
MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

(CGU) 

 

1. AVANÇOS E RESULTADOS: 

- Foi realizada uma pesquisa sobre satisfação com o clima e ambiente 

institucional. 45,4% dos servidores da CGU participaram da pesquisa 

cujo resultado atingiu o índice de 2,09, em uma escala de 1 a 4, onde 

1 representa a maior nota (muito satisfeito). 

 

2. QUANTITATIVOS DE SERVIDORES: 

 

ANO  AFFC TFFC TOTAL 
EFETIVOS 

SERVIDORES 
DE OUTROS 

ÓRGÃOS 

TOTAL 
GERAL 

2017 1150 298 1448 319 2147 
2016 1569 330 1899 315 2214 

2015 1631 381 2012 305 2317 
2014 1610 391 2001 273 2274 

2013 1663 439 2102 264 2366 

 

3. DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA O ADEQUADO CUMPRIMENTO 

DE SUAS FUNÇÕES: 

- A necessidade de recomposição do quadro de pessoal da CGU é 

necessária para o devido cumprimento de sua missão e 

fortalecimento de sua capacidade institucional. 

 

- O ingresso por concurso nos últimos anos não foi capaz de recompor 

o quadro inicial. Considerando que, conforme previsto para a CGU no 

Decreto nº 4.321, de 5 de agosto de 2002, o número de vagas de AFFC 

é de 3 mil  e de TFFC de 2 mil, existem atualmente 1.450 cargos vagos 

de AFFC e 1.702 cargos vagos de TFFC. 

 

- Não obstante as dificuldades decorrentes da gradual redução de sua 

força de trabalho, a CGU vem empenhando esforços de gestão para 

a maximização da utilização de seus recursos humanos, ampliando a 

produtividade de seus auditores e priorizando as ações de maior 

impacto na prevenção e combate à corrupção. Entre essas medidas 



pode-se destacar o Planejamento Estratégico 2016-2019, cujo 

objetivo é atingir os resultados estabelecidos no Mapa Estratégico, 

nos próximos anos; a automação de rotinas e procedimentos para 

aumento da eficiência e agilidade nas ações do órgão como, por 

exemplo, a adoção de prática de Gestão Eletrônica de Documentos 

(GED), com a implantação do Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI), nova ferramenta de gestão documental; implantação do 

Sistema Monitor, concebido para permitir o acompanhamento das 

recomendações realizadas pelas auditorias de suas ações de 

controle, ampliando o monitoramento e comunicação entre a 

Controladoria e gestores, com menor esforço de trabalho; Banco de 

Denúncias, que consolida as demandas externas relacionadas ao 

controle de gastos públicos, à correição, à prevenção e ao combate à 

corrupção; Programa de Fortalecimento das Ouvidorias; a 

regulamentação do Regime de Dedicação Exclusiva dos servidores 

da Pasta; manutenção do Portal da Transparência, etc. 

 

4. CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES: 

- DECRETO Nº 6.944, DE 21/08/2009: 

- Estabelece medidas organizacionais para o aprimoramento da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 

dispõe sobre normas gerais relativas a concursos públicos, organiza 

sob a forma de sistema as atividades de organização e inovação 

institucional do Governo Federal, e dá outras providências. 

 

- DECRETO Nº 8.785, DE 10/06/2016: 

- Dispõe sobre o remanejamento de cargos em comissão do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores, de Funções Gratificadas e de 

Gratificações Temporárias de Atividade em Escola de Governo para a 

Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. 

- A CGU remanejou um total de 52 Cargos em Comissão do grupo 

DAS. 

 

- DECRETO Nº 5.497, DE 21/07/2005 (alterado pelo Decreto 9.021, 

de 31/03/2017): 



- Dispõe sobre o provimento de cargos em comissão do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 1 a 4, por 

servidores de carreira, no âmbito da administração pública federal. 

- O art. 1º determina que: 

Art. 1º Serão ocupados exclusivamente por servidores 

de carreira os seguintes cargos em comissão do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores - DAS da 

administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional: 

I - cinquenta por cento do total de cargos em comissão 

DAS, níveis 1, 2, 3 e 4; e, 

 

II - sessenta por cento do total de cargos em comissão 

DAS, níveis 5 e 6. 

 

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR - PLP Nº 257/2016: 

Foi aprovado pela Câmara Federal em 09/08/2017. Placar: 282 x 140. 

O PL faz parte do pacote de ajuste fiscal iniciado pelo governo de Dilma 

Rousseff, ainda no final de 2014. As medidas, que buscam manter o 

pagamento de juros e amortizações da dívida ao sistema financeiro e 

aumentar a arrecadação da União, atingem diretamente o serviço público 

e programas sociais. 

Além de estabelecer um novo limite para o crescimento do gasto 

público, o PLP 257/16 cria um Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito 

Federal com propostas de “alívio financeiro”, com o alongamento do 

contrato da dívida com o Tesouro Nacional por 20 anos e a consequente 

diluição das parcelas, a possibilidade de refinanciamento das dívidas com o 

Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e o desconto de 40% nas 

prestações da dívida pelo prazo de dois anos. 

Em troca, os estados são obrigados a aderir ao programa oferecido 

pela União, de curto e médio prazo, para reduzir o gasto com pessoal, que 

prevê, entre outras medidas, a redução do gasto com cargos comissionados 

em 10% e a instituição de regime de previdência complementar de 

contribuição definida. 



Uma das modificações realizadas no texto original do PLP 257/2016 

foi retirar do texto do relator a exigência de que os estados e o DF não 

concedessem reajuste salarial por dois anos aos servidores. No entanto, 

permaneceu no texto a exigência de que os gastos primários das unidades 

federadas não ultrapassem o realizado no ano anterior, acrescido da 

variação da inflação medida pelo IPCA, ou outro índice que venha a 

substituí-lo, também nos dois exercícios seguintes à assinatura da 

renegociação. 

 

- PEC Nº 110: O texto está pronto para deliberação do Plenário do 

Senado Federal. O PEC altera o art. 37 da Constituição Federal para 

estabelecer que os cargos em comissão não poderão superar 1/10 dos 

cargos efetivos de cada órgão e que pelo menos a metade dos cargos em 

comissão caberá a ocupantes de cargo efetivo, ressalvado em ambos os 

casos o assessoramento direto a detentores de mandato eletivo, 

Ministros de Estado, Secretários de Estado e Secretários Municipais. 

Outra mudança prevista é que o provimento dos cargos em comissão 

e funções de confiança será precedido de processo seletivo público para 

restringir a quantidade de cargos em comissão na administração pública e 

estabelecer processo seletivo público. 

 

- LEI Nº 12.462, DE 04/08/2011: Institui o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas – RDC, entre outras disposições, aplicável 

exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização: 

 - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016; 

 - da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol 

Associação - Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014; 

 - de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os 

aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km 

(trezentos e cinquenta quilômetros) das cidades sedes dos mundiais 

referidos; 

 - das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC); 



 - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e 

reforma e administração de estabelecimentos penais e de unidades de 

atendimento socioeducativo; 

 - das ações no âmbito da segurança pública; 

 - das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia 

e à inovação; 

- dos contratos de locação de bens móveis e imóveis, nos quais o 

locador realiza prévia aquisição, construção ou reforma substancial, com ou 

sem aparelhamento de bens, por si mesmo ou por terceiros, do bem 

especificado pela administração. 

O RDC tem por objetivos ampliar a eficiência nas contratações 

públicas e a competitividade entre os licitantes; promover a troca de 

experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e 

benefícios para o setor público; incentivar a inovação tecnológica; e 

assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração pública. 

 

* Projeto de Lei do Senado n° 74, de 2010 - (PROJETO DA LEI GERAL 

DOS CONCURSOS): 

-> Foi aprovado no Senado e encaminhado à votação na Câmara dos 

Deputados em 17/07/2013; 

-> Cria regras para a aplicação de concursos para a investidura em 

cargos e empregos públicos no âmbito da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal. Disciplina o procedimento de inscrição, 

das vagas e dos prazos para realização de concurso público; discrimina rol 

das informações que devem constar no edital de abertura de inscrições; 

veda a realização de concurso público que se destina exclusivamente à 

formação de cadastro de reserva; disciplina a composição da banca 

examinadora e forma de divulgação do nome de seus integrantes; descreve 

os tipos de provas, a forma de divulgação do resultado e a disciplina dos 

recursos; disciplina as penalidades (anulação das provas e fraudes em 

concurso público) e os procedimentos que devem ser tomados pela 

entidade demandante e realizadora do concurso nos casos de 

irregularidades sanáveis. 



** Com a aprovação do Projeto de Lei 4.302/98, que libera a 

terceirização para todas as atividades no País, fenômeno mundial e 

irreversível na maioria dos países, diferentes debates começaram a surgir 

acerca do futuro dos direitos trabalhistas e dos órgãos públicos, sendo a 

possível extinção dos concursos públicos um dos temas mais recorrentes. 

Vale destacar que pela atual legislação, 95% dos cargos ocupados por 

servidores de nível médio poderiam ser terceirizados, já que o desempenho 

das funções da grande maioria não possui pertinência com a atividade fim 

de um órgão. 

Muitas atividades de nível fundamental, médio e em alguns casos, 

superior, cujas funções não possuem vínculo direto com as atividades de 

um órgão público, já podem e são terceirizadas, tais como serviços de 

ortodontia, TI, folha de pagamento, atendimento ao público, limpeza, 

transporte, entre outros. Ressalte-se que algumas correntes doutrinárias 

entendem que esta lei, um projeto praticamente esquecido desde 1998, 

não alcança garantias reais e compensatórias para os trabalhadores 

terceirizados. 

De acordo com especialistas, pela ótica da nova legislação, algumas 

funções facilmente duplicáveis continuarão eventualmente sendo 

terceirizadas. Assim, considerando-se que a objeto principal da lei é a 

contratação de mão de obra na indústria, comércio e serviços, não se 

imagina qualquer impacto social significativo nos próximos anos, até que, 

se provocado, o STF se manifeste definitivamente sobre a 

inconstitucionalidade da margem interpretativa aberta, evitando qualquer 

desconformidade do texto aprovado com a Constituição. 

Os especialistas ainda evidenciam apostas acatadas pelo governo que 

ampliam o número de vagas e orçamento para a contratação de servidores, 

descartando a diminuição desses processos devido à terceirização. Outro 

fator destacado por especialistas é a permanência do modelo de aplicação 

dos concursos públicos para provimento de cargos. 

Com relação à matéria, o Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão publicou a Instrução Normativa nº 5, de 

26/05/2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de 

contratação de serviços sob o regime de execução indireta (terceirização) 

no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 



fundacional, vedando a  prática de atos de ingerência na administração do 

contrato pela empresa e a possibilidade de caracterização de pessoalidade 

e subordinação direta entre os funcionários e a Administração. 

 

FUNÇÕES COMISSIONADAS DO PODER EXECUTIVO - FPCE 

1) Quais as mudanças trazidas com a LEI Nº 13.346, DE 10/10/2016? 

R.1) O Decreto 8.785 e a Lei 13.346 trouxeram duas novidades: 

> Extinção de 3.384 cargos de Direção e Assessoramento Superior 

(DAS), 823 Funções Gratificadas (FG), 100 Gratificações Temporárias de 

Atividade em Escola do Governo (GAEG); e 

> Transformação de 10.462 cargos DAS em Funções Comissionadas 

do Poder Executivo (FCPE). 

  > O objetivo foi reduzir o número de cargos em comissão (24.250) 

que têm regras de provimento mais flexíveis e permitem uma maior 

presença de pessoas sem vínculo na Administração Pública Federal (APF). 

 

2) O que acontecerá com os DAS que continuarão existindo? Quem poderá 

ocupá-los? 

R.2) Para estes DAS, permanece a regra do Decreto nº 5.497/2005 que 

estabelece para pessoas sem vínculo com a Administração Pública Federal 

o limite  máximo de 25% de ocupação nos cargos de níveis  1 a 3 e até 50% 

dos cargos de nível 4, sem restrição para os cargos de níveis 5 e 6. 

 

3) O que são as Funções Comissionadas do Poder Executivo (FCPE)? 

R.3) As Funções Comissionadas do Poder Executivo (FCPE) são destinadas a 

servidores públicos que desempenham atividades de direção, chefia e 

assessoramento, nos órgãos e nas entidades do Poder Executivo Federal. 

 

4) Como deve ocorrer a transformação de DAS em funções? 



R.4) Na medida em que forem extintos os cargos de DAS, o Poder Executivo 

fica autorizado a substituí-los, na mesma proporção, por Funções 

Comissionadas do Poder Executivo (FCPE). 

5) Quem poderá ocupar as FCPE? 

R.5) Somente poderão ser designados para as Funções Comissionadas do 

Poder Executivo (FCPE) servidores ocupantes de cargos efetivos oriundos 

de órgão ou entidade de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

 

6) A criação dessas funções de alguma maneira elimina outras funções que 

já existiam? 

R.6) Não. Nenhuma outra função já existente no Poder Executivo Federal 

será extinta – como é o caso das Funções Comissionadas Técnicas (FCT), por 

exemplo. É importante frisar que as FCPE surgem da transformação de 

cargos DAS, e não da extinção de outras funções ou gratificações. 

 

7) Haverá algum processo de seleção para ocupação dos DAS 

remanescentes e das funções comissionadas que foram criadas? 

R.7) No caso das pessoas que já ocupam DAS atualmente e são servidores 

efetivos, o órgão terá a possibilidade de manter esse ocupante de DAS 

como titular de FCPE, a partir do processo de transformação em função 

comissionada. Contudo, órgãos que tiverem DAS ou FCPE vagos poderão 

organizar internamente processos de seleção para ocupação desses cargos 

e funções comissionadas. 

 

8) A LEI Nº 13.346/2016 diz que a Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP) vai promover programas de capacitação para os ocupantes 

de DAS remanescentes e de FCPE. O que isso quer dizer? 

R.8) A Lei atribui à ENAP a responsabilidade de oferecer programas de 

capacitação e de formação para os ocupantes desses cargos. Essa iniciativa 

permitirá à Administração Pública contar com servidores 

permanentemente qualificados para o exercício de cargos de direção e de 

chefia. É uma ação importante para qualificação da gestão pública. 



 

9) Quem determinará quais DAS devem ser transformados em funções? 

R.9) Cada órgão ou entidade determinará quais DAS serão transformados 

em funções comissionadas, de acordo com o número estabelecido na LEI 

13.346/2016. Essa reformulação deverá ser comunicada ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão até o dia 11 de julho de 2016, 

para análise. Se esse prazo não for cumprido, o Ministério do Planejamento 

formulará as novas estruturas regimentais, sem manifestação dos órgãos 

ou entidades. 

 

10) Quais órgãos e entidades poderão ser considerados para totalizar o 

número de cargos que devem ser cortados? 

R.10) Serão considerados os órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal direta. Também poderão ser incluídas nos cortes fundações 

públicas e autarquias (com exceção das agências reguladoras). 

 

11) Quais órgãos e entidades não estão incluídos nos cortes e 

transformações de DAS? 

R.11) Não estão incluídas nos cortes Agências Reguladoras, Empresas 

Públicas e Sociedades de Economia Mista. 

 

12) Quais benefícios e vantagens das mudanças trazidos pela LEI 

13.346/2016 e pelo Decreto nº 8.785/2016? 

R.12) Essas são medidas que conferem transparência e aprimoramento do 

processo de nomeação para cargos de chefia, porque tornam o processo de 

escolha mais criterioso – os órgãos e entidades deverão definir os requisitos 

mínimos do perfil profissional dos ocupantes dos DAS e FCPE. 

(*Fonte: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestaopublica/noticias/cort

es-de-das-e-transformacao-em-fcpe) 

 



→ DECRETO Nº 8.910, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016: 

 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controladoria-Geral da União - CGU, remaneja cargos em 

comissão e funções de confiança e substitui cargos em comissão do Grupo 

Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do 

Poder Executivo - FCPE. 

 

 

 


