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sistemática de análise e avaliação das contas públicas e de conferência das transferências
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Atribuições legais CGU
Lei 10.683/2003

Atuação Integrada

 Auditoria Pública

CRG

 Aprimoramento da
gestão
 Incremento da
transparência

STPC

OGU

 Correição
 Ouvidoria
 Prevenção e combate à
corrupção
 Defesa do Patrimônio
Público

SFC

Sistema de Controle Interno
competências
CF/88: Art. 74
 I. avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governos e dos orçamentos da União;
 II. comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial...;
Lei 10.180/2001
 Art. 19. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa
à avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores
públicos federais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o controle externo
no exercício de sua missão institucional.
 Art. 24, inc. X – Elaborar a Prestação de Contas Anual do Presidente da
República a ser encaminhada ao Congresso Nacional.

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal
“A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de
avaliação (assurance) e de consultoria, desenhada para
adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. ”
Definição IIA

Avaliar a ação
governamental

Avaliação

Consultoria

Avaliar a gestão
dos
administradores
públicos federais

Orientar os
administradores
de bens e
recursos públicos
pertinentes à área
de competência
do controle
interno.

Avaliar a
aplicação de
recursos públicos
federais

Alcance SFC:

Auditoria de Entidades

Adm Federal
Direta/Indireta

Repasses
Estados /
Municípios

Repasses
ONG

Avaliação de Programas de Governo

Foco de atuação da SFC

Entregas
Públicas
Avaliação da
Execução de
Programas
de Governo

Fiscalização
em Entes
Federativos

Irregularidades
(combate à
corrupção)

Operações
Especiais

Demandas
Externas

Gestão das
Organizações
Auditorias
Anuais de
Contas
Avaliação dos
Resultados da
gestão

Avaliação da
Integridade
Auditoria de
Recursos Externos

Avaliação da Execução de Programas de Governo
Avaliação realizada de forma descentralizada, de forma a
se obter uma visão integrada da política, focada no
resultado.

2012/2015: publicados 35
relatórios de avaliação,
entre eles Bolsa Família,
Fundeb, Previdência Social
e Prouni.

Avaliação da Execução de Programas de Governo
Fiscalização realizada nos estados e municípios para
verificar a regularidade da aplicação dos recursos públicos
federais pelos entes federativos.

Ações Investigativas
Solicitações de auditorias dentro do
Governo Federal ou de decisão da própria
CGU, oriunda de denúncias

Apuração de denúncias e atendimento a
requisições e pedidos de informação
encaminhados à CGU

Ações realizadas em conjunto com órgãos
de defesa do Estado

182 OPERAÇÕES DEFLAGRADAS
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Orientação e Capacitação
• Fortalecer o controle preventivo e a correta gestão de recursos
públicos por meio de treinamentos presenciais e a distância, bem
como de publicação de manuais e cartilhas.
• Exemplos de cartilhas: sistema de registro de preços, transferências
voluntárias, licitações e contratos.

Avaliação da Gestão dos Administradores
Comprovação da legalidade e dos resultados da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial.

Elaboração de relatório, certificado de auditoria e parecer do
dirigente do controle interno, que subsidiarão o julgamento
das contas pelo Tribunal de Contas da União.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Adm
Direta

286

254

322

212

217

173

Adm
Indireta

233

264

320

361

315

259

Total

519

518

642

573

532

432

Prestações de Contas das UJ – atuação da CGU
• Até 2008 – cerca de 1.200 UJ deveriam ter contas julgadas
anualmente
• Análise da CGU e TCU sobre as contas - foco em aspectos de
conformidade

• A partir do exercício de 2008 – cerca de 500 ao ano passam pelo
processo auditoria / certificação / julgamento. Demais UJ prestam
contas por meio do Relatório de Gestão. Definição por DN TCU do
conteúdo do RG e dos Relatórios de Auditoria
• A partir de 2013 – aprimoramento da discussão com o TCU acerca do
escopo das auditorias

Prestações de Contas Presidencial (PCPR)
Publicação que traz a síntese da execução do Poder Executivo
Federal durante o exercício anterior ao seu encaminhamento ao
Congresso Nacional, o que se dá no prazo de 60 dias contados a
partir da abertura da Sessão Legislativa de 02 de fevereiro.

Objetivo da PCPR
Informar, de maneira clara e objetiva, à sociedade brasileira, aos
demais Poderes e aos órgãos de controle externo a síntese da
gestão do dirigente máximo do Poder Executivo, apresentando
de forma macro a realização físico-financeira dos principais
programas de governo executados no ano a que se refere,
amparada pelo suporte contábil que a respalda.

PCPR – Competência CGU
• A CGU, por intermédio da Secretaria Federal de Controle Interno –
SFC, é responsável pela elaboração da Prestação de Contas do PR
(Decreto. 3.591/2002);

• Secretarias de Controle Interno (CISET) da Casa Civil, da AdvocaciaGeral da União, do Ministério das Relações Exteriores e do
Ministério da Defesa devem apoiar a CGU;
• Regimento TCU - ato normativo especifica a forma de apresentação
do relatório que acompanha as contas prestadas pelo Presidente da
República.

Parte I - Política Econômico-Financeira e Social
Parte II - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Parte III - Orçamento de Investimento – Empresas Estatais
Parte IV - Atuação por Setor Governamental
Parte V - Balanço Geral da União (BGU)
Parte VI - Recomendações do TCU na PCPR 2013 e Providências
adotadas
CD - Informações Adicionais

A PCPR como Instrumento de Controle Social
Ao informar à sociedade brasileira a síntese da gestão do dirigente
máximo do Poder Executivo, a CGU apoia-se nos princípios de
publicidade e transparência, conferindo à PCPR o indispensável papel de
instrumento de controle social.
Todo o seu conteúdo encontra-se à disposição dos cidadãos, incluindo
demonstrativos contábeis na forma de dados abertos na página da
Controladoria-Geral da União na internet.

Providências Adotadas em relação às recomendações do TCU
Situação/Ano a que se
referem as contas
Atendidas
Não Atendidas
Parcialmente Atendidas
Em Atendimento
Sobrestadas pelo TCU
Total

2011

%

2012

%

2013

%

12 30%

17 41%

19 40%

11 28%

6 15%

9 18%

8%

11 27%

6 13%

13 33%

7 17%

14 29%

0%

0%

3

1

3%

40 100%

41 100%

48 100%

Principais diferenças entre a Prestação de Contas
Presidencial e as Prestações de Contas dos gestores
PCPR

CONTAS DOS GESTORES

Informações oriundas de um universo de
órgãos e entidades do Poder Executivo,
abrangendo uma diversidade de assuntos.

Possuem escopo limitado à área de atuação de
cada órgão/entidade.

Sua elaboração é de responsabilidade do
órgão central do sistema de controle interno
do Poder Executivo (CGU).

Tem como elemento-base o relatório elaborado
pelo gestor.

É encaminhada ao Congresso Nacional em
prazo fixado pela Constituição (60 dias a partir
da abertura da Sessão Legislativa).

São encaminhadas ao Tribunal de Contas da
União em prazos fixados por norma
infraconstitucional (lei, decreto, normativo do
TCU), de acordo com a natureza da entidade.

É emitido pelo Tribunal de Contas da União
um Relatório que subsidia o Parecer Prévio,
sobre a situação das contas.

É emitido Certificado e Parecer pela CGU acerca
da situação das contas.

Julgamento das contas pelo
Congresso Nacional.

Julgamento das contas pelo
Tribunal de Contas da União.

Incentivo à Transparência
Avaliação de
Programas

Avaliação da
Integridade

Gastos diários

Transferências

Transferência nos
estados e municípios

Gastos Diretos
15

