
Instrução Normativa TCU nº 84/2020 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 84/2020, 
ART. 8º, INCISO I, ALÍNEAS “A” a “J” 

UNIDADE RESPONSÁVEL LINK NO PORTAL 

   

a) os objetivos, as metas, os 
indicadores de desempenho definidos 
para o exercício e os resultados por 
eles alcançados, sua vinculação aos 
objetivos estratégicos e à missão da 
UPC, e, se for o caso, ao Plano 
Plurianual, aos planos nacionais e 
setoriais do governo e dos órgãos de 
governança superior; 

Comissão Permanente de 
Planejamento Estratégico - CPPPE 

Monitoramento estratégico - https://cfa.org.br/transparencia-
cfa/transparencia_planejamento/planejamento-estrategico/ 

 

   

b) o valor público em termos de 
produtos e resultados gerados, 
preservados ou entregues no exercício, 
e a capacidade de continuidade em 
exercícios futuros; 

Comissão Permanente de 
Planejamento Estratégico – CPPPE 

Monitoramento estratégico - https://cfa.org.br/transparencia-
cfa/transparencia_planejamento/planejamento-estrategico/ 

 

   

c) as principais ações de supervisão, 
controle e de correição adotadas pela 
UPC para a garantia da legalidade, 
legitimidade, economicidade e 
transparência na aplicação dos 
recursos públicos; 

Presidência 
Auditoria Interna e Externa 
Câmara de Administração e 
Finanças/Coordenação de 

Orçamento e 
Finanças/Coordenação de 

Recursos Humanos 

Atas (Reuniões Plenárias)  - https://cfa.org.br/transparencia-cfa/transparencia-atas-de-
reunioes/transparencia-reunioes-plenarias/ 

Atas (Reuniões da Diretoria Executiva) - https://cfa.org.br/transparencia-cfa/transparencia-
atas-de-reunioes/transparencia-reunioes-da-diretoria-executiva/ 

Atas (Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs) - https://cfa.org.br/transparencia-
cfa/transparencia-atas-de-reunioes/transparencia-assembleias-de-presidentes/ 

Ouvidoria - https://cfa.org.br/canal-ouvidoria/ 
Pareceres e Relatórios das Auditorias Interna e Externa - https://cfa.org.br/transparencia-

cfa/transparencia_planejamento/transparencia-relatorios-de-auditoria/ 
Demonstrativos contábeis e financeiros - https://cfa.org.br/transparencia-

cfa/transparencia_financas/transparencia-balanco-orcamentario/ 
https://cfa.org.br/transparencia-cfa/transparencia_financas/transparencia-balanco-

financeiro/ 
Licitações e Editais - https://cfa.org.br/transparencia-

cfa/transparencia_licitacoes/transparencia-licitacoes-e-editais-cfa/transparencia-
licitacoes/ 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 84/2020, 
ART. 8º, INCISO I, ALÍNEAS “A” a “J” 

UNIDADE RESPONSÁVEL LINK NO PORTAL 

   

c) as principais ações de supervisão, 
controle e de correição adotadas pela 
UPC para a garantia da legalidade, 
legitimidade, economicidade e 
transparência na aplicação dos 
recursos públicos; 

 

Código de Conduta dos Empregados do CFA - https://cfa.org.br/wp-
content/uploads/2019/08/CCEC.pdf 

Manual de Procedimento Administrativo Disciplinar - https://cfa.org.br/wp-
content/uploads/2019/08/MANUAL_PAD_CFA.pdf 

Política de prevenção e enfrentamento do Assédio Moral, Assédio Sexual e da 
Discriminação no âmbito do Conselho Federal de Administração, e dá outras providências. 

https://cfa.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Portaria-109.pdf 

   

d) a estrutura organizacional, 
competências, legislação aplicável, 
principais cargos e seus ocupantes, 
endereço e telefones das unidades, 
horários de atendimento ao público; 

Presidência 
Câmara de Administração e 
Finanças/Coordenação de 

Recursos Humanos 

Organograma - https://cfa.org.br/transparencia-cfa/transparencia-gestao-
rh/transparencia-organograma/ 

Composição do Plenário do CFA, da Diretoria Executiva e das Câmaras - 
https://cfa.org.br/home-2/conselho-federal/ 

Regimento - 
https://documentos.cfa.org.br/arquivos/resolucao_normativa_584_2020_740.pdf 

Estrutura Administrativa - https://cfa.org.br/transparencia-cfa/camara-de-gestao-publica-
do-cfa/transparencia-estrutura-administrativa/ 

 

   

e) os programas, projetos, ações, obras 
e atividades, com indicação da unidade 
responsável, principais metas e 
resultados e, quando existentes, 
indicadores de resultado e impacto, 
com indicação dos valores alcançados 
no período e acumulado no exercício; 

Comissão Permanente de 
Planejamento Estratégico – CPPPE 

Monitoramento estratégico - https://cfa.org.br/transparencia-
cfa/transparencia_planejamento/planejamento-estrategico/ 

 

   

f) os repasses ou as transferências de 
recursos financeiros; 

COF / CRIE 
CPPRODER 

Repasse de recursos financeiros – PRODER 2021 -  
 

   

g) a execução orçamentária e 
financeira detalhada; 

COF 
Portal da Transparência: Aba Finanças - https://cfa.org.br/transparencia-cfa/# 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 84/2020, 
ART. 8º, INCISO I, ALÍNEAS “A” a “J” 

UNIDADE RESPONSÁVEL LINK NO PORTAL 

   

h) as licitações realizadas e em 
andamento, por modalidade, com 
editais, anexos e resultados, além dos 
contratos firmados e notas de 
empenho emitidas; 

COF 
Licitações e Editais - https://cfa.org.br/wp-

content/uploads/2021/06/PLANILHA_IMPLANTA_2021.pdf 
 

   

i) a remuneração e o subsídio 
recebidos por ocupante de cargo, 
posto, graduação, função e emprego 
público, incluídos os auxílios, as ajudas 
de custo, os jetons e outras vantagens 
pecuniárias, além dos proventos de 
aposentadoria e das pensões daqueles 
servidores e empregados públicos 
ativos, inativos e pensionistas, de 
maneira individualizada;  

COF 
CRHA 

Quadro de empregados - https://cfa.org.br/transparencia-cfa/transparencia-gestao-
rh/transparencia-quadro-de-empregados/ 

Folha de pagamento - https://cfa.org.br/transparencia-cfa/transparencia-gestao-
rh/transparencia-folhas-de-pagamento/ 

 

   

j) o contato da autoridade de 
monitoramento, designada nos termos 
do art. 40 da Lei 12.527, de 2011, e 
telefone e correio eletrônico do 
Serviço de Informações ao Cidadão 
(SIC). 
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