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Seção II
Do Orçamento Federal
Art. 82 Compete às unidades responsáveis pelas atividades de orçamento:
- coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos projetos da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e da Lei Orçamentária da União, compreendendo os orçamentos fiscal, da seguridade
social e de investimento das empresas estatais;

X - manter e aprimorar sistemas de processamento eletrônico de dados que permitam
realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como promover as informações gerenciais necessárias à
tomada de decisões e ao apoio à supervisão ministerial;
XI - elaborar os Balanços Gerais da União que comporão a Prestação de Contas do
Presidente da República e consolidar os balanços dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II - estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos
orçamentos federais, harmonizando-os com o Plano Plurianual;

XII - editar normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira,
bem conto promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;

III - realizar estudos e pesquisas concementes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do
processo orçamentário federal;

XIII- promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos de
administração financeira e contabilidade;

IV - acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, sem prejuízo da
competência atribuída a outros órgãos;

XIV - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e
dentais sistemas administrativos;

V - estabelecer classificações orçamentárias, tendo em Vista as necessidades de sua
harmonização com o planejamento e o controle;

XV - realizar auditoria sobre a gestão dos administradores públicos federais e sobre a
gestão de recursos federais feita por órgãos e entidades públicos e privados;

VI - propor medidas que objetivem a consolidação das informações orçamentadas das
diversas esferas de governo.

XVI - certificar, por expressa delegação do Tribunal de Contas da União, a regularidade
das contas dos gestores públicos federais;

TÍTULO III
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

XVII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por
agentes públicos federais, ou privados, na utilização de recúrsos públicos, propondo às autoridades
competentes as providências cabíveis e representando ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério
Público da União quando a ocorrência possa caracterizar infração a norma legal ou dano ao patrimônio
público;

CAPÍTULO 1
DAS FINALIDADES
Art. 9 O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa a administração
financeira do Tesouro Nacional, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, opescional e
patrimonial, o acompanhamento dos programas de governo e a avaliação dLgestão dos administradores
públicos federais.

XVIII avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de auditoria interna das
entidades da administração indireta do Governo Federal;

Parágrafo único. O órgão central do Sistema de que trata o eap.t é o Ministério da

XX - interpretar e pronunciar-se em' caráter normativosobre a legislação concernente à
execução orçamentária, financeira e'patrimonial no ámbito do Sistema de Controle Interno;

-

Fazenda.

-

XIC.- exercer o controle da execução dos orçamentos da União;

Art. 10. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sem prejuízo das
competências constitucionais e legais de outros Poderes, bem como de órgãos da Administração Pública
Federal, tem as seguintes finalidades:

Xxi - acompanhar e fiscalizar a execução dos' programas de governo, inclusive ações
descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
quanto à economicidade, efetividade, legitimidade e finalidade;

- avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos
programas de governo e dos orçamentos da União;

XXII - supervisionar e orientar a correta aplicação da legislação concernente à execução
osçanwistkia,financeira e pstrizflcmial,nO imbitoda Administração Pública Federal;

11-comprovara legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades diAdministação Pública Federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; -

XXIII - examinar os alanços Gerais da União' e emitir parecer conclusivo, quanto à
obseryinciados limites fixados na legislação orçamentária e aos procedimçntos contábeis e elaborar a
prcstação contas anual do Presidente da púbiiç ,cr ncaminha4a' ao Congnçsso Nacional, nos
tnnoI'dOa4t$4, inciso XXIV,.da Constituição Federal; -

III - exercer o controle das operações decrédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres da União;
IV -'controlar o endividamento federal e elaborar a programação financeira do Tesouro
Nacional;
V -manter condições para que os cidadãos brasileiros sejam permanentemente infonnados
sobre os dados da execução orçamentária e financeira da União;
VI - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
CAPITULO II
DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS
Art. 11. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo comprõende as atividades de
Administração Financeira, de Contabilidade, de Auditoria, de Acompanhamento dos Programas de
Governo, de Fiscalização e de Avaliação de Gestão dos Administradores Públicos Federais.
Parágrafo único. O Poder Executivo, ao disciplinar a estruturação do Sistema de Controle
Interno, disporá sobre o órgão central e demais unidades responsáveis pelas atividades mencionadas no
caput deste artigo.
Art. 12. Compete às unidades responsáveis pelas atividades mencionadas no art. 11:
- zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
II - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional;
III - elaborar a programação financeira mensal e anual do Tesouro Nacional, gerenciar a
Conta única do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da política de financiamento, da despesa
pública,
IV - gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do
Tesouro Nacional;
V - controlar a dívida decorrente de operações de crédito de responsabilidade, direta e
indireta, do Tesouro Nacional;
VI - administrar as operações de crédito incluídas no Orçamento Geral da União sob a
responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII- manter controle dos compromissos que onerem, direta ou indiretamente, a União
junto a entidades ou organismos internacionais;
VIII - instituir e manter o Plano de Contas Único da União;
IX - estabelecer normas e procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e dos
fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimoniai, nos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal;
-
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- XXIV criar condições para o exercício do controle social sobrepa programas.çxecutados
~recursos oriundos dos orçamentos da União;
-

XXV- prestar informações sobre
constantes dos orçamentes da União;

as.j: C atividades

promover a normati±açIo, o aconpaflbameist,a sistematização e.apadonização
'dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;
XXVII - editar normas sobre matérias de sua competência.
Art. 13. Subordioám-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro Nacional os representantes
do Tesouro Nacional nos copselhos -fiscais, ou órgãOs -equivalentes, das entidades da administração
indireta, controladas direta ou indiretamente pelá União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais deverão ser,
jamferencialmente, servidores integrantes da Carreira de. Finanças e Controle, que não estejam em
exercício nas áreas de auditoria no ministério ou degio equivalente ao qual à entidade esteja vinculada.
-

CAPITULO III
DAS VEDAÇÕES E GARANTIAS E DA CORREIÇÃO -

-

Art 14. Observadas as disposições comidas no set 117 da Lei nt 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, é vedado aos dirigentes dasunidades doa Sistemas referidos no alt 1eroer
- atividade político-partidária,
II - profissão liberal;
111-demais atividades incompatíveis com os interesses da Administração Pública Federal,
na lhama que dispuser o regulamento.
Alt 15. Nedium poccsso, documento ou informação poderá ser sonegado aos integrantes
da Carreira Finanças e Controle, no exercício das atribuições inerentes às atividades de Auditoria,
Fiscalização e Avaliação de Gestão e de manutenção dos registros contábeis.
§ 12 O agente púbiicoque por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou
obstáculo à atuáçio do Sistema 'de Controle Interno, no desempenho de suas funØes institucionais, ficará
sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 22 Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de
caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento
-o.
320 servidor, exercendo funções de controle interno, deverá guardar sigilo sobre dados e
informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções,
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