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Perspectivas do Sistema de Controle Interno –
Poder Executivo Federal



Visões do Sistema

Gestor Órgãos de Controle



Finalidades e objetivos SCI
CF: 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, fina nceira 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.
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Principais linhas de atuação SFC 
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Interno
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INFORMAÇÃOINFORMAÇÃO



Perspectivas

� Fonte de dados para o planejamento 
das ações de controle;

� Subsídio em  auditorias operacionais;

� Mensuração do custo dos programas, 
projetos e atividades;

� Avaliação da atuação gerencial dos 
gestores das entidades públicas, 
focando a eficiência, a eficácia e a 
economicidade na gestão dos recursos 
públicos;



Perspectivas

� Desenvolvimento de parâmetros 
referenciais (indicadores);

� Transparência; e

� Melhorar a governança.



Impactos nas Ações de Controle
SIC e as Auditorias da CGU

• Auditoria
Operacional

• Necessidade
de se avaliar a
eficiência e
economicidade
de programas
de governo

AEPG



AEPG

SICGOV



Impactos nas Ações de Controle
SIC e as Auditorias da CGU

• Auditoria de
Acompanhamento
da Gestão

• Utilização de
Indicadores

• Auditoria
Simplificada

APG



APG

� Conhecer o perfil e a evolução dos gastos e despesas com
análise da correlação com o Programa/Ação de Governo
no qual o recurso foi despendido, bem como o negócio da
Unidade;

� Discernir a adequação do gasto à luz dos objetivos
institucionais da unidade, o preço praticado no mercado, o
bem ou serviço que foi recebido ou a forma como foi
utilizado em relação às finalidades previstas;

� Conhecer o perfil e a evolução dos custos do
Programa/Ação de Governo; e

� Elaborar padrões de custos.



Considerações Finais



SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO - SFC
DIRETORIA DE AUDITORIA DA ÁREA ECONÔMICA - DE

CONTATOS

RAMAIS: 2020-7391

EMAIL: sfcde@cgu.gov.br



OBRIGADO !


