo V) deverá 

motivar a sua não atuação e concluir pela impossibilidade de análise e 

elaboração do referido relatório, nos termos da IN TC – 20/2015 e 

alterações. 

 

 

3. Os modelos de RCI foram formatados em observação aos quesitos da IN TC 

020/2015. Desse modo, a UCI deverá atentar para o seguinte: 

 

3.1 os Itens (quesitos) constantes no modelo do RCI (Anexo III), em 

hipótese alguma, poderão ser deletados, haja vista corresponderem ao 

conteúdo do Anexo VII da IN TC 020/2015; 

 

3.2 no RCI há campos para digitação ou seleção de respostas.  Quando for 

o caso, alguns espaços/campos para respostas (subitens, quadros/linhas 



 
 

e parágrafos) poderão ser deletados, acrescidos ou repetidos, conforme a 

necessidade.  

 

4. Após concluído, o RCI deverá ser salvo em PDF e enviado à sala virtual do 

TCE por meio de e-CPF (assinatura eletrônica) no prazo previsto no cronograma 

de atividades (Anexo I). 

 

 

 

 

 


