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Art. 22 - Integram o Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal: 
 
I - a Secretaria Federal de Controle Interno, como órgão central; 
II - órgãos setoriais. 
 
Obs.: O Decreto 4.304/2002, que atualizou o Decreto 3.591/2000, 
estabeleceu que a Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão 
central do SCI do Poder Executivo Federal. 
 
# Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU 
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§ 1º - A área de atuação do órgão central do Sistema abrange 
todos os órgãos do Poder Executivo Federal, excetuados aqueles 
indicados no parágrafo seguinte. 
 
§ 2º - Os órgãos setoriais são aqueles de controle interno que 
integram a estrutura do Ministério das Relações Exteriores, do 
Ministério da Defesa, da Advocacia-Geral da União e da Casa Civil. 
 
§ 3º - O órgão de controle interno da Casa Civil tem como área de 
atuação todos os órgãos integrantes da Presidência da República e 
da Vice-Presidência da República, além de outros determinados em 
legislação específica. 
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Art. 24. Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal: 
 
- I ao XI 
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Art. 25 - Observadas as disposições contidas no art. 117 da Lei no 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é vedado aos dirigentes dos 
órgãos e das unidades dos Sistemas referidos no art. 1o 
exercerem: 
 
I - atividade de direção político-partidária; 
 
II - profissão liberal; 
 
III - demais atividades incompatíveis com os interesses da 
Administração Pública Federal, na forma que dispuser o 
regulamento. 
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Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser 
sonegado aos servidores dos Sistemas de Contabilidade Federal e 
de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no exercício das 
atribuições inerentes às atividades de registros contábeis, de 
auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. 
 
- agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, 
constrangimento ou obstáculo estará sujeito à pena de 
responsabilidade administrativa, civil e penal. 
 

- servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações 
pertinentes aos assuntos a que tiver acesso 
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Art. 29. É vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive 
em comissão, no âmbito dos Sistemas de que trata esta Lei, de 
pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos: 
 
I - responsáveis por atos julgados irregulares por decisão definitiva 
do Tribunal de Contas da União, do tribunal de contas de Estado, 
do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho de 
contas de Município; 
 
II - punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, 
em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de 
qualquer esfera de governo; 
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Art. 29. É vedada a nomeação para o exercício de cargo, inclusive 
em comissão, no âmbito dos Sistemas de que trata esta Lei, de 
pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos: 
 
III - condenadas em processo criminal por prática de crimes contra 
a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte 
Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei no 7.492, de 16 de junho 
de 1986, e na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. 
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§ 1º - As vedações estabelecidas neste artigo aplicam-se, também, 
às nomeações para cargos em comissão que impliquem gestão de 
dotações orçamentárias, de recursos financeiros ou de patrimônio, 
na Administração direta e indireta dos Poderes da União, bem 
como para as nomeações como membros de comissões de 
licitações. 
 
§ 2o - Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em 
comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos 
incisos I, II e III deste artigo. 
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QUESTÕES 
 
 

Lei nº 10.180 de 2001 – Sistema de Planejamento e Orçamento Federal 



1) (CESPE – Técnico Judiciário – Área Administrativa – STM – 
2018) Julgue o item que se segue, relativo ao Sistema de 
Planejamento e de Orçamento Federal (SPOF) e aos créditos 
orçamentários adicionais.  
  
O SPOF tem como uma de suas finalidades promover a integração 
com os demais poderes e esferas de governo em assuntos de 
administração e programação financeira. 
 
 
 
 
GABARITO: 
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2) (CESPE – Analista Judiciário – Engenharia Elétrica – TRE/BA – 
2017) O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal tem por 
finalidade 
  
a) formular planos nacionais, setoriais e regionais de 
desenvolvimento econômico e social. 
 
b) formular o planejamento estratégico de cada estado da 
Federação separadamente. 
 
c) promover a articulação entre a União, os estados e os 
municípios, visando à compatibilização de normas. 
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d) gerenciar os processos de planejamento e orçamento estaduais.  
 
e) formular o plano anual, as diretrizes orçamentárias e os 
orçamentos bimestrais.  
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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3) (CESPE – Auditor Controle Externo – TCE/PA – 2016) Com 
relação ao orçamento público brasileiro, julgue o item a seguir. 
  
Entre as finalidades do sistema de planejamento e de orçamento 
federal inclui-se a formulação do planejamento estratégico 
nacional. 
 
 
 
 
GABARITO: 
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4) (FUNRIO – Auditor – IF/PA – 2016) O Sistema de Planejamento 
e de Orçamento Federal tem por finalidade  
  
I - formular o planejamento estratégico nacional;  
 
II- realizar estudos e pesquisas sócio-econômicas e análises de 
políticas públicas. 
 
III - formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 
orçamentos anuais;  
 
IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal; 
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4) (FUNRIO – Auditor – IF/PA – 2016) O Sistema de Planejamento 
e de Orçamento Federal tem por finalidade  
  
V - promover a articulação com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins 
aos diversos Sistemas, nos planos federal, estadual, distrital e 
municipal; 
 
VI - formular planos nacionais, setoriais e regionais de 
desenvolvimento econômico e social;  
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Marque a alternativa correta. 
 
a) I, II, III, IV e V.  
b) I, II, III, IV e VI.  
c) II, III, IV, V e VI.  
d) I, II, IV, V e VI.  
e) I, III, IV, V e VI. 
 
 
 
 
GABARITO: 
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5) (CESPE – Administrador – PF – 2014) Acerca de orçamento 
público e planejamento, julgue os itens a seguir. 
 
É responsabilidade do Sistema de Planejamento e de Orçamento 
Federal promover a articulação de estados, Distrito Federal e 
municípios, de modo a compatibilizar normas e tarefas presentes 
nos sistemas desses entes da Federação. 
 
 
 
 
GABARITO: 
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