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Este relatório detalha informações sobre as portarias a vencer, para fins de gestão. Ele pode ser 

utilizado tanto para datas futuras, como para identificar portarias que já estão expiradas. Para os 

cálculos são utilizados a data da última portaria cadastrada e o número de dias atribuído a ela.  

O relatório considera apenas processos que estejam nas fases : 

- Instauração/instrução 

- Indiciamento/Relatório Final 

- Revisão do processo 

- Avocação/Requisição pela CGU 

- Efetivação da Avocação 

- Devolução do Processo ao órgão 

 

Processos em outras fases não são abarcados por não já não existirem comissões constituídas. 

A geração de relatórios sempre se inicia pela seleção do filtro de órgãos e entidades. Para entender 

como realizar esta seleção consultar manual “CGU-PAD  PAD PAI Emissão de relatórios - Seleção de 

órgão entidade”. 

Neste relatório não é possível selecionar o “Local do Fato” como critério para seleção, pois trata-se 

de uma informação relevante apenas para os órgãos cadastradores.  

Opções para o relatório 
Após a seleção de órgão/entidade expandiremos a seção “Opções para o relatório”.  

 

Órgãos sem portarias 
Item não obrigatório. 

O relatório por padrão exibe apenas as unidades que possuem algum registro. Esta opção permite 

a exibição das unidades que não possuem registros de portarias vencendo com os critérios 

utilizados. 

 

Período 
Item de seleção obrigatória. 

Neste relatório são contabilizados processos com data de expiração da última portaria dentro do 

período escolhido. 
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Tipo de Processo 
Item não obrigatório. 

Podem ser selecionados tantos quantos necessários, ou nenhum, o que produz um relatório 

considerando todos os tipos conjuntamente. 

 

Assunto 
Item não obrigatório.  

Podem ser selecionados tantos quantos necessários. Se não for selecionado nenhum assunto o 

resultado considerará todos os assuntos existentes para a composição do relatório. 

 

Para este exemplo não exibiremos os órgãos sem portarias. Queremos processos de todos os tipos, 

assim como todos os assuntos, portanto não selecionaremos nenhum destes itens.  
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Clicar em “Emitir Relatório” 

 

Não há a opção para detalhamento porque o relatório já traz todas as informações detalhadas. 

O sistema apresenta o relatório para navegação no próprio sistema, com opções de exportação, 

conforme figura. 
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Neste exemplo iremos exportar para excel. No cabeçalho são apresentados os filtros informados 

para o relatório. São sempre mostrados processos não setoriais. Os processos setoriais são 

conduzidos pela CGU, e tem seu acesso restrito à mesma. 

 

 

As unidades são apresentadas em ordem alfabética. Primeiramente são mostradas todas que 

possuem algum registro, e, caso “Órgão sem portarias” esteja marcado, em seguida as unidades que 

não possuem registros. 

Não há consolidação da informação. 
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Para gerar um novo relatório clicar em “Limpar”.  

 

 


