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Controladoria Geral da União (CGU) 

 

Avanços e Resultados  

 

 Uma pesquisa realizada junto aos servidores e colaboradores da CGU foi mencionada na página 42 da resposta 

ao questionário. Nesse sentido, indicar a porcentagem dos funcionários que participaram na pesquisa com relação 

ao número total de funcionários da CGU. 

 Complementar a resposta do Brasil a fim de proporcionar a dotação orçamentária e o número de servidores da 

Controladoria Geral da União nos últimos cinco anos. 

 

Dificuldades  

 

 Apresentar informação adicional sobre as dificuldades enfrentadas pela CGU para o adequado cumprimento 

de suas funções, especialmente as “restrições orçamentárias (para despesas discricionárias, ou seja, que não 

incluem pagamento de pessoal e despesas obrigatórias) e decréscimo de pessoal”.1  

 

I - Do Papel Institucional do Ministério daTransparência e Controladoria-Geral Da União - 

CGU 

1. O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão do Governo 

Federal responsável pelas atividades de defesa do patrimônio público e de incremento da transparência 

da gestão, mediante ações de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à 

corrupção e ouvidoria. 

2. Para tanto, desenvolve ações nas áreas de fiscalização, auditoria, apoio à gestão, combate à 

corrupção, educação cidadã, incentivo à integridade pública e privada, transparência e defesa do Brasil 

em foros internacionais. 

3.  As fiscalizações e acompanhamento de programas de governo trazem como resultado um 

diagnóstico sobre a efetividade das entregas à sociedade proporcionadas pelos recursos a eles 

destinados. Ainda no campo da avaliação sobre a correta aplicação de recursos federais, destacam-se 

as ações realizadas em conjunto com outros órgãos de defesa do Estado (Ministério Público Federal - 

MPF, Polícia Federal - PF) visando detectar, punir e dissuadir atos ilícitos. 

4.  Em 2016, o Ministério gerou um benefício financeiro de R$ 2,4 bilhões aos cofres públicos 

em decorrência dos trabalhos realizados por sua área de auditoria. Isso representa R$ 600 milhões 

por trimestre. 

5.  Vale ressaltar ainda que as atividades de Operações Especiais já identificaram prejuízos no 

montante de R$ 4 bilhões, com a realização de 236 trabalhos dessa natureza nos últimos 13 anos. Em 

2016 (até setembro), foram investidos R$ 573 mil em diárias e passagens, o que possibilitou a 

identificação de aproximadamente R$ 654 milhões de prejuízo ao erário, desconsiderando o 

prejuízo inerente à continuidade das irregularidades detectadas. 

6.  A atuação deste Ministério não se restringe, todavia, à detecção de não conformidades e 

irregularidades. Também intensificam-se as atividades de apoio à gestão, inclusive com a criação de 

uma ação específica para os municípios, com esclarecimentos e compartilhamento de boas práticas de 

gestão dos recursos públicos. 

7.  Em relação à APF, impõe-se o início das Auditorias de Desburocratização, que se destinam 

a avaliar os processos atuais e buscar as melhores práticas nacionais e internacionais em cada matéria 

e disseminá-las e internalizá-las em nossas Unidades, trazendo racionalidade e eficiência à 

administração federal. 

8.  Desenvolvem-se, ainda, ações de caráter preventivo, educativo e construtivo, dentre as quais 

as ações de educação realizadas junto ao público infantil por meio do Programa “Um Por Todos e 
                                                           
1 Essas dificuldades foram mencionadas na página 46 da resposta do Brasil ao questionário.  
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Todos Por Um! Pela ética e cidadania”, concebido em parceria com o Instituto Maurício de Sousa e 

destinado a formar uma nova geração com fundamentos sólidos de honestidade, respeito e 

responsabilidade. Desde 2009, o Programa já atendeu mais de 400 mil alunos e 13 mil professores em 

1.600 escolas. 

9.  É importante ressaltar também que as competências legais do Ministério tiveram grande 

incremento recente em face da responsabilidade pela execução de ações governamentais que impactam 

diretamente todo Poder Executivo Federal, e indiretamente os entes federados e até mesmo o setor 

privado. 

10.  A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que além das já reconhecidas atribuições 

deste Ministério no que se refere ao fomento à transparência ativa das informações (Portal da 

Transparência, criado, mantido e aperfeiçoado com orçamento deste Ministério), definiu o Ministério 

como instância recursal da transparência passiva, bem como regula – como a todos os demais 

ministérios – o procedimento para atender as demandas dos cidadãos. Isto demandou e continua 

demandando intenso esforço de desenvolvimento e custeio de capacitação dos quadros próprios do 

Ministério, dos demais ministérios e até mesmo de entes federados, além do desenvolvimento e custeio 

de sistemas hoje disponibilizados a todos os usuários gratuitamente (e-SIC, e-OUV). 

11.  Ressalta-se, ainda, o fato de que, em 2017, comemoram-se cinco anos da Lei de Acesso à 

Informação, donde a necessidade de divulgação do tema (realização de evento, produção de cartilhas e 

outros materiais técnicos), até porque este Ministério é referência internacional em relação ao tema 

"transparência”, que dá nome e identidade a este Ministério. 

12.  Merecem destaque duas inovações legais no ano de 2013: Conflito de Interesses (Lei nº 

12.813/2013) e Responsabilização de Pessoas Jurídicas (Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção). 

A primeira estabelece este Ministério como instância consultiva do Poder Executivo Federal sobre o 

tema. Já a segunda trouxe grande impacto em suas atribuições a partir de 2014, envolvendo muitos 

servidores na apuração de ilícitos administrativos praticados por empresas. 

13.  Os Processos Administrativos de Responsabilização e os Acordos de Leniência já somam 

mais de 30 processos em andamento no âmbito deste Ministério, sendo necessário aprimorar 

continuamente a capacitação dos servidores para este tipo de atuação, que deverá alcançar, somente em 

2017, cerca de R$ 2 bilhões de retorno para os entes lesados. 

14.  A Lei Anticorrupção traz importantes ações de caráter preventivo e construtivo de fomento à 

integridade no setor privado. O principal projeto da CGU nesta área é o “Pró-Ética”. Muitos avanços 

foram conquistados nos dois últimos anos. Em 2016, o “Pró-Ética” teve um número recorde de 

inscrições (195 empresas), o que demonstra o interesse do setor empresarial brasileiro em adotar 

práticas efetivas de prevenção à fraude e à corrupção. Esse crescente compromisso com a integridade 

nos negócios é extremamente relevante para o País, sobretudo em face do crescimento econômico que 

está por vir. Portanto, para garantir a continuidade desse movimento pela integridade, com as empresas 

engajadas e confiantes no trabalho do Ministério, é fundamental ter recursos para todas as ações do 

“Pró-Ética” e, principalmente, para garantir a capacitação técnica da equipe responsável pela avaliação 

das empresas. 

15.  Este Ministério também atua em diversos foros internacionais representando o Brasil nas 

reuniões de acompanhamento da implementação das Convenções Internacionais em matéria de 

prevenção e combate à corrupção (OCDE, ONU e OEA), assim como no grupo de trabalho do G20 

(no qual Brasil assumiu a co-presidência em 2017 juntamente com a Alemanha), na Parceria para o 

Governo Aberto (OGP) e nos foros de governança e integridade da OCDE. 
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II - HISTÓRICO DO ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO 

16.  Seguem os valores orçamentários da CGU, referentes aos exercícios de 2012 a 2017. Observe-

se que os valores foram atualizados a valor presente pelo índice IPCA (Valor Atualizado) com o 

objetivo de apresentar a sua evolução em valores reais. 

  

Evolução Orçamentária 

Exercício 
LOA 

Dotação Total 

LOA 

Dotação Final 
(Desp.Discricionárias) 

Limite de 

Empenho  
(contingenciamento) 

Mês 

Ref. 

Valor 

Atualizado 

Variação 

Orçamentária 

% 

2012 713.881.109,00 78.594.297,00 77.778.518,70 Dez/12 104.190.687,53 - 

2013 815.962.727,00 84.823.014,00 79.424.743,70 Dez/13 106.172.440,55 1,90 

2014 848.787.129,00 89.148.267,00 88.623.000,00 Dez/14 104.867.009,88 0,65 

2015 904.162.987,00 91.578.454,00 91.468.289,00 Dez/15 97.336.896,39 - 6,58 

2016 934.831.353,00 89.013.633,00 89.013.633,00 Dez/16 89.013.633,00 - 14,57 

2017 1.016.034963,00 88.094.852,00 87.095.743,00 Jan/17 88.094.852,00 - 15,45 

  

17.  Analisando-se a evolução orçamentária, e considerando os valores destinados às despesas 

discricionárias (tomando-se por base o exercício de 2012), constata-se sistematicamente uma redução 

no valor real do orçamento do Ministério nos exercícios de 2015, 2016 e 2017. Em 2017, tem-se o 

pior orçamento do período analisado, com uma redução real, em relação a 2012, de 15,4%, a 

despeito de todas as novas atribuições e responsabilidades assumidas pelo Ministério e da elevação de 

todas as categorias de despesas administrativas. 

 

2012 

No que tange ao grupo de despesa “Outras Despesas Correntes”, a unidade, obedecendo aos limites 

impostos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão já nesta fase do processo orçamentário, 

projetou no PLOA 2012 um gasto no montante de R$ 68.375.561,00, valor este bem inferior ao 

recebido no exercício anterior. Esta dotação inicial subdimensionada foi, no final de 2012, 

complementada com a abertura de créditos suplementares no valor de R$ 7.347.760,00, e extraordinários 

no valor de R$ 4.070.051,00, o que deixou o total de créditos no exercício em patamar próximo ao de 

2011. Todavia, a indisponibilidade dos créditos totais durante a maior parte do exercício causou uma 

série de atrasos e complicações na execução orçamentária. Neste contexto, foram oferecidos R$ 

400.000,00 das dotações de investimento, para suplementar o mesmo valor em custeio.  

 

No exercício de 2012, o Investimento aprovado para a unidade foi do montante de R$ 11.607.440,00 

montante inferior a 2011. Além disso, conforme ressaltado acima, em razão de cortes no orçamento de 

custeio, a CGU ofereceu parte da dotação em investimento para suplementar esses gastos, de modo que 

as atividades finalísticas fossem menos prejudicadas. Esta dotação inicial de investimento foi 

complementada por créditos extraordinários de R$ 6.999.919,00, já próximo ao fim do exercício. 

 

2013 

Para nos adequarmos a restrição que nos foi imposta, no decorrer do exercício de 2013 foi necessário 

realizarmos diversas alterações orçamentárias com o escopo de atendermos as despesas com 

manutenção administrativa da CGU. Considerando que esta Unidade executa o seu Orçamento 

praticamente em sua totalidade, que os contratos de manutenção são repactuados anualmente e que os 

mecanismos de controle interno e combate à corrupção precisam ser ampliados, observa-se a necessidade 

recorrente de aumento da dotação para este Grupo de Despesas, necessidade esta que não foi atendida 

no exercício de 2013. 
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No Grupo de Despesas “Investimento”, observa-se que a dotação final de 2013 é superior à dotação 

final de 2012. Ressalta-se, dentre as despesas de investimento, a aquisição de um terreno para ampliar 

a sede da Unidade, despesa esta não prevista na Lei Orçamentária Anual, e que teve de ser atendida 

com remanejamento de dotações de investimento, retiradas dos Planos Orçamentários nº 0002 (Ações 

de Prevenção à Corrupção e de Promoção da Transparência Governamental) e 0007 (Manutenção 

Administrativa). 

  

2014 

Como a maioria dos recursos da CGU concentra-se num mesmo programa, organizado em vários Planos 

Orçamentários, além da flexibilidade para transferências de créditos entre estes Planos 

Orçamentários (em comparação com os procedimentos para transferências entre diferentes programas), 

realizou-se uma gestão eficiente dos recursos disponíveis. 

 

No decorrer do exercício de 2014, foi necessário realizarmos diversas alterações orçamentárias com 

o escopo de atendermos as despesas com manutenção administrativa da CGU. Considerando que 

esta Unidade executa o seu Orçamento praticamente em sua totalidade, que os contratos de manutenção 

são repactuados anualmente e que os mecanismos de controle interno e combate à corrupção precisam 

ser ampliados, observa-se a necessidade recorrente de aumento da dotação para este Grupo de 

Despesas. 

 

2015 

Para a elaboração da PLOA-2015 foi concedido um limite de R$ 84,6 milhões. Após tramitação no 

Congresso Nacional, a dotação inicial da CGU foi reduzida para R$ 81,7 milhões. Sobre esta dotação, o 

Decreto de Programação Orçamentária e Financeira nº 8.456/2015 impôs novo contingenciamento de 

R$ 1,3 milhões, de forma que o limite para empenho da CGU ficou em R$ 80,4 milhões. 

 

Diante desse cenário, a CGU realizou os devidos levantamentos para previsão de despesas já assumidas 

e foi detectado um déficit de R$ 17,7 milhões no custeio do Plano Orçamentário (PO) n.º 2000 – 

Manutenção Administrativa, conforme Nota Técnica 602/2015/DGI/SE/CGU-PR. Em virtude dessa 

restrição orçamentária, foram elaborados cenários para remanejamento de dotações de outras ações 

e grupos de natureza de despesa para recomposição da dotação de custeio. As linhas de ação 

adotadas envolveram cortes de até 100% da dotação das ações orçamentárias para construção de algumas 

Unidades Regionais da CGU e revisão de diversos contratos administrativos. Entretanto, as medidas 

adotadas foram parcialmente compensadas pelos reajustes obrigatórios previstos nos contratos 

administrativos vigentes. Assim, as medidas descritas até aqui resultaram em redução do déficit 

orçamentário anteriormente mencionado para R$ 16,4 milhões, considerando-se a limitação para 

empenho em vigor. 

 

Em que pese a adoção das medidas acima citadas, as alterações propostas não foram suficientes para 

cobrir o déficit identificado tendo sido necessário o remanejamento de dotação de outros Planos 

Orçamentários. Nessa linha de ação, as atividades finalísticas tiveram que promover ajustes em suas 

atividades, haja vista a necessidade de redução em suas dotações em torno de 20% em relação ao 

executado em 2014. 

 

A exposição desta situação ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão motivou a consignação, 

em 02/09/2015, de suplementação orçamentária à CGU no valor de R$ 9,86 milhões. Desta forma, 

a dotação orçamentária da CGU para o exercício ficou atualizada para R$ 91,5 milhões, valor 

próximo ao autorizado em 2014. 
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2016 

Traçando-se um breve histórico, o orçamento inicialmente planejado para as despesas discricionárias 

da Controladoria-Geral da União (CGU) no PLOA-2016 foi de R$97.102.000,00, valor no qual pautou-

se o planejamento de gastos do exercício. Entretanto, o Relatório Setorial da Presidência da República 

já trouxe cortes no orçamento deste Órgão, reduzindo-o a R$91.659.928,00. No Congresso Nacional 

houve novos cortes, ficando a versão final em R$87.351.067,00, atingindo uma redução aproximada de 

10% em relação ao PLOA-2016. 

 

O orçamento inicialmente aprovado pela LOA-2016 para as despesas discricionárias perfazia o montante 

de R$ 87.351.067,00, conquanto o limite de autorização de empenho era de R$79.259.203,00. Tanto a 

dotação quanto o limite eram insuficientes para manter o funcionamento do Órgão até o fim do ano 

fazendo com que fossem emitidas notas técnicas e avisos ao Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPDG), com objetivo de demonstrar quanto à necessidade de 

suplementação orçamentária. 

 

Diante desse cenário, em março daquele ano, a CGU realizou os devidos levantamentos relativos à 

previsão de despesas já assumidas e foi detectado um déficit de R$16.402.139,00, no custeio do Plano 

Orçamentário (PO) 2000 – Manutenção Administrativa.  Em razão disso, foram elaborados cenários 

para suplementação da dotação orçamentária de forma que se pudesse honrar os compromissos 

contratuais.  Assim, decidiu-se efetuar a recomposição do PO-2000 por meio do remanejamento 

orçamentário no valor total de R$10.662.596,00, sendo R$8.262.596,00 provenientes dos PO's 

relacionados às ações finalísticas e R$2.400.000,00 provenientes do Grupo de Despesas de 

Investimento do próprio PO de “Manutenção Administrativa”. Mesmo com as alterações 

orçamentárias efetuadas ainda persistiu uma insuficiência de créditos de R$5.739.543,00. 

 

Cabe esclarecer que além do déficit remanescente de R$5.739.543,00, houve um acréscimo despesas na 

ordem de R$4.260.457,00, fruto de reajustes contratuais, reestimativa de gastos com energia e 

necessidade de contratação remanescente de apoio administrativo, em função da rescisão contratual com 

a empresa GVP Consultoria Ltda. Com isso, a necessidade de suplementação orçamentária para atender 

as despesas com manutenção administrativa passou a ser de R$ 10.000.000,00.  

 

Após diversos expedientes encaminhados ao MPDG e tratativas junto à Secretaria de Orçamento Federal 

(SOF/MPDG), por meio da Lei nº 13.382 de 20/12/2016, foi autorizada uma suplementação de 

R$10.000.000,00, na Ação 2D58 - Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição 

(onde estão concentradas atividades finalísticas, bem como as despesas com capacitação, Proprevine e 

manutenção administrativa). Entretanto nesta mesma ação tivemos um corte de R$1.340.235,00 por 

força do Decreto nº 8.859/2016.  

 

Diante disso, a CGU encerrou o ano de 2016 com uma dotação atualizada de R$96.010.832,00 e com 

um limite de empenho final para as despesas discricionárias, autorizado pela Portaria SOF nº 01/2017, 

no valor de R$89.013.633,00, o total das despesas empenhadas ficou em R$87.931.871,43, desse 

montante foram liquidados R$ 66.557.597,45. Assim, tendo por base o limite de empenho autorizado, a 

CGU empenhou 98% de seu orçamento e liquidou 76% de suas despesas discricionárias.   

 

2017 

Traçando-se um breve histórico, o orçamento inicialmente planejado para as despesas discricionárias 

da CGU no PLOA-2017 foi de R$ 128.864,325,00, valor no qual pautou-se o planejamento de gastos 

para o exercício. Entretanto, a SOF/MP estabeleceu o referencial monetário de R$ 89.259.203,00. No 

Congresso Nacional houve novos cortes, ficando a versão final em R$ 88.094.852,00, demonstrando 

mais uma vez uma redução em relação ao ano anterior. 

 

Atualmente, o limite de empenho autorizado para as despesas discricionárias da CGU é de R$ 

87.095.743,00, valor este ainda inferior ao exercício 2016. 
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III - NECESSIDADE ORÇAMENTÁRIA 

Diante de todo o exposto, o Ministério da Transparência entende necessária e razoável a adequação do 

seu orçamento para o exercício de 2017 e vindouros em pelo menos R$ 30.000.000,00 (trinta milhões 

de reais) na Ação 2D58, sendo R$ 20.000.000,00 para custeio e R$ 10.000.000,00 para investimento, 

a fim de atender a todas as competências a ele atribuídas de forma efetiva. Oportunamente esta 

necessidade será registrada no SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento). 

Vale ressaltar ainda que a adequação do orçamento deste Ministério garante a execução integral de seu 

papel institucional no aprimoramento do controle de gastos, de transparência na gestão, de aumento de 

eficiência na gestão pública, de fomento à integridade e honestidade nas relações entre os setores 

público e privado. 

 

 

 


