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RESUMO 
 

Este estudo tem o objetivo de demonstrar que a implantação do Sistema de 

Controle Interno (SCI), uma das importantes ferramentas de gestão, apesar da 

exigência de ordem legal, está sendo negligenciado pela maioria dos 

administradores das prefeituras do Estado de Pernambuco. 

 

A importância do Sistema de Controle Interno implantado nas estruturas 

administrativas das entidades públicas municipais é fator preponderante para 

assegurar que as ações estão sendo executadas conforme o que foi planejado, 

visando atingir a efetividade dos programas governamentais. 

 

A análise sobre a implantação dos SCI nas prefeituras do Estado de 

Pernambuco considerou as seguintes metodologias: 

 

1. Pesquisa realizada pelo TCE / PE, através das Inspetorias Regionais, 

das prefeituras sob sua jurisdição. 

 

2. Decisões do TCE / PE sobre as prestações de contas das prefeituras, 

no exercício de 2003. 

 
De forma complementar, foi realizado um estudo de caso na Prefeitura de 

Panelas no sentido de avaliar as fragilidades dos controles existentes nas atividades 

administrativas e sugerir ações estratégicas para institucionalização do SCI, 

embasadas no referencial teórico para a contextualização do controle interno. 

 
As propostas sobre a institucionalização do SCI na Prefeitura de Panelas 

podem ser aplicadas ou adaptadas as demais entidades municipais, dependendo 

das peculiaridades de cada administração. 

 
Ressalte-se que apenas a implantação do SCI pode se tornar ineficaz, caso 

não haja uma cultura voltada para o controle, através da motivação e capacitação 

dos envolvidos no processo. 

 

Palavras-chave: controle interno; administração pública; Sistema de Controle 
Interno. 



 

ABSTRACT 
 

This study has the objective to demonstrate that the implantation of a System 

of Internal Control (SIC), an important tool of management, although requirement by 

brazilian laws, has been neglected by the majority of the administrators of the city 

halls of Pernambuco State. 

 

The importance of the System Internal Control implanted in the administrative 

structures of the municipal public entities is a preponderant factor to assure that the 

actions are being executed in agreement to what it was planned, aiming to reach the 

effectiveness of the governmental programs. 

 
The analysis on the implantation of the SIC in the municipal governmental of 

Pernambuco State considered the following methodologies: 

 

1. Research carried through for TCE/PE, through the Regionals Inspectorials, 

of the city halls under its jurisdiction. 

 
2. Decisions of TCE/PE on the reports of accounts of the municipal 

administration, in the exercise of 2003. 

 
Of complementary way, a study of case in the Panelas City hall was carried 

through in the direction to evaluate the fragilities of the existing controls in the 

administrative activities and to suggest strategical actions for institutionalization of 

the SIC, based on the theoretical referential for the context of the internal control. 

 

The proposals on the institutionalization of the SIC in the Panelas City hall can 

be applied or be adapted to the other municipal entities, depending on the 

peculiarities of each administration. 

 

It is important to enhance that only the implantation of the SIC can become 

inefficacious, in case that it does not have a culture directed towards the control, 

through the motivation and qualification of the involved ones in the process. 

 
Key words: internal control; public administration; System of Internal Control 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A realidade político-administrativa brasileira apesar de inúmeras modificações 

após a promulgação da Constituição Federal de 1998, com a intenção de direcionar 

a conduta a ser seguida pelos seus membros e servidores nas três esferas de 

governo e em todas as áreas de atuação, seja federal, estadual ou municipal, vem 

timidamente proporcionando aquilo que se buscava em relação à atuação do Estado 

perante a sociedade. 

 

Talvez o problema do desempenho da gestão resida no fato da própria 

Constituição ao delegar aos Poderes Públicos constituídos, poderes e competências 

para os quais não estivessem preparados, especificamente em relação à autonomia 

municipal, tendo em vista a falta de instrumentos necessários para que tais 

atividades fossem exercidas de forma adequada e eficiente. 

 

O processo de descentralização materializado após a Constituição de 1988, 

apesar de fortalecer o processo democrático com a autonomia dos governos locais, 

acarretou mais responsabilidades para os municípios na provisão de bens e serviços 

públicos, sem, contudo, preocupar-se com as fragilidades encontradas na maioria 

deles, tais como, reduzido recursos organizacionais, baixa capacidade financeira, 

ausência de capital social e a tradição da administração paternalista e clientelista.2 

 

Diante deste cenário da administração pública, onde de um lado crescem as 

necessidades da sociedade, voltadas para a implantação de programas e projetos 

sociais, e por outro lado diminui as fontes financiadoras de recursos e o 

esgotamento da capacidade contributiva, é imprescindível a prática de métodos 

gerenciais e de controle na aplicação dos recursos disponíveis, a fim de melhorar os 

serviços públicos e atender os anseios da sociedade, sendo o Sistema de Controle 

Interno (SCI), quando implementado adequadamente, um instrumento importante 

para o alcance desses resultados.  

 
                                                 
2 LUBAMBO. Cátia Wanderley. Desempenho da Gestão Pública: Como a população avalia o 
Governo em pequenos municípios? Recife: Ed. do Autor, 2006. 
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Com o advento da reforma administrativa brasileira, nas décadas de 1980 e 

1990, os municípios se viram diante da necessidade de modernização e da 

necessidade de melhorar a gestão dos recursos disponíveis em prol da sua missão 

de promover o bem estar social, tendo o controle interno um papel essencial e 

relevante para o atendimento deste propósito, através da implantação na 

organização de forma integrada e harmoniosa de um conjunto de procedimentos e 

registros com a finalidade de proteger seus ativos, promover a eficiência 

operacional, assegurar o cumprimento das políticas definidas pela administração, 

avaliar os resultados da gestão e gerar informações necessárias ao processo 

decisório das entidades, com intuito de proporcionar o bem-comum à sociedade. 

 

Outra justificativa para a implantação de um SCI nos municípios é a dimensão 

legal que remete os administradores públicos ao cumprimento de determinações 

constitucionais e infraconstitucionais, inserindo-se nesse conjunto legal a Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, destacando-se pelo seu papel de transformação da 

nova estrutura estatal, fixando normas de finanças públicas dirigidas para a 

responsabilidade fiscal no intuito das administrações públicas realizarem ações 

planejadas e transparentes prevenindo riscos que possam afetar o equilíbrio das 

contas públicas. 

 

Diante dessa nova realidade política, econômica e social brasileira, onde a 

sociedade exige o desempenho de um bom governo, entendido pela capacidade 

institucional de atingir a eficiência, eficácia e efetividade na prestação de seus 

serviços, num ambiente legal, onde as regras são previamente definidas, e com 

transparência e participação da sociedade na formulação das políticas públicas, é 

que se insere o novo ambiente de controle, baseado num sistema integrado de 

controle, no qual a administração deve verificar não apenas a entidade controlada, 

mas, também, as variáveis externas e o impacto gerado pelas políticas públicas.  

 

Dentro desse contexto, constitui-se objeto deste estudo demonstrar o quanto 

é relevante à institucionalização do SCI nas administrações municipais, reforçando 

aspectos de controle, não apenas o controle formal ou a priori, mas, também, a 

posteriori, focado nos resultados, que levem a uma gestão responsável, permitindo 

uma maximização dos recursos arrecadados e sua efetiva aplicação em benefício da 
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sociedade, uma vez que, entendemos, a ausência do controle na administração 

pública seja prejudicial a sua gestão acarretando conseqüências negativas no 

emprego dos recursos públicos. 

 

O eixo central deste estudo é a idéia de contextualizar o Controle na 

Administração Pública, especificamente com referência a conceituação e a 

relevância do Controle Interno para a administração municipal, em seguida procura 

avaliar a situação do SCI nas prefeituras dos municípios do Estado de Pernambuco, 

dando uma visão geral em termo de institucionalização e implementação do SCI, 

para posteriormente abordar um caso concreto na Prefeitura de Panelas avaliando 

sua estrutura e as fragilidades de controles existentes e sugerindo medidas para 

implantação do SCI, cujo estudo poderá servir de orientação para ser aplicado em 

municípios de estruturas similares, sem, contudo, desconsiderar os ajustes ou 

adaptações necessárias a cada estrutura administrativa municipal. 

 

O capítulo 1 – Contextualização do Controle na Administração Pública –

inicia-se com a contextualização do Controle Interno na Administração Pública, 

destacando sua fundamentação teórica e legal, também, neste capítulo, se enfatiza 

a identificação dos mecanismos de controle com os modelos de administrações 

públicas, a reforma administrativa no Brasil e a governança na gestão pública.  

 

O capítulo 2 – Diagnóstico do Controle Interno nas Prefeituras do Estado 

de Pernambuco – após a abordagem conceitual do Controle Interno apresenta a 

situação nos municípios do Estado de Pernambuco em relação à institucionalização 

do SCI de forma legal e efetiva. 

 

O capítulo 3 – Características do Município de Panelas e da Estrutura 

Administrativa de sua Prefeitura – aborda um conjunto de dados que identifica o 

município de Panelas, em Pernambuco, em relação a aspectos geográficos, 

socioeconômicos e fiscais e dá ênfase a um exame na estrutura administrativa de 

sua Prefeitura. 

 

 O capítulo 4 - Análise de Pontos de Controle Interno na Prefeitura do 

Município de Panelas – demonstra um estudo de caso na Prefeitura do Município 
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de Panelas enfatizando a situação dos controles de execução setorial, dos controles 

gerenciais e nas fragilidades dos controles existentes. 

 

 O capítulo 5 – Sugestões de Ações Estratégicas para Implantação do SCI 

na Prefeitura Municipal de Panelas – ressalta proposições e ações estratégicas 

para implantação de um SCI na Prefeitura do Município de Panelas, e por fim 

elucida a necessidade e importância da organização do SCI nas administrações 

municipais, apresentando-se as considerações finais. 

 

A metodologia da pesquisa toma-se como base a taxonomia apresentada por 

Vergara 3 que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios. 

 

Quanto aos fins: 

a) Descritiva; 

b) Metodológica; 

c) Aplicada. 

 

a) Descritiva, porque procura descrever percepções e sugestões 

acerca do objeto de estudo. 

b) Metodológica, em razão da realização de estudos de normas e 

procedimentos administrativos para se construir um instrumento 

que sirva de sugestão para a implantação do SCI. 

c) Aplicada, em razão de sua finalidade prática, uma vez que a 

Prefeitura implementando as estratégias propostas do SCI 

contribuirá para resolução do problema que a falta do sistema de 

controle acarreta. 

 

Quanto aos meios: 

 

a) Bibliográfica; 

b) Documental; 

                                                 
3 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São Paulo: 
Atlas, 2006, p. 46. 
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c) De Campo; 

d) Estudo de Caso. 

.  

a) Bibliográfica, através de pesquisas em obras especializadas de 

Controle Interno Público e instrumentos legais, utilizadas para embasar 

o referencial teórico na contextualização do Controle Interno na 

Administração Pública, e objetivando elucidar alguns conceitos e 

compreensão da ciência jurídica aplicada ao tema. 

b) Documental, utilizada para diagnosticar a situação do SCI nos 

municípios do Estado de Pernambuco, sendo realizadas de duas 

formas: 1) através de pesquisas documentais das Decisões das 

Prestações de Contas dos Municípios de Pernambuco, referente ao 

exercício de 2003, disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco – TCE/PE. 2) Através de um mapeamento da estrutura 

de Controle Interno das Prefeituras de 184 municípios do Estado de 

Pernambuco, cujo resultado foi obtido com as pesquisas realizadas no 

âmbito das 09 (nove) Inspetorias Regionais vinculadas ao 

Departamento de Controle Municipal do TCE/PE. 

c) De Campo, necessária a investigação in loco para o desenvolvimento 

do estudo, com observação das rotinas e atividades desempenhadas 

na Prefeitura de Panelas, incluindo a coleta de dados através da 

aplicação de formulários. 

d) Estudo de Caso, devido ao aprofundamento do estudo ficar limitado à 

Prefeitura de Panelas, de forma a permitir um amplo e minucioso 

conhecimento de sua estrutura administrativa, no intuito de propor 

medidas para implantação do SCI. Neste caso é importante destacar 

que foram utilizados os métodos de dedução e indução para que a 

particularidade relatada com minúcia não seja desfocada do cenário 

nacional. 
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CAPÍTULO 1 
 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
 

 

1.1. Um Breve Histórico do Controle.  
 

Não existe um marco histórico que identifique quando e onde começou o 

processo de controle interno nas organizações, porém, existem evidências históricas 

do surgimento de registros formais nas civilizações mais antigas da humanidade. 

Segundo texto de Lopes Sá, os Sumérios, por volta de 3.500 a.C., inventaram a 

escrita cuneiforme, uma espécie de escrita feita com auxílio de objetos em forma de 

cunha, onde se gravava em tabuletas de argila (tábuas de barro cru) diversos fatos 

relativos à cobrança de impostos, registro de cabeças de gado, medidas de cereal, 

etc, inclusive, existindo registros de profissionais especializados no desempenho da 

fiscalização.  

 

Na Suméria, pois, a escrita contábil já havia conquistado um razoável grau 
de evolução e o trabalho de registrar já era confiado a ‘profissionais 
especialistas’. Provas, também, de ‘revisões’ ou ‘conferências’ dos registros 
para certificar a exatidão foram encontradas. Uma primitiva, mas eficiente 
‘auditoria’ já ocorria 2.600 a.C. feita por revisores e ‘inspetores de contas’ na 
época do Rei Urukagina. 4 
 

Outros registros referentes a formas de controles, no que concerne à ordem 

administrativa e aspectos ligados a fianças públicas, são revelados no Código de 

Manu (séc. II a.C. - séc. II d.C.), livro sagrado do Bramanismo, antiga filosofia 

religiosa da Índia, conforme trecho transcrito por D’Áuria em sua obra primeiros 

princípios de contabilidade pura: 

 

• Com seus auxiliares, o soberano examina, continuamente,...as 
rendas...e a consolidação das propriedades adquiridas. 
• Deve eleger... bons e fiéis coletores de impostos. 
• Os negócios da comunidade...como os negócios particulares dos 
administradores, devem ser controlados por um ministro do Rei... 
• O Soberano faça pagar taxas aos mercadores, considerando o preço 
de compra e venda; o comprimento das viagens, as despesas acessórias 
para a nutrição e as sofridas para segurar as mercadorias. 

                                                 
4 LOPES SÁ, Antônio. Curso de Auditoria. 7ed. São Paulo: Atlas, 1993, p.13 
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• O Rei faça pagar como imposto um taxa muito módica aos homens 
do seu reino de ínfima classe e vivendo de comércio pouco lucrativo. Faça 
saber sua renda atual em todo o seu domínio, por encarregados fiéis. 
Ponha em toda parte inspetores inteligentes, para examinar os que 
estiverem a serviço do príncipe. 5 

 

Outras evidências descritas por D’Áuria, referem-se a documentos egípcios, 

talvez anteriores a segunda dinastia dos faraós (2800 a.C.), os quais revelam a 

existência de escribas e figuras esculpidas nas pirâmides mostrando esses 

funcionários gravando notas de pesagens em tábuas com auxílio de estiletes. 

D’Áuria descreve: “os escribas da alfândega estacionam ao longo do Nilo para 

cobrarem o dízimo das colheitas”. 6 

 

Em 55. A.C., Marco Túlio Cícero, filósofo, orador, escritor, advogado e político 

romano, demonstrava grande preocupação com o controle do orçamento público, 

exposto em seu discurso De Oratore. 

 

• O Orçamento Nacional deve ser equilibrado. 
• As Dívidas Públicas devem ser reduzidas, a arrogância das 
autoridades deve ser moderada e controlada. 
• Os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos, se a 
Nação não quiser ir à falência. 
• As pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de 
viver por conta pública. 7 

 

As formas iniciais de Controle e da Contabilidade desenvolveram-se em 

várias civilizações antigas, na China, na Índia, na Grécia, porém, é na Itália, na idade 

média, a partir do Livro do Ábaco (Liber Abaci), do matemático Leonardo de Pisa, “o 

Fibonaccci”, em 1202, que se introduziu no ocidente o sistema numérico arábico de 

zero a nove, abrindo-se novos horizontes para os matemáticos italianos e para a 

contabilidade moderna.8 

 

                                                 
5 D’ÁURIA, Francisco. 1949 apud SLOMSKI, Valmor. Controladoria e Governança na Gestão 
Pública. São Paulo: Atlas, 2005, p. 5. 
6 Idem, 2005 p. 4. 
7 CÍCERO, Marco Túlio. De Oratore, 55. a.C. apud HARADA, Kiyoshi. Possível reforma tributária. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 7, n. 65, maio 2003. Disponível em: < 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4092 >. Acesso em: 26 mar. 2007. 
8  História da Matemática na Época Medieval (Europa) Leonardo de Pisa.(1170 -124?). Disponível 
em: < http://www.malhatlantica.pt/mathis/Europa/Medieval/fibocacci/Fibonacci.htm > Acesso em: 28 
mar. 2007. 
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A obra de Leonardo de Pisa, no século XIII, marca um novo período para a 

Contabilidade, introduzindo nas entidades as primeiras técnicas contábeis, 

começando a perder força, a partir deste período, os registros pelo sistema de 

partida simples na contabilidade das grandes organizações, segundo ensinamentos 

do mestre Iudícibus, “começa a aparecer exemplos (embora incompletos) de 

partidas dobradas apenas nos grandes empreendimentos, continuando os menores 

a adotar a partida simples, mesmo bastante tempo após o trabalho de Paccioli”. 9 

 

Segundo Hendriksen e Van Breda o primeiro registro completo de 

escrituração através do sistema de partidas dobradas é encontrado na cidade 

italiana de Gênova, em 1340. Quase um século e meio depois, em 1493, Frei Luca 

Paccioli escreveu seu livro Summa de arithmetica, geometria, prorportioni e 

proportionalita, que o transformou no “Pai da Contabilidade”, sendo utilizados até 

hoje os seus ensinamentos sobre a utilização do método das partidas dobradas – 

“para cada crédito existirá sempre um débito de igual valor”. 10 

 

Porém, a edificação da administração pública e seu controle somente 

poderiam se tornar realidade com o pensamento da fundação do Estado, as 

primeiras idéias para a origem de um Estado contratual serviriam de base para a 

estruturação da Administração Pública. Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã, em 

1651, que trata da estrutura da sociedade organizada, postulava que devido à 

condição humana em seu estado natural (estado de guerra) não haveria a formação 

de uma autoridade política, ou governante, para estabelecer a ordem e 

argumentavam que um contrato social entre os indivíduos seria a forma para se 

estabelecer um governo comum. Os preceitos desse acordo é que definiria a forma 

e o alcance do governo estabelecido, que segundo Hobbes era absoluto. Nessa 

mesma época, John Locke postulava a mesma teoria de uma autoridade constituída 

com o consentimento dos governados, porém limitada constitucionalmente. A teoria 

do contrato social influenciou as revoluções liberais, inglesa, americana e francesa.11  

 

                                                 
9 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 1980, p. 41. 
10 HENDRIKSEN, E. S. ; VAN BREDA, M. F. 1999, apud SLOMSKI, Valmor. 2005, op.cit., p.9. 
11 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. 3 
ed.São Paulo: Abril Cultural, 1983. 
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Em 1789, durante a Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, foi estabelecido em seu art. 15 que a prestação de contas de 

todos agentes do poder público era um direito da sociedade: “XV - A sociedade tem 

o direito de pedir contas de sua administração a todos os agentes do poder 

público”.12 

 

A partir das teses do pensamento liberal e da evolução da economia como 

ciência, no século XVIII, principalmente, com as idéias de Adam Smith, em sua obra 

Riqueza das Nações, considerado o pai da Economia moderna, houve uma rápida 

expansão da burguesia (comerciantes, industriais, e financistas), no intuito de 

terminar com os direitos feudais e mercantilistas até culminar no capitalismo, 

resultando na Revolução Industrial, a qual, devido às formas de substituição da 

produção manufaturada para o modo de produção industrial e tecnologias 

empregadas (máquinas, força motriz e sistema fabril) modificou a estrutura da 

sociedade. 13, Todos esses fatores reunidos geraram para as grandes organizações 

o desenvolvimento de novas formas e procedimentos de administração e controle, 

culminando, no século XIX, no desenvolvimento da Administração Científica, por 

Frederick Taylor, caracterizada pelo estudo das técnicas de racionalização do 

trabalho do operário através de uma análise dos tempos e movimentos 14 e da 

Teoria Clássica da Administração, por Henry Fayol, caracterizada pela ênfase na 

estrutura que a organização deveria ter para ser mais eficiente. 15 As funções 

clássicas da Administração, (prever, planejar, organizar, comandar, coordenar e 

controlar), idealizadas por H. Fayol perduram até os dias atuais, e seus 

ensinamentos continuam sendo aplicados na administração moderna.16 

 

                                                 
12 SCHILLING, Voltaire História da Revolução Francesa. Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, 2002. Disponível em:< http://educaterra.terra.com.br/voltaire /mundo/declaracao.htm > 
Acesso em: 08 abr. 2007 
13 Uma frase de Adam Smith se tornou famosa: "Assim, o mercador ou comerciante, movido apenas 
pelo seu próprio interesse egoísta (self-interest), é levado por uma mão invisível a promover algo que 
nunca fez parte do interesse dele: o bem-estar da sociedade”. SMITH, Adam. A Riqueza das 
Nações, 1776. Disponível em: < http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mc000250.pdf > 
Acesso em:08 ago 2008. 
14 MAXIMIANO, Antonio Cezar A. Teoria geral da administração: da escola científica à 
competitividade da economia globalizada. São Paulo: Atlas, 1997. 
15 FAYOL, Henry. Administração Industrial e Geral. 10ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 1994. 
16 LANZA, Wellington. A Aplicabilidade dos Princípios de Henry Fayol na Administração 
Contemporânea. 2003. Revista Estudante On-Line – FECAP. São Paulo. 2003 a 2005. Disponível 
em: < http://www.fecap.br/PortalNovo/Interna.asp?Numero=1152> Acesso em : 29 mar 2007. 
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Ainda, no século XVIII, Jeremy Bentham, James Mill e Stuart Mill, difundiram 

a teoria do utilitarismo, que de acordo com Scarre, o termo utilidade é adotado para 

designar a tendência que algumas ações humanas possuem em promover um 

mesmo fim: a felicidade. 17 

 

O utilitarismo, como teoria ética, procura maximizar a felicidade e a utilidade 

do indivíduo como meio de promover o bem comum, conforme Lyons isto não 

significa que o utilitarismo se ocupe em descrever normas de conduta para ações 

humanas, mas sim que o utilitarismo estabelece um modelo para se guiar e avaliar 

as condutas humanas, podendo ser considerada uma teoria moral “normativa”. 18 

Os princípios justificadores da fundação do Estado e a teoria do utilitarismo 

permearam o pensamento liberal do século XVIII e serviram de alicerce para a 

edificação da nova Administração Pública e das novas formas de controle. 

 

 

1.2. A Evolução do Controle na Administração Pública Brasileira 
 

Segundo Slomski, no Brasil, os primeiros registros da contabilidade aparecem 

com a publicação de um alvará datado de 28 de junho de 1808, quando D. João VI 

cria o Erário Régio e institui o Conselho da Fazenda. Os termos do alvará são os 

seguintes: 

 

Para que o método de escrituração e fórmulas de contabilidade de minha 
Real Fazenda não fique arbitrário e sujeito à maneira de pensar de cada um 
dos contadores gerais, que sou servido criar o referido Erário: - ordeno que 
a escrituração seja mercantil por partidas dobradas, por ser a única seguida 
pelas nações mais civilizadas, assim pela sua brevidade para o manejo de 
grandes somas, como por ser a mais clara e a que menos lugar dá a erros e 
subterfúgios, onde se esconda a malícia e a fraude dos prevaricadores. 19 

 

Em 1822, com a Independência do Brasil, o Erário Régio foi transformado em 

Tesouro pela Constituição monárquica de 1824, prevendo-se, então, os primeiros 

orçamentos e balanços gerais. De acordo com Giacomoni, a elaboração dos 

                                                 
17 SCARRE, Geoffrey. Utilitarismo apud CURY, Rodrigo Diniz. Utilitarismo, Direitos e Deveres. 
Catalão - GO: CESUC, 2001 Disponível em: < http://www.cesuc.br/revista/ed-5/Utilitarismo.pdf > 
Acesso em : 17 de abr. 2007. 
18 LYONS, David. As regras morais e a ética. 1990.apud CURY, Rodrigo Diniz. op.cit, 2001  
19SLOMSKI, Valmor, op. cit, p.9. 
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orçamentos formais por parte das instituições imperiais está estabelecida no art. 172 

daquela Lei Magna Imperial: 

 

O ministro de Estado da Fazenda havendo recebido dos outros ministros os 
orçamentos relativos às despesas das suas repartições, apresentará na 
Câmara dos Deputados anualmente, logo que esta estiver reunida, um 
balanço geral da receita e despesa do Tesouro Nacional do ano 
antecedente, e igualmente o orçamento geral de todas as despesas 
públicas do ano futuro e da importância de todas as contribuições e rendas 
públicas. 20 

 

Com a proclamação da República em 1889 e o fortalecimento do Poder 

Legislativo foi dado o passo inicial no controle das contas públicas. Em 1890, por 

iniciativa do então Ministro da Fazenda Rui Barbosa, criou-se o Tribunal de Contas 

da União, através do Decreto 966-A, com atribuições de examinar, rever, e julgar as 

contas relativas à receita e à despesa. Mas, apenas, em 1891, com a primeira 

Constituição Republicana em seu art. 89, o Tribunal de Contas foi definitivamente 

instituído. Todo esse processo de criação de mecanismos de controle para 

administração pública durou cerca de um século: 

 

A idéia de criação de um Tribunal de Contas surgiu pela primeira vez no 
Brasil, em 23 de junho de 1826, com a iniciativa de Felisberto Caldeira 
Brandt, Visconde de Barbacena, e de José Inácio Borges, que 
apresentaram projeto de lei nesse sentido ao Senado do Império. 

As discussões em torno da criação de um Tribunal de Contas durariam 
quase um século, polarizadas entre aqueles que defendiam a sua 
necessidade – para quem as contas públicas deviam ser examinadas por 
um órgão independente –, e aqueles que o combatiam, por entenderem que 
as contas públicas podiam continuar sendo controladas por aqueles 
mesmos que as realizavam. 

Somente a queda do Império e as reformas político-administrativas da 
jovem República tornaram realidade, finalmente, o Tribunal de Contas da 
União. Em 7 de novembro de 1890, por iniciativa do então Ministro da 
Fazenda Rui Barbosa, o Decreto nº 966-A criou o Tribunal de Contas da 
União, norteado pelos princípios da autonomia, fiscalização, julgamento, 
vigilância e energia. 

A Constituição de 1891, a primeira republicana, ainda por influência de Rui 
Barbosa, institucionalizou definitivamente o Tribunal de Contas da União, 
inscrevendo-o no seu art. 89. 

                                                 
20 GIACOMONI, James. Orçamento público. 13. ed. ampliada, revisada e atualizada. São Paulo: 
Atlas, 2005, p.52. 
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A instalação do Tribunal, entretanto, só ocorreu em 17 de janeiro de 1893, 
graças ao empenho do Ministro da Fazenda do governo de Floriano 
Peixoto, Serzedello Corrêa.21 

 

Durante o século XX, foram observados fatos significantes para a adoção de 

controle na Administração Pública, em 1905 com a Reforma do Sistema de 

Contabilidade Pública no Estado de São Paulo, houve um grande impulso para a 

aprovação do Código de Contabilidade da União, em 1922, o qual constituiu 

importante conquista para a elaboração dos Balanços da União, e para criação da 

Contadoria Geral da União. 22 

 

Oliveira, em sua obra Lições de contabilidade pública escreveu que: 

 

Em 1921, antes mesmo de ser sancionada a lei orgânica do Código de 
Contabilidade Pública, é criada a Contadoria Geral da União como uma 
diretoria do Tesouro Nacional pelo Decreto nº 15.210 de 28 de dezembro; 
com esse decreto foram criados os cargos de contador, subcontador, três 
chefes de seção e nove guarda-livros do Tesouro Nacional. Ainda, ao 
apagar das luzes do ano de 1921, é votada a lei orgânica do Código de 
Contabilidade da União que emancipou a Contadoria Geral da República 
constituindo-se em repartição autônoma, subordinada diretamente ao 
Ministro da Fazenda. 23 

 

Outro grande passo foi dado com a promulgação da Lei Federal Nº 4.320 de 

17 de março de 1964 que estatui normas de direito financeiro para elaboração e 

controle nos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, iniciando-se o aperfeiçoamento das instituições orçamentárias e 

contábeis no Brasil.24  

 

Com a publicação do Decreto-lei n° 200, em 25 de Fevereiro de 1967, 

dispondo de regras para a organização da Administração Federal e das diretrizes 

para a Reforma Administrativa, estabeleceu-se em seu art. 6° que as atividades da 

                                                 
21 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – Breve Histórico. TCU. Portal - Conheça o TCU.Disponível 
em: < http://www2.tcu.gov.br/portal/page?_pageid=33,208335&_dad=portal&_schema=PORTAL > 
Acesso em: 29 mar. 2007. 
22 BEZERRA FILHO, João Eudes. Contabilidade Pública: teoria, técnica de elaboração de balanços 
e 300 questões. Niterói, RJ: Impetus, 2004, p.3.  
23  OLIVEIRA, M.M. 1945 apud SLOMSK, Valmor, op. cit., p. 13. 
24 MACHADO JR., J. Texeira; REIS, Heraldo da Costa. Lei 4320 Comentada e Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 31ª ed. Rio de Janeiro: IBAM, 2003. 
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Administração Federal obedecessem aos princípios fundamentais de planejamento, 

coordenação, descentralização, delegação de competência e controle.25 

 

Porém, é com o advento da Constituição de 1988 que o controle interno na 

administração pública toma novo impulso a partir de um novo padrão da 

administração brasileira, sobretudo, com a implantação da reforma administrativa 

pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998, introduzindo o enfoque gerencial para a 

administração pública, ficando explícita a necessidade de adoção do controle interno 

nos municípios, com enfoque no modelo preventivo ou controle a priori, 

fundamentados nos padrões da administração gerencial, em substituição ao modelo 

burocrático firmado em suposição de desconfiança em relação ao administrador. 

 

Outro fato importante que devemos considerar foi à promulgação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, em maio de 2000, trazendo à administração novas 

responsabilidades referentes à gestão fiscal, com o cumprimento de limites, a 

elaboração de relatórios, a criação de mecanismos de transparência, entre outras 

obrigações, demonstrando a necessidade do sistema de controle interno prevenindo 

riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. 

 

 

1.3. Os Modelos de Administração Pública e o Controle 
 

É no contexto de mudanças de paradigmas da Administração Pública 

Brasileira baseada em modelos de gestões patrimonialista, burocrática e gerencial 

que o controle vem desenvolvendo-se, passando de um controle da obediência 

cega, para um controle de conformidade e por fim para um controle de resultados, 

procurando-se enfatizar a eficiência, a eficácia e a efetividade na gestão pública. 

 

A gestão patrimonialista predominava na época do absolutismo, onde o 

monarca detinha todo o poder e despendia os recursos públicos obtidos pelo 

governo sem distinção, ora utilizava-o em proveito próprio, ora utilizava-o para o 

                                                 
25 BRASIL, Decreto-Lei Nº 200, de 25 de Fevereiro de 1967. Diário Oficial da União, Poder Executivo. 
Brasília, DF, 27 de fev.de 1967. Disponível em: 
< http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/24/1967/200.htm > Acesso em: 08 abr. 2007. 
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bem comum, ficando caracterizado que o Estado pertencia ao patrimônio do seu 

governante, numa época que pouco podia se falar em controle. O clero e a nobreza 

eram quem mais se beneficiavam das determinações que eram pautadas na 

vontade do monarca, sendo marcantes as práticas de empreguismo, nepotismo e 

corrupção. Segundo Bresser Pereira: 

 

A característica que definia os governos nas sociedades pré-capitalistas e 
pré-democráticas era a privatização 26 do Estado, ou a interpermeabilidade 
dos patrimônios públicos e privados. ‘Patrimonialismo’ significa a 
incapacidade ou relutância de o príncipe distinguir entre o patrimônio 
público e seus bens privados. A administração do Estado pré-capitalista era 
uma administração patrimonialista. 27· 

 

A administração patrimonialista era incompatível com a democracia e o 

capitalismo industrial que se manifestavam àquela época do século XIX, surgindo à 

administração burocrática fundamentada nos conceitos de Max Weber que defendia 

a substituição da forma patrimonialista de conduzir a coisa pública para uma 

administração dissociada da política, baseada na autoridade racional-legal, cujos 

princípios de um serviço público profissional e de um sistema administrativo 

impessoal, formal e racional e do controle a priori dos processos administrativos 

seriam utilizados como instrumentos para combater a corrupção e o nepotismo.28  

 

Os burocratas no século XX concentravam-se em suas próprias necessidades 

e principalmente em afirmar o poder do Estado, o poder de impor leis e tributos à 

sociedade, sendo considerado auto-referente. A centralização de decisões, a 

hierarquia e a rigidez das rotinas tornaram a administração burocrática numa gestão 

pública lenta, autoritária, com baixa qualidade, com alto custo e pouco orientada 

para o atendimento das demandas da sociedade. 29 

 

Apesar da administração burocrática combater a corrupção e o nepotismo, na 

época patrimonialista, em que se confundia o patrimônio público com o privado, seus 
                                                 
26 Segundo Bresser Pereira, não se deve confundir a privatização do Estado ou a privatização do 
patrimônio público, que são formas de apropriações viciosas, com a privatização de empresas 
estatais, que é a venda regular de uma empresa que pertence ao Estado para uma empresa privada. 
ibid. p.25. 
27 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um 
novo Estado IN: Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial. Bresser Pereira e Spink 
(org.) Rio de Janeiro: FGV, 1998. p. 26 
28 idem., 1998, p. 26 
29 BARZELAY, Michael. 1992 apud BRESSER PEREIRA, L.C. op. cit. p.29. 
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instrumentos não foram suficientes para combater as novas formas de apropriação 

da res publica que surgiram no século XX, os chamados rent-seeking, que podem 

ser entendidos como uma ação de grupos, organizações ou mesmo indivíduo (lobby, 

financiamento de campanhas, proselitismo político, corrupção, etc.) no intuito de se 

beneficiarem com privilégios, vantagens, ou lucros através da cumplicidade da 

autoridade governamental no uso de seu poder discricionário (isenções de impostos, 

incentivos fiscais, protecionismo contra concorrência estrangeira, concessões de 

serviços públicos, entre outras). Práticas essas entendidas como neo-

patrimonialistas, uma vez que não estão voltadas para a satisfação do cidadão e sim 

para o benefício de determinados grupos de interesses. Observe a correlação entre 

os atuais rent-seeking e o texto do século XIX, de Frédéric Bastiat: 

 

Enfim, como será admitido, por princípio, que o Estado estará encarregado 
de fazer a divisão fraterna em favor dos cidadãos, veremos o povo todo, 
inteiro, transformado em solicitante... Todos se agitarão para reclamar os 
favores do Estado. O Tesouro Público será, literalmente, entregue à 
pilhagem. Cada um terá boas razões para provar que a repartição da 
fraternidade legal deve ser entendida no seguinte sentido: ‘As vantagens 
para mim e as cargas para os outros’. O esforço de todos estará voltado a 
arrancar da legislatura um fragmento de privilégio. (...) O objetivo primeiro 
de cada um será tentar aportar o mínimo possível à massa dos sacrifícios e 
dela retirar o máximo. Pois bem, nesta luta, serão os mais desventurados 
que ganharão? Por certo que não. [Os ganhadores] Serão os mais 
influentes e os mais envolventes’. (Frédéric Bastiat – Justiça e Fraternidade, 
Journal des Économistes , 15 de junho de 1848). 30 

 

A administração pública gerencial surgiu em meados do século XX em 

resposta a crise fiscal, no sentido de tornar a gestão mais eficiente, com a redução 

de custos, com proteção do patrimônio público contra os rent-seeking e 

principalmente na efetividade de suas ações orientada para o cidadão. Alguns 

instrumentos do modelo burocrático clássico, como a hierarquia, a idéia de carreira 

pública e a profissionalização permaneceram na administração gerencial, porém o 

formalismo cedeu lugar à criatividade do gestor público, enfatizando-se os 

resultados e o controle a posteriori, cabendo, também, a sociedade uma maior 

participação nos atos dos gestores públicos, através do controle social. 31 

 

                                                 
30 BASTIAT, Frédéric. 1848, apud MAUAD, João Luiz. Rent-Seeking: privilégios de uns, sacrifícios de 
outros. Mídia sem Máscara. 29 dez. 2007. Disponível em: 
<http://www.midiasemmascara.com.br/artigo.php?sid=5475> Acesso em : 03 abr. 2007. 
31 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. op. cit., p.28 
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Entre as principais características da administração pública gerencial em 

relação à administração burocrática, verifica-se a descentralização política e 

administrativa, mais responsabilização da gestão, planejamento sistemático, 

contratos de gestão, organizações com poucos níveis hierárquicos, pressuposto da 

confiança limitada e não da desconfiança total, transparência de informações, 

controle a posteriori (foco no resultado) administração voltada para o atendimento do 

cidadão, ao invés de auto-referida, terceirização de serviços públicos e participações 

de organizações sociais. 

 

A importância da Controladoria dentro do novo conceito de Administração 

Pública é demonstrada por Lino Martins, quando o mesmo ressalta as 

características da administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial, da 

seguinte forma: 

 

QUADRO 01:   CARACTERÍSTICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Características Patrimonialista Burocrática Gerencial 

Origem do poder Desejo do soberano Estabelecido na Lei Vontade do cidadão 

Posição do 
cidadão 

Subordinado com 
deveres 

Usuário com diretos Cliente com exigências 

Dinâmica 
organizacional 

Por isolamento Por justaposição Por sinergia 

Temática Dividir para reinar Homogeneizar para 
enquadrar 

Diferenciar para integrar 

Critério para êxito Coincidência com o 
poder 

Coincidência com a Lei Coincidência com a 
solução correta. 

Controles: Tipo 
Forma 

Obediência cega 
Feed-back 

Conformidade-ritos 
F.back + F. forward 

Resultados 
F.back + F.forward + F. 
target 

Regra Máxima eficácia na 
máxima coincidência 
com o poder 

Máxima eficácia na 
máxima legalidade. 

Máxima eficácia na 
máxima 
operacionalidade. 

Fonte: Palestra do Prof Lino Martins A Importância da Controladoria dentro do Novo Conceito de 
Administração Pública. IN: FÓRUM PROMOEX: AUDITORIA OPERACIONAL, 3, 2006, Recife. 
Avaliação dos Programas de Governo: Eventos. TCE./PE. Disponível em: 
<http://www.tce.pe.gov.br/forum/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=41>. 
Acesso em: 03 de abr. 2007. 
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1.4. O Controle e a Reforma Administrativa Brasileira 
 

De acordo com Guerreiro Ramos, durante o período entre a independência do 

Brasil, em 1822, e a revolução do Estado Novo, em 1930, não havia o que se 

comentar sobre controle, a administração pública brasileira era assinalada por um 

“estado policial”, onde predominava o exercício da legalidade, com uma 

administração centralizada e sem acesso e intervenção por parte da sociedade, 

sendo características fortes nesta época o nepotismo e a corrupção, uma época 

marcada pela administração patrimonialista. 32 

 

Alguns mecanismos de controle começaram a aparecer com a criação do 

Código de Contabilidade da União, em 1922, porém a mudança na administração 

pública foi marcada com a criação do DASP (Departamento Administrativo do Setor 

Público), em 1936, introduzindo o modelo de administração burocrática no Brasil, 

instruída no tipo ideal de burocracia de Max Weber, baseada na hierarquia, no 

formalismo, na impessoalidade, no profissionalismo, no interesse público e no 

controle formal ou controle a priori. 33 

 

Em 1964, surge a Lei Complementar N° 4.320 instituindo normas de direito 

financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, que segundo Bezerra Filho, essa Lei 

introduziu a concepção de Orçamento-Programa no Brasil e trata-se de um 

instrumento de planejamento que permite identificar os programas, projetos e as 

atividades que o Governo pretende realizar, além de estabelecer os objetivos, as 

metas, os custos e os resultados esperados e oferecer transparência dos gastos 

públicos. 34 

 

Com a expedição do Decreto-lei n° 200, de 1967, houve a regulamentação do 

Orçamento-Programa, estabelecendo-se os conceitos de planejamento, 

descentralização, delegação, coordenação e controle na administração pública 

                                                 
32 GUERREIRO RAMOS, Alberto. Administração e contexto brasileiro. Rio de Janeiro: FGV, 1983, 
p. 52. 
33 idem, 1983, p.53. 
34 BEZERRA FILHO, João Eudes. Contabilidade Pública: teoria, técnica de elaboração de balanços e 
300 questões. Niterói, RJ: Impetus, 2004, p.4. 
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brasileira, surgindo às primeiras tentativas de substituir a rigidez da administração 

burocrática para a gerencial.35 

 

Em 1986, criou-se a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, através do 

Decreto nº 92.452, unificando a antiga Comissão de Programação Financeira e a 

Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda e constituindo-se no Órgão 

Central do Sistema de Administração Financeira Federal e do Sistema de 

Contabilidade Federal. Sua criação foi um passo significativo no fortalecimento das 

Finanças Públicas no Brasil. Um ano depois, em 1987, criou-se o Sistema Integrado 

de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI – possibilitando um maior 

controle das finanças federais com a interligação de cinco mil unidades gestoras 

através de sistemas informatizados.36 

 

A reforma do Estado brasileiro voltada para um modelo de administração 

gerencial foi introduzida em 1995 com Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado – PDRAE. Bresser Pereira define que “objetivo central é reconstruir a 

capacidade do Estado, tornando-o mais forte do ponto de vista administrativo, de 

modo a criar condições para que seja também mais forte em termos fiscais e em 

termos de legitimidade democrática”. 37 

 

As três dimensões apresentadas pelo plano da reforma estavam assentadas 

na seguinte lógica: 

 

a) Uma dimensão institucional-legal voltada para a reforma do quadro 
jurídico-normativo do setor público e a criação de novos formatos 
organizacionais – as agências autônomas e as organizações sociais, além 
das OSCIPS – organizações da sociedade civil de interesse público; 
 
b) A introdução de novos instrumentos de gestão (contratos de gestão, 
contabilidade gerencial e de custos, planejamento e gestão estratégica, 
análise e melhoria de processos, procedimentos de gestão pela qualidade, 
entre outros), para viabilizar o par de atributos “autonomia x 
responsabilização”, por meio de concessões de flexibilidades 

                                                 
35 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Da administração Pública Burocrática à Gerencial, 
Revista do Serviço Público, ano 47, v. 120, n 1. Jan.1996. Brasília: ENAP, 1996. 
36 BRASIL, Ministério da Fazenda, Tesouro Nacional, Instituição Tesouro. Disponível em: 
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/instituicao_tesouro/index.asp>. Acesso em: 06 abr 2007. 
37 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. PACHECO, Regina Silva. A reforma do Estado brasileiro e o 
desenvolvimento. BRESSER PEREIRA WEBSITE, São Paulo, 2005, p.159. Disponível 
em:<http://www.bresserpereira.org.br/papers/2005/05.23.ReformadoEstadoBrasileiroeoDesenvolvime
nto.WEB.pdf> Acesso em: 06 abr. 2007. 
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administrativas aos gestores públicos, combinadas com novas formas de 
controle (controle social, controle por resultados, competição administrada) 
e canais de accountability; 

 
c) Uma dimensão cultural, de mudança de mentalidade, visando passar 
da desconfiança generalizada que pesa sobre os administradores públicos a 
um grau de confiança, ainda que limitado, combinado com maior 
compromisso com resultados; aqui, a estratégia foi à capacitação massiva e 
permanente de gerentes e servidores públicos.38 

 

A proposta de um novo modelo institucional parte da existência de quatro 

setores dentro do Estado. Segundo Bresser Pereira, o setor do núcleo estratégico e 

o setor da atividade exclusiva do Estado devem ter suas tarefas executadas 

diretamente pelo Estado, e os demais setores dos serviços não-exclusivos do 

Estado e da produção de bens e serviços para o mercado devem ser realizados fora 

do âmbito da organização estatal, porém, sob o controle desta. A seguir estão 

resumidos no quadro os setores, as funções e as instituições referentes à reforma 

do aparelho do Estado. 39 

 

QUADRO 02:             REFORMA DO APARELHO DO ESTADO 
 

Setor do Estado Funções Instituições 
Núcleo estratégico Definição das leis e políticas 

públicas, 
 

Presidência da República, 
Ministérios; Tribunais Federais e 
Ministério Público. 
 

Atividades exclusivas Legislar, tributar, fiscalizar, 
segurança, defesa e 
previdência. 
 

Forças Armadas, Polícia, 
Receita Federal, Agências 
executivas e 
Agências reguladoras 
 

Serviços não-
exclusivos ou 
competitivos 

Saúde, Educação, Assistência 
Social, Cultura e Pesquisa 
Científica e Tecnológica. 

Organizações Sociais e 
OSCIPS 
 

Produção de bens e 
serviços para o 
mercado. 
 

Energia, Comunicações, 
Transportes, e Produtos 
Industriais. 
 

Empresas privadas e economia 
mista 
 

Fonte: Luiz Carlos.Bresser Pereira e Regina Silva Pacheco. A reforma do Estado brasileiro e 
o desenvolvimento. BRESSER PEREIRA WEBSITE, São Paulo, 2005, p.159. Disponível 
em:<http://www.bresserpereira.org.br/papers/2005/05.23.ReformadoEstadoBrasileiroeoDesen
volvimento.WEB.pdf> Acesso em: 06 abr. 2007. 

 

A Reforma da Gestão Pública, entre 1995 e 1998, apesar da existência de 

elementos patrimonialistas e clientelistas, ainda, atuantes na gestão brasileira, se 

preocupou mais com uma administração mais autônoma e mais responsável diante 

                                                 
38 idem, 2005, p. 159 
39 idem, p.160 



 37 

da sociedade do que com os controles burocráticos em cima de processos e muitas 

vezes ineficazes no combate à corrupção e ao nepotismo. A Reforma Administrativa 

se orientou para uma administração gerencial pautada na eficiência, na confiança e 

na responsabilização do gestor público e no controle dos resultados, cujas 

premissas levariam o Estado na direção de uma administração voltada para o 

atendimento dos anseios da sociedade. 

 

1.5. Governance e Controle 
 

Segundo Borges, o Banco Mundial conceitua o termo governance da seguinte 

forma: “a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos 

econômicos e sociais do País, com vista ao desenvolvimento”. 40 Entende-se, desse 

modo que ‘ bom governo’ significa governance. O Banco Mundial define quatro 

dimensões-chave para a boa governança: administração do setor público, quadro 

legal, participação e accountability, e informação e transparência. 

 

Observando através dessas dimensões verifica-se que a governança diz 

respeito à capacidade institucional e a aspectos de participação e melhoria social. 

Quando se reformam instituições buscando atingir princípios de eficiência, eficácia e 

efetividade, num ambiente legal, onde as regras são previamente definidas, e com 

transparência, participação da sociedade na definição de políticas públicas e 

responsabilização dos gestores públicos verifica-se, nesse contexto, a prática de 

boa governança. 

 

Bresser Pereira afirma que “existe governança em um Estado quando seu 

governo tem as condições financeiras e administrativas para transformar em 

realidade as decisões que toma”. 41 

 

                                                 
40 BORGES, André. Governança e política educacional: a agenda recente do banco mundial. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 18,  n. 52, 2003. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092003000200007&lng=pt&nrm=iso 
>. Acesso em: 07 abr. 2007 
41 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do estado dos anos 90: lógica e mecanismos de 
controle. Cadernos MARE da Reforma do Estado, c. 1. Brasília - DF, 1997, p.40. Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. Disponível em : 
http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/seges/publicacoes/cadernos_mare/CADERNO1.PDF 
Acesso em : 07 abr. 2007. 
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O Estado para realizar sua função de provedor das demandas públicas, se faz 

necessário, inicialmente, administrar de forma gerencial seus recursos. Não no 

sentido racional e legalista, mas de assumir uma nova postura visando agilidade, 

descentralização, controle dos resultados e participação da sociedade. 

 

Para Melo a concepção de governance não se resume apenas ao aspecto 

administrativo gerencial do Estado, mas refere-se ao modo de como se realiza as 

políticas públicas governamentais, incluindo questões ligadas à formatação política 

institucional dos processos decisórios, às relações políticas envolvendo os setores 

públicos e privados, à participação da sociedade e descentralização, ao 

financiamento e alcance global dos programas. 42 

 

Evans ressalta que o estado deve se preocupar, também, com a criação de 

práticas desenvolvimentistas, no intuito de diminuir as demandas sociais. 

 

O reconhecimento da importância da capacidade de ação do Estado - não 
apenas no sentido de perícia e perspicácia dos tecnocratas no interior do 
aparelho estatal, mas também, no sentido de uma estrutura institucional que 
seja durável e efetiva - é a característica da ‘terceira onda’ de pensamento 
sobre o Estado e o desenvolvimento. 43 

 
Em relação aos mecanismos de controle, não se pode mais enfatizar os 

controles internos presentes na administração burocrática em cima de processos, 

visando, apenas, eficiência, honestidade e legalidade, o foco atual visa à efetividade 

ou resultados da gestão pública diante das necessidades da sociedade, sendo o 

controle social e a accountability de fundamental importância no controle dos atos 

dos gestores públicos. 

 

O’ Donnell define o conceito de accountability sob dois aspectos, o primeiro, 

baseado na dimensão eleitoral, denominado de accountability vertical e outro, 

                                                 
42 MELO, Marcus, 1995. Ingovernabilidade: Desagregando o Argumento. IN: VALLADARES, L. e 
COELHO, M. Prates (org). Governabilidade e Pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1985,. p. 30/31 
43 EVANS, Peter. O Estado como problema e solução. Lua Nova: Revista de cultura e política. N. 
28/29. São Paulo: CEDEC, 1993. 
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baseado no fortalecimento das instituições e agências estatais como pressuposto de 

uma democracia consolidada, denominado accountability horizontal. 44 

 

Para O’ Donnell a Accountability vertical é o controle do Estado pela sociedade, 

e da sociedade pelo Estado. O controle da sociedade sobre o Estado envolve, 

principalmente, a dimensão eleitoral requerendo mecanismos que permitem 

intervenções diretas por parte da sociedade, tanto para reivindicar demandas como 

para fazer denúncias de certos atos das autoridades públicas, e pressupõem a 

existência de liberdade de opinião, de associação, de imprensa, de partidos 

políticos, como também dos tribunais de contas. 45 

 

Já o controle do Estado sobre a sociedade, envolve o cumprimento das leis, a 

obediência civil e a ordem e pressupõe um Estado potente para controlar as 

relações que se desenvolvem na sociedade. 

 

A Accountability horizontal é o controle da sociedade pela sociedade, e do 

Estado pelo Estado, podendo este último ser classificado por quatro mecanismos 

diferentes: (a) os controles internos ou administrativos, que se constitui em 

autocontrole, porquanto exercidos pelos poderes sobre seus próprios atos e 

agentes; (b) o controle pelo legislativo, que se constitui no apoio ou rejeição a 

iniciativas do Poder Executivo pelo Poder Legislativo; (c) o controle pelo Tribunal de 

Contas, ou seja, o controle das contas públicas em auxílio ao Legislativo; (d) o 

controle pelo judiciário, que se objetiva a coibir abusos do patrimônio público e do 

exercício de poder por parte de autoridades. Esse conjunto de controles horizontais 

(internos e externos) está formalmente institucionalizado na Constituição Federal 

brasileira. 

 

A accountability horizontal preocupa-se com um sistema integrado e forte das 

instituições e agências estatais revestidas de poderes para realizar de forma 

conjunta o acompanhamento e a responsabilização dos atos públicos ilícitos contra 

o estado 

                                                 
44 O’DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova: Revista de 
cultura e política. n.44. São Paulo: CEDEC, 1998, p.27 
45 idem., p. 28 
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Para O’ Donnell, a accountability horizontal é definida como sendo: 

 
A existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que 
estão de fato dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a 
supervisão de rotina a sanções legais ou ate ‘impeachment’ contra ações e 
omissões de outros agentes ou agências do estado que possam ser 
qualificadas delituosas. 46 

 

Segundo Bobbio, o bom governo é baseado no regime democrático, sendo 

fundamentado num estado de direito, movido através das leis, claras para todos, e 

não por determinações arbitrárias. Portanto, não bastam apenas leis escritas, é 

indispensável fazê-las governarem realmente ou de maneira efetiva. Um bom 

governo é aquele que age em função do bem comum, e não do seu exclusivo 

interesse. 47 

 

Campos, ao analisar a questão da accountability governamental, entende que 

seus padrões não são garantidos pelo controle burocrático ou interno. Esses 

padrões vão além da legalidade, economia, eficiência e honestidade, passa também 

pela qualidade dos serviços aos cidadãos, a maneira como tais serviços são 

prestados, justiça na distribuição de benefícios e dos custos econômicos, sociais e 

políticos dos serviços e bem produzidos. 48 Ainda, segundo Campos:  

 

O exercício da accountability é determinado pela qualidade das relações 
entre o governo e o cidadão, entre burocracia e clientelas. O 
comportamento (responsável ou não-responsável) dos servidores públicos é 
conseqüência das atitudes e comportamento das próprias clientelas. 
Somente a partir da organização de cidadãos vigilantes e conscientes de 
seus direitos haverá condição para a accountability. Não haverá tal 
condição enquanto o povo se definir como tutelado e o estado como tutor. 49 
 

 

1.6. Orçamento Público e Controle Orçamentário 
 

1.6.1  Conceito de Orçamento Público 

                                                 
46 O’ DONNELL, Guillermo., op.cit., p.40. 
47 BOBBIO, Noberto. Bobbio e os fundamentos da democracia. apud  SCHILLING, Voltaire.História - 
Cultura e Pensamento. Jan. 2004. Disponível em: < 
http://educaterra.terra.com.br/voltaire/cultura/2004/01/14/000.htm > Acesso em : 08 Abr. 2007. 
48 CAMPOS, Anna Maria. Accountability: Quando poderemos traduzi-la para o português? Revista 
de Administração Pública, ano 24, n 2, fev. -abr. Rio de Janeiro, RJ; FGV, 1990, p. 35 
49 CAMPOS, Anna Maria, op. cit., p. 35 
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Baleeiro conceitua o orçamento púbico da seguinte forma: 

 

Ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza, ao Poder Executivo, por certo 
período e em pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos 
serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica do país, 
assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. 50 

 

Giacomoni ao conceituar o orçamento público faz uma divisão em duas fases, 

em função da sua evolução conceitual: o orçamento tradicional e o orçamento 

moderno. 51 

 

Em relação ao orçamento tradicional, o mesmo representava um instrumento 

de controle político que contemplava apenas a previsão das receitas e a fixação das 

despesas, sem se preocupar com o planejamento governamental, traduzindo-se 

num mero demonstrativo de autorizações legislativas. Giacomoni entende o 

orçamento tradicional como sendo sinônimo da Lei de Meios, assim considerada por 

possibilitar os meios para o desenvolvimento das ações relativas aos diversos 

órgãos e entidades que integram a administração pública. 

 

O orçamento assim classificado é, antes de qualquer coisa, um inventário 
dos ‘meios’ com os quais o Estado conta para levar a cabo suas tarefas. É, 
pois, bastante adequado ao orçamento tradicional o rótulo de ‘Lei dos 
Meios’, muito utilizado pelo jargão jurídico. 52 

 

O conceito de orçamento moderno está relacionado ao planejamento, à 

programação de trabalho do governo. Trata-se de um instrumento de administração, 

auxiliando o Poder Executivo no processo administrativo de planejamento, execução 

e controle. Serve para corrigir distorções do orçamento e impulsionar os programas 

de desenvolvimento governamentais. 

 

Nesse sentido o conceito de orçamento moderno é bem definido por Pires:  

 

                                                 
50 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 15 ed., Rio de Janeiro: Forense, 
1998, p. 411. 
51 GIACOMONI, James. Orçamento Público. 13 ed. ampliada, revista e atualizada. São Paulo: Atlas, 
2005, p.64. 
52 idem. p. 66 
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É um processo de planejamento contínuo e dinâmico de que o Estado 
utiliza-se para demonstrar seus planos e programas de trabalho, para 
determinado período. O orçamento abrange a manutenção das atividades 
do Estado, o planejamento e a execução dos projetos estabelecidos nos 
planos e programas de governo. 53 

 

O orçamento moderno no Brasil está idealizado no orçamento-programa, por 

ter como característica principal quais os objetivos que o governo quer alcançar. 

Diferencia-se do orçamento tradicional, por este se preocupar com a alocação dos 

recursos visando à aquisição de meios (pessoas, provisões, transportes, etc.) e o 

orçamento-programa focalizar a alocação dos recursos para a consecução de 

objetivos e metas (escolas, hospitais, estradas, etc.). 

 

Outro tipo de orçamento, chamado de orçamento-participativo, com o intuito 

de atender o interesse social, surgiu com a democratização no Brasil, procurando-se 

atender as necessidades da população e estimulando-se a criação de conselhos 

populares para que os cidadãos partilhassem das definições de metas e programas 

prioritários e questões locais atinentes à gestão pública. 

 

 

1.6.2  Classificação Orçamentária no Brasil 

 

As leis orçamentárias no Brasil previstas na Constituição Federal (art. 165, I, II 

e III) são: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA). 

 

Segundo Pascoal, observa-se que as leis orçamentárias são leis ordinárias, 

de iniciativa do Poder Executivo, e aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria 

simples e com vigências limitadas, tendo, as mesmas, como principais atribuições 

constitucionais a seguinte classificação:  54. 

 

Plano Plurianual – PPA 

                                                 
53 PIRES, João Batista Fortes de Souza. Contabilidade Pública. 3ª ed. Brasília: Franco e Fortes, 
1996, p. 55. 
54 PASCOAL Valdecir Fernandes. Direito Financeiro e Controle Externo: teoria, jurisprudência e 
330 questões de concursos públicos (atualizado com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), 3 ed. 
Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p.35. 
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• Instrumento de planejamento de longo prazo 

• Vigência de 04 (quatro) anos, para todos os entes federativos, 

começando a produzir efeito a partir do segundo exercício financeiro do 

mandato do Chefe do Executivo até o final do primeiro exercício do mandato 

subseqüente. O fato do prazo da lei não coincidir com o prazo do mandato do 

Chefe do Poder Executivo é no intuito de evitar a descontinuidade dos 

programas de governo. 

• Conteúdo principal: fixa, de forma regionalizada, as diretrizes, os 

objetivos e as metas do governo para as despesas de capital (ex: escolas, 

hospitais), as despesas correntes derivadas das despesas de capitais (ex: 

contratação de pessoal para o funcionamento das escolas), e os programas 

de duração continuada (despesas vinculadas com programas de duração 

superior a um exercício financeiro – ex.: bolsa-escola) 

• Quando da elaboração do PPA, o Poder Executivo deve-se preocupar 

com a função distributiva da alocação dos recursos, a fim de atenuar as 

desigualdades sociais entre as regiões brasileiras. 

 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

 

• Instrumento de planejamento de curto prazo 

• Deverá ser elaborada em harmonia com a LDO e orientará a LOA 

• Disporá sobre as metas e prioridade da Administração, incluindo as 

despesas de capital para o exercício subseqüente. 

• Disporá sobre as alterações na legislação tributária 

• Disporá das políticas de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento (Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal) 

• Autorizará a concessão de qualquer vantagem ou aumento de 

remuneração a servidores, a criação de cargos, empregos e funções na 

estrutura de carreira, bem como a admissão e contratação de pessoal a 
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qualquer título na administração (exceção das empresas públicas e 

sociedades de economia mista). 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe uma série de inovações a LDO 

transformando-a no principal instrumento de planejamento para uma administração 

orçamentária equilibrada, conforme afirma Pascoal, sendo estas novas atribuições 

inseridas no art. 4º da LRF: 55, 

 

• Dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas; 

• Aprovar normas para o controle de custos e avaliação dos programas 

financiados pelo orçamento; 

• Disciplinar as transferências de recursos e entidades públicas e 

privadas; 

• Definir o resultado primário (diferença entre as receitas e despesas não 

financeiras) no intuito de reduzir a dependência financeira (montante e juros); 

• Estabelecer critérios e formas de limitação de empenho nos casos de 

arrecadação da receita ser inferior à estimada e necessidade de se reconduzir 

a dívida aos limites estabelecidos; 

• Fixar, em percentual da Receita Corrente Líquida, o montante da 

reserva de contingência. 

 

Lei Orçamentária Anual – LOA – É com base nas autorizações da LOA que as 

despesas do exercício são executadas. 

 

• Deverá ser compatível com o PPA e com a LDO; 

• Compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o 

orçamento da seguridade social; 

• O orçamento fiscal e o orçamento de desenvolvimento têm o objetivo 

de reduzir as desigualdades regionais, segundo critério populacional; 

                                                 
55 idem, 2003, p. 39 
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• Qualquer programa ou projeto do governo só poderá ser iniciado ser 

tiver autorização específica na LOA; 

• Poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares e 

para contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da 

receita (ARO); 

• Deverá acompanhar a LOA um demonstrativo, regionalizado, sobre os 

efeitos da concessão de anistia, isenção, remissão e subsídios e benefícios 

da natureza financeira, tributária e creditícia. (art. 165, § 6°, CF/88). 

 

A LRF em seu artigo 5°, também trouxe inovações às atribuições da LOA: 

 

• Demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento com 

as metas da LDO previstas no Anexo de Metas Fiscais; 

• Demonstrativo previsto no art. 165, § 6° da Constituição Federal de 

1988, devidamente acompanhado das medidas de compensação a renúncias 

de receitas e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado; 

• Forma de utilização e montante da reserva de contingência definido 

com base na RCL, prevista na LDO; 

• Todas as despesas relativas às dívidas pública, mobiliária ou contratual 

e respectivas receitas, sendo demonstrado de forma separada o 

refinanciamento da dívida. 

 

 

1.6.3  Ciclo Orçamentário 

 

Segundo Pascoal, o ciclo orçamentário é o período no qual se processam as 

atividades orçamentárias, podendo ser dividido em quatro fases: elaboração, 

apreciação e votação, execução e controle. 56 

 

                                                 
56 PASCOAL Valdecir Fernandes, op. cit., p. 32 
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Na fase de elaboração é que são estabelecidas as metas e as prioridades, 

sendo definida nessa fase a participação da cidadania (orçamento-participativo), 

sendo consolidadas num só orçamento todas as propostas orçamentárias de todas 

as unidades gestoras do Poder Executivo inclusive as propostas dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas. 

 

Na fase de apreciação e votação o Poder Legislativo, após receber a proposta 

orçamentária do Poder Executivo, poderá aprová-la, emendá-la, sob certos critérios 

ou até, em situações extremas, rejeitá-la. Encerra-se o processo legislativo com a 

publicação da lei orçamentária, podendo ser, novamente, reaberto em virtude de 

projetos destinados à solicitação de autorização para abertura de créditos adicionais. 

 

Na fase de execução, que coincide com o exercício financeiro, depois de 

aprovada a proposta orçamentária e sancionada pelo Poder Executivo, a mesma é 

transformada em lei (LOA) e publicada, e o Poder Executivo terá até 30 dias para, 

através de Decreto, divulgar a programação financeira e o cronograma de execução 

mensal de desembolso, com a finalidade de assegurar às unidades gestoras os 

recursos necessários ao desempenho de seus programas de trabalhos e tentar 

manter o equilíbrio entre a receita arrecadada e as despesas realizadas. 

 

Na fase de controle, cabe ao controle interno da unidade gestora, avaliar o 

cumprimento das metas previstas no PPA, a execução dos programas e dos 

orçamentos, assim como comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 

eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme 

disposto no art. 74 da Constituição Federal. 

 

Também, cabe ao controle externo exercido pelo Poder Legislativo, com 

auxílio dos Tribunais de Contas, a apreciação e o julgamento da aplicação dos 

recursos públicos e se esses foram processados em conformidade com a lei 

orçamentária e outras legislações pertinentes. 

 

 

1.6.4  Controle da Execução Orçamentária 
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Segundo Giacomoni, a Lei Federal nº 4.320/64 estabelece dois sistemas de 

controle da execução orçamentária: interno e externo. O art. 75, da mencionada Lei, 

define que o controle da execução orçamentária: 

 

I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a 
realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; 

II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por 
bens e valores públicos; 

III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 
monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. 57 

 

Para Giacomoni os incisos I e II, do citado artigo, caracterizavam os aspectos 

jurídico-legais do controle orçamentário tradicional e o inciso III, por seu turno, 

representou um avanço nas concepções de controle, possibilitadas pelas modernas 

formas de estruturação do orçamento. 

 

A Constituição Federal de 1988 ampliou ainda mais as formas de controle, 

conforme se depreende do seu artigos. 70, 71, 74 e 75, atribuindo a fiscalização 

orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, quanto à aplicação dos recursos 

públicos de forma legal, legítima, econômica e eficiente, aos órgãos de controle 

externo e ao sistema de controle interno de cada Poder. 

 

 

1.7. Controle da Administração Pública 
 

A atuação da Administração Pública deve sempre se pautar nos princípios 

que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. A Constituição Federal, em seu 

art. 37, estabelece que: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

                                                 
57 GIACOMONI, James. Orçamento Público. 13 ed. ampliada, revista e atualizada. São Paulo: Atlas, 
2005, p.305. 
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eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 58, 

 

Para tanto, é necessário que mecanismos de controle entre os órgãos que 

compõe os Poderes do Estado permitam garantir a observância por parte dos 

gestores públicos dos princípios constitucionais que lhes são determinados. 

 

Di Pietro define da seguinte forma o controle da administração pública: 

 

Pode-se definir o controle da Administração Pública como o poder de 
fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes 
Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a 
conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo 
ordenamento jurídico. 59 

 

Para Meirelles: “controle, em tema de administração pública, é a faculdade de 

vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a 

conduta funcional de outro”. 60 

 

O controle da administração pública, não obstante ser um dever do Estado, 

também, pode ser provocado por qualquer cidadão na defesa de seus interesses 

individuais ou coletivos, através de vários “remédios” jurídicos estabelecidos na 

Constituição Federal, como por exemplo, o habbeas data, o habbeas corpus, o 

mandado de injunção, o mandado de segurança, a ação popular, a ação civil pública 

e a ação direta de inconstitucionalidade. 

 

Dentre os critérios para a classificação das modalidades de controle, quatro 

formas são definidas por Di Pietro: a) em relação ao órgão executor o controle pode 

ser administrativo, legislativo ou judicial; b) em relação ao momento que se efetua o 

controle pode ser prévio, concomitante ou posterior; c) em relação à localização do 

órgão que os realiza o controle pode ser interno ou externo; d) em relação ao 

aspecto controlado o controle pode ser de legalidade ou de mérito. 61: 

                                                 
58 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Constituições. 1988. Disponível em:  
< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm > Acesso em: 14 abr. 
2007. 
59 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006,.p. 679 
60 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, 
p.665. 
61 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, op. cit., p. 695 
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1.7.1  Controle Administrativo 

 

O Controle Administrativo ou autocontrole ocorre quando a administração 

controla seus próprios atos, sua própria conduta, em relação à legalidade ou ao 

mérito, podendo ser provocado pelos administrados, através de recursos 

administrativos ou mediante sua própria iniciativa (ex-officio). Meirelles  define o 

controle administrativo da seguinte forma: 

 

Todo aquele que o Executivo e os órgãos de administração dos demais 
Poderes exercem sobre suas próprias atividades, visando a mantê-las 
dentro da lei, segundo as necessidades do serviço e as exigências técnicas 
e econômicas de sua realização, pelo que é um controle de legalidade e de 
mérito. 62 

 

De acordo com Meirelles os meios de Controle Administrativo são divididos 

em fiscalização hierárquica ou recursos administrativos. O recurso administrativo é 

um meio que pode ser utilizado pelo administrado para provocar o reexame do ato 

ilegal pela Administração Pública. A fiscalização hierárquica é um controle interno e 

ocorre no âmbito dos próprios órgãos da administração direta e decorre do poder de 

autotutela que permite a administração rever seus atos quando ilegais, inoportunos 

ou inconvenientes. 63 Segundo orientações das Súmulas n°s 346 e 473 do Supremo 

Tribunal Federal – STF. 

 

Súmula 346 “A Administração Pública pode declarar a nulidade de seus 
próprios atos”. 

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 64 

 

1.7.2  Controle Legislativo 

 

                                                 
62 MEIRELLES, Hely Lopes, op. cit., p.670 
63 idem, p. 671. 
64 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência. Download de Súmulas. Súmulas n°s 346 e 
473 Disponível em: < http://www.stf.gov.br/ > Acesso em : 15 abr. 2007. 
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O Controle Legislativo, tipo de controle externo, é exercido pelo Poder 

Legislativo, sob os atos da administração desempenhada pelos Poderes Executivo e 

Judiciário e se divide em duas espécies: Controle Político e Controle Financeiro. 

Segundo Di Pietro, o Controle Político visa resguardar os interesses do Estado e da 

sociedade. Analisa tanto aspecto de legalidade quanto aspecto de mérito. São 

exemplos de Controle Político, aprovações e autorizações de atos do executivo e 

instalações de Comissões Parlamentares de Inquérito – CPI. O Controle Político é 

limitado pelas determinações contidas na Constituição Federal a fim de preservar a 

separação entre os Poderes. 65 

 

O Controle Financeiro é exercido a cargo dos Tribunais de Contas em auxílio 

ao Poder Legislativo. O Tribunal de Contas é um órgão autônomo e independente de 

quaisquer dos Poderes, porém, com a missão constitucional de auxiliar o Poder 

Legislativo na fiscalização das prestações de contas dos Poderes Executivo e 

Judiciário e do próprio Poder Legislativo, em matérias financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial. O Controle Financeiro está previsto na Constituição 

Federal em seus artigos 70 e 75: 

 
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 

 
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à 
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos 
Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de 
Contas dos Municípios. 66 

 
Di Pietro analisando o art. 71 da Constituição Federal verifica que o controle 

externo foi consideravelmente ampliado, compreendendo as seguintes funções: a) 

de fiscalização financeira (auditorias, inspeções, inquéritos, registros de atos de 

admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão); b) de 

consulta (parecer prévio sobre as prestações de contas dos ordenadores de 

despesas); c) de informação (quando as presta ao Poder Legislativo); d) de 

                                                 
65 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 2006 op. cit., p. 706. 
66 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Constituições. 1988. Disponível em: < 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm > Acesso em: 15 abr. 
2007. 



 51 

julgamento (‘julga’ as contas dos administrados e demais responsáveis por recursos 

públicos); e) sancionatórias (aplicação de sanções por ilegalidades praticadas); f) 

corretivas (estipula prazo para a administração tomar providências a fim de cumprir a 

lei); g) de ouvidor (quando recebe denúncias de irregularidade ou ilegalidade do 

controle interno ou dos cidadãos). 67 

 

O controle externo realizado pelos Tribunais de Contas tem como missão 

institucional atingir a efetividade perante a sociedade, sendo fator relevante para 

alcançar esta realidade à institucionalização pela administração pública do Sistema 

de Controle Interno, como apoio ao controle externo, que permita avaliar os seus 

erros potenciais e adotar as medidas corretivas, assumindo os controles preventivos, 

sendo tal preceito de apoio previsto no ordenamento constitucional (art. 74, IV, 

Constituição Federal de 1988). 

 

 

1.7.3  Controle Judicial 

 

O Controle Judicial no Brasil, outro tipo de controle externo, é caracterizado 

pelo monopólio da função judicial pelo Poder Judiciário, trata-se de sistema único de 

jurisdição, não havendo neste sistema a figura do contencioso administrativo, 

podendo, desta forma, o prejudicado ingressar diretamente na esfera judicial sem 

necessidade de esgotamento prévio de instâncias administrativas. Os atos que 

estão sujeitos ao controle judicial são todos aqueles que vão de encontro aos 

princípios da administração pública (legalidade, moralidade, finalidade, publicidade e 

eficiência), não podendo questionar o mérito do ato administrativo. A definição de 

Medauar é a seguinte: 

 

O controle jurisdicional caracteriza-se como controle externo, de regra “a 
posteriori”, repressivo ou corretivo, podendo apresentar conotação 
preventiva. É desencadeado por provocação (não existe jurisdição sem 
autor) e efetuado por juízes dotados de independência. Esse controle se 
realiza pelo ajuizamento de ações, que observam procedimentos formais, 
com garantia às partes, tais como: juiz natural, imparcialidade, contraditório, 
ampla defesa, dentre outras. O processo se encerra por sentença, 
obrigatoriamente motivada e dotada da autoridade da coisa julgada, 
impondo-se, portanto, à Administração, que deve acatá-la. De regra exigem-
se, para o ajuizamento dos remédios, patrocínio de advogado e pagamento 
de custas. O controle jurisdicional continua a ser o mais importante 

                                                 
67 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 2006 op. cit., p. 709. 



 52 

instrumento de controle da Administração, apesar da busca de outros meios 
que possam suprir falhas ou dificuldades deste controle. 68 
 

Conforme os ensinamentos de Mello, os meios de controle jurisdicional, 

chamado de “remédios constitucionais”, são medidas judiciais para enfrentar atos ou 

omissões de “autoridade pública”, as quais se encontram amparadas na 

Constituição Federal de 1988, que de certo ampliou o campo de atuação sobre o 

Controle da Administração Pública, e são: a ação popular (art.5º, inciso LXXIII), a 

ação civil pública (art. 129, § 1º), a ação direta de inconstitucionalidade (art. 102, I, 

a), a ação de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º), a ação declaratória 

de constitucionalidade (art. 102, § 2º), a argüição de descumprimento de preceito 

fundamental (art. 102, § 1º), o habbeas corpus (art. 5°, inciso LXVIII), o habbeas 

data (art. 5º, inciso LXXII), o mandado de injunção (art. 5º, inciso LXXI) e o mandado 

de segurança (art. 5º, inciso LXIX).69 

 

 

1.8. Controle Interno na Administração Pública 
 

1.8.1  Conceito 

 

A palavra controle segundo o dicionário de Houaiss significa “monitoração, 

fiscalização ou exame minucioso, que obedece a determinadas expectativas, 

normas, convenções etc”. 70  A etimologia de controle provém do francês contrôle 

derivado da palavra contrerole de 1316, significando lista, rol, registro em duplicata. 

A palavra francesa rôle, no século XII, “significava pergaminho enrolado que contém 

algo escrito”. Cruz e Glock afirmam que “segundo os historiadores, um registro de 

nomes, por exemplo, era chamado de rôle, e o contr-rôle era outro registro, o qual, 

ao ser confrontado com o original, propiciava uma ação de controle”. 71 

 

                                                 
68 MEDAUAR, Odete.Direito Administrativo Moderno. 11 ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007. p.393. 
69 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.Curso de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo: Maleiros, 
2001, p.222. 
70 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua .portuguesa. Rio de Janeiro, 2001.Universo 
Online – UOL. Biblioteca. Controle. Disponível em : < 
http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=controle > Acesso em: 24 abr. 2007, exclusivo para 
assinantes. 
71 CRUZ, Flávio da. ; GLOCK, José Osvaldo. Controle interno nos municípios: orientação para 
implantação e relacionamento com os tribunais de contas. São Paulo: Atlas, 2003, p.17 
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Todo processo de gestão está submetido às seis funções universais da 

Ciência da Administração baseadas na Teoria Clássica de Fayol, a saber: prever, 

planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. 72. 

 

O controle relaciona-se com todas as demais funções, constituindo-se em 

instrumento indispensável para que sejam atingidos os objetivos previstos por 

qualquer organização. Com relação à função de planejamento, o controle encontra-

se profundamente ligado, tal é a cooperação entre ambos, conforme os 

ensinamentos de Chiavenato, “o planejamento sem controle da execução 

dificilmente logra êxito, bem como o controle sem padrões e objetivos previamente 

definidos não terá como atuar, por falta de objeto”. 73 

 

As definições de controle, consultadas nas obras especializadas a seguir, 

convergem invariavelmente para a enunciação de que controle é o processo 

destinado a assegurar que as ações estão sendo executadas de acordo com o 

planejado, visando a atingir objetivos predeterminados.  

 

Segundo o estudo do Comitê de Procedimentos de Auditoria do AICPA - 

American Institute of Certified Public Accoutant, o controle interno pode ser 

conceituado da seguinte forma: 

 

O controle interno compreende o plano de organização e todos os métodos 
e medidas, adotadas numa empresa para proteger seu ativo, verificar a 
exatidão e a fidelidade de seus dados contábeis, incrementar a eficiência 
operacional e promover a obediência às diretrizes administrativas 
estabelecidas. 74 

 

Conforme Lopes Sá, a conceituação de controle interno pelo IFEC - Institut 

Français des Experts Comptables é a seguinte: 

 

O controle interno é formado pelo plano de organização e de todos os 
métodos e procedimentos adotados internamente pela empresa para 
proteger seus ativos, controlar a validade dos dados financeiros pela 

                                                 
72 FAYOL, Henri. 1994, op. cit., p.138. 
73CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2000, p.40 
74 AICPA - American Institute of Certified Public Accoutant apud CRUZ, Flávio da. ; GLOCK, José 
Osvaldo. Controle Interno nos Municípios. São Paulo: Atlas, 2003 p. 21. 
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Contabilidade, ampliar a eficácia e assegurar a boa aplicação das 
instruções da direção. 75 

 

A INTOSAI – Organização Internacional de Entidades Fiscalizadores 

Superiores, conceitua o controle interno como: 

 

Todo o sistema de controles financeiros e de qualquer outra natureza da 
entidade auditada, incluindo a estrutura organizacional, os métodos, os 
procedimentos e a auditoria interna, estabelecido pelos administradores 
segundo os objetivos da entidade, que contribuem para que ela seja 
regularmente administrada de forma econômica, eficiente e eficaz, 
garantindo, assim, a observância das políticas determinadas pela 
administração, salvaguardando bens e recursos, assegurando a 
fidedignidade e integridade dos registros contábeis e produzindo 
informações financeiras e gerenciais confiáveis e tempestivas. 76 

 

Segundo o Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad e Auditoria del Cuentas 

- BOICAC, o controle interno pode ser conceituado da seguinte forma: 

 

O Controle Interno compreende o plano de organização e o conjunto de 
métodos e procedimentos, que asseguram que os ativos estejam 
devidamente protegidos, que os registros contábeis são fidedignos e que a 
atividade da entidade se desenvolva eficazmente e se cumpram às 
diretrizes marcadas pela direção. 77 

 

Cruz e Glock afirmam que o ato de controlar dentro da área pública, além de 

verificar e reportar o cumprimento do que foi planejado, enfatiza-se a garantia do 

cumprimento dos aspectos legais, e conceitua o controle da administração pública 

como: 

 

O controle caracteriza-se, portanto, por qualquer atividade de verificação 
sistemática de um registro, exercida de forma permanente ou periódica, 
consubstanciado em documento ou outro meio, que expresse uma ação, 
uma situação, um resultado etc., com o objetivo de se verificar se existe 
conformidade com o padrão estabelecido, ou com o resultado esperado, ou 
ainda, com o que determinam a legislação e as normas. Estas atividades, 
exercidas pelos diversos segmentos da estrutura organizacional, constituem 
os chamados controles internos. 78 

 

                                                 
75 LOPES SÁ, Antônio. Curso de Auditoria. 7ed. São Paulo: Atlas, 1993, p.110. 
76  INTOSAI - Organização Internacional de Entidades Fiscalizadores Superiores. Normas de 
auditoria do INTOSAI. Trad. Tribunal de Contas da União, 1ª ed., Salvador: Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia, 1995 p. 54. 
77 Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad e Auditoría del Cuentas- BOICAC – N. 4, Espanha. 
Apud, PEREIRA da SILVA, Almeny. et alli (Org) .Sistema de Controle Interno Municipal: Noções 
Essências, IN: Guia de Orientação aos Novos Gestores, Recife: Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco, 2005, p.36. 
78 CRUZ, Flávio da. ; GLOCK, José Osvaldo. 2003. op. cit., p. 20 
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Megginson et al.definem controle como: “o processo de garantir que os 

objetivos organizacionais e gerenciais estejam sendo cumpridos; a maneira de fazer 

com que as coisas aconteçam do modo planejado”. 79 

 

Para Schmitd e Santos 80 “o controle, portanto, caracteriza-se como uma 

atividade que mede, avalia e indica, caso necessário, a correção dos rumos 

buscando o atingimento dos objetivos e dos planos de negócio”. 81 

 
 

A Controladoria Geral da União – CGU, em seu Manual para os Agentes 

Municipais, demonstra a necessidade do controle para a gestão pública: 

 
O controle é uma das funções clássicas da administração de qualquer 
entidade, seja pública ou privada, sendo precedido pelas atividades 
administrativas de planejamento, organização e coordenação. Na 
administração pública, esta função é mais abrangente e necessária em 
virtude do dever de prestação de contas a que todo ente estatal está 
submetido. Este dever-poder de vigilância, orientação e correção exercida 
sobre um poder, órgão ou autoridade tem como objetivo principal à 
verificação da legalidade, da legitimidade e da economicidade da atividade 
pública, assegurando assim o atendimento dos interesses coletivos. 82 

 

A razão de ser do controle, portanto, é garantir a concretização do que foi 

planejado no passado em relação aos acontecimentos futuros, permitindo a tomada 

de medidas corretivas tempestivamente e a mudança de rumos. 

 

 

1.8.2. Classificação 

 

Para classificação do controle interno na Administração Pública, Carlos Vale 

define as seguintes características: a) quanto à natureza; b) quanto à forma; c) 

                                                 
79 MEGGINSON, Leon C.; MOSLEY, Donald C.; PIETRI Jr., Paul H. Administração: conceitos e 
aplicações. São Paulo: Harper & How do Brasil, 1986. 
80 SCHMIDT, Paulo. ; SANTOS, José Luiz dos. Fundamentos de Controladoria. São Paulo: Atlas, 
2006, p. 71. 
81 SCHMIDT, Paulo. ; SANTOS, José Luiz dos. Fundamentos de Controladoria. São Paulo: Atlas, 
2006, p. 71. 
82 BRASIL, Presidência da República Federativa do Brasil. Controladoria Geral da União. Publicações 
e Orientações. Cartilha de Gestão dos Recursos Federais: Manual para Agentes Municipais. 
Brasília, 2005. Disponível em: < 
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ManualGestaoRecursosFederais/index.asp > Acesso em : 23 abr 
2007. 
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quanto à forma de execução; d) quanto ao lugar de execução; e) quanto à finalidade; 

f) quanto ao objeto. 83 

 
a) Quanto à natureza o controle interno pode ser de execução ou gerencial, 

sendo no primeiro caso realizado no âmbito das unidades executoras (hospitais, 

creches, escolas, etc.) e no segundo caso no âmbito das unidades de comando e 

assessoramento (gabinete do Prefeito, secretarias, departamentos, etc.). 

 

b) Quanto à forma se divide em procedimental, documental e misto. 

Procedimental, como o próprio termo sugere, o controle é aplicado em cima dos 

procedimentos desenvolvidos pela administração, através de um conjunto de ações 

específicas, visando o acompanhamento da gestão. Documental, o controle se faz 

através da documentação e sistematização de informações essenciais sobre o 

funcionamento da máquina administrativa, é o controle sobre os registros (relatórios, 

balanços, conciliações bancárias, etc.). Misto, quando o controle é efetuado de 

forma procedimental e documental. 

 

c) Quanto à forma de execução pode ser manual, informatizado ou misto. O 

controle manual é quando é feito à mão. O informatizado é quando se utiliza recurso 

de informática, e misto, quando reúnem as duas formas: manual e informatizado. 

Devido aos avanços tecnológicos na área da informática a forma de execução do 

controle misto se desenvolveu rapidamente nas administrações municipais. 

 

d) Quanto ao lugar da execução o controle pode ocorrer de forma 

centralizada, descentralizada e mista. Centralizado, quando o acompanhamento é 

realizado por um único órgão central de controle. Descentralizado, realizado em 

cada uma das unidades de execução, ou unidades setoriais. Misto, reunindo de 

forma sistêmica e integrada as duas formas, centralizada e descentralizada. 

 

e) Quanto á finalidade pode-se classificar o controle em preventivo ou de 

proteção, visando à segurança do patrimônio público; contábil, visando à 

fidedignidade dos dados necessários à contabilidade pública da entidade; estatístico, 
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visando à produção de dados para a medição dos resultados da gestão, permitindo 

uma retro-alimentação para o planejamento; fiscalizador, visando promover a 

regularidades da administração; avaliador, visando à consecução dos objetivos 

traçados pela administração; e comprobatórios, visando às informações essenciais 

para a prestação de contas dos recursos públicos sob responsabilidade dos 

administradores. 

 

f) Quanto ao objeto o controle é classificado em administrativo, orçamentário, 

financeiro, patrimonial e operacional. Administrativo, quando o objeto controlado são 

informações sobre gestão de pessoal, de materiais e serviços, etc. Orçamentário, 

quando o controle visa o acompanhamento do orçamento público. Financeiro, 

visando os registros sobre as receitas, despesas e as disponibilidades de recursos 

públicos. Patrimonial, quando o objeto de controle são os bens e direitos da 

administração. Operacional, quando o objeto é o funcionamento da administração e 

o os procedimentos para a obtenção da efetividade dos programas propostos pela 

administração.  

 

Para Cruz e Glock os controles internos ainda podem ser classificados quanto 

à tempestividade, como preventivos, concomitantes e subseqüentes. Os preventivos 

visando coibir erros potenciais, desperdícios e irregularidades. Os controles 

concomitantes são realizados durante a execução orçamentária, a fim de detectar 

possíveis irregularidades e corrigi-las tempestivamente. Os controles subseqüentes 

ou posteriores são os que identificam as irregularidades após sua ocorrência, 

adotando-se as medidas corretivas a posteriori. Estes últimos são mais caros que os 

preventivos, porém essenciais. Já os preventivos são menos caros e mais eficientes, 

pois se evita o custo de corrigi-los. 84 

 

Cruz e Glock, ainda, classificam os controles internos conforme a área onde 

são empregados, sendo divididos em dois grandes grupos: grupo do controles 

internos contábeis e grupo dos controles internos administrativos. O primeiro voltado 

para a salvaguarda dos bens, direitos e obrigações e a fidedignidade dos registros 
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financeiros, e o segundo, visando garantir a eficiência operacional, o cumprimento 

da legalidade e a observância do planejamento organizacional. 85 

 

É importante ressaltar, conforme os ensinamentos de Migliavacca, a diferença 

entre um sistema de contabilidade e um sistema de controles contábeis. 

 

Um sistema contábil se compõe de uma série de tarefas pelas quais são 
devidamente processadas. As tarefas básicas de um sistema contábil 
incluem o reconhecimento de um evento econômico (uma compra, por 
exemplo) como uma transação, a aprovação, processamento, registro e 
reporte. 

Um sistema de controles internos contábeis compõe-se das técnicas usadas 
na salvaguarda dos ativos e na confiabilidade dos registros financeiros. 
Muitas técnicas de controle interno são embutidas no sistema e parecem 
fazer parte das tarefas normais de processamento. Se, de qualquer 
maneira, o objetivo de uma tarefa é o controle do processamento das 
transações, esta deve ser vista como parte dos controles internos da 
organização. 86 

 

 

1.8.3. Objeto 

 

O objeto do controle interno na administração pública é a própria gestão da 

instituição ou da entidade administrativa. Para Carlos Vale o objeto de controle 

representa a gestão pública como um todo, isto é, todas as atividades, métodos e 

procedimentos adotados pela administração, a qual é operacionalizada através de 

recursos humanos, materiais e financeiros, sempre limitados, para satisfação das 

necessidades sociais. 87 

 

 

1.8.4. Objetivos 

 

Considerando a conceituação de controle interno dos órgãos e entidades da 

administração pública, se deduz que o mesmo tem como objetivos a adoção de um 

conjunto de procedimentos que permitam a proteção do patrimônio público e a 
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exatidão e fidedignidade dos dados contábeis, assim como, avaliar se os objetivos 

estabelecidos no planejamento organizacional foram atingidos de forma eficiente, 

eficaz e efetiva.  

 

Esse conjunto de procedimentos, segundo Peter, possui objetivos específicos 

como forma de assegurar que não ocorram erros potenciais, através do controle de 

suas causas, destacando-se os seguintes: 

 

a) observar normas legais, instruções normativas, estatutos e regimentos; 
b) assegurar, nas informações contábeis, financeiras, administrativas e 
operacionais, sua exatidão, confiabilidade, integridade e oportunidade; 
c) antecipar-se, preventivamente, ao cometimento de erros, desperdícios, 
abusos, práticas antieconômicas e fraudes; 
d) propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive de caráter 
administrativo / operacional, sobre os resultados e efeitos atingidos; 
e) salvaguardar os ativos financeiros e físicos quanto a sua boa e regular 
utilização e assegurar a legitimidade do passivo; 
f) permitir a implementação de programas, projetos, atividades, sistemas e 
operações, visando à eficácia, eficiência e economicidade dos recursos; e 
g) assegurar aderência às diretrizes, planos, normas e procedimentos do 
órgão /entidade. 88 

 

Depreende-se, dessa forma, que o objetivo principal do controle é exercer a 

vigilância sobre as ações públicas administrativas, de forma que estas atendam as 

demandas da sociedade da melhor forma possível. 

 

 

1.8.5. Princípios 

 

Segundo Carlos Vale, entre os princípios básicos de controle destacam-se os 

seguintes: a) adequação, b) universalidade, c) simplicidade, d) aglutinação, e) 

funcionalidade, f) revisão, g) segurança. 

 

a) Adequação: a fim de não se tornar um instrumento ineficaz, todo 
controle deve se adequar ao seu objeto e seus objetivos. 

b) Universalidade: a extensão do controle deve abranger todo o universo 
de dados e características do seu objeto. 

c) Simplicidade: a implementação do controle deve ser simples, de 
forma que os resultados obtidos se tornem mais eficientes e eficazes. A 
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simplicidade nos controles proporciona custos menores e facilidade de 
operacionalização. 

d) Aglutinação: traduz-se na junção de todos os elementos de um 
mesmo objeto, num único controle, possibilitando economia de tempo e 
recursos e conseqüentemente aumentando a eficiência administrativa. 

e) Funcionalidade: a estrutura funcional de um controle deve permitir 
sua operacionalização de forma fácil e eficiente, tanto por quem executa 
quanto por quem o utiliza. 

f) Revisão: para que não se torne inadequado, o controle deve 
freqüentemente ser revisado, a fim de corrigi-los e ajustá-los a realidade. 

g) Segurança: as informações sobre o objeto de controle devem ser 
preservadas com a máxima segurança. 89 

 

Segundo Peter, os princípios de controles internos, como um conjunto de 

regras, diretrizes e sistemas, visam objetivos específicos como meios para atingir o 

controle, tais como: 

 

a) relação custo x benefício; 
b) qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários; 
c) delegação de poderes e determinação de responsabilidade; 
d) segregação de funções; 
e) instruções devidamente formalizadas; 
f) existência de controle sobre as transações relevantes; 
g) aderência a diretrizes e normas legais. 90 

 

 

1.9. Fundamentação Legal do Controle Interno na Administração Pública 
 

1.9.1 Lei Federal N° 4320 de 1964 
 

Com a ampliação das funções e da estrutura do Estado, a partir dos anos 60, 

os mecanismos existentes de controle da administração pública, preocupados mais 

com os aspectos formais, até então desempenhados pelos tribunais de contas, 

tornaram-se ineficientes, sendo necessária à criação de mecanismos de controle 

interno, a fim de tornar o controle mais efetivo, sem, contudo retirar a competência 

exercida pelo controle externo através dos tribunais de contas. 
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A Lei nº. 4.320 de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal, trata, em seu título VII, do controle da execução 

orçamentária e estabelece m seu art. 75, que o mesmo compreenderá: 

 

I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a 
realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; 
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por 
bens e valores públicos; 
III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 
monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

 91
 

 

Em seus artigos 76 e 77 ficam estabelecidos que o Poder Executivo, sem 

prejuízo do controle externo a cargo dos tribunais de contas, exercerá o controle 

interno sobre a legalidade dos atos referidos no artigo 75, assim como, o controle 

será exercido de forma prévia, concomitante ou subseqüente. Segundo Cruz e 

Glock, a Lei nº 4.320, apesar de ser de 1964, ainda é utilizada como importante 

instrumento de orientação nas atividades do setor público, como planejamento e 

orçamento, contabilidade, controle e prestação de contas. 92 

 

 

1.9.2 Decreto-Lei Nº 200 de 1967 
 

O Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a 

organização da Administração Federal e estabelece diretrizes para a reforma 

administrativa, determina que as atividades da Administração Pública Federal devam 

obedecer aos seguintes princípios fundamentais, conforme seu art. 6º: I - 

planejamento; II - coordenação; III - descentralização; IV - delegação de 

competência; V - controle.  

 

Através da implantação do Decreto-Lei, visando à reforma administrativa, foi 

determinada ao Poder Executivo a criação em sua estrutura do sistema de controle 

interno com possibilidade de verificar os preceitos estabelecidos em seus arts. 13 e 

14, demonstrados a seguir: 
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Art. 13 - O controle das atividades da administração federal deverá exercer-
se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo 
particularmente: 
 
a) o controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da 
observância das normas que governam a atividade específica do órgão 
controlado; 
b) o controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das 
normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares; 
c) o controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da 
União pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade e auditoria.  
Art. 14 - O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação 
de processos e supressão de controles que se evidenciarem como 
puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. 93 

 

 

1.9.3 Constituição Federal de 1988. 
 

A nossa carta Magna  estabeleceu novas exigências ao administrador público, 

em relação ao controle, haja vista as disposições contidas em seus arts. 31, 70 e 74, 

sendo enfatizada a criação do sistema de controle interno pelos Poderes Públicos, 

conforme a seguir: 

 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno 
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 
 
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 
 
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional 94 
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Essa nova abordagem trazida pela Constituição é ressaltada por Cruz e Glock 

ao afirmarem a importância da implantação do controle interno na administração 

pública municipal: 

 

Com esse novo enfoque, o exercício do controle passou a ter outra 
abrangência: busca-se identificar se os números que refletem a execução 
orçamentária representam também uma boa administração de recursos, ou 
seja, se as operações cotidianas estão sendo executadas com 
economicidade, efetividade, eficiência e eficácia. Não basta, portanto, a 
opinião do controle externo (Tribunais de Contas) e a confirmação da 
Câmara de Vereadores sobre as contas. Há que existir, também, o controle 
interno. 95 

 

Da mesma forma, o princípio da eficiência, acrescido ao artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988, através da Emenda Constitucional nº 18, trouxe à 

administração pública um enfoque gerencial, ou seja, a eficiência da administração 

perante seus administrados ou, de maneira mais ampla, a eficiência do Estado 

perante a sociedade. É nessa linha que bem descreve Mileski: 

 
Vê-se, assim, que a filosofia orientadora da reforma busca o 
estabelecimento de uma Administração Pública mais eficiente, no sentido 
de que o cidadão, como destinatário dos serviços públicos que o Estado 
deve prestar, receba-os com maior qualidade e menor custo. 96 

 

Ressalte-se ainda o que nos explica Chiavenato:  

 

A eficiência está voltada para a melhor maneira (the best way) pela qual as 
coisas devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os recursos 
(pessoas, máquinas, matérias-primas) sejam aplicados da forma mais 
racional possível. A eficiência preocupa-se com os meios, com os métodos 
e procedimentos mais indicados que precisam ser devidamente planejados 
e organizados a fim de assegurar a otimização da utilização dos recursos 
disponíveis. A eficiência não se preocupa com os fins, mas simplesmente 
com os meios. O alcance dos objetivos visados não entra na esfera de 
competência da eficiência; é um assunto ligado à eficácia. 97 
 

 

                                                 
95 CRUZ, Flávio da. ; GLOCK, José Osvaldo. 2003, op. cit., p.36 
96 MILESKI, Helio Saul. Efeitos da Reforma Administrativa Sobre a Remuneração dos Agentes 
Públicos. 2000, p. 1. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Estudos e Artigos. Artigos 
Técnicos. Disponível em: http://www.tce.rs.gov.br/artigos/pdf/refadm.pdf. Acesso em 27/04/2007. 
97 CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Empresas: Uma Abordagem Contingencial. São 
Paulo: MacGraW do Brasil, 1982, p. 40. 
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Assim como o mencionado conceito da eficiência, os conceitos de eficácia e 

efetividade assumem importante função para a avaliação da gestão pública, os quais 

são definidos por Baracho, da seguinte forma: 

 

Eficácia – A eficácia ocorre quando os objetivos preestabelecidos são 
atingidos 

Efetividade – mede o impacto final de atuação sobre o total da população. 
Na administração pública, o valor efetivo ou potencialmente criado não pode 
ser medido com base exclusivamente nos produtos (outputs), já que estes 
quase nunca têm significado em si, mas em relação aos resultados e 
impactos (outcomes) que geram. 98 

 
O conceito de economicidade, inserido no ordenamento constitucional, também 

assume importante papel na gerência dos recursos públicos, que segundo o 

conceito de Torres: “se traduz na eficiência da gestão financeira e da execução 

orçamentária, consubstanciada na minimização de custos e gastos públicos e na 

maximização da receita e da arrecadação”. 99 

 
 
1.9.4 Lei Complementar Nº 101 de 2000 – LRF  

 

Em 04/05/2000, houve a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

com o intuito de estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade fiscal, conforme se depreende em seu art. 1° e §1°: 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo 
II do Título VI da Constituição. 
 
§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar. 100

 
 

                                                 
98 BARACHO, Maria Amarante Pastor. A importância da gestão de contas públicas municipais 
sob as premissas de ‘governance’ e’ accountability’.Revista Tribunal de Contas de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, v. 34, n.1, Jan/mar 2000, p. 141. 
99 TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e 
legitimidade. Rio de Janeiro, Revista do TCE/RJ, n. 22, jul. 1991, p. 37 
100 BRASIL. Presidência da República. Legislação. Leis. Lei Complementar. LC 101, de 
04.05.2000.p.1. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm > Acesso 
em: 28 de abr. 2007. 
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Pode-se observar que a LRF ressalta o planejamento e o controle como 

instrumentos gerenciais necessários para viabilizar as novas exigências de uma 

execução orçamentária, visando o equilíbrio das contas públicas.  

 

As informações produzidas pela contabilidade devem ser de divulgadas à 

sociedade, de forma transparente, e prevendo a responsabilização do gestor pelo 

descumprimento de metas e resultados fixados no planejamento. 

 

Com a publicação da LRF houve um significativo avanço em relação ao 

controle dos gastos públicos, ressaltando-se a importância do sistema de controle 

interno, através do controle prévio e concomitante, com a intenção de realizar, 

dentre outros, o controle de resultados, o atingimento de metas, a avaliação e o 

controle de custos, conforme o art. 59 da LRF dispõe: 

 

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de 
Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério 
Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, 
com ênfase no que se refere a: 
 
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição 
em Restos a Pagar; 
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao 
respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23; 
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução 
dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em 
vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar; 
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, 
quando houver. 101 

 

 

1.10. Sistema de Controle Interno – SCI 
 

1.10.1 Conceituação do SCI 
 

Segundo Houaiss, a palavra sistema significa: “um conjunto de elementos, 

concretos ou abstratos, intelectualmente organizado”. 102  Partindo dessa 

                                                 
101 Ibid. p.1 
102 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro, 2001. Universo 
Online – UOL. Biblioteca. Sistema. Disponível em : < 
http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=controle > Acesso em: 28 abr. 2007, exclusivo para 
assinantes. 
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significação e da conceituação de controle interno, pode-se conceituar o sistema de 

controle interno como sendo um conjunto de atividades técnicas, articuladas, 

coordenadas, orientadas e supervisionadas para desempenhar o acompanhamento 

e avaliação da ação de governo, da gestão dos administradores, da fiscalização do 

patrimônio público e dos atos dos responsáveis pela arrecadação e aplicação de 

recursos públicos. 

 

Conforme a definição contida no guia de orientação aos novos gestores, 

elaborado pelo TCE / PE, entende-se por sistema de controle interno: 

 

O conjunto complexo e organizado de regras e normas, de unidades, 
princípios, métodos, procedimentos e equipamentos, coordenados entre si, 
que busque o fim precípuo de realizar a avaliação da gestão pública e o 
acompanhamento dos programas de governo, bem assim de comprovar a 
legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e 
economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e 
operacional nos órgãos e entidades da administração pública.

 103 
 

Ainda, de acordo com o guia de orientação aos novos gestores, o sistema de 

controle interno é capaz de fornecer aos gestores de recursos públicos informações 

necessárias para o processo de tomada de decisão e subsidiar a avaliação de 

desempenho de cada um ou de todos os setores da entidade pública. 

 

O SCI pode ser comparado à definição de Controladoria conceituada por 

Slomski, “consiste na busca do aperfeiçoamento do ótimo em qualquer ente, seja 

público ou privado, e o algo mais, procurado pelo conjunto de elementos que 

compõem a máquina de qualquer entidade”. 104 O autor, ainda, compara por analogia 

a Controladoria como sinônimo de concerto musical, onde aquele órgão, 

departamento, secretaria é que fará com que haja uma sinfonia, no sentido que 

todos devem tocar os instrumentos isoladamente, porém sob a mesma batuta, e o 

resultado, conseqüentemente, produzirá a harmonia, ou seja, todos trabalhando na 

busca do mesmo objetivo. 

 

                                                 
103 PEREIRA da SILVA, Almeny. et alli (Org) .Sistema de Controle Interno Municipal: Noções 
Essências, IN: Guia de Orientação aos Novos Gestores, Recife: Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco, 2005, p.36. 
104 SLOMSKI, Valmor. op.cit., p. 15. 
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Para Cruz e Glock, a Unidade Central do SCI não deve ser designada de 

Controladoria, uma vez que esta expressão restringe-se a atividades de controle, 

mesmo que de forma centralizada, são exercidas em atividades operacionais nas 

áreas de Contabilidade e Finanças. 105 

 

A questão entre Controladoria ou Sistema de Controle Interno, trata-se do 

emprego da terminologia. Nas estruturas das empresas privadas é comum observar 

o termo Controladoria onde são exercidas atividades nas áreas contábeis e 

financeiras, de acordo com a visão de Cruz e Glock, porém, nas empresas públicas 

verifica-se que o termo pode ser utilizado como sinônimo do SCI, a exemplo da 

CGU, atuando em todas as atividades operacionais das entidades controladas. 

 

1.10.2 Estruturação do SCI 
 

A institucionalização do SCI na administração pública, segundo Cruz e Glock, 

procura tornar efetivas as atividades de controle interno, de forma sistêmica, com 

procedimentos claros e definidos, com responsabilização e competência. 106 

 

Para se institucionalizar o SCI deve-se levar em conta a realidade dos órgãos 

e entidades da administração pública, devendo-se adequar ao porte e a 

complexidade das atividades desenvolvidas na administração, tais como políticas 

administrativas e sistemas de informações existentes. 

 

O guia de orientação aos novos gestores, de elaboração do TCE / PE, 

apresenta os aspectos básicos necessários à estruturação do SCI, alguns aspectos 

que são relevantes e deve ser observado para não comprometer a implantação do 

controle interno são: 

 

- Instrumento legal aprovado; 
- Que a entidade ou órgão esteja organizado e estruturado formalmente de 
modo a permitir uma adequada delegação de autoridade e 
responsabilidade; 
- Que a entidade mantenha sistemas de autorização e procedimentos de 
registro. Estes sistemas, aos quais deveriam agregar-se os referentes à 
execução de tarefas, devem abranger: 

                                                 
105 CRUZ, Flávio da. ; GLOCK, José Osvaldo, op. cit., p. 60 
106 idem p. 59. 
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a) Elaboração de manuais de normas e procedimentos, com sistemas de 
autorizações, aprovações e linhas de autoridade claramente definidos, e o 
estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas; 
b) Estrutura contábil adequada com plano de contas comentado e os 
fluxos contábeis, incluindo técnicas orçamentárias, de contabilidade de 
custos e acompanhamento e avaliação dos planos traçados; 
c) Registros e formulários adequados, que levem em consideração 
aspectos tais como: simplicidade de entendimento, facilidade de 
preenchimento e organização dos dados. 
- A adoção de metodologia de desenvolvimento/aquisição de sistemas 
operacionais ou de informações; 
- Pessoal adequado. Dentro de uma visão sistêmica das unidades é fácil 
compreender que mesmo com sistemas adequados, políticas bem 
definidas, bons planos, a eficiência institucional poderá ser comprometida 
se estas mesmas unidades não dispuserem de quadro de pessoal 
adequadamente dimensionado, capaz, eficiente e motivado; 
- Revisão e avaliação permanente. Deve existir um sistema de revisão e 
avaliação independente das normas, operações e registros da entidade ou 
órgão por um departamento de auditoria interna ou pessoa que exerça 
essas atividades, de modo a determinar e assegurar a observância das 
mesmas (Auditoria Interna); 
- Entidade fiscalizadora superior (Auditorias Gerais e Tribunais de Contas) 
comprometida com inspeções dos controles internos. 107 
 

Daí a necessidade de aprovação da lei que irá dispor de normas gerais para 

implantação do SCI, sendo a regulamentação, através de decreto, é que definirão 

quais as rotinas e procedimentos a serem observados. 

 

Segundo Cruz e Glock, a lei que criar o SCI deve autorizar a criação da 

Unidade Central de Controle Interno - UCCI, criando os cargos necessários, com os 

respectivos perfis, para posterior provimento através de concurso público, podendo, 

alternativamente, na fase inicial de implantação ser constituída por uma comissão 

temporária, para coordenar as atividades da UCCI. 

 

Assim como o ato que disciplinará o funcionamento do sistema, deverá deixar 

claro que o controle interno será exercido por toda a organização do município, sob 

a coordenação e supervisão da Unidade Central de Controle Interno. 

 

As Unidades Setoriais de Controle Interno – USCI poderão ser criadas em 

cada área de atuação com os servidores designados e responsáveis pelas 

respectivas áreas, devendo se reportar tecnicamente a UCCI. 

 

                                                 
107 PEREIRA da SILVA, Almeny. et alli (Org). op. cit., p. 41 
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Dentro das USCI, serão desenvolvidos os principais registros utilizados no 

desenvolvimento das atividades básicas de cada um dos setores de execução da 

administração municipal, segundo Carlos Vale, sendo que poderão ser utilizados, no 

todo ou em parte, conforme as necessidades do órgão ou entidade, ou ainda 

ampliado ou reduzido. 108 

 

Podem ser criadas USCI nas áreas de administração de pessoal, 

administração de patrimônio, finanças, educação e cultura, saúde, obras e serviços 

afins, serviços urbanos, e outros setores da administração pública, no intuito de 

gerar um sistema de informações voltadas para as atividades fins do controle 

interno. 

 

FIGURA 01: 

Coordenação da UCCI sobre as atividades organizadas de forma sistemática 

Sistema de Controle Interno Sistema de Controle Interno 

Contabilidade

Compras

Planejamento

Almoxarifado
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Serviços

Finanças

RH

UCI

 
Fonte: Livre adaptação do autor da apresentação do curso de controle interno, em 2006, ministrado 
por Ricardo Martins da Escola de Contas Públicas Barreto Guimarães do TCE/PE. 
 

A UCCI deve coordenar todas as atividades desenvolvidas nas USCI, a fim de 

verificar se os controles utilizados nas unidades setoriais estão de acordo com as 

rotinas e procedimentos adotados pela administração. 

 

A equipe de trabalho necessária ao funcionamento da UCCI será composta 

pelo Chefe ou Coordenador da Unidade Central, assim como os recursos humanos 
                                                 
108 VALE, Carlos, op. cit., p. 21 
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necessários ao desempenho das tarefas de competência da UCCI, e os cargos 

deverão ser criados em lei específica. 109 

 

FIGURA 02: 

Estruturação Básica do SCI 
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Fonte: Livre adaptação do autor da palestra de controle interno nos municípios em 2005, apresentada 
por Maria Luciene Cartaxo Fernandes do TCE/PE. 
Legenda: UCCI – Unidade Central de Controle Interno; USC – Unidade Setorial de Controle; SEC – Secretaria; 
DEP – Departamento. 

 

 

1.10.3 Atividades do SCI 
 

Segundo Cruz e Glock, a operacionalização das atividades do Sistema de 

Controle Interno se realiza na entidade municipal com a distribuição das atividades 

da Unidade Central do Sistema de Controle Interno em: atividades de apoio, o 

exercício de controles indelegáveis e a auditoria interna. 110 

 

Atividades de Apoio 

 
                                                 
109 CRUZ, Flávio da. ; GLOCK, José Osvaldo, op. cit., p. 60 
110 idem p.79. 
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Principais atribuições: acompanhamento e interpretação da legislação – 

expedição de normas de controle interno – orientação à Administração – 

relacionamento com o controle externo. 

 

A atividade de apoio tem como objetivo avaliar como a Administração Pública 

vem operacionalizando frente aos princípios de controle interno. Algumas atividades 

de apoio propostas por Cruz e Glock devem ser destacadas: 

 

a) Coordenar as ações relacionadas com o controle interno e centralizar o 
relacionamento com o controle externo; 

b) assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles 
interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo 
relatórios e pareceres sobre os mesmos; 

c) interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre os aspectos 
técnicos relacionados com a legislação concernente às finanças públicas; 

d) elaborar e/ou aprovar as normas sobre rotinas e procedimentos de 
controle; 

e) participar do processo de planejamento municipal e acompanhar a 
elaboração do PPA, da LDO e do Orçamento Anual; 

f) manifestar-se, quando solicitado formalmente pela Administração, acerca 
da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou 
inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e 
outros instrumentos; 

g) propor melhoria ou implantação de sistemas informatizados, com objetivo 
de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e aumentar a 
confiabilidade das informações; 

h) exercer o acompanhamento sobre todos os processos de sindicâncias 
internas e de Tomadas de Contas Especiais; 

i) dar ciência ao tribunal de Contas do Estado das irregularidades ou 
ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as 
providências visando à apuração de responsabilidades e ao ressarcimento 
de eventuais danos ou prejuízos ao erário; 

j) coordenar a preparação e o encaminhamento das prestações anuais de 
contas, assim como das respostas às diligências e das peças recursais ao 
Tribunal de Contas do Estado; 

k) manter registro e acompanhamento de todos os processos que tramitam 
no Tribunal de Contas do Estado, envolvendo a administração direta e 
indireta da Prefeitura; 
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l) coordenar o atendimento às solicitações de documentos e de informações 
por parte da Câmara de Vereadores; 

m) encaminhar e acompanhar as auditorias in loco, efetuadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado e por outros órgãos de fiscalização. 111 

 

Atividades de controle interno 

 

Principais atribuições: exercício dos controles indelegáveis (Dispositivos 

Constitucionais – Art 59 da LRF e outros macros controles). 

 

É nessa abordagem que devem ser definidos os pontos de controle onde a 

Unidade de Controle Interno do Sistema deverá atuar de forma preventiva corrigindo 

a tempo os erros potenciais. Deve-se levar em conta à definição de parâmetros, ou 

padrões de controle, que permitam identificar se os procedimentos dos diversos 

segmentos da Prefeitura estão sendo desempenhados em conformidade com o 

planejado e a legislação pertinente. Também, é importante destacar a coordenação 

do sistema de informações gerados nas USCI, que serão utilizadas para maximizar 

a gestão. Alguns pontos de controle sugeridos por Cruz e Glock são os seguintes: 

 

• Exercer avaliação permanente, em nível macro, sobre o cumprimento 
dos objetivos definidos para os Programas constantes do PPA e das 
prioridades e metas estabelecidas na LDO; 

• Exercer controle, em nível macro, sobre a execução orçamentária do 
exercício, incluindo verificação dos procedimentos para abertura de créditos 
adicionais; 

• Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites 
constitucionais e legais relativos à aplicação de gastos no ensino infantil e 
fundamental e na Área de Saúde; 

• Exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de 
transparência da gestão fiscal e sobre as informações prestadas ao TCE, 
aferindo sua consistência e cumprimento de prazos; 

• Manter registro sobre a composição e atuação das comissões de 
licitações, controlando a observância dos mandatos; 

• Instituir e manter sistema de informações para o exercício das 
atividades finalísticas do controle interno, buscando subsídios junto ao 
sistema de custos e aos indicadores de desempenho da gestão; 

• Executar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para 
cobrança da Dívida Ativa Tributária; 

• Verificar a destinação dos recursos provenientes das contribuições 

                                                 
111 idem p.81 
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sociais devidas ao Regime de Previdência dos servidores; 

• Monitorar o fiel cumprimento das atribuições legais estabelecidas 
para o Sistema de Controle Interno (em especial o art. 59 da LRF) e exercer 
o controle direto sobre os aspectos mais relevantes, tais como: 

- observância dos limites para despesas com pessoal e medidas adotadas 
para o retorno aos limites; 

- situação do endividamento, condições para a realização de operações de 
crédito e inscrição em Restos a Pagar; 

- providências tomadas para, se for o caso, recondução dos montantes das 
dívidas aos limites; 

- cumprimento dos limites da despesa total do Poder Legislativo; 

- destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos; 

- acompanhamento de fatos que comprometam os custos (atos de gestão - 
novas despesas) ou dos resultados dos programas ou de indícios de 
irregularidades na gestão orçamentária; 

- controle quadrimestral da observância do limite da dívida consolidada (art. 
30, § 4º) e sobre as medidas definidas para retorno da dívida ao limite em 
12 meses (art. 31); 

- controle para assegurar a obtenção de resultado primário (com limitação 
de empenho, se necessário), enquanto a dívida for superior ao limite (art. 
31, § 1º, II); 

- controle para assegurar que o montante anual das operações de crédito 
fique limitado ao total das despesas de capital (art. 32); 

- controle para assegurar que o produto das operações de crédito está 
sendo destinado exclusivamente para despesas de capital; 

- controle para garantir que as operações de ARO sejam liquidadas até o 
dia 10 de dezembro (art. 38, 11); 

- controle para assegurar que os recursos do Regime Próprio de 
Previdência Social não sejam desviados para outros fins (art. 43); 

- controle para verificar se a perda estimada com a renúncia de receita (não 
considerada no Orçamento) vem sendo superior às medidas 
compensatórias adotadas (art. 14, 11); 

- execução de controles e implantação de procedimentos voltados a 
assegurar que os atos motivadores da geração de novas despesas com 
duração superior a dois anos ou de caráter continuado somente ocorram 
depois de observadas às exigências contidas nos arts. 16 e 17 (quando for 
o caso); 

- controle sobre a adoção das medidas voltadas à geração de 
disponibilidade de caixa ao final de cada exercício. 112 

 

 

Atividades de Auditoria Interna 

 

                                                 
112 idem p.82 
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Principais atribuições: realização de auditorias contábeis, operacionais, de 

gestão e de informática em todas as áreas da administração direta e indireta, 

conforme planejamento e metodologia de trabalho. 

 

Nesta divisão do Sistema de Controle Interno é que deverá ser elaborada a 

atividade de auditoria de forma planejada e com adoção de metodologia própria, 

observando as Normas Brasileiras para o Exercício da Auditoria Interna do Instituo 

de Auditores Internos do Brasil. A atividade da auditoria consiste em medir e avaliar 

a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados nos órgãos 

setoriais de controle (Secretarias). Os programas de auditoria devem ser elaborados 

visando os sistemas das atividades mais críticas e relevantes da Administração 

Municipal, tais como: contabilidade e finanças, arrecadação tributária, administração 

de recursos humanos e folha de pagamento, compras, licitações e contratos, obras e 

serviços, saúde pública e controle patrimonial, dentre outras. 

 

Cruz e Glock destacam que os trabalhos de auditoria podem ser 

desenvolvidos sob os seguintes aspectos: 

 

Auditoria Contábil 

 
Os exames visam validar a fidedignidade dos registros e dos 
demonstrativos contábeis, à luz da legislação, princípios e normas 
aplicáveis. Um dos aspectos relevantes nesse procedimento é o exame da 
documentação de suporte dos lançamentos, em que se procura aferir a 
legalidade e a efetividade da despesa pública. 

Além das Normas Brasileiras para o Exercício da Auditoria Interna, existem 
também as normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, as 
quais, com as devidas adaptações, servem de orientação para os trabalhos 
de auditoria a serem executados sob o enfoque contábil. 

As auditorias realizadas sob esta óptica são estruturadas com base nos 
demonstrativos contábeis, em que, observados os aspectos de 
materialidade do saldo e/ou da movimentação e de importância relativa da 
conta, para fins de controle interno, selecionam-se as principais rubricas, 
cujos registros serão validados. 113 

 

Auditoria Operacional 

 

Sob esta óptica, a ênfase dos exames está em avaliar os controles 
utilizados nas diversas atividades desenvolvidas pela Prefeitura, com base 

                                                 
113 idem p.86 
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no levantamento das rotinas e procedimentos adotados e da realização de 
exames para validar os controles existentes e identificar a necessidade de 
aperfeiçoamento ou implantação de outros controles. 

É pressuposto básico para a realização de trabalhos com este enfoque que, 
previamente, todas as atividades desenvolvidas na Prefeitura Municipal 
estejam estruturadas sob o enfoque sistêmico.114 

 

Auditoria de Gestão 

 

Com base nos indicadores de desempenho da gestão e nos dados obtidos 
junto ao sistema de controle de custos, a auditoria avalia como está o 
desempenho de toda a gestão municipal e em seus diversos segmentos. 

Quando dos exames relativos à auditoria de gestão, não se pode deixar de 
utilizar, como referência, os próprios instrumentos definidos para medir o 
alcance dos objetivos estabelecidos para cada Programa do Plano 
Plurianual (PPA).115 

 

Auditoria de Informática 

 

Dado o grau de dependência das organizações aos sistemas 
informatizados, este segmento de trabalho da auditoria interna torna-se de 
extrema relevância, embora exija a busca de suporte técnico adequado. 

Os trabalhos desenvolvidos sob esta óptica visam, principalmente, aferir a 
confiabilidade dos sistemas computadorizados e assegurar que tais 
sistemas são confiáveis e seguros. 

A segurança em informática diz respeito à garantia da impossibilidade de 
acesso não autorizado ao conteúdo das bases de dados e dos programas, 
assim como da continuidade do processamento de dados em situações 
decorrentes de riscos. Pode ser medida através de trabalhos aplicáveis em 
todo o ambiente de informática da Prefeitura, bem como mediante exames 
direcionados a alguns sistemas aplicativos mais críticos. 

Independentemente do enfoque que se dará ao trabalho de auditoria, é 
fundamental que este seja desenvolvido mediante a aplicação de uma 
metodologia que propicie uma padronização mínima nos procedimentos e 
na apresentação dos trabalhos, de forma a permitir a fácil identificação das 
evidências das constatações e o estágio em que se encontra cada 
auditoria.116  

 

Segundo Peter, a auditoria governamental pode ser realizada de forma 

externa e de forma interna, sendo a forma externa classificada em auditoria 

tributária/ fiscal, a qual é realizada pelo governo sobre o patrimônio privado com a 

finalidade de identificar e corrigir atitudes contributivas, e a forma interna, objeto 

                                                 
114 idem p.86 
115 idem p.87 
116 idem p.87 
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deste trabalho, classificada de auditoria de gestão pública, a qual é realizada pelo 

Estado visando controlar sua gestão. 117 

 

A auditoria de gestão pública ou auditoria interna é conceituada por Peter da 

seguinte forma: 

 

Uma atividade de avaliação voltada para o exame, visando à comprovação 
da legalidade e legitimidade, adequação dos sistemas de Controles Internos 
e dos resultados obtidos quanto aos aspectos da economicidade, eficiência 
e eficácia da aplicação dos recursos públicos. Busca corrigir o desperdício, 
a improbidade, a negligência e a omissão, e ainda, principalmente, 
antecipando-se a essas ocorrências, garantir os resultados pretendidos, 
destacando os impactos e benefícios sociais advindos. 118 

 

Ressalte-se que a atividade de auditoria interna faz parte da estrutura do 

Sistema de Controle Interno, na qual exercer uma relevante atividade, com a 

finalidade de fiscalizar, supervisionar e avaliar o grau de confiabilidade dos controles 

internos. A auditoria pode ser realizada de forma tradicional, atendo-se a observação 

da legalidade por parte da administração, ou de forma operacional ou de 

desempenho, focando sua análise na avaliação das ações gerenciais e nos 

procedimentos relacionados ao processo operacional executados de forma eficiente, 

eficaz e efetiva. 

 

FIGURA 03: Atividades do SCI 

UCCI

Atividade de
Apoio

Atividade de
Controle

Auditoria
Interna

 

                                                 
117 PETER, Maria da Glória Arrais. ; MACHADO, Marcus Vinícius Veras. Manual de auditoria 
governamental. São Paulo: Atlas, 2003, p. 37. 
118 Idem. p. 37. 
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Fonte: Livre adaptação do autor do modelo proposto na obra controle interno nos municípios por Cruz 

e Glock. 

 

1.10.4 O Relacionamento entre o SCI e o Controle Externo 
 

É importante ressaltar o relacionamento entre o Sistema de Controle Interno e 

os Tribunais de Contas, dada a necessidade de apoio que o controle interno deve 

propiciar ao controle externo em sua missão fiscalizadora. 

 

Segundo Cruz e Glock, este relacionamento é efetivo quando as atividades do 

SCI basicamente estão relacionadas com: 

 

• o ato de cientificar o Tribunal de Contas do Estado das 
irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não 
tomou as providências que visam à apuração de responsabilidade e ao 
ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário; 
• a coordenação, a preparação e o encaminhamento da prestação 
anual de contas, assim como das respostas às diligências e das peças 
recursais ao Tribunal de Contas do estado; 
• a manutenção de registro e acompanhamento de todos os processos 
que tramitam no Tribunal de Contas do Estado, envolvendo a administração 
direta e indireta da Prefeitura; 
• a coordenação de atendimento às solicitações de documentos e de 
informações por parte da Câmara dos Vereadores; e 
• o encaminhamento e acompanhamento das auditorias in loco, 
efetuadas pelo Tribunal de Contas do Estado e por outros órgãos de 
fiscalização.119 
 

A não informação ao Tribunal de Contas do Estado de irregularidades ou 

ilegalidades praticadas pela Administração, sem as devidas providências legais para 

a regularização das mesmas, torna a responsabilidade dos responsáveis pelo 

controle interno solidária à do gestor público, conforme reza o § 1° do art. 74 da 

Constituição Federal: 

 

Art. 74 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
......................................................................................................................... 
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.120 

 

 

                                                 
119 Idem, p.113 
120 BRASIL, Constituição de 1988. op.cit. p.1 
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1.10.5 A Responsabilidade na Organização do SCI 
 

A formalização e organização do SCI nos municípios, além de ser um dever 

do administrador público, por ordem constitucional e infraconstitucional, faz-se 

necessária para a existência de uma boa gestão, permitindo que o administrador 

utilize os recursos públicos de forma eficiente e sem desperdícios, evitando 

potenciais erros e desvios que são prejudicais aos resultados da administração. 

 

Segundo Rech, aos titulares de cada Poder e aos administradores públicos 

cabem a guarda pelo bom funcionamento do controle interno, sendo que as 

irregularidades ou ilegalidades decorrentes da ausência de Sistema de Controle 

Interno poderão sempre ser levada a responsabilização de seus respectivos 

administradores, conforme a seguir: 

 

As falhas originadas de deficiências ou da ausência das funções 
relacionadas com os sistemas de controle interno, que embaracem a 
realização das suas finalidades, poderão sempre ser levada a 
responsabilidade dos respectivos administradores, na apreciação e 
julgamento das suas contas pelos órgãos de controle a que estão sujeitos: 
corporações legislativas, Tribunal de Contas, Ministério Público ou 
Judiciário. 121 

 
 

                                                 
121 RECH, Ruy Remy. O Controle Interno na Administração Pública, out 2003. Tribunal de Contas do 
estado do Rio Grande do Sul. Estudos e Artigos. Artigos Técnicos. Disponível em: < 
http://www.tce.rs.gov.br/artigos/pdf/controle-interno-administracao-publica.pdf > Acesso em: 29 abr. 
2007. 
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CAPÍTULO 2 

 
DIAGNÓSTICO DO CONTROLE INTERNO NAS PREFEITURAS DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO 
 
 

Com a intenção de subsidiar o estudo em relação à situação dos municípios 

do Estado de Pernambuco no que concerne à implantação de uma estrutura própria 

no âmbito de cada Administração para o desenvolvimento das atividades intrínsecas 

ao controle interno foram utilizadas duas formas de avaliação.  

 

A primeira, através da utilização de um mapeamento da estrutura de Controle 

Interno das Prefeituras de 184 municípios do Estado de Pernambuco, desenvolvido 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, cujo resultado foi obtido com as 

pesquisas realizadas no âmbito das 09 (nove) Inspetorias Regionais vinculadas ao 

Departamento de Controle Municipal do referido Tribunal. 

 

A segunda avaliação foi desenvolvida através de pesquisas documentais das 

Decisões das Prestações de Contas dos Municípios de Pernambuco, referente ao 

exercício de 2003, proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 

baseadas nas irregularidades concernentes a falta de controle interno. 

 
A intenção da pesquisa sobre a implantação do controle interno nos 

municípios procurou corroborar o estudo realizado por Guerra, quando da consulta 

junto as 33 Cortes de Contas brasileiras, em 26 Estados, bem como no Distrito 

Federal, para apurar o número de municípios em que realmente foi implantada uma 

estrutura adequada à prática do controle interno, tendo como conclusão que o 

controle interno ainda não foi devidamente implantado na grande maioria dos 

municípios brasileiros, baseados na pesquisa com municípios que possuem menos 

de 50 mil habitantes, representando um percentual de 90,39 % dos municípios 

brasileiros, conforme demonstrado no quadro a seguir:  122 

 

 

 

                                                 
122 GUERRA, Evandro Martins. Os Controles Externo e Interno da Administração Pública. 2 ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 268. 
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QUADRO 03 –A implantação do SCI nos Municípios Brasileiros  

Dados da pesquisa 
- Fonte de consulta: Tribunais de Contas 
- Consultados: 33 
- Unidades federativas: 27 
- Responderam: 31 Tribunais 
- Universo: 93,93 % 
1. Municípios Brasileiros 
- total: 5.566 (fonte: TSE/2004) 
- pesquisados: 3.268 
- percentual: 58,71 % 
2. Pequenos Municípios (< de 50.000 habitantes – art. 63, LC n° 101/00) 
- total: 5.031 
- percentual: 90,39 % 
3. Municípios com estrutura própria de controle interno devidamente implantada. 
- total: 788 
- percentual: 24,11 % 
4. Tribunais de Contas com estrutura própria de controle interno. 
- total: de 33 Tribunais consultados, apenas 17 possuem. 
- percentual: 48,48 % 

Fonte: Evandro Martins.Guerra Os Controles Externo e Interno da Administração Pública. 2 ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 268. 
 
 

Outra pesquisa que atesta a falta de controle interno no serviço público 

brasileiro, segundo o Conselheiro Victor Faccionni, da Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, foi realizada pela empresa de consultoria 

internacional KPMG e conforme se observou no estudo 63% das fraudes têm origem 

na insuficiência de controle interno, conforme quadro a seguir:  123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
123 FACCIONI, Victor José. ATRICON. Palestras e Artigos. Aula Magna do Curso de Formação de 
Controlador Interno Municipal, Salvador, BA, jun 2006. Disponível em: < 
http://www.atricon.org.br/doc/aula_magna_curso_formacao.doc > Acesso em: 09 ago 2007. 
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GRÁFICO 01 

A ORIGEM DAS FRAUDES
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Fonte: FACCIONI, Victor José. ATRICON. Palestras e Artigos. Aula Magna do Curso de Formação de 
Controlador Interno Municipal, Salvador, BA, jun 2006. Disponível em: < 
http://www.atricon.org.br/doc/aula_magna_curso_formacao.doc > Acesso em: 09 ago 2007. 
 

Foi revelado, também, que no caso de descoberta das fraudes, 51 % são 

realizadas através do controle interno do setor, conforme o quadro seguinte: 

 

GRÁFICO 02– PERCENTUAL DE ÊXITO NO COMBATE ÀS FRAUDES 
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Fonte: Fonte: FACCIONI, Victor José. ATRICON. Palestras e Artigos. Aula Magna do Curso de 
Formação de Controlador Interno Municipal, Salvador, BA, jun 2006. Disponível em: < 
http://www.atricon.org.br/doc/aula_magna_curso_formacao.doc > Acesso em: 09 ago 2007. 
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2.1. Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do 
Estado de Pernambuco 

 

 

2.1.1 Apresentação 
 

O mapeamento da estrutura de controle interno nas Prefeituras do 

Estado de Pernambuco foi consolidado com base nos resultados obtidos com as 

pesquisas realizadas no âmbito das 09 (nove) Inspetorias Regionais vinculadas ao 

Departamento de Controle Municipal do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco, em março de 2006. 

 

Foram executadas pesquisas nas prefeituras da circunscrição de cada 

Inspetoria Regional, com a finalidade de analisar aspectos ligados à estrutura de 

controle Interno e a institucionalização do Sistema de Controle Interno – SCI – no 

âmbito de cada entidade, porém, não foram analisados os motivos atribuídos pelas 

dificuldades da não implantação A jurisdição das Inspetorias Regionais está 

demonstrada a seguir: 

 

              FIGURA 04: 

Jurisdição das Inspetorias  

 

 
 

Fonte: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – TCE. Jurisdição das 
Inspetorias. Disponível em: < 
http://www.tce.pe.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=25 > Acesso em: 
05 maio 2007. 
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1: IRMS - Inspetoria Regional Metropolitana Sul 

Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã de Alegria, Escada, Glória do Goitá, Ipojuca, Jaboatão 

dos Guararapes, Moreno, Palmares, Recife, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão. 

 

2: IRMN - Inspetoria Regional Metropolitana Norte 

Abreu e Lima, Aliança, Araçoiaba. Condado, Goiana, Igarassu, Itamaracá, Itambé, Itapissuma, 

Itaquitinga, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista e Tracunhaém. 

 

3: IRPA - Inspetoria Regional de Palmares 

Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, Catende, Cortês, Gameleira, Garanhuns, Jaqueira, 

Joaquim Nabuco, Lagoa dos Gatos, Maraial, Primavera, Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul, 

São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré e Xexéu. 

 

4: IRSU - Inspetoria Regional de Surubim 

Bezerros, Bom Jardim, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, Ferreiros, 

Frei Miguelinho, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Limoeiro, Macaparana, Machados, 

Orobó, Passira, Salgadinho, Santa Maria do Cambucá, São Vicente Férrer, Taquaritinga do Norte, 

Timbaúba, Toritama, Vertente do Lério, Vertentes e Vicência. 

 

5: IRBE - Inspetoria Regional de Bezerros 

Agrestina, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Camocim de 

São Félix, Caruaru, Chã Grande, Cupira, Gravatá, Jataúba, Panelas, Pombos, Riacho das Almas, 

Sairé, Santa Cruz do Capibaribe, São Caetano, São Joaquim do Monte, Surubim e Tacaimbó. 

 

6: IRGA - Inspetoria Regional de Garanhuns 

Águas Belas, Angelim, Arcoverde, Bom Conselho, Brejão, Cachoeirinha, Caetés, Calçado, 

Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Iati, Ibirajuba, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, Lajedo, 

Palmerina, Paranatama, Quipapá, Saloá, São Bento do Uma, São João e Terezinha. 

 

7: IRAR - Inspetoria Regional de Arcoverde 

Afogados da Ingazeira, Alagoinha, Brejinho, Buíque, Carnaíba, Custódia, Ibimirim, Iguaraci, Inajá, 

Ingazeira, Itaíba, Itapetim, Manari, Pedra, Pesqueira, Poção, Quixaba, Sanharó, Santa Terezinha, 

São José do Egito, Sertânia, Solidão, Tabira, Tacaratu, Tupanatinga, Tuparetama e Venturosa. 

 

8: IRSA - Inspetoria Regional de Salgueiro 

Belém de São Francisco, Betânia, Cabrobó, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Cedro, Flores, Floresta, 

Itacuruba, Jatobá, Mirandiba, Parnamirim, Petrolândia, Petrolina, Santa Cruz da Baixa Verde, São 

José do Belmonte, Serra Talhada, Serrita, Terra Nova, Triunfo e Verdejante. 
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9: IRPE - Inspetoria Regional de Petrolina 

Afrânio, Araripina, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Lagoa Grande, Moreilândia, Orocó, 

Ouricuri, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista e Trindade. 

 

 

2.1.2 Metodologia 
 

Os trabalhos realizados pelas Inspetorias Regionais resumiram-se à 

remessa de expediente circular, solicitando a resposta a um questionário e 

correspondente documentação atinente à matéria (vide ANEXO A), e análise das 

respostas enviadas e constatações in loco, da seguinte forma: 

 

• Expedição de questionário a 162 (cento e sessenta e duas) prefeituras, o que 

representa 88,04% do total de 184 (cento e oitenta e quatro) que integram o 

Estado de Pernambuco. 

• Análise in-loco em 26 municípios 

• Análise das respostas enviadas. 

 

O questionário que foi aplicado nas prefeituras tomou por base os elementos 

identificados como fundamentais para uma estrutura adequada de controle interno, 

contudo, sem identificar quais as causas atribuídas pelas dificuldades na 

implantação do sistema de controle interno nas entidades analisadas.  

 
 
2.1.3 Universo de Pesquisa 

 
Ao todo, foram analisados dados de 105 prefeituras. Foram emitidos 162 

questionários, 99 dos quais respondidos. Outros 26 municípios foram analisados in 

loco e 13 tiveram o questionário respondido e análise in loco. 
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QUADRO 04 – Total de Prefeituras Avaliadas pelas Inspetorias  

INSPETORIAS MUNICÍPIOS QUESTIONÁRIOS 
EMITIDOS 

RESPOSTAS 
AO QUESTIONÁRIO 

APENAS 
IN LOCO 

AMBOS TOTAL DE 
MUNICÍPIOS 
AVALIADOS 

IRMN 16 16 5 7 0 12 

IRMS 11 11 5 0 0 5 

IRSU 26 25 21 0 0 21 

IRPA 20 0 0 10 0 10 

IRBE 21 21 8 0 0 8 

IRAR 27 27 15 0 0 15 

IRGA 25 25 14 0 0 14 

IRSA 21 21 20 7 0 7 

IRPE 16 16 11 2 13 13 

       

DCM 183 162 99 26 13 105 

Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

Algumas considerações sobre o quadro retro: 
 
• Recife, a capital do estado, vinculada a DICC, não integrou a base da 
pesquisa, por isso o total apontado de 183 (cento e oitenta e três) e não de 
184 (cento e oitenta e quatro); 
• O município de Vitória de Santo Antão, da jurisdição da IRMS, não 
respondeu ao questionário, apenas enviou a legislação. 
• A inspetoria de Salgueiro – IRSA – analisou os dados apenas das 
prefeituras visitadas in loco. (07 municípios) 
 

 

2.1.4 Análise das Respostas Oferecidas e das Constatações in loco 
 

A seguir serão apresentados os questionamentos feitos às Prefeituras, no 

âmbito de cada Inspetoria Regional do TCE/PE, sobre a análise da estrutura de 

controle interno e as respostas oferecidas e constatações in loco. (ANEXO A) 

 

I - Quanto à Instituição Legal de Sistema de Controle Interno (SCI) 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

 

Este Poder Executivo tem instrumento legal criando seu sistema de controle 
Interno, conforme estabelece o art. 31 da Constituição Federal? 
(      ) sim 
(      ) não 
Obs – se a resposta for SIM favor remeter a esta Inspetoria Regional cópia do 
instrumento legal 
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QUADRO 05 - Respostas obtidas pelas inspetorias quanto 
à instituição legal do SCI. 

Inspetorias
Municípios 
avaliados

Sim Não

IRMN 12 4 8
IRMS 5 2 3
IRSU 21 2 19
IRPA 10 0 10
IRBE 8 5 3
IRAR 15 1 14
IRGA 14 1 13
IRSA 7 0 7
IRPE 13 2 11

DCM 105 17 88  

Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

                       GRÁFICO 03 

Avaliação da implantação do SCI através de instrumento legal
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Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

II – Quanto à Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal 

 

Considerando que a estrutura organizacional corresponde ao plano de divisão de trabalho e 
estabelece relações de autoridade entre os vários níveis de comando responsáveis pelas parcelas de 
trabalho exigidas para a consecução dos objetivos de determinada organização, em outras palavras, 
a definição de quem é responsável por fazer o que, e quem tem autoridade sobre quem, pergunta-se: 
Essa Prefeitura tem uma estrutura organizacional bem definida? 
(      ) sim 
(      ) não 
Obs.: se a resposta for SIM, favor enviar cópia dos instrumentos legais que definem a estrutura 
organizacional  

Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 
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Quadro 06 – Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à 
estrutura organizacional 

Inspetorias
Municípios 
avaliados

Sim Não Em branco

IRMN 12 9 3 0
IRMS 5 2 3 0
IRSU 21 8 12 1
IRPA 10 3 7 0
IRBE 8 6 2 0
IRAR 15 7 8 0
IRGA 14 8 6 0
IRSA 7 4 3 0
IRPE 13 4 9 0

DCM 105 51 53 1  
 
Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

IRGA 

GRÁFICO 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

 

III – Quanto à Situação Contábil 

 
 
Considerando um setor de Contabilidade bem estruturado aquele que tem condições de produzir 
informações confiáveis, tempestivas e oportunas, informe a situação deste setor nessa prefeitura: 
 
(     ) é formado por servidores efetivos e comissionados em numero suficiente para a realização de: 
registros, conciliações (confrontação dos saldos contábeis com levantamentos físicos e/ou com 
elementos documentais), análises periódicas dos registros contábeis para verificação de possíveis 
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erros de classificação ou de lançamento de valores,  elaboração de balancetes mensais e balanços 
anuais; 
 
(     ) é formado por alguns servidores responsáveis pelos registros dos fatos contábeis, ficando sob a 
responsabilidade de assessoria contábil contratada a elaboração de balancetes mensais e balanços 
anuais; 
 
(       ) não temos setor contábil. TODOS os serviços de contabilidade são de responsabilidade da 
Assessoria Contábil contratada; 
 
(       ) Outra -  explicitar. 
 
Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 
Quadro 07 – Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação contábil 

IRMN IRMS IRSU IRPA IRBE IRAR IRGA IRSA IRPE DCM

é formado por servidores efetivos e comissionados 

em numero suficiente para a realização de: 

registros, conciliações (confrontação dos saldos 

contábeis com levantamentos físicos e/ou com 

elementos documentais), análises periódicas dos 

registros contábeis para verificação de possíveis 

erros de classificação ou de lançamento de valores,  

elaboração de balancetes mensais e balanços anuais

5 0 0 0 4 5 0 0 14

é formado por alguns servidores responsáveis pelos 

registros dos fatos contábeis, ficando sob a 

responsabilidade de assessoria contábil contratada 

a elaboração de balancetes mensais e balanços 

anuais

7 5 10 7 10 9 7 13 68

não temos setor contábil. TODOS os serviços de 

contabilidade são de responsabilidade da 

Assessoria Contábil contratada

0 0 0 0 1 0 0 0 1

Sem resposta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 
GRÁFICO 05 
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Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 
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IV – Quanto à Situação dos Controles Patrimoniais 

 

Considerando a relevância da adoção do controle dos bens patrimoniais pertencentes aos 
municípios, assinale os controles adotados por essa prefeitura: 
 
(   ) cadastro atualizado de todos os bens imóveis pertencentes à prefeitura. 
(   ) inventário anual de bens móveis e o dos materiais do Almoxarifado. 
(   ) confecção de termos de responsabilidade de bens.  
(   )  elaboração de balancetes mensais do almoxarifado.  
(   ) Outros 
Obs: Enviar modelo dos controles existentes. 
Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

 

Quadro 08 – Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação dos controles 
patrimoniais 

1 2 3 4 Nenhum
IRMN 12 3 3 1 0 5 0
IRMS 5 2 3 0 0 0 0
IRSU 21 15 SI SI 0 5 0
IRPA 10 1 0 2 0 7 0
IRBE 8 0 2 0 0 5 1
IRAR 15 SI SI 4 0 SI 7
IRGA 14 7 1 2 0 4 0
IRSA 7 6 0 0 0 1 0
IRPE 13 3 3 1 0 6 0

DCM 105 37 12 10 0 33 8

Inspetorias
Municípios 
avaliados

Quantos controles básicos são adotados? Sem 
resposta

 

 
Controles Patrimoniais Adotados IRMN IRMS IRSU IRPA IRBE IRAR IRGA IRSA IRPE DCM
Cadastro atualizado de bens imóveis 3 0 SI 3 SI SI 6 1 2 15
Inventário anual dos bens móveis e do 

almoxarifado
6 3 SI 2 SI SI 5 3 5 24

termos de responsabilidade de bens 3 3 SI 2 SI SI 2 1 5 16
balancetes mensais do almoxarifado 0 1 0 0 SI SI 0 0 0 1
Outros 2 1 8 0 SI 4 5 0 5 25  
Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

V – Quanto à Situação dos Controles Financeiros 

 

a) Das Entradas Financeiras 

 

As entradas financeiras dessa prefeitura são realizadas, preferencialmente, através de: 
 
(     ) depósito em conta bancária específica da prefeitura; 
(     ) na tesouraria da prefeitura, através de expedição de guia de quitação de receita assinada 
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         pelo tesoureiro; 
(    ) Outras existentes. 
Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 
Quadro 09 – Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação das 

entradas financeiras 

Inspetorias
Total de Municípios 

avaliados
Depósito 
bancário

Tesouraria Outras

IRMN 12 12 0 0
IRMS 5 5 1 0
IRSU 21 18 8 0
IRPA 10 SI SI SI
IRBE 8 SI SI SI
IRAR 15 SI SI SI
IRGA 14 14 7 0
IRSA 7 7 6 0
IRPE 13 13 4 0

DCM 105 69 26 0  

Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

b) Das Saídas Financeiras 

 

 As saídas financeiras dessa prefeitura são efetuadas, preferencialmente, através de: 
(     ) cheque nominal ao credor; 
(     ) pagamento em espécie através da Tesouraria (após transferência do banco para a Tesouraria, 
mediante cheque nominal à prefeitura); 
(     ) crédito em conta bancária do credor.. 

Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

Quadro 10 – Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação das 
saídas financeiras 

Inspetorias
Total de Municípios 

avaliados
Cheque 
nominal

Pagamento 
em espécie

Crédito em 
conta bancária

IRMN 12 12 0 3
IRMS 5 4 1 3
IRSU 21 21 3 4
IRPA 10 10 3 4
IRBE 8 SI SI SI
IRAR 15 SI SI SI
IRGA 14 14 4 6
IRSA 7 SI SI SI
IRPE 13 13 4 0

DCM 105 74 15 20  
Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 



 91 

 

VI – Quanto à Situação dos Controles Orçamentários 

 

a) Como são Elaborados os Instrumentos de Planejamento 

Governamental 

 

Considerando que na Administração Pública os programas de governo, com suas atividades, 
projetos, objetivos e metas traçados para o médio e curto prazo estão formalizados através dos 
instrumentos de planejamento governamental (Plano Plurianual- PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual- LOA)  
 
A elaboração dessas peças orçamentárias é efetuada: 
 
(     ) Por assessoria contábil contratada 

(     ) Por secretaria(s) municipal(is) 

(     ) Pela assessoria contábil e secretaria(s) municipal(is) 

(    ) Outros – especificar___________________ 
 
Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

 

Quadro 11 – Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação do planejamento 
governamental 

Inspetorias
Total de Municípios 

avaliados
Assessoria 

Contábil
Secretarias 
municipais

Ambas Outras
Sem 

resposta
IRMN 12 2 2 8 0 0
IRMS 5 0 0 4 1 0
IRSU 21 7 2 13 0 0
IRPA 10 3 0 7 0 0
IRBE 8 1 0 6 0 1
IRAR 15 2 0 13 0 0
IRGA 14 4 0 10 0 0
IRSA 7 1 0 6 0 0
IRPE 13 1 0 12 0 0

DCM 105 21 4 79 1 1  

Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

b) Acompanhamento das Ações e Cumprimento do Previsto nos 

Instrumentos de Planejamento Governamental 

Essa Prefeitura certifica-se de que as ações ocorreram de acordo com instrumentos citados no item 
anterior? 
 
(     ) Sim 
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(     ) Não 

Como?__________________________________________________________ 

Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

Quadro 12 – Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação 
do acompanhamento e cumprimento previsto nos 

instrumentos de planejamento governamental. 
 

Inspetorias
Municípios 
avaliados

Sim Não Em branco

IRMN 12 11 0 1
IRMS 5 4 1 0
IRSU 21 19 2 0
IRPA 10 7 3 0
IRBE 8 7 0 1
IRAR 15 11 1 3
IRGA 14 13 1 0
IRSA 7 7 0 0
IRPE 13 13 0 0

DCM 105 92 8 5  

Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

VII – Quanto à Situação dos Controles Gerais 

 

Sabendo-se que toda organização deve manter sistemas de autorização e procedimentos de registro 
e sistemas referentes à execução de tarefas pedem-se para que sejam assinalados os mecanismos 
de controle que esta Prefeitura: 
 
(  ) tem Manuais de Normas e Procedimentos, com sistemas de autorizações, aprovações e linhas de 
autoridade claramente definidos, e o estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas;  
 
(  ) tem Plano de Contas comentado e os fluxos contábeis definidos, incluindo técnicas orçamentárias, 
de contabilidade de custos e acompanhamento e avaliação dos planos traçados; 
 
(  ) confecciona registros e possui formulários adequados, que levam em consideração aspectos tais 
como: simplicidade de entendimento, facilidade de preenchimento e organização dos dados. 
 
(  ) usa  estratégia de optar pelo desenvolvimento ou aquisição no mercado de sistemas operacionais 
ou de informação considerando as reais necessidades, a adequação da ferramenta ao seu porte, 
volume de operações, perspectivas de crescimento e avaliação do custo-benefício.  

 
(  ) quanto aos sistemas informatizados, adotada política adequada de segurança, como: realização 
diária de backup, em caso de locação de sistemas informatizados os contratos celebrados 
resguardam a segurança das informações. 
 
(  ) o quadro de pessoal é adequadamente dimensionado, capaz e eficiente 
Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 
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Quadro 13 – Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação dos controles gerais 

1 2 3 4 5 6 Nenhum
IRMN 12 2 2 6 2 0 0 0 0
IRMS 5 2 0 2 1 0 0 0 0
IRSU 21 2 9 4 3 1 0 2 0
IRPA 10 4 1 2 1 2 0 0 0
IRBE 8 SI SI SI SI SI 0 SI 1
IRAR 15 SI SI SI SI SI 0 SI 1
IRGA 14 1 4 3 4 1 0 1 0
IRSA 7 SI SI SI SI SI 0 1 0
IRPE 13 1 6 3 1 1 0 1 0

DCM 105 12 22 20 12 5 0 5 2

Inspetorias
Municípios 
avaliados

Quantos controles gerais são adotados? Sem 
resposta

 

Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

IRMN 

Quanto ao nível de adesão, tabularam-se as respostas e obteve-se o gráfico 
abaixo: 

 

GRÁFICO 06 – Nível de adesão dos controles gerais adotados 
pelas Prefeituras sob jurisdição da IRMN 
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Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

Quanto à freqüência, tabularam-se as respostas e obteve-se o gráfico a 
seguir: 
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GRÁFICO 07 – Freqüência dos controles gerais adotados 
pelas Prefeituras sob jurisdição da IRMN 
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Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

IRGA 

Quanto ao nível de adesão, tabularam-se as respostas e obteve-se o gráfico 
abaixo: 

 

GRÁFICO 08 – Nível de adesão dos controles gerais adotados 
pelas Prefeituras sob jurisdição da IRGA 
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Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

 

Quanto à freqüência, tabularam-se as respostas e obteve-se o gráfico a 
seguir: 
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GRÁFICO 09– Freqüência dos controles gerais adotados pelas 
Prefeituras sob jurisdição da IRGA 
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Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

IRSU 

Quanto à freqüência, tabularam-se as respostas e obteve-se o gráfico a 
seguir: 

 

GRÁFICO 10 – Freqüência dos controles gerais adotados 
pelas Prefeituras sob jurisdição da IRSU 
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Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 



 96 

 

VIII – Quanto à Situação dos Controles na Área de Pessoal 

 

O quadro de pessoal é adequadamente dimensionado, capaz e eficiente. São mantidas políticas e 
práticas tais como (SIM/NÃO): 
 
(      ) qualificação compatível com as rotinas e práticas operacionais, os cargos e as atribuições a 
estes vinculados ? 
(        ) servidores são adequadamente treinados ? 
(        ) há rodízio periódico de funções? 
(        ) para cargos comissionados e funções, preferencialmente, são nomeados servidores efetivos? 
(        ) planos de cargos, carreiras e salários (PCCS) para as seguintes categorias funcionais? 
Temos PCCS para as seguintes categorias: 
(        ) profissionais do magistério 
(        ) servidores da Saúde 
(        ) outros – Discriminar :__________________________________________________ 
Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

Quadro 14 – Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação dos controles na área de 
Pessoal 

 

1 2 3 4 5 Nenhum
IRMN 12 2 2 2 1 0 5 0
IRMS 5 SI SI SI SI SI SI SI
IRSU 21 9 8 1 1 0 2 0
IRPA 10 SI SI SI SI SI SI SI
IRBE 8 SI SI SI SI SI SI SI
IRAR 15 SI SI SI SI SI SI SI
IRGA 14 3 6 1 1 0 3 0
IRSA 7 SI SI SI SI SI SI SI
IRPE 13 4 2 4 1 0 2 0

DCM 105 18 18 8 4 0 12 0

Inspetorias
Municípios 
avaliados

Quantos controles básicos na área de pessoal são adotados? Sem 
resposta

 

Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 
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IRMN 

GRÁFICO 11 – Controle na área de pessoal das prefeituras sob 
jurisdição da IRMN 
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Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

 

GRÁFICO 12 – Nível de adesão dos controles na área de pessoal 
adotados pelas Prefeituras sob jurisdição da 
IRMN 
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Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 
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GRÁFICO 13 – Controle na área de pessoal das prefeituras sob 
jurisdição da IRGA 
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Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 

 

IRSU 

GRÁFICO 14 – Controle na área de pessoal das prefeituras sob 
jurisdição da IRSU 
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Fonte: Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do Estado de Pernambuco, 
2006, TCE /PE – vide ANEXO A. 
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2.1.5 Consolidação do Resultado da Pesquisa 
 

Com base na pesquisa constatada por 09 (nove) Inspetorias Regionais, 

vinculadas ao Departamento de Controle Interno do TCE / PE, pode-se afirmar que, 

apesar da existência de imposição constitucional, desde 1988, que ainda não foi 

institucionalizado o Sistema de Controle Interno pela maioria das Prefeituras do 

Estado de Pernambuco em suas estruturas administrativas. Destarte, apesar de 

existir os instrumentos legais impondo a implantação do SCI, não há mecanismos 

coercitivos que possam forçar a criação e institucionalização nas administrações 

públicas, segundo ressalta Guerra.  

 

Não há previsão de mecanismos coercitivos que efetivamente possam 
forçar a criação e implementação do sistema em todos os órgãos e 
entidades da Administração. É dizer, somente haverá um desenvolvimento 
substantivo do controle interno, além de sua real efetivação e implantação, 
quando for punida a omissão do responsável pela sua criação. 124 

 
De um total de 184 prefeituras foram avaliadas 105, divididas por área de 

jurisdição das Inspetorias Regionais do TCE/PE, representando, aproximadamente, 

57 % dos municípios do Estado de Pernambuco. O quadro a seguir, consolida o 

resultado da pesquisa. 

 

QUADRO 15 –- Consolidação da avaliação do SCI 

 INSPETIORIAS IRAR IRBE IRGA IRMN IRMS IRPA IRPE IRSA IRSU TOTAL 
% 

TOTAL 

             

 PREFEITURAS AVALIADAS 15 8 14 12 5 10 13 7 21 105 100 

             

A 
SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO 1 5 1 4 2 0 2 0 2 17 16,19 

V ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 7 6 8 9 2 3 4 4 8 51 48,57 

A SETOR CONTÁBIL 4 0 5 5 0 0 0 0 0 14 13,33 

L CONTROLE PATRIMONIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I 
ENTRADA E SAÍDA DE 
NUMERÁRIO SI SI 14 12 5 10 13 7 21 82 78,09 

A 
INSTRUMENTO DE 
PLANEJAMENTO 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 3,8 

Ç ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 11 7 13 11 4 7 13 7 19 92 87,62 

Ã CONTROLES GERAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O CONTROLE DE PESSOAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SI – Sem informação 

Fonte: Livre adaptação do autor do Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do 
Estado de Pernambuco, 2006, TCE /PE  

                                                 
124 GUERRA, Evandro Martins. Os Controles Externo e Interno da Administração Pública. 2 ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 270. 
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Algumas considerações sobre o quadro retro: 

 

1. Nos municípios pesquisados não foi identificada à instituição do 

SCI nos moldes preceituados pelo art. 74 e 31 da Constituição 

Federal, apenas 16,19 % das 105 prefeituras responderam que 

tinham instrumento legal, porém, não havia a efetiva criação de um 

órgão próprio, estruturado com recursos humanos e materiais, bem 

como a implantação do SCI de forma integrada. 

 

2. Quanto à estrutura organizacional, apesar de 48,57 % das 

prefeituras terem respondido que possuem a estrutura bem definida, 

quando da análise in loco verificou-se que muitas das estruturas 

existiam apenas no setor de saúde ou possuíam definições parciais 

de competências e atribuições. 

 

3. Em relação ao setor contábil apenas 13,33 % das prefeituras 

avaliadas informaram que seus departamentos funcionam de forma 

autônoma, porém o setor contábil não é visto como estratégico na 

maioria das prefeituras consultadas. As assessorias contratadas que 

deveriam orientar os setores contábeis sobre o cumprimento de 

regras contábeis, tirar dúvidas e fornecer informações gerenciais, de 

fato, na maioria dos casos, executam atividades ligadas a registros 

contábeis. 

 

4. Dos 04 (quatro) controles patrimoniais básicos analisados 

(cadastro atualizado de bens móveis e imóveis, inventário de bens 

móveis e materiais do almoxarifado, confecção de termos de 

responsabilidade de bens e elaboração de balancetes mensais do 

almoxarifado) nenhuma das prefeituras analisadas respondeu que 

possuíam todos os 04 (quatro) controles. Constatou-se que o 

controle interno exercido pelas prefeituras sobre os seus bens 

patrimoniais é muito deficiente. 
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5. Quanto à entrada e saída de numerário, 78,09 % das prefeituras 

avaliadas informaram que as entradas são realizadas via bancária e 

as saídas através de cheque nominal ao credor. Quando da análise 

in loco verificou-se que as entradas via banco se dá em razão das 

transferências intergovernamentais (aproximadamente 90 % das 

receitas), porém quanto às receitas próprias (taxas, contribuições), 

em sua maioria, os controles são ineficientes e se fazem via 

tesouraria. 

 

6. Em relação aos instrumentos de planejamento apenas 3,8 % das 

prefeituras avaliadas informaram que são elaborados nas próprias 

secretarias municipais, e na maioria são elaborados em conjunto 

com assessorias. Tal situação denota um baixíssimo grau de 

qualidade e quantidade de planejamento municipal, pois as 

informações necessárias à elaboração de bons planos 

governamentais estão dentro da entidade e nelas precisam ser 

buscados, a fim de se fazerem planejamentos físicos - quantitativos, 

evolução histórica, audiências públicas etc. 

 

7. Em relação ao acompanhamento das ações, apesar de 87,62 % 

das prefeituras informarem que se certificam das ações previstas 

nos instrumentos de planejamento governamental, observou-se, 

quando das análises in loco, uma tendência a um acompanhamento 

formal com ênfase nos aspectos contábil e financeiro, não havendo 

preocupação com o cumprimento das ações e com os resultados 

obtidos. 

 

8. Quanto aos controles gerais nenhuma das prefeituras avaliadas 

respondeu que possuem todos os 06 (seis) controles questionados, 

tais como: 1) manuais de normas e procedimentos, 2) plano de 

conta contábil comentado, 3) registros e formulários adequados, 4) 

sistemas operacionais adequados, 5) políticas de segurança nos 

sistemas informatizados, 6) quadro de pessoal adequadamente 

dimensionado, capaz e eficiente. As prefeituras pesquisadas são 
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muito deficientes nos denominados Controles Gerais discutidos o 

que evidencia dificuldades na implantação e funcionamento 

adequado de SCI. 

 

9. Em relação ao controle na área de pessoal nenhuma das 

prefeituras avaliadas respondeu possuir a totalidade dos 05 (cinco) 

controles questionados, tais como: 1) qualificação compatível com 

as rotinas e práticas operacionais, 2) servidores devidamente 

treinados, 3) rodízio periódico de funções, 4) cargos comissionados 

e funções preenchidos, preferencialmente, por servidores efetivos, 

5) planos de cargos e carreiras. As Prefeituras pesquisadas são 

muito deficientes nos mecanismos de controle de pessoal. Na 

maioria evidenciou-se a adoção de alguns controles por mera 

imposição legal, tal como o Plano de Cargos e Carreira beneficiando 

apenas o magistério. 

 

 

2.2. Avaliação dos Controles Internos das Prefeituras através das 
Decisões das Prestações de Contas emitidas pelo TCE/PE 

 
 

2.2.1 Apresentação 
 

O estudo em questão parte da avaliação dos Controles Internos das 

Prefeituras com base nas Decisões das Prestações de Contas do exercício de 2003 

proferidas pelo Conselho do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 

 

As Decisões sobre as contas das Prefeituras de Pernambuco são baseadas 

nas irregularidades apontadas em relatórios técnicos desenvolvido pelas equipes de 

auditorias do controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 

quando da análise das contas das referidas prefeituras. 

 

As contas podem ser aprovadas, aprovadas com ressalvas ou rejeitadas. São 

aprovadas quando não existem irregularidades que maculem as contas da 

prefeitura. São aprovadas com ressalvas quando existe alguma irregularidade que 



 103 

não importe em desvio de recursos públicos e que as irregularidades sejam 

colocadas no campo das recomendações do TCE/PE para posterior regularização. E 

as contas podem ser rejeitadas caso haja irregularidades em que seja comprovada 

qualquer espécie de desvio ou má versação de recursos públicos. 

 

O estudo procura demonstrar que grande parte das irregularidades das 

prestações de contas das prefeituras municipais apontadas nos relatórios técnicos 

pelas equipes de auditoria e submetidas à apreciação do Conselho do TCE/PE para 

julgamento das contas poderiam ter sido evitadas caso as prefeituras tivessem 

implantado nas suas estruturas administrativas o SCI. As irregularidades apontadas 

nos relatórios demonstram que as Prefeituras estão desprovidas das atividades do 

SCI (apoio, controle e auditoria) aliadas a um sistema de informações gerenciais, 

essenciais à eficiência na aplicação dos recursos públicos. 

 

Além das fragilidades dos controles internos administrativos que causam 

desperdícios do dinheiro público, verificou-se que existem outros fatores que 

causam prejuízo ao Erário, sendo a atuação do SCI limitada a estes, por exemplo, a 

improbidade administrativa na fraude de procedimento licitatório por meio de conluio. 

 

 

2.2.2 Metodologia 
 

Com base na documentação das Decisões sobre as contas municipais do 

exercício de 2003, disponibilizadas pelo TCE/PE, procedeu-se à verificação das 

prestações de contas das 184 prefeituras do Estado de Pernambuco. A análise foi 

realizada sobre as contas que tinham sua situação julgada e possuíam notas 

taquigráficas sobre as decisões do Conselho do TCE/PE. 

 

As irregularidades apontadas nas prestações de contas das prefeituras 

municipais pelos relatórios dos técnicos de auditoria e submetidas à apreciação pelo 

Conselho do TCE/PE para julgamento das contas serviram de base para a avaliação 

da existência de uma adequada estrutura de controle interno, identificado na parte 

conceitual desse trabalho. 
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Foram consideradas para o estudo 05 (cinco) áreas das atividades do 

controle interno (Pessoal, Educação, Saúde, Licitação e Obras e Serviços de 

Engenharia) a fim de verificar o grau de confiabilidade na aplicação dos recursos 

públicos e na correta execução dos atos administrativos pelas prefeituras municipais 

de Pernambuco, sendo atribuída a cada uma delas uma identificação do item 

relacionada com as seguintes irregularidades: 

 

01 Descumprimento dos gastos de pessoal definidos pela LRF. 

02 Descumprimento da aplicação dos recursos na educação definidos na CF. 

03 Descumprimento da aplicação dos recursos na Saúde definidos na CF. 

04 Descumprimento das normas de licitação definidas em lei. 

05 Descumprimento na execução de obras e serviços de engenharia. 

 

 

2.2.3 Universo de Pesquisa 
 

Foram analisadas as Decisões sobre as prestações de contas do exercício de 

2003 de 184 prefeituras do Estado de Pernambuco, sendo 116 delas já julgadas e 

68 em fase de julgamento. 

 

Das 116 prestações de contas julgadas, observou-se o seguinte resultado: 02 

foram aprovadas sem restrições, 75 foram aprovadas com ressalvas e 39 rejeitadas. 

 

A análise foi realizada com base nas Decisões sobre as prestações de contas 

julgadas das 116 prefeituras através das notas taquigráficas disponibilizadas pelo 

Tribunal de Contas.125 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TCE. Decisões sobre Contas 
Municipais Disponível em < http://www.tce.pe.gov.br/ > Acesso em: 30 de maio 2007. 
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QUADRO 16 – Análise das Prestações de Contas das Prefeituras do exercício de 2003 

Decisões do 

TCE/PE 

Prestações de Contas das Prefeituras 

do Exercício de 2003 

% 

Analisadas 184 100,00 

Julgadas 116 63,04 

Não Julgadas 68 36,96 

Fonte: TCE/PE. Disponível em < http://www.tce.pe.gov.br/ > Acesso em: 30 de maio 2007. 
 

 

QUADRO 17 – Decisões do TCE/PE sobre as Prestações de Contas das Prefeituras – 2003 

Decisões Prestações de Contas das Prefeituras 

do Exercício de 2003 

% 

Julgadas 116 100,00 

Aprovadas 02 1,72 

Aprovadas com 

Ressalvas 

75 64,66 

Rejeitadas 39 33,62 

Fonte: TCE/PE. Disponível em < http://www.tce.pe.gov.br/ > Acesso em: 30 de maio 2007. 
 

 

2.2.4 Análise das Decisões do TCE/PE sobre as prestações de contas 
das prefeituras 
 

 
Das Decisões proferidas pelo TCE/PE sobre as prestações de contas das 

prefeituras, referentes ao exercício de 2003, foram julgadas 116 prestações de 

contas, sendo 02 aprovadas, 75 aprovadas com ressalvas e 39 rejeitadas. 

 

Do total analisado de prestações de contas julgadas, 98,28 % foram 

aprovadas com ressalvas ou rejeitadas, significando que existiu algum tipo de 

irregularidade formal ou decorrente de ato de improbidade administrativa. 

 

Foram selecionadas, aleatoriamente, 05 áreas administrativas (Pessoal, 

Educação, Saúde, Licitação e Obras e Serviços de Engenharia) a fim de verificar a 

existência de controles internos em cada uma delas. 

 

A avaliação do Controle Interno será desenvolvida com base em 05 (cinco) 

irregularidades, relacionadas às áreas selecionadas, e que estão passíveis de 
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surgirem durante a execução orçamentária das prefeituras, caso apresentem 

fragilidades nos mecanismos de controle interno, da seguinte forma: 

 
01 Descumprimento dos gastos de pessoal definidos pela LRF. 

02 Descumprimento da aplicação dos recursos na educação definidos na CF. 

03 Descumprimento da aplicação dos recursos na saúde definidos na CF. 

04 Descumprimento das normas de licitação definidas em lei. 

05 Descumprimento na execução de obras e serviços de engenharia. 

 
A pesquisa das irregularidades sugeridas foi analisada com base nos 

relatórios técnicos das prestações de contas das prefeituras submetidos às Decisões 

do TCE/PE, conforme notas taquigráficas dos julgamentos disponibilizadas pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco demonstradas a seguir. Observa-se 

que em alguns casos não constarão as 05 (cinco) irregularidades sugeridas para a 

pesquisa, pelo fato das contas terem sido julgadas por outros tipos de 

irregularidades. 

 

QUADRO 18 – Prefeituras com Prestações de Contas Aprovadas – 2003 
 

TIPO DE IRREGULARIDADE² N° PREFEITURA POPULAÇÃO¹ PROCESSO 

01 02 03 04 05 
001 Ferreiros 10579 0460033-2 N/A N/A N/A N/A N/A 
002 Vertentes 15475 0460048-4 N/A N/A N/A N/A N/A 
Nota ¹ : Fonte: IBGE -01/07/06 
Nota ² : N/A – Não aplicável 
Fonte: TCE/PE. Disponível em < http://www.tce.pe.gov.br/ > Acesso em: 30 de maio 2007. 

 
QUADRO 19 – Prefeituras com Prestações de Contas Aprovadas com Ressalva – 2003 
 

TIPO DE IRREGULARIDADE ² N° PREFEITURA POPULAÇÃO¹ PROCESSO 

01 02 03 04 05 
001 Afogados da Ingazeira 35.365 0470049-1   x x  
002 Águas Belas 35.374 0490064-9    x  
003 Alagoinha 13.619 0470052-1    x  
004 Aliança 36.992 0402409-6 x x   x 
005 Angelim 9.339 0490092-3 ND ND ND ND ND 
006 Arcoverde 65.905 0490103-4   x x x 
007 Barra de Guabiraba 11.249 0440021-5 x   x  
008 Belém de São Francisco 18.143 0450019-2 x x    
009 Bezerros 61.242 0460027-7     x 
010 Bom Conselho 42.756 0490056-0  x  x x 
011 Bonito 39.805 0440043-4 x     
012 Brejão 9.070 0490114-9  x    
013 Brejinho 7.186 0470054-5  x   x 
014 Buíque 48.638 0470041-7  x x x  
015 Cabrobó 28.793 0450028-3 ND ND ND ND ND 
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016 Cachoeirinha 17.922 0490059-5 x x  x  
017 Calumbi 7.228 0450034-9 ND ND ND ND ND 
018 Camocim de São Félix 16.067 0440023-9    x  
019 Canhotinho 25.174 0490124-1 x   x  
020 Capoeiras 19.540 0490017-0 x x x x x 
021 Cedro 9.955 0450038-6  x    
022 Chã Grande 11.252 0440039-2 x x    
023 Correntes 17.655 0490046-7 x x x x  
024 Cortês 12.823 0430064-6 ND ND ND ND ND 
025 Cumaru 34.499 0460031-9  x  x  
026 Exu 32.779 0480069-2 x   x  
027 Granito 6.230 0480064-3 ND ND ND ND ND 
028 Gravatá 71.551 0440027-6 x x  x  
029 Igarassu 92.455 0402453-9 ND ND ND ND ND 
030 Ingazeira 4.668 0470068-5 ND ND ND ND ND 
031 Ipojuca 69.523 0420005-6 ND ND ND ND ND 
032 Ipubi 24.381 0480058-8 NC NC NC NC NC 
033 Jaqueira 12.635 0430051-8 NC NC NC NC NC 
034 Jatobá 14.603 0450046-5    x  
035 João Alfredo 26.730 0460035-6 x x x x  
036 Jurema 14.519 0490063-7 x  x x  
037 Lagoa do Carro 14.599 0460037-0 x x x   
038 Lagoa dos Gatos 15.611 0430036-1 x x    
039 Lajedo 34.050 0490077-7 x  x x  
040 Machados 10.816 0460040-0  x    
041 Mirandiba 13.310 0450025-8 NC NC NC NC NC 
042 Nazaré da Mata 31.261 0402631-7 x   x  
043 Orobó 23.261 0460041-1 NC NC NC NC NC 
044 Orocó 10.894 0480063-1 ND ND ND ND ND 
045 Palmares 54.355 0430027-0 x x x x x 
046 Palmerina 10.441 0490067-4 x x    
047 Passira 29.130 0460042-3  x    
048 Petrolina 260.004 0450060-0  x  x x 
049 Poção 12.356 0470084-3 ND ND ND ND ND 
050 Pombos 24.904 0440045-8  x x   
051 Quixabá 6.417 0470047-8 NC NC NC NC NC 
052 Riacho das Almas 18.291 0440037-9 x     
053 Ribeirão 41.765 0430043-9 x   x  
054 Rio Formoso 22.049 0430026-9   x x  
055 Sairé 15.523 0440057-4 x   x  
056 Salgueiro 54.794 0480065-5     x 
057 Santa Cruz 11.914 0480050-3 NC NC NC NC NC 
058 Santa Terezinha 10.623 0470090-9    x  
059 São Bento do Una 47.669 0490123-0 x    x 
060 São Caetano 36.255 0440049-5 NC NC NC NC NC 
061 São João 20.359 0490126-5 ND ND ND ND ND 
062 São Joaquim do Monte 21.727 0440055-0    x  
063 S. José da Coroa Grande 15.773 0430033-6  x    
064 São Vicente Férrer 17.358 0460045-9  x   x 
065 Surubim 53.210 0440080-0 ND ND ND ND ND 
066 Tabira 25.055 0470101-0 ND ND ND ND ND 
067 Tacaratu 16.907 0470102-1  x    
068 Terezinha 5.939 0490033-9 NC NC NC NC NC 
069 Timbaúba 56.647 0402157-5 ND ND ND ND ND 
070 Toritama 26.895 0460047-2 x   x  
071 Triunfo 14.794 0450045-3  x x x  
072 Tuparetama 8.251 0470040-5 NC NC NC NC NC 
073 Venturosa 14.491 0470113-6 ND ND ND ND ND 
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074 Verdejante 9.374 0450051-9 ND ND ND ND ND 
075 Vertente do Lério 8.508 0402484-9 NC NC NC NC NC 
Nota ¹ : Fonte: IBGE -01/07/06 
Nota ² : ND – Notas Taquigráficas não disponíveis.  NC – Não Constam às irregularidades selecionadas. 
Fonte: TCE/PE. Disponível em < http://www.tce.pe.gov.br/ > Acesso em: 30 de maio 2007. 

 

QUADRO 20 – Prefeituras com Prestações de Contas Rejeitadas – 2003 
 

TIPO DE IRREGULARIDADE ² N° PREFEITURA POPULAÇÃO¹ PROCESSO 

01 02 03 04 05 
001 Araçoiaba. 17.900 0402491-6 x x x  x 
002 Belo Jardim 76.640 0440103-7 ND ND ND ND ND 
003 Betânia 11.363 0450029-5 ND ND ND ND ND 
004 Calçado 13.398 0490117-4 ND ND ND ND ND 
005 Carnaíba 17.114 0470056-7     x 
006 Casinhas 13.924 0460030-7 x     
007 Catende, 31.063 0430072-5 x   x  
008 Condado 24.271 0402479-5 ND ND ND ND ND 
009 Custódia 30.797 0470043-0 x   x x 
010 Dormentes, 15.476 0480046-1 x   x x 
011 Escada 58.450 0420004-4 ND ND ND ND ND 
012 Feira Nova 19.102 0460032-0 x x x x x 
013 Floresta 27.368 0450047-7 x    x 
014 Gameleira 27.227 0430044-0 ND ND ND ND ND 
015 Garanhuns 128.398 0430073-7  x   x 
016 Goiana 76.371 0402449-7 x x  x x 
017 Iati 17.029 0490122-8  x x x x 
018 Iguaraci 11.669 0470062-4 ND ND ND ND ND 
019 Inajá 14.942 0470065-0 NC NC NC NC NC 
020 Itaíba 26.545 0470071-5 NC NC NC NC NC 
021 Itambé 35.523 0402496-5 x    x 
022 Itapissuma 22.857 0402495-3 ND ND ND ND ND 
023 Itaquitinga 15.632 0402368-7 x x    
024 Jucati 10.892 0490051-0    x x 
025 Manari 13.665 0470048-0     x 
026 Maraial 16.124 0430077-4 x x  x  
027 Olinda 387.494 0402471-0  x    
028 Ouricuri 59.499 0480042-4 x x x x x 
029 Panelas 24.793 0440029-0 x   x x 
030 Parnamirim 19.690 0450048-9 ND ND ND ND ND 
031 Paudalho 49.225 0402486-2  x  x  
032 Saloá 15.131 0490121-6    x x 
033 Sta. Cruz da Baixa Verde 10.018 0450020-9 NC NC NC NC NC 
034 Santa Filomena 13.567 0480051-5  x    
035 São José do Belmonte, 32.123 0450007-6 ND ND ND ND ND 
036 Sirinhaém 32.889 0430031-2 x    x 
037 Solidão 5.349 0470098-3 ND ND ND ND ND 
038 Terra Nova 8.140 0450037-4 ND ND ND ND ND 
039 Trindade 24.244 0480054-0  x  x x 
Nota ¹ : Fonte: IBGE -01/07/06 
Nota ² : ND – Notas Taquigráficas não disponíveis.  NC – Não Constam às irregularidades selecionadas. 
Fonte: TCE/PE. Disponível em < http://www.tce.pe.gov.br/ > Acesso em: 30 de maio 2007. 
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2.2.5 Resultado da avaliação dos Controles Internos das prefeituras 
 

Constatou-se que do total de 116 prestações de contas de prefeituras do 

Estado de Pernambuco julgadas, 02 foram aprovadas, 75 foram aprovadas com 

ressalvas e 39 foram rejeitadas, significando que 98,28 % das prestações de contas 

possuem irregularidades, demonstrando fragilidades no Controle Interno. 

 

Com base na análise das 05 irregularidades propostas, de forma aleatória, 

constatou-se que das 75 prestações de contas aprovadas com ressalvas, 49 delas 

apresentaram pelo menos uma irregularidade entre as 05 sugeridas e em apenas 10 

prestações de contas constaram outros tipos de irregularidades. Igualmente, a 

análise de outras 16 Decisões ficou prejudicada por não haver disponibilidade das 

notas taquigráficas. 

 

Foi constatado, também, que das 39 prestações de contas rejeitadas, 24 

delas apresentaram pelo menos uma irregularidade entre as 05 propostas 

aleatoriamente e apenas 03 prestações de contas apresentaram outros tipos de 

irregularidades. Da mesma forma, a análise de 12 Decisões ficou prejudicada, 

devido às notas taquigráficas não estarem disponíveis para análise. 

 

Evidencia-se que entre as 39 prestações de contas rejeitadas restaram 

comprovadas irregularidades consideradas como graves e causaram prejuízos aos 

erários municipais, tendo sido determinado aos ordenadores de despesas a 

restituição aos cofres públicos do devidos valores, fatos estes que em grande parte 

deve-se a improbidades administrativas. 

 

As atividades de controle interno e as atividades de auditoria, que fazem parte 

do Sistema de Controle Interno – SCI, quando implantadas na estrutura da 

administração municipal seriam responsáveis por coibir ou elidir as 05 

irregularidades analisadas na avaliação dos controles internos, uma vez que 

atuariam preventivamente a ocorrência das mesmas, tornando as administrações 

mais eficientes no controle das aplicações dos recursos públicos. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE PANELAS E DA ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA DE SUA PREFEITURA 

 

 

3.1 Características do Município de Panelas 
 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE 126, e o 

estudo do Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea no 

Estado de Pernambuco - Diagnóstico do Município de Panelas, realizado pelo 

Serviço Geológico do Brasil do Ministério das Minas e Energia 127 são demonstradas 

algumas informações do Município de Panelas a fim de evidenciar o quanto é 

importante uma estrutura de controle na administração dos recursos públicos, que 

possa subsidiar o processo de tomada de decisão do gestor nas execuções dos 

programas de governo. 

 

3.1.1 Localização e Acesso 
 

O município de Panelas está localizado na mesorregião Agreste e na 

Microrregião Brejo do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte com Altinho, a 

sul com Quipapá e Jurema, a leste com Lagoa dos Gatos, Cupira e São Benedito 

Sul, e a oeste com Ibirajuba. A sede do município tem uma altitude aproximada de 

532 metros, distando 201 km da capital, cujo acesso é feito pela BR-101/232/104. 

 

 

 

 

 

                                                 
126 BRASIL. IBGE. Cidades.Disponível em:< http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php.> Acesso 
em 17 jun. 2007. 
127 BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Serviço Geológico do Brasil. Projeto Cadastro de 
Fontes de Abastecimento de Águas Subterrâneas – Diagnóstico do Município de 
Panelas.Disponível em: < http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/pernambuco/relatorios/PANE111.pdf.> 
Acesso em 17 jun.2007. 
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FIGURA 05: 
 

 

Fonte: GOVERNO DE PERNAMBUCO Mapas de Pernambuco. Disponível em: < 
http://www.pe.gov.br/downloads/mapas_impressao.pdf > Acesso em: 17 jun. 2007. 
 

 

FIGURA 06: 

 

Fonte: GOVERNO DE PERNAMBUCO Mapas de Pernambuco. Disponível em: < 
http://www.pe.gov.br/downloads/mapas_impressao.pdf > Acesso em: 17 jun. 2007. 
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3.1.2 Análise Socioeconômica 
 

O município foi criado em 18/05/1870, pela Lei Provincial n. 919, sendo 

formado pelos distritos: Sede, Cruzes, São José e São Lázaro e pelo povoado de 

Boca da Mata. 

 

Existem duas versões para o topônimo Panelas: a primeira refere-se aos 

objetos que foram encontrados durante algumas escavações naquela região; a 

segunda é referente à topografia, onde o lugar tem a aparência de uma panela, 

incrustado entre três serras.128 

 

De acordo com o censo 2000 do IBGE, a população residente total é de 25 

874 habitantes sendo 10 851 (41,9) na zona urbana e 15 023 (58,1) na zona rural. 

Os habitantes do sexo masculino totalizam 12 861 (49,7) %, enquanto que do 

feminino totalizam 13 013 (50,3) %, resultando numa densidade demográfica de 70,3 

hab/km2. 

 

Segundo dados do IBGE, em 2005, a rede de saúde é composta de 01 

Hospital, 31 Leitos, 07 Ambulatórios, e 52 Agentes Comunitários de Saúde Pública. 

Foram constatados 187 óbitos ocorridos e registrados no ano. 129 

 

Ainda, de acordo com o IBGE, na área de educação, em 2005, o município 

possui 70 estabelecimentos de ensino fundamental, sendo 67 públicas e 03 

privadas, com 6.957 alunos matriculados, e 01 estabelecimento de ensino médio 

estadual com 1.027 alunos matriculados. A rede de ensino totaliza 185 salas de 

aula, sendo 13 da rede estadual, 167 da municipal e 05 particulares. 

 

Dos 6.133 domicílios particulares permanentes, 2.634 (42,9)% são 

abastecidos pela rede geral de água, 2171 (35,4)% são atendidos por poços ou 

fontes naturais e 1.328 (21,7)% por outras formas de abastecimento. A coleta de lixo 

                                                 
128 PERNAMBUCO DE  A/ Z. Municípios. Panelas Disponível em: < http://www.pe-az.com.br >. 
Acesso em 17 jun. 2007 
129

 BRASIL. IBGE. Cidades.Disponível em:< http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php.> Acesso 
em 17 jun. 2007. 
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urbano atende 2.252 (36,7) % dos domicílios, conforme o Projeto Cadastro de 

Fontes de Abastecimento de Águas Subterrâneas, do Ministério das Minas e 

Energia. 130 

 

Os gastos sociais per capita são R$ 93,00 em educação e cultura, R$ 17,00 

em habitação e urbanismo, R$ 33,00 em saúde e saneamento e R$ 15,00 em 

assistência e previdência social. 

 

Os setores de atividade econômica formais são: Indústria de transformação, 

gerando 03 empregos em 02 estabelecimentos, Comércio com 29 em 13, Serviços 

com 09 em 05, e Administração Pública com 717 em 02. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M é de 0,577. Este 

índice situa o município em 155º no ranking estadual e em 5028º no nacional. 131 

 

O IES (exclusão social) que é construído por 07 (sete) indicadores (pobreza, 

emprego formal, desigualdade, alfabetização, anos de estudo, concentração de 

jovens e violência) é de 0,298, ocupando a 168º colocação no ranking estadual e a 

5.280º no ranking nacional. 132 

 

 

 

 

 

                                                 
130 BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Serviço Geológico do Brasil. Projeto Cadastro de 
Fontes de Abastecimento de Águas Subterrâneas – Diagnóstico do Município de 
Panelas.Disponível em: < http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/pernambuco/relatorios/PANE111.pdf.> 
Acesso em 17 jun.2007. 
131 O IDH foi criado para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores 
de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (expectativa de vida ao nascer) e renda 
(PIB per capita). Seus valores variam de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento 
humano total). Países com IDH até 0,499 são considerados de desenvolvimento humano baixo; com 
índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de desenvolvimento humano médio; e com índices 
maiores que 0,800 são considerados de desenvolvimento humano alto. 
132 O IES foi criado para medir o nível de exclusão social dos países a partir de indicadores de 
pobreza, violência, escolaridade, alfabetização, desigualdade social, emprego formal e concentração 
de jovens. Seus valores variam do 0 (exclusão social total) a 1 (nenhuma exclusão social). 



 114 

 

FIGURA 07: 

 
Fonte: Foto cedida pela Secretaria de Ação Social da Prefeitura de Panelas – vista panorâmica da 
Cidade de Panelas 
 

3.1.3 Desempenho Fiscal 
 

O quadro a seguir demonstra a evolução da receita arrecadada durante o 

exercício de 2004, onde se evidencia a Receita Corrente Líquida (RCL) que é 

formada pelas receitas próprias do município e pelas transferências 

intergovernamentais. Dentre as receitas próprias estão os tributos arrecadados pelo 

município (Imposto Predial e Territorial Urbano –IPTU; Imposto Sobre Serviços – 

ISS; Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI e as taxas e contribuições 

de melhorias) e as outras receitas originárias do município (as receitas patrimoniais, 

de serviço, agropecuária, industrial e de contribuição). Fazem parte, também, da 

RCL, as receitas constitucionais recebidas pela União (Fundo de Participação dos 

Municípios – FPM) e pelo Estado (Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS; 

e Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA) compondo as 

transferências intergovernamentais. Não compõe a RCL as receitas originárias de 
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convênios firmados com a Prefeitura. Nota-se, ainda, que do total das arrecadações 

e das transferências supracitadas subtraí-se as contribuições dos servidores e 

patronais que compõe o RPP (Regime Próprio de Previdência), as compensações 

financeiras entre regimes previdenciários e as contribuições para a formação do 

FUNDEF – Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, cujo resultado 

expressa a RCL, totalizando R$ 14.653.000,00 (quatorze milhões seiscentos e 

cinqüenta e três mil reais) no exercício de 2004. Esta Receita será utilizada pela 

gestão para cobrir as despesas e investimentos contemplados no orçamento do 

Município. 133 

 

QUADRO 21 – Demonstrativo da RCL da Prefeitura de Panelas – 2004  

Panelas / PE - 2004 - 2º Semestre 

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (Valores em R$ mil) 

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 meses Especificação 
Janeiro/2004 Fevereiro/2004 Março/2004 Abril/2004 Maio/2004 

Receitas Correntes (I) 1.862,00 1.062,00 18,00 1.209,00 1.360,00 
Receita Tributária 16,00 19,00 14,00 0,00 21,00 
  IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  ISS 6,00 6,00 4,00 5,00 6,00 
  ITBI 1,00 1,00 2,00 1,00 4,00 
  Outras Receitas Tributárias 9,00 12,00 8,00 12,00 11,00 
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Receita Patrimonial 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Receita de Serviços 26,00 26,00 22,00 33,00 29,00 
  Transferências Correntes 1.820,00 1.003,00 1.177,00 1.155,00 1.310,00 
  Cota-Parte do FPM 477,00 444,00 498,00 464,00 540,00 
  Cota-Parte do ICMS 48,00 43,00 56,00 44,00 47,00 
  Cota-Parte do IPVA 1,00 2,00 8,00 8,00 4,00 
  Transferências do FUNDEF 409,00 356,00 426,00 366,00 408,00 
  Outras Transferências Correntes 885,00 158,00 189,00 273,00 311,00 
Outras Receitas Correntes 0,00 14,00 4,00 2,00 0,00 
Deduções (II) 79,00 73,00 83,00 77,00 88,00 
Contrib. Plano Seg. Social Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Compensação Financ. entre Regimes 
Previd. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dedução de Receita para Formação do 
FUNDEF 

79,00 73,00 83,00 77,00 88,00 

Receita Corrente Líquida (I-II) 1.783,00 989,00 1.135,00 1.132,00 1.272,00 
Fonte do STN: relatórios fiscais do município. Atualizado em 11/03/2005 – Informações homologadas em 
05/05/2005. 

 
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 meses Especificação 

Junho/2004 Julho/2004 Agosto/2004 Setembro/2004 
Receitas Correntes (I) 1.121,00 1.107,00 1.232,00 1.191,00 

                                                 
133 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Estados e Municípios. Indicadores Fiscais e 
Endividamento. Pernambuco. Panelas. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida. Disponível 
em:<http://www.stn.fazenda.gov.br/lrf/resultado2.asp?ente=1486&uf=PE&data_base=2004&periodo=
6&quadro=rcl >. Acesso em: 17 jun. 2007. 
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Receita Tributária 20,00 22,00 18,00 20,00 
  IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 
  ISS 8,00 8,00 5,00 7,00 
  ITBI 1,00 1,00 2,00 0,00 
  Outras Receitas Tributárias 11,00 13,00 11,00 13,00 
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 
Receita Patrimonial 3,00 0,00 60,00 1,00 
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 
Receita de Serviços 25,00 27,00 31,00 26,00 
Transferências Correntes 1.073,00 1.057,00 1.123,00 1.140,00 
  Cota-Parte do FPM 351,00 365,00 475,00 411,00 
  Cota-Parte do ICMS 50,00 49,00 46,00 27,00 
  Cota-Parte do IPVA 13,00 4,00 2,00 2,00 
  Transferências do FUNDEF 348,00 349,00 381,00 390,00 
  Outras Transferências Correntes 311,00 290,00 219,00 310,00 
Outras Receitas Correntes 0,00 1,00 0,00 4,00 
Deduções (II) 60,00 62,00 78,00 66,00 
Contrib. Plano Seg. Social Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 
Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF 60,00 62,00 78,00 66,00 
Receita Corrente Líquida (I-II) 1.061,00 1.045,00 1.154,00 1.125,00 
Fonte do STN: relatórios fiscais do município. Atualizado em 11/03/2005 – Informações homologadas em 
05/05/2005 
 
 

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 
meses 

Especificação 

Outubro/2004 Novembro/2004 Dezembro/2004 

Total Previsão 
Atualizada 

Receitas Correntes (I) 1.203,00 1.331,00 1.665,00 15.561,00 19.395,00 
Receita Tributária 20,00 37,00 53,00 278,00 457,00 
  IPTU 3,00 6,00 5,00 14,00 70,00 
  ISS 4,00 12,00 21,00 92,00 136,00 
  ITBI 1,00 2,00 1,00 17,00 15,00 
  Outras Receitas Tributárias 12,00 17,00 26,00 155,00 236,00 
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 
Receita Patrimonial 0,00 29,00 3,00 98,00 312,00 
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Receita de Serviços 29,00 26,00 53,00 353,00 407,00 
Transferências Correntes 1.153,00 1.235,00 1.552,00 14.798,00 17.838,00 
  Cota-Parte do FPM 440,00 438,00 541,00 5.444,00 6.500,00 
  Cota-Parte do ICMS 79,00 61,00 51,00 601,00 686,00 
  Cota-Parte do IPVA 1,00 2,00 2,00 49,00 66,00 
  Transferências do FUNDEF 392,00 381,00 482,00 4.688,00 4.920,00 
  Outras Transferências Correntes 241,00 353,00 476,00 4.016,00 5.666,00 
Outras Receitas Correntes 1,00 4,00 4,00 34,00 231,00 
Deduções (II) 78,00 75,00 89,00 908,00 0,00 
Contrib. Plano Seg. Social Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Compensação Financ. entre Regimes 
Previd. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dedução de Receita para Formação 
do FUNDEF 

78,00 75,00 89,00 908,00 0,00 

Receita Corrente Líquida (I-II) 1.125,00 1.256,00 1.576,00 14.653,00 19.395,00 
Fonte do STN: relatórios fiscais do município. Atualizado em 11/03/2005 – Informações homologadas em 
05/05/2005.  
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3.2 Estrutura Administrativa de Panelas 
 

De acordo com o Plano de Gestão constante do Projeto Básico de Gestão de 

Panelas – 2005/2008, a Prefeitura de Panelas tem como objetivo ser referência em 

gestão pública municipal e tem como principais diretrizes: 134, 

 

1. Eficientizar a Administração e Motivar os Servidores 

Promover a eficiência administrativa do Município de Panelas, primando 
pela competência, transparência e participação, e desenvolver uma atitude 
empreendedora no quadro de servidores do Município, através de um 
processo continuado de acompanhamento, avaliação e adequação de 
competências ao perfil da função, de forma a motivar e estimular a atuação 
profissional e a melhorar o desempenho e a produtividade de cada servidor. 

 

2. Melhorar e Descentralizar o Atendimento à População 

Melhorar a qualidade e descentralizar o atendimento nos serviços públicos, 
aperfeiçoando o processo de comunicação e informação à população, 
preservando as conquistas da gestão anterior e realizando novas 
conquistas, principalmente nas áreas de saúde, educação e esportes. 

 

3. Estimular a Mobilização da Sociedade Civil 

Estimular que a sociedade civil tenha uma participação atuante e autônoma, 
se fazendo co-responsável pelo desenvolvimento do Município. 

 

4. Promover o Desenvolvimento do Município 

Promover a sustentabilidade econômica do Município, através de incentivos 
às oportunidades de negócio e de criação de alternativas de 
desenvolvimento de Panelas. 

 

5. Dar Visibilidade ao Município 

Destacar-se no cenário político-administrativo local, regional e nacional, 
como um Município forte e reconhecido pela competência administrativa, 
postura pró-ativa na captação de recursos e capacidade de articulação em 
prol do desenvolvimento do Município de Panelas.  

 

Para a consecução das diretrizes constatou-se um plano de trabalho por 

secretaria, cujas orientações gerais são as seguintes: 

 

Chefia de Gabinete 

• Coordenação da comunicação e da Agenda oficial do Prefeito e de eventos. 

                                                 
134

 Projeto Básico de Gestão de Panelas – 2005/2008 – Documento Referência – Disponibilizado pela 
Secretaria de Administração da Prefeitura de Panelas. 
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• Acompanhamentos físicos, financeiros e administrativos dos Projetos e 

Convênios do Município (não provenientes de recursos voluntários da União). 

 

Unidade de Modernização e Gestão 

• Desenvolver e coordenar o processo de planejamento, acompanhamento, 

avaliação, controle e capacitação das Secretarias com vistas ao 

aperfeiçoamento da gestão municipal. 

• Instalação de uma cultura de planejamento e controle em todas as 

Secretarias. 

Secretaria de Administração e Finanças 

• Ampliar a receita própria municipal e controlar adequadamente os recursos 

existentes. 

• Controlar e dar visibilidade à contabilidade municipal. 
 

Secretaria de Educação 

• Erradicar o analfabetismo. 

• Melhorar a qualidade do ensino e adequá-lo à realidade local. 

Secretaria de Saúde 

• Promover a descentralização e a melhoria do atendimento na saúde. 

• Melhorar os indicadores básicos 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esporte 

• Promover a produção local e a marca Panelas. 

• Manter padrão único e descentralizado de atendimento para a Sede e os 

Distritos. 

• Dinamizar a prática esportiva buscando integrar o indivíduo à comunidade. 
 

Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente 

• Promover a descentralização e o fortalecimento distrital. 

• Dar suporte a todas as Secretarias na execução de obras e na manutenção 

do patrimônio público. 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

• Ser o “portal de entrada” das necessidades da comunidade. 

• Ser o agente articulador da “Rede de Proteção Social”, mantendo ação 

integrada com Educação e Saúde. 
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• Ampliar, ao máximo, o acesso aos benefícios sociais. 
 

 

FIGURA 08: - Estrutura Administrativa de Panelas  

 

PREFEITO

CHEFIA DE
GABINETE

(

MODERNIZAÇÃO 
DA GESTÃO

VICE-PREFEITO

ASSESSORIA 
JURÍDICA

ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, TURISMO 

E ESPORTE

EDUCAÇÃO SAÚDE INFRA-ESTRUTURA E 
MEIO AMBIENTE

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

ORGANOGRAMA

 

Fonte: Projeto Básico de Gestão de Panelas – 2005/2008 – Documento Referência – Disponibilizado 
pela Secretaria de Administração da Prefeitura de Panelas. 
 
 

A Unidade de Modernização e Gestão com as orientações previstas voltadas 

para o desenvolvimento e coordenação do processo de planejamento, 

acompanhamento, avaliação, controle e capacitação das Secretarias com vistas ao 

aperfeiçoamento da gestão municipal e instalação de uma cultura de planejamento e 

controle em todas as Secretarias ainda não foi implantada na estrutura 

administrativa da Prefeitura de Panelas. A Unidade Central de Controle Interno – 

UCCI proposta neste trabalho poderia estar inserida na Unidade de Modernização e 

Gestão, por esta possuir atribuições de controle. 
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CAPÍTULO 4 

 
 

ANÁLISE DE PONTOS DE CONTROLE INTERNO NA PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE PANELAS 

 

 
 

4.1 Apresentação 
 

Segundo Robert K. Yin utiliza-se o estudo de caso quando a questão 

pesquisada é da forma “como” e “por que”, quando o investigador tem pouco 

controle sobre os eventos investigados, ou quando o foco temporal está em 

fenômenos contemporâneos dentro do contexto de vida real. 135 

 

Foi utilizado o estudo de caso como estratégia de pesquisa para avaliar como 

se encontram os controles internos na Prefeitura de Panelas e qual a causa de não 

existir implantado em sua estrutura uma unidade central de controle interno com 

funções normativas e administrativas. 

 

Algumas atividades preliminares para avaliar a estrutura administrativa da 

Prefeitura são necessárias para a formulação e implantação do Sistema de Controle 

Interno – SCI. 

 

• Instrumento legal aprovado. 

• A compreensão e colaboração dos dirigentes e administradores de que o 

controle é importante para a administração pública e o conhecimento da 

natureza e os objetivos que o sistema de controle interno deve cumprir. 

• Entidades com estruturas formalmente aprovada e organizada, a fim de 

permitir a adequada delegação de autoridade e responsabilidades. 

• Possuir manuais de normas e procedimentos, com sistemas de autorizações, 

aprovações e linhas de autoridade claramente definidas, e o estabelecimento 

de práticas operacionais e de rotinas. 

                                                 
135 YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 3 ed. Porto Alegre:Bookman, 2005, 
p.19 
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• Possuir adequada estrutura contábil com plano de contas comentado e fluxos 

contábeis, técnicas de orçamento, contabilidade de custos e 

acompanhamento e avaliação dos planos previstos. 

• Possuir registros e formulários adequados, que levem em consideração 

aspectos tais como: simplicidade de entendimento, facilidade de 

preenchimento e organização dos dados. 

• Possuir sistema de informática adequado a suas necessidades e estrutura 

administrativa. 

• Possuir quadro de pessoal permanente e treinado 

 

Diante do exposto é fundamental fazer as seguintes perguntas: 

 

• De que forma encontra-se a estrutura administrativa da Prefeitura de 

Panelas?  

• Qual a forma de hierarquia adotada (secretarias, setores, departamentos), 

atribuições e responsabilidades? 

• Qual a legislação pertinente aos cargos/ funções? 

• Existem normas e procedimentos sobre as áreas ou atividades de controle? 

• Qual a rotina da área ou atividade e quais os produtos gerados (documentos, 

serviços)? 

• Existem fragilidades nos controles internos? 

• Existem obstáculos de comportamento organizacional? 

 

 

4.2 Metodologia 
 

Para realização da pesquisa foi desenvolvido um formulário constituído de 

questões técnicas específicas divididas em 12 (doze) áreas de atividades 

administrativas da Prefeitura de Panelas e sendo os dados coletados em campo 

através das respostas dos sujeitos das pesquisas dos setores selecionados. 

 

Segundo Vergara “o formulário é um meio-termo entre o questionário e 

entrevista. É apresentado por escrito, como no questionário, mas é você quem 
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assinala as respostas que o respondente dá oralmente. Como se faz no censo do 

IBGE, por exemplo”.136 

 

 As áreas contempladas para a análise foram selecionadas devido à 

importância que desempenham para o controle interno, uma vez que expostas às 

fragilidades de controle comprometem o desempenho eficiente da administração.  

 

Os formulários foram elaborados de forma técnica e adaptados dos modelos 

sugeridos nas obras sobre controle interno de Evandro Guerra 137 e Carlos Vale 138 

(vide roteiros de pesquisa no APÊNDICE A ao APÊNDICE M) 

 

 

4.3 Universo da Pesquisa 
 

Foram selecionadas as 12 (doze) áreas administrativas e entrevistados os 

responsáveis por cada área aplicando-se um questionário técnico abordando os 

pontos de controle interno da Prefeitura, da seguinte forma: 

 

 

QUADRO 22 – Áreas pesquisadas na Prefeitura de Panelas 

Área pesquisada Responsável pela área N° de questões 

formuladas 

Assistência Social Secretária de Assistência Social 07 

Controles Internos Gerais Secretário de Administração 18 

Contabilidade Diretora de Contabilidade 19 

Educação e Cultura Secretária de Educação 12 

Execução Orçamentária Secretária de Finanças 17 

Execução Financeira Secretária de Finanças 15 

Licitação Presidente da Licitação 11 

Material de Consumo Diretor de Serviços Gerais e de 

Material 

12 

                                                 
136 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São Paulo: 
Atlas, 2006, p. 55. 
137 GUERRA, Evandro Martins. Os Controles Externo e Interno da Administração Pública. 2 ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 284. 
138 VALE, Carlos. O controle Interno na Administração Municipal. João Pessoa: ed do autor, 2004, 
p. 21 
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Material Permanente Secretário de Administração 10 

Contratos Assessora Jurídica 15 

Pessoal Secretário de Administração 15 

Saúde Secretária de Saúde 08 

Fonte: Autoria própria 

 

 

4.4 Análise dos Pontos de Controle 
 

Segundo Cruz e Glock, os pontos de controle podem ser entendidos como a 

avaliação dos controles internos sobre as rotinas administrativas identificando qual o 

grau de risco ou desvio que apresentam os procedimentos administrativos de uma 

determinada operação ou serviço que necessite de algum tipo de controle. 139 

 

Pode-se dizer que através da avaliação dos controles internos em 

determinada atividade e sendo constatadas fragilidades em pontos de controle, tais 

fragilidades estariam propensas a provocar riscos ou desvio na eficiência e eficácia 

da atividade desenvolvida objeto da análise. 

 

A seguir são demonstradas as atividades da Prefeitura de Panelas em que os 

pontos de controle se apresentaram com maior fragilidade, conforme as respostas 

obtidas pelos responsáveis das respectivas áreas. (APÊNDICE A ao APÊNDICE M) 

 

Área: controles internos gerais 
 

a) A Prefeitura não possui lei específica criando o Sistema de Controle Interno, 

conforme determina o art. 31 da CF/88. 

b) Não existe órgão próprio de controle interno. 

c) Não há equipe formada de auditoria interna ou comissão de auditoria. 

d) A estrutura organizacional é definida por regimento interno, porém a mesma 

não se apresenta com um plano de divisão de trabalho e clareza das funções (com 

as atribuições de cada função). 

                                                 
139

 CRUZ, Flávio da. ; GLOCK, José Osvaldo. Controle interno nos municípios: orientação para 
implantação e relacionamento com os tribunais de contas. São Paulo: Atlas, 2003, p.96. 
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e) A Prefeitura possui organograma geral, porém não possui o organograma 

setorial. 

f) Não há fluxogramas por setores que registrem a execução das atividades. 

g) Não existem segregações de funções de forma escrita e divulgada, apenas de 

maneira informal. 

h) Não há responsáveis pela custódia de valores, apenas de forma pessoal. 

i) Não há responsáveis pelo registro de bens e valores definidos formalmente. 

j) Não há responsáveis pela tomada de contas. 

k) Não é restrito o acesso às áreas responsáveis por bens e valores. 

l) Não há setor de informática formalizado. 

m) Não existe política organizacional formalizada. 

n) Não existem mecanismos para determinar e assegurar a observância das 

diretrizes, normas, planos, leis, regulamentos e procedimentos administrativos. 

o) Não há Manuais de Normas e Procedimentos, com sistemas de autorizações, 

aprovações e linhas de autoridade claramente definidas, e o estabelecimento de 

práticas operacionais e de rotinas. 

p) Não há política de pessoal contemplando capacitações e treinamentos e 

rodízios de forma sistemática. 

 

Área: contabilidade 
 

a) A escrituração contábil encontra-se desatualizada, assim como os balancetes. 

b) Os atos e fatos contábeis não são registrados imediatamente. 

c) O número de pessoal do setor de contabilidade é insuficiente para a 

realização das rotinas. 

d) A contabilidade não recebe, dos demais setores, relatórios com as posições 

de receitas, almoxarifado, pessoal, controles financeiros, e outros para serem 

confrontados com os registros contábeis. 

e) O sistema de arquivo não é eficiente, permitindo fácil localização dos 

processos. 

f) Não é feita a análise entre os dados contábeis e os controles financeiros 

g) As variações patrimoniais não são contabilizadas imediatamente após a 

ocorrência dos fatos (pagamentos, recebimentos, etc.). 
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Área: licitações 
 

a) A composição da Comissão Permanente de Licitação – CPL – está formada 

em desacordo com a legislação vigente (art. 51 da Lei n° 8.666). 

b) Não se pratica de maneira eficiente à fase interna da licitação, em relação à 

questão da disponibilidade dos recursos financeiros e o planejamento das compras. 

c) As minutas dos editais de licitação e dos contratos, acordos, convênios ou 

ajustes não são previamente examinados e aprovados pela assessoria jurídica do 

órgão ou unidade equivalente. 

 

Área: execução orçamentária 
 

a) Quanto à receita existe controle e registro eficiente apenas dos impostos 

próprios IPTU, ISS e ITBI, e das transferências intergovernamentais 

(constitucionais), quanto às receitas de feiras, matadouros, cemitério e outras 

arrecadadas através de guias de arrecadação o controle é falho. 

b) Não há controle sobre os programas desenvolvidos, constantes da LOA, LDO 

e PPA, em relação à eficiência, eficácia e efetividade dos mesmos. 

 

Área: execução financeira 
 

a) Não é realizada a programação financeira diária, acompanhamento dos 

valores a receber e a pagar, obedecidos aos prazos de vencimento (fluxo de caixa). 

b) O setor de contabilidade não confere a conciliação bancária quando 

elaborada pelo setor financeiro, ou a confronta com a ficha financeira, a conferência 

é feita por assessoria financeira de forma esporádica. 

c) Não são adotadas medidas efetivas para regularização de lançamentos 

pendentes na conciliação bancária. 

d) Falta segregação de função entre os envolvidos na emissão de cheques, 

pagamento, contabilização e conciliação bancária. 

 

Área: almoxarifado – material de consumo 
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a) Não são realizadas inspeções periódicas no almoxarifado por comissão 

nomeada pela autoridade competente. 

b) Não são efetuados balancetes mensais do almoxarifado. 

c) Não é realizado o controle de estoques e conseqüente planejamento de 

compras. 

d) Não se realiza avaliação de estoque. 

e) Os controles de estoques encontram-se desatualizados. 

f) As assinaturas das requisições de estoque não são confrontadas, com 

cartões de autógrafos, a fim de identificar as pessoas autorizadas. 

g) Não é realizado o confronto entre as informações do almoxarifado e as da 

Contabilidade. 

 

Área: bens patrimoniais – material permanente 
 

a) Os bens móveis estão com o tombamento desatualizado.  

b) Não é realizado inventário físico anual por comissão de balanço devidamente 

nomeada por autoridade competente. 

c) Não se realiza a entrega de bens móveis mediante documento hábil (termo de 

responsabilidade, termo de transferência). 

d) Não existe controle especial para evitar saída de bens de fácil transporte. 

e) Não existem normas de controle para utilização dos veículos. 

f) Os bens imóveis estão com o tombamento desatualizado e não existe 

controle das escrituras e registros em cartório. 

g) Os registros analíticos de todos os bens estão desatualizados. 

h) Não há conciliação entre o controle patrimonial e o contábil. 

 

Área: contratos 
 

a) Não há decreto do Chefe do Poder Executivo autorizando a assinatura dos 

contratos. 

b) Existem contratos que não são formalizados pela assessoria jurídica da 

Prefeitura (caso do setor de Obras e do setor de Pessoal). 

c) Não há controle sobre os contratos de concessão ou permissão de serviço 

público (contratos vencidos). 
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d) Os extratos e atos relativos a contratos não são publicados na Imprensa 

Oficial e/ou jornal de grande circulação. 

e) Não existe controle relativo ao cumprimento dos contratos. 

f) Não há controle sobre os acréscimos ou diminuição do objeto contratado, 

apenas quando é solicitado se faz o aditamento. 

g) Não há controle sobre o valor dos contratos. 

h) Não há controle dos prazos de vigência dos contratos para fins de extinção ou 

prorrogação. 

i) Contratos sendo formalizados após a contabilidade efetuar a liquidação. 

 

Área: pessoal 
 

a) Os servidores não são treinados e reciclados periodicamente. 

b) Não é adotada a política de rodízio de funções. 

c) Não são nomeados para cargos comissionados e funções, preferencialmente, 

os servidores efetivos. 

d) Não existe plano de cargos, carreiras e vencimentos (PCCV), por categoria, 

implantado na Prefeitura, com exceção do setor de educação. 

 

Área: saúde 
 

a) Deficiência nos controles sobre a entrada e saída de material médico-

hospitalar e medicamento, identificados por data de recebimento, tipo de material, 

fornecedor, data de distribuição às unidades de serviços, haja vista que são 

realizados de forma manual. 

 

Área: assistência social 
 

a) Não existem controles periódicos sobre as atividades das unidades de 

serviços de assistência social, informados por unidade de serviços, período de 

apuração, período de realização, tipo de serviço, quantidade de atendimentos por 

tipo de serviço. 
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4.5 Conclusão sobre a avaliação dos controles internos da Prefeitura 
de Panelas 

 

Com base nas respostas obtidas sobre os pontos de controles referentes à 

pesquisa realizada na Prefeitura de Panelas e nas constatações observadas em 

campo, as atividades desempenhadas nos diversos setores apresentaram-se com 

controles deficientes tornando a administração pública vulnerável a riscos e desvios 

de sua finalidade e ineficiente no desempenho de suas atividades, sendo relevante à 

adoção de medidas visando estruturar e implementar as atividades de controle 

interno. 

 

A falta de instrumento legal aprovado, de estrutura formal, de instrumento 

normativo e pessoal treinado e capacitado, além da falta de política administrativa e 

sistema de informação adequado que forneça informações confiáveis ao gestor para 

a correta tomada de decisões são alguns dos fatores atribuídos às fragilidades 

existentes dos controles internos. 

 

Outro fator observado refere-se à falta de pessoal qualificado e capacitado 

nas rotinas de controle interno e a questão cultural em relação à informalidade e à 

proximidade das pessoas que compõe o quadro efetivo dificultando a implantação 

do setor de controle 

 

Em relação ao setor contábil contatou-se que os demonstrativos gerados são 

utilizados apenas para atender as exigências legais e burocráticas, não os utilizando 

como instrumento de informações gerenciais para a tomada de decisões, por 

exemplo, projeção de receitas e despesas com a finalidade de planejamento, fluxo 

de caixa, contabilidade de custos, dentre outros. 

 

Também foram constatados deficiências de controles na área de 

armazenamento de material, como a falta de inventários periódicos e controle de 

estoque necessário para o planejamento de compras. A falta de operações 

metódicas e eficientes pode trazer efeitos prejudiciais ao patrimônio público, 

tornando-o passível de erros, irregularidades e fraudes. 
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A inexistência de uma estrutura de SCI torna difícil a salvaguarda dos ativos, 

a verificação da exatidão e confiabilidade dos dados contábeis, o respeito às 

políticas administrativas fixadas pela Prefeitura de Panelas e a eficiência e 

efetividade operacional dos programas traçados pela gestão municipal. 
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CAPÍTULO 5 
 
 

SUGESTÕES DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SCI NA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PANELAS 

 

 
Este capítulo tem por finalidade apresentar de forma sistemática proposições 

que podem ser utilizadas pela Prefeitura de Panelas para implantação do Sistema 

de Controle Interno – SCI – em sua estrutura administrativa, observando os 

dispositivos contidos nas normas constitucionais e legais pertinentes a matéria. 

 

Serão apresentadas instruções preliminares para criação dos controles, 

instruções básicas para elaboração da lei que dispõe do SCI e dos atos normativos 

(manual de normas e procedimentos), a composição da equipe de trabalho e a 

distribuição das atividades da Unidade Central de Controle Interno – UCCI. 

 

 

5.1 Instruções preliminares para criação dos controles 
 

A administração antes de enviar o projeto de lei dispondo da criação do SCI 

deve analisar quais os processos que são desenvolvidos na estrutura administrativa, 

como são feitos e por quem são realizados, a fim de elaborar um diagnóstico de 

como a Prefeitura vem atuando, procedendo-se da seguinte forma: 

 

a) Exame da legislação que dispõe sobre a estrutura organizacional da 

Prefeitura, verificando o plano de divisão de trabalho (secretarias, setores, 

departamentos) e clareza das funções (com as atribuições e responsabilidades de 

cada função). 

b) Exame sobre o quadro de pessoal da Prefeitura e a lei que dispõe sobre a 

criação de cargos e funções. 

c) Elaboração de organograma geral e setorial. 

d) Exame sobre os atos normativos existentes sobre as atividades 

administrativas. 

e) Exame das rotinas e procedimentos das atividades administrativas. 
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f) Elaboração de fluxograma, identificando os processos das atividades 

administrativas. 

 

 

5.2 Instruções básicas para a elaboração da lei que cria o SCI 
 

A Prefeitura após a realização dos exames preliminares deve institucionalizar as 

atividades do SCI, através de lei, devendo proceder a ampla divulgação desta para 

que se torne legítima e as atividades sejam exercidas de forma transparente, 

definindo-se as competências e responsabilidades. 

 

Existem diversos modelos de anteprojeto de lei para criação do controle interno 

na administração municipal, dependendo do porte e da estrutura da entidade. Alguns 

desses modelos são divulgados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 

do Sul em sua página na Internet < http://www.tce.rs.gov.br/artigos/estudos.php >. 

No ANEXO B desse trabalho consta o modelo desenvolvido pelo Contador Jader 

Branco Cavalheiro por apresentar uma proposta de criação de lei do controle interno 

inerente ao estudo apresentado. 140 

 

É importante ressaltar que algumas orientações básicas são necessárias para 

elaboração do projeto de lei de criação do SCI, conforme a seguir: 

 

a) A conceituação do controle interno, do SCI, das unidades que irão compor o SCI 

(UCCI e USCI) 

b) A responsabilidade do UCCI 

c) A responsabilidade das USCI 

d) A organização da função, da forma de provimento dos cargos e das nomeações. 

e) As vedações e garantias dos servidores com funções no SCI 

 

 

5.3 Instruções para a criação dos atos normativos 
 

                                                 
140 CAVALHEIRO, JADER BRANCO. Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Estudos e Artigos. 
Modelo de Anteprojeto de Lei de Controle Interno. Rios Grandes do Sul, 2003. Disponível em: < 
http://www.tce.rs.gov.br/artigos/estudos.php > Acesso em 05 ago 2007. 
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O ato de regular as atividades da administração, amparado pelo princípio da 

legalidade, fundamenta-se como um importante instrumento de controle. Emanados 

através de instruções, decretos, portarias e manuais de normas e procedimentos, os 

mesmos disciplinam as rotinas e procedimentos a serem seguidos pelas áreas 

administrativas da Prefeitura. 

 

O manual de normas e procedimentos deve contemplar as atividades que 

devam ser normatizadas e divididas pelos setores específicos, por exemplo: 

elaboração da folha de pagamento no setor de pessoal; requisição de medicamentos 

no setor de saúde; etc., também, deve descrever o fluxograma das rotinas e as 

normas fundamentais do SCI. 

 

Algumas proposições que devem estar inseridas no manual de normas e 

procedimentos da Prefeitura Municipal de Panelas estão a seguir discriminadas e 

podem ser consultadas e adaptadas do Manual do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal.141 

 

a) Conceituação de controle interno e de auditoria interna 

b) Finalidade, organização e competências do SCI do Poder Executivo 

Municipal. 

c) Objetos e abrangência da atuação do SCI do Poder Executivo Municipal. 

d) Planejamento das ações do SCI do Poder Executivo Municipal. 

e) Estrutura conceitual básica das técnicas de controle. 

f) Operacionalização do SCI do Poder Executivo Municipal. 

g) Método da amostragem. 

h) Normas fundamentais do SCI do Poder Executivo Municipal. 

i) Recursos humanos e materiais do SCI do Poder Executivo Municipal. 

j) Controle da qualidade das atividades do SCI do Poder Executivo Municipal. 

k) Unidade de Auditoria Interna do SCI do Poder Executivo Municipal. 

l) Instruções técnicas de auditoria, métodos de trabalho, papéis de trabalho, 

avaliação dos controles internos, relatórios e formas de acompanhamento. 

                                                 
141 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Secretaria Federal de Controle Interno. Instrução Normativa n° 01 de 
06 de abril de 2001, ANEXO – Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal. Disponível em:< http://www.ufpb.br/sods/consuni/resolu/2002/controle.htm > Acesso em: 04 
ago 2007. 
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5.4 Composição da Equipe de Trabalho 
 

Segundo Cruz e Glock, duas medidas podem ser adotadas para definição da 

equipe de trabalho que irá compor a UCCI. 

 

A primeira orientação é que na lei de criação do SCI contenha um dispositivo 

remetendo a criação dos cargos da UCCI para outra lei e enquanto está não for 

criada, a Prefeitura comporá Comissão Especial para Implementação do SCI. 

 

Os autores afirmam que as vantagens dessa comissão de forma temporária 

seria a experiência que se adquiria durante o período para a obtenção de uma visão 

realista para a criação da equipe que deverá compor a UCCI de forma permanente. 

 

A segunda orientação é que seja disposta na própria lei do SCI a criação dos 

cargos de provimento efetivo, devendo dispor sobre os recursos humanos 

necessários para o exercício das atividades de controle. Os autores defendem que 

devido às dificuldades inerentes à contratação de pessoal pelas prefeituras, deve-se 

criar concurso público para provimento de um cargo comissionado de Coordenador 

de Controle Interno e os demais devendo ser recrutados no próprio quadro 

permanente de pessoal. 

 

Os demais integrantes das USCI são os próprios funcionários da Prefeitura, 

responsáveis pelas respectivas áreas, que atuarão representando essas unidades 

de controles setoriais, conjuntamente com suas atividades normais. 

 

O perfil pessoal dos integrantes da UCCI e das USCI’s tem que ser 

inquestionável, devendo ser vedada à indicação ou nomeação de profissionais que 

já foram responsabilizados, nos últimos cinco anos, por atos irregulares pelos 

Tribunais de Contas, punidos por decisões administrativas em processo disciplinar, 

por ato lesivo ao patrimônio ou condenados em processo criminal contra a 

administração púbica. 
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É aconselhável que os integrantes da UCCI possuam em seu perfil técnico, 

conhecimentos contábeis, porém são fundamentais a experiência em gestão pública 

e os conhecimentos da legislação aplicável ao Poderes Executivo e Legislativo do 

Município, além, de conhecimentos inerentes ao controle interno e auditoria. O 

treinamento e capacitação do corpo técnico são ferramentas que devem sempre 

estar presente na área de controle. 142 

 

 

5.5 Estrutura e Distribuição das Atividades da UCCI 
 

É aconselhável que a estrutura de funcionamento da UCCI seja posicionada 

na forma de assessoria ao gabinete do Prefeito, devido à simplicidade funcional e a 

relação custo-benefício, proporcionando maior eficiência nas atividades 

desenvolvidas. 

 

Já a estrutura funcional das USCI’s deve estar posicionada nas próprias 

secretárias, sendo as atividades desenvolvidas pelos secretários e coordenadas 

pela UCCI. 

 

Conforme já explanado no item 1.10.3 – atividades do SCI – deste estudo e 

segundo os ensinamentos de Cruz e Glock as atividades da UCCI devem ser 

distribuídas em atividades de apoio, atividades de controle interno e atividades de 

auditoria. 143, 

 

Para a estruturação da UCCI na Prefeitura de Panelas vale ressaltar que as 

atividades de apoio desenvolvem acompanhamento da legislação, principalmente as 

emanadas pelo TCE/PE, a expedição de normas e procedimentos de controle 

interno, no sentido de orientar à administração, e a centralização do relacionamento 

com o próprio órgão de controle externo. Já as atividades de controle interno 

desenvolvem os macrocontroles, sejam estes ligados às disposições constitucionais 

ou a LRF, ou mesmo as relacionadas aos objetivos definidos nos programas da 

                                                 
142 CRUZ, Flávio da. ; GLOCK, José Osvaldo. Controle interno nos municípios: orientação para 
implantação e relacionamento com os tribunais de contas. São Paulo: Atlas, 2003, p.60. 
143

 CRUZ, Flávio da. ; GLOCK, José Osvaldo. 2003, op. cit.p.79. 
 



 135 

Prefeitura (PPA, LDO e LOA). E por fim, as atividades de auditoria desenvolvem a 

avaliação (medição, fiscalização) da eficácia e eficiência dos controles internos 

praticados nas diversas áreas e atividades da administração. 

 

Observe a seguir a sugestão da UCCI no organograma da Prefeitura de 

Panelas assessorando o Prefeito, sendo que cada secretaria (finanças, 

administração, saúde,...) deve possuir sua própria USCI. 

 

FIGURA 09: - Sugestão de Organograma para Prefeitura de Panelas 
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FINANÇAS ADMINIST SAÚDE
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SERV GERAIS
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JURÍDICO UCCI

 Fonte: Autoria própria 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Estado Democrático de Direito pressupõe como corolário para sua 

existência que o controle da Administração Pública seja exercido de forma 

interdependente e transparente pelos três Poderes constituídos, de forma que 

possam assegurar o cumprimento rigoroso dos princípios constitucionais pelos 

gestores públicos. 

 

O estudo procurou focalizar o controle da Administração Pública exercido pelo 

Poder Executivo Municipal, denominado autocontrole ou controle hierárquico, 

através do controle interno sobre seus atos e fatos administrativos. 

 

O capítulo 1, embasado pelo referencial teórico, demonstrou a importância 

que o Sistema de Controle Interno (SCI) assume quando implantado na estrutura 

administrativa de uma entidade pública possibilitando a administração desenvolver 

suas atividades de forma eficiente, eficaz e efetiva, munindo o gestor com 

informações confiáveis para a correta tomada de decisões, consoante com os 

programas de governos estabelecidos nos instrumentos legais de planejamento, da 

mesma forma, a ausência ou fragilidades dos controles internos representa má 

aplicação dos recursos públicos, traduzindo-se em desperdícios e em corrupção. 

 

Foi evidenciado no capítulo 2 que apenas 788 dos 5.031 pequenos 

municípios brasileiros, considerados com menos de 50.000 habitantes, tinham 

implantado o SCI em sua própria estrutura, demonstrando que apenas 24,11 % do 

total de pequenos municípios no cenário nacional cumprem com as exigências 

dispostas na Constituição Federal e praticam ações para uma gestão eficiente. 

 

Em recente pesquisa ficou demonstrado que 63 % das fraudes são originadas 

pela falta de controles internos, também foi demonstrado que 51 % dos casos de 

fraudes são detectados pelo controle interno de cada setor. 

 

Também, no capítulo 2, foi demonstrado que no Estado de Pernambuco o SCI 

está implantado em apenas 17 dentre 105 prefeituras pesquisadas pelo TCE/PE, 
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representando apenas 16,19 %, seguindo a mesma tendência do panorama 

nacional. 

 

E ainda, neste capítulo, foi demonstrado através das Decisões proferidas pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco sobre as prestações de contas das 

prefeituras, referente ao exercício de 2003, que entre as 184 prefeituras do Estado, 

116 tiveram suas prestações julgadas, e apenas 02 haviam sido aprovadas sem 

nenhum tipo de ressalva, ou seja, sem nenhuma irregularidade, havendo 75 

prestações de contas aprovadas com ressalvas, e 39 prestações de contas 

rejeitadas. Esses dois últimos casos representam 98,28 % das prestações de contas 

das prefeituras julgadas, revelando que existiram irregularidades provenientes de 

fragilidades nos controles internos ou atos de improbidades administrativas. 

 

No capítulo 3 foi demonstrada a situação socioeconômica do município de 

Panelas, apresentando-se com o IDH (0,577) menor do que média do Estado de 

Pernambuco, revelando que o município depende da boa gestão de seus recursos 

para a resolução de problemas que afetam as áreas sociais e econômicas. 

 

No capítulo 4 foi realizada uma pesquisa na Prefeitura de Panelas apontando 

as deficiências dos controles internos em suas atividades administrativas, sendo as 

mesmas atribuídas à falta de estruturação do SCI e outros fatores de ordem cultural 

e técnica. Concluiu-se que apenas a implantação do SCI na estrutura de forma 

permanente pode se tornar inócua, caso não se crie uma cultura do controle, com 

mecanismos que legitimem a sua própria existência e motivação do quadro de 

pessoal. 

 

As medidas estratégicas sugeridas no capítulo 5 para a implantação do SCI 

na Prefeitura de Panelas, baseados no modelo descrito na conceituação deste 

estudo, requer a adoção de ferramentas corretamente planejadas, definindo 

políticas, objetivos, metas, plano de organização e procedimentos, sem, contudo, 

esquecer de promover à adequação, capacitação e motivação do quadro técnico de 

da Prefeitura. 
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Por todo o exposto, apesar de ser de ordem legal, constata-se que na maioria 

das administrações municipais ainda não institucionalizaram o SCI em suas 

estruturas organizacionais, contrariando uma das principais funções da 

administração científica, que é função de controlar, afetando, também, a função de 

planejamento, haja vista que estas funções são inerentes, repercutindo de forma 

negativa na gestão pública. 

 

Ressalte-se que a justificativa da existência do controle é, portanto, assegurar 

a efetivação do que foi planejado no passado em relação às ocorrências futuras, 

permitindo a adoção de providências oportunas e a correção dos rumos. 

 

A implantação de um sistema de controle interno eficiente se faz necessária 

para a existência de uma boa gestão, possibilitando, desta forma, a aplicação de 

recursos em ações de caráter social e outros investimentos geradores de 

desenvolvimento, através do controle efetivo dos dispêndios, salientando que os 

custos do controle não podem se tornar maiores que os benefícios auferidos com o 

objeto controlado. 

 

É imprescindível que a administração púbica municipal adote os controles 

preventivos evitando a má utilização dos recursos públicos, da mesma forma, é 

indispensável à adoção de controles a posteriori, não no sentido fiscalizador ou 

punitivo, mas, no propósito de avaliar a efetividade dos programas de governo. 

 

Apesar do estudo se limitar ao Controle Interno é importante ressaltar que a 

implantação do sistema de custos estruturado é fator predominante para a 

mensuração do resultado econômico e avaliação da efetividade do serviço público, 

cujos estudos apesar de serem complexos são relevantes para a administração 

pública, remetendo-os para futuros trabalhos acadêmicos. 
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APÊNDICE A – Formulário – Área: controles internos gerais 
 

1 – A Prefeitura possui lei específica criando o Sistema de Controle Interno, 
conforme determina o art. 31 da CF/88? 

2 – A Prefeitura criou órgão próprio de controle interno? 

3 – A legislação relativa à Prefeitura encontra-se devidamente arquivada e ordenada 
(catalogada)? 

4 – Na Prefeitura há equipe formada de auditoria interna ou comissão de auditoria? 

5 – No caso das questões anteriores apresentarem-se negativas, em sua opinião 
quais os problemas e limitações pela não implementação do SCI? 

6 – A estrutura organizacional é definida por regimento interno e a mesma 
apresenta-se com um plano de divisão de trabalho e clareza das funções (existe 
linha definida de comando e subordinação)? 

7 –A prefeitura possui organograma geral e setorial? 

8 – Há fluxogramas por setores que registrem a execução das atividades? 

9 – Existem segregações de funções de forma escrita e divulgada? 

10 – Em relação à segregação de funções são definidas: 

  10.1 – as atribuições dos setores? 

  10.2 – as competências das funções-chave? 

  10.3 – as competências para autorizar? 

  10.4 – a responsabilidade pela custódia de bens e valores? 

  10.5 – a responsabilidade pelo registro de bens e valores? 

  10.6 – a responsabilidade pela tomada de conta de bens e valores? 

11 – Os sistemas operacionais são desenvolvidos internamente ou são utilizadas 
estratégias de optar pelo desenvolvimento ou aquisição no mercado de sistemas 
operacionais ou de informação considerando as reais necessidades, a adequação 
da ferramenta ao seu porte, volume de operações, perspectivas de crescimento e 
avaliação do custo-benefício? 

12 – Há política adequada de segurança, em relação aos sistemas informatizados, 
tais como: realização diária de backup e no caso de locação de sistemas 
informatizados os contratos celebrados resguardam a segurança das informações? 
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13 – Em relação às políticas organizacionais: 

  13.1 – estão formalizadas? 

  13.2 – são definidas de forma clara? 

  13.3 – há ampla divulgação? 

14 – Existem mecanismos para determinar e assegurar a observância das diretrizes, 
normas, planos, leis, regulamentos e procedimentos administrativos? 

15 – Há Manuais de Normas e Procedimentos, com sistemas de autorizações, 
aprovações e linhas de autoridade claramente definidas, e o estabelecimento de 
práticas operacionais e de rotinas? 

16 – São restritos o acesso às áreas responsáveis por bens e valores? 

17 – Há política de pessoal geral que contemple: 

  17.1 – Programa de treinamento e capacitação? 

  17.2 – Rodízio de pessoal? 

18 – O quadro de pessoal da Prefeitura é adequadamente dimensionado, capaz e 
eficiente? 
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APÊNDICE B – Formulário – Área: contabilidade 
 

1 – A escrituração contábil encontra-se atualizada, assim como os balancetes? 

2 – Os atos e fatos contábeis são registrados imediatamente? 

3 – O setor de contabilidade é formado por servidores efetivos e comissionados em 
numero suficiente para a realização de: registros, conciliações (confrontação dos 
saldos contábeis com levantamentos físicos e/ou com elementos documentais), 
análises periódicas dos registros contábeis para verificação de possíveis erros de 
classificação ou de lançamento de valores, elaboração de balancetes mensais e 
balanços anuais? 

4 – Caso o setor contábil não seja responsável pela elaboração de balancetes 
mensais e anuais existe contrato entre a Prefeitura e empresa de assessoria contábil 
responsável pela elaboração desses demonstrativos contábeis? 

5 – O Diário atende as normas legais (numerado, encadernado, termo de abertura e 
encerramento)? 

6 – A contabilidade recebe, dos demais setores, relatórios com as posições de 
receitas, almoxarifado, pessoal, controles financeiros, e outros para serem 
confrontados com os registros contábeis? 

7 – O sistema de arquivo é eficiente, permitindo fácil localização dos processos? 

8 – Os balancetes, o Diário e o Razão são assinados normalmente pelo dirigente do 
órgão? 

9 – O chefe da contabilidade tem formação contábil? 

10 – As contas analíticas são analisadas mensalmente, no fechamento do 
balancete? 

11 – Há despesas inscritas em restos a pagar? 

12 – Como é realizado o controle dos restos a pagar? 

13 – As cauções recebidas em espécie são depositadas em conta vinculada e desta 
forma contabilizadas? 

14 – As consignações (depósitos de diversas origens – imposto de renda, imposto 
sobre serviços etc.) são registradas no passivo financeiro e recolhidas 
imediatamente ao órgão destinatário? 

15 – Há dívida ativa a ser cobrada? 

16 – Em caso afirmativo há controle de cobrança? 
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17 – Caso exista controle de contratos administrativos: 

  17.1 – É acompanhado o prazo de pagamento das parcelas? 

  17.2 – como se dá a atualização de valores (correção monetária)? 

18 – As contas da dívida fundada são analisadas (dados da contabilidade x 
controles financeiros)? 

19 – As variações patrimoniais são contabilizadas imediatamente após a ocorrência 
dos fatos (pagamentos, recebimentos, etc.)? 
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APÊNDICE C – Formulário – Área: licitações 
 

1 – As compras, obras e serviços são contratados mediante procedimento de 
licitação? 

2 – Há controle seqüencial da numeração dos processos de licitação, bem como o 
ordenamento por modalidade? 

3 – Há controle do quantitativo de processos licitatórios, por modalidade, que 
ocorreram no período? 

4 – Os processos licitatórios são arquivados separadamente, conforme a 
modalidade? 

5 – Os comprovantes de publicação dos editais ou de entrega de convites são 
arquivados nos respectivos procedimentos? 

6 – Há Comissão Permanente de Licitação (CPL) designada por portaria, observada 
a sua renovação anual? 

7 – Os processos licitatórios são devidamente formalizados e autuados (capa, 
numeração, protocolo)? 

8 –A seqüência legalmente estabelecida nas fases interna e externa é observada? 

9 – As minutas dos editais de licitação e dos contratos, acordos, convênios ou 
ajustes são previamente examinados e aprovados pela assessoria jurídica do órgão 
ou unidade equivalente? 

10 – São cumpridas as exigências para a publicidade dos atos? 

11 – O direito de defesa é concedido? 
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APÊNDICE D – Formulário – Área: execução orçamentária 

 

1 – Os créditos suplementares e especiais foram precedidos de autorização legal, 
com a devida indicação dos recursos e abertos por decreto do chefe do Poder 
Executivo? 

2 – Há controle da arrecadação e recolhimento da receita? 

3 – As receitas recebidas de convênios são classificadas como receita 
orçamentária? 

4 – Os recursos recebidos são gastos conforme destinação constante da liberação 
de recursos? 

5 – A receita é contabilizada pelo seu efetivo recebimento? 

6 – Os procedimentos de receita e despesa estão revestidos das formalidades, 
incluindo capa, numeração, data e protocolo? 

7 – Os documentos que os compõem são originais? 

8 – As despesas são empenhadas somente se houver a respectiva dotação 
orçamentária? 

9 – O empenho é emitido previamente? 

10 – Constam do procedimento de pagamento a nota fiscal ou fatura emitida em 
nome da Prefeitura, a nota de empenho emitida e a comprovação quanto ao 
recebimento das compras, serviços ou obras? 

11 – Todos os pagamentos ocorrem sem multa ou juros de mora? 

12 – As despesas empenhadas e não pagas no exercício financeiro foram 
convertidas em restos a pagar processados e não processados? 

13 – As despesa é empenhada, liquidada e paga por setores distintos? 

14 – Elaboram-se balancetes mensais da execução da receita e despesa? 

15 – Analisam-se, ao final de cada mês, as contas de receita? 

16 – Há controle dos contratos para fins de liquidação da despesa correspondente? 

17 – Há controle sobre os programas desenvolvidos, constantes da LOA, LDO e 
PPA, em relação à eficiência, eficácia e efetividade dos mesmos? 
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APÊNDICE E – Formulário – Área: execução financeira 
 

1 – Os saldos são controlados diariamente? 

2 – A programação financeira é realizada diariamente, acompanhamento dos valores 
a receber e a pagar, obedecidos aos prazos de vencimento (fluxo de caixa)? 

3 – A conciliação bancária é feita regularmente? 

4 – O setor de contabilidade confere a conciliação bancária quando elaborada pelo 
setor financeiro, ou a confronta com a ficha financeira? 

5 – Os cheques recebidos são nominais e tempestivamente depositados? 

6 – Os pagamentos são efetuados dentro dos requisitos mínimos de segurança 
quanto à emissão de cheques: 

  6.1 – nominativos, contendo especificações no verso quanto à sua finalidade? 

  6.2 – amparados por documentos hábeis? 

  6.3 – com as assinaturas dos responsáveis devidamente credenciados? 

7 – São adotadas medidas efetivas para regularização de lançamentos pendentes 
na conciliação bancária? 

8 – Os cheques emitidos, devidamente contabilizados e não utilizados, são 
corretamente cancelados? 

9 – A Prefeitura efetua operações financeiras? 

10 – Há autorização para realização das aplicações financeiras? 

11 – A receita auferida está contabilizada adequadamente em receita patrimonial? 

12 – Há segregação de função entre os envolvidos na emissão de cheques, 
pagamento, contabilização e conciliação bancária? 

13 – Existem entradas financeiras na tesouraria através da emissão de guias de 
quitação pelo Tesoureiro? 

14 – Existem pagamentos em espécies através da Tesouraria? 

15 – Existem pagamentos diretamente na conta do credor? 
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APÊNDICE F – Formulário – Área: almoxarifado – material de consumo 
 

1 – São realizadas inspeções periódicas no almoxarifado por comissão nomeada por 
autoridade competente? 

2 – Há controle do consumo de combustíveis e lubrificantes? 

3 – Há arquivamento regular dos documentos de entrada e saída de mercadorias 
(notas fiscais de compras, requisições ou outro documento hábil)? 

4 – São efetuados balancetes mensais do almoxarifado? 

5 – É feito controle de estoques e conseqüente planejamento de compras? 

6 – A avaliação de estoque é feita pela média ponderada? 

7 – Os controles de estoques encontram-se atualizados? 

8 – As requisições de estoque são emitidas por funcionário autorizado, conforme 
autógrafos? 

9 – É realizado, mensalmente, o confronto entre as informações do almoxarifado e 
as da Contabilidade? 

10 – As entradas e saídas de material são autorizadas unicamente pelo responsável 
do almoxarifado? 

11 – Os materiais de consumo, por adiantamento, são registrados no almoxarifado? 

12 – Os materiais de consumo adquiridos com recursos de convênio são registrados 
separadamente no almoxarifado? 
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APÊNDICE G – Formulário – Área: bens patrimoniais – material permanente 
 

1 – Os bens móveis estão tombados? 

2 – O inventário físico anual é realizado por comissão de balanço devidamente 
nomeada por autoridade competente? 

3 – A entrega de bens móveis é feita mediante documento hábil (termo de 
responsabilidade, termo de transferência)? 

4 – Há controle especial para evitar saída de bens de fácil transporte? 

5 – Os veículos estão com sua documentação atualizada? 

6 – Existem normas de controle para utilização dos veículos? 

7 – A responsabilidade é apurada em caso de desaparecimento de um bem? 

8 – Todos os bens imóveis estão tombados e têm escritura e registro em cartório? 

9 – Existem registros analíticos de todos os bens? 

10 – Há conciliação entre o controle patrimonial e o contábil? 
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APÊNDICE H – Formulário – Área: contratos 
 

1 – Existe decreto do Prefeito autorizando a assinatura de contratos? 

2 – Os contratos são formalizados pela assessoria jurídica da Prefeitura? 

3 – Os contratos são emitidos em papel timbrado da Prefeitura? 

4 – Há contratos de fornecimento, serviços ou obras sempre de um procedimento 
licitatório específico? 

5 – Há contratos de concessão ou permissão de serviço público? 

6 – É observado o prazo máximo de 30 dias da homologação da licitação para 
assinatura do respectivo contrato? 

7 – Os extratos e atos relativos a contratos são publicados na Imprensa Oficial e/ou 
jornal de grande circulação? 

8 – Há controle relativo ao cumprimento dos contratos? 

9 – Há controle sobre os acréscimos ou diminuição do objeto contratado? 

10 – Há controle sobre o valor dos contratos? 

11 – É observada a norma que impõe o equilíbrio econômico financeiro dos 
contratos? 

12 – Há fiscalização sobre as obras e serviços sistematicamente? 

13 – Aplicam-se penalidades contratuais em caso de descumprimento do contrato? 

14 – Há controle dos prazos de vigência dos contratos para fins de extinção ou 
prorrogação? 

15 – O setor de licitação encaminha cópia dos contratos para a contabilidade efetuar 
a liquidação da despesa deles decorrentes? 
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APÊNDICE I – Formulário – Área: pessoal 

 

1 – As fichas cadastrais e financeiras do quadro de pessoal estão organizadas e 
atualizadas? 

2 – Há controle sobre o número de servidores: 

  2.1 – atuando e lotados na Prefeitura? 

  2.2 – lotados em outros órgãos e atuando na Prefeitura? 

  2.3 – pertencentes à Prefeitura e atuando em outros órgãos? 

3 – Os controles são feitos através de sistema informatizado? 

4 –Há controle de freqüência diariamente? 

5 – A folha de pagamento é feita com base no controle de freqüência? 

6 – Há segregação de funções evidenciando quem elabora, implanta, confere e 
efetua o pagamento da folha? 

7 – Há controle de férias em relação aos períodos aquisitivos, concessivos e de 
gozo? 

8 – As férias são concedidas aos servidores de acordo com a escala organizada 
pela unidade administrativa competente? 

09 – Há controle sobre pagamento de 13° salário, quando realizado de forma 
parcelada? 

10 – A licenças e aposentadorias são concedidas mediante anuência dos órgãos 
competentes? 

11 – Há rodízio periódico de funções? 

12 – O quadro de pessoal possui qualificação compatível com as rotinas e práticas 
operacionais, os cargos e as atribuições a estes vinculados? 

13 – Os servidores são treinados e reciclados periodicamente? 

14 - Para cargos comissionados e funções, preferencialmente, são nomeados 
servidores efetivos? 

15 – Existe plano de cargos, carreiras e vencimentos (PCCV), por categoria, 
implantado a Prefeitura? 
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APÊNDICE J – Formulário – Área: educação e cultura 
 

1 – Existe controle de oferta de ensino, identificado por período letivo, tipos (infantil, 
fundamental, médio, superior) e níveis (séries) de ensino oferecidos por localidade 
do município? 

2 – Há controle de escolas que compõe a rede municipal de ensino, identificado por 
localização, n° de escolas (ordem alfabética), situação do imóvel (próprio, locado, 
cedido,...) n° de salas, tipos de ensino, níveis (séries)? 

3 – Há controle do quadro de alunos, identificado por quantidade de matrículas, 
transferências, evasões escolares, repetições de séries, na rede municipal de 
ensino? 

4 – Há controle do quadro de docente e pessoal de apoio na área de ensino, por 
escola da rede de ensino do município? 

5 – Há controle dos eventos culturais, identificado por período de realização, nome 
do evento, local de realização, participante (bandas, grupos,...)? 

6 – Há controle do transporte escolar, identificado por período letivo, n° da rota, 
itinerário, turno, tipos de ensino envolvidos, quantidade de alunos, veículos utilizados 
(tipo/modelo/placa), fiscalização dos veículos? 

7 – Há controle de comprovação de utilização do transporte escolar, identificado por 
veiculo utilizado (tipo/modelo/placa) nome do proprietário, nome do motorista, 
período de utilização, nome dos alunos transportados, endereço do aluno e 
assinatura do aluno ou responsável? 

8 – Há controles gerais sobre as merendas escolares, identificados por período, data 
de recebimento, fornecedor, quantidade recebida e especificação, data de 
distribuição às escolas, quantidade distribuída e especificação, quantidade e 
especificação em estoque? 

9 – Há controle de distribuição das merendas às escolas, identificado por escola, 
data, quantidade, unidade, especificação, assinatura do recebedor e assinatura do 
diretor da escola? 

10 – Há controle sobre a distribuição da merenda aos alunos, identificado por 
escola, período da distribuição, tipo de ensino, série, turma, composição básica da 
merenda (quantidade e tipos), nome dos alunos beneficiados? 

11 – Há controles gerais sobre os fardamentos escolares, identificados por data do 
recebimento e nome do fornecedor, data da distribuição, escolas, quantidade 
distribuídas, especificação do fardamento, assinatura do recebedor e assinatura do 
diretor da escola? 

12 – Há controle sobre a distribuição do fardamento escolar ao aluno da rede 
municipal de ensino? 
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APÊNDICE L – Formulário – Área: saúde 
 

1 – Existe controle da oferta de serviços em saúde, identificados por período, nome 
da localidade, unidades de serviços (hospitais, ambulatórios, PSF’s, etc.), tipos de 
serviços de saúde oferecidos? 

2 - Existem controles das unidades de serviço em saúde, identificados nome da 
unidade de serviço em ordem alfabética, localização, situação do imóvel (público. 
Locado, cedido, etc.) descrição dos cômodos (consultório, salas de curativos, etc.), 
tipos de serviços de saúde oferecidos, freqüência dos serviços (diário, mensal, 
quinzenal, etc.), quadro de pessoal (quantidade por cargo.)? 

3 – Existem controles periódicos sobre as atividades das unidades de serviços de 
saúde, informados por unidade de serviços, período de apuração, período de 
realização, quantidade de atendimentos por tipo de serviço? 

4 – Há controle sobre a entrada e saída de material médico-hospitalar identificado 
por data de recebimento, tipo de material, fornecedor, data de distribuição às 
unidades de serviços? 

5 – Há controle na distribuição do material médico-hospitalar às unidades de 
serviços, identificado por unidade favorecida, data, quantidade, especificação 
detalhada do material, assinatura do recebedor, assinatura do diretor oi responsável 
pela unidade se saúde? 

6 - Há controle sobre a entrada e saída medicamentos identificados por período, 
data de recebimento, tipo de material, fornecedor, data de distribuição às unidades 
de serviços? 

7 - Há controle na distribuição dos medicamentos às unidades de serviços, 
identificado por unidade favorecida, data, quantidade, unidade, especificação 
detalhada do medicamento, assinatura do recebedor, assinatura do diretor oi 
responsável pela unidade se saúde? 

8 – Há controle de distribuição dos medicamentos aos pacientes, identificados por 
prescrições médicas, nome e endereço dos pacientes, data da distribuição, 
descrição dos medicamentos, assinatura do responsável? 
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APÊNDICE M – Formulário – Área: assistência social 
 

1 – Há controle sobre as atividades desenvolvidas pela Assistência Social informado 
por unidade de serviços (posto de assistência, creche, etc.), localização, situação do 
imóvel (público, locado, cedido, etc), quantidade de atendimentos por tipo de 
serviço, quadro de pessoal (quantidade por cargo)? 

2 - Existem controles periódicos sobre as atividades das unidades de serviços de 
assistência social, informados por unidade de serviços, período de apuração, 
período de realização, tipo de serviço, quantidade de atendimentos por tipo de 
serviço? 

3 – Há controle sobre o recebimento e distribuição de alimentos nas creches, 
identificados por período, data de recebimento, fornecedor, data de distribuição às 
creches? 

4 - Há controle na distribuição de gêneros alimentícios às unidades de serviços, 
identificado por unidade favorecida, data, quantidade, especificação detalhada do 
material, assinatura do recebedor, assinatura do diretor oi responsável pela creche? 

5 – Há controle de distribuição de alimentação às crianças, informados por creche, 
período da distribuição, ensino (maternal, jardim, etc), turma, composição básica da 
alimentação, nome e endereço da criança, assinatura do pai ou responsável? 

6 – Há controle dos recebimentos e distribuições dos materiais ou serviços 
prestados, destinados as doações às pessoas carentes, informados por período, 
data do recebimento, tipo de material/ serviço, fornecedor/ prestador de serviços, 
período da distribuição? 

7 – Há controle da comprovação de distribuição / prestação de serviços aos 
beneficiários, identificados de forma individual ou coletiva, com data, nome e 
endereço do beneficiário, documento identificando o beneficiário, quantidade e 
descrição do material ou serviço doado, assinatura do beneficiado ou responsável? 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho tem por objetivo consolidar os resultados obtidos com as 

pesquisas realizadas no âmbito das 09 (nove) Inspetoria Regionais vinculadas ao 

Departamento de Controle Municipal deste TCE. 

A iniciativa é conseqüência da decisão de se estender para as demais 

unidade regionais o elogiável e relevante trabalho de “Mapeamento da Estrutura de 

Controle Interno de Prefeituras”, desenvolvido no âmbito da Inspetoria Regional de 

Garanhuns - IRGA, cuja conclusão se deu no mês de dezembro de 2004. 

Foram executadas pesquisas nas prefeituras da circunscrição de cada 

Inspetoria Regional com a finalidade de analisar aspectos ligados à estrutura de 

controle Interno. 

A parte conceitual apresentada ao longo da presente consolidação é mera 

transcrição do teor apresentado no já mencionado trabalho desenvolvido pela IRGA, 

com apenas algumas adaptações. 

Os trabalhos resumiram-se à remessa de expediente circular solicitando a 

resposta a um questionário e correspondente documentação atinente à matéria. 

O resultado dos trabalhos será exposto no presente relatório. 

 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

2.1 – Definição e Objetivos 

 
Estrutura de controle interno se define como o conjunto dos planos, métodos, 

procedimentos e outras medidas, incluindo a atitude da administração, que dispõe 

uma instituição para oferecer uma garantia razoável de que se tenham cumprido os 

seguintes objetivos gerais: 

 

- promover as operações metódicas, econômicas, eficientes e eficazes e os 

produtos e serviços de qualidade, de acordo com a missão que a instituição deve 

cumprir; 

- preservar os recursos frente a qualquer prejuízo por desgoverno, abuso, má 

gestão, erros, fraude e irregularidades; 

- respeitar as leis, regulamentações e diretrizes da administração;  
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- elaborar e manter dados financeiros e de gestão confiáveis e apresentá-los 

corretamente nos informes oportunos.  

 

Por possuírem características próprias não há um modelo ou padrão para os 

sistemas de controle interno nos órgãos e entidades da administração pública. 

Devem estar adequados à realidade, ao porte e à complexidade das atividades 

institucionais da entidade ou órgão. Deve englobar, ainda, análise das políticas 

administrativas e dos sistemas de informação existentes.  

 

2.2 – Principais Necessidades 

 

Considerando, então, todos esses aspectos, pode-se definir que para a 

implementação de sistemas de controle interno nas unidades da administração 

pública é necessário que: 

 

• Haja instrumento legal aprovado; 

 

• Os administradores/dirigentes públicos acreditem que o controle é 

importante, e na qualidade de principais responsáveis pela idoneidade da estrutura 

de controle interno e de sua aplicação, é fundamental que compreendam a natureza 

e os objetivos que esta deve cumprir; 

 

• A entidade ou órgão esteja organizado e estruturado formalmente de 

modo a permitir uma adequada delegação de autoridade e responsabilidade.; 

 

• A entidade mantenha sistemas de autorização e procedimentos de 

registro. Estes sistemas, aos quais deveriam agregar-se os referentes à execução 

de tarefas, devem abranger: 

- elaboração de manuais de normas e procedimentos, com sistemas de 

autorizações, aprovações e linhas de autoridade claramente definidos, e o 

estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas;  
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- estrutura contábil adequada com plano de contas comentado e os fluxos 

contábeis, incluindo técnicas orçamentárias, de contabilidade de custos e 

acompanhamento e avaliação dos planos traçados; 

 

- registros e formulários adequados, que levem em consideração aspectos 

tais como: simplicidade de entendimento, facilidade de preenchimento e organização 

dos dados. 

 

• Seja adotada metodologia de desenvolvimento/aquisição de sistemas 

operacionais ou de informações. Independentemente, da entidade ou órgão usar a 

estratégia de optar pelo desenvolvimento ou aquisição no mercado de sistemas 

operacionais ou de informação é fundamental que sejam consideradas as reais 

necessidades, a adequação da ferramenta ao seu porte, volume de operações, 

perspectivas de crescimento e avaliação do custo-benefício. Tratando-se de 

recursos de informática deve ser levado também em conta aspectos de segurança; 

 

• A entidade mantenha quadro de pessoal adequado (permanente e 

treinado).  

 

 

3. Metodologia 

 

� Expedição de questionário a 162 (cento e sessenta e duas) prefeituras, 

o que representa 88,04% do total de 184 (cento e oitenta e quatro) que integram o 

estado de Pernambuco. 

� Análise in-loco em 31 municípios 

� Análise das respostas enviadas. 

� Visitas in loco para constatação da veracidade das informações 

apresentadas nos questionários (esta etapa não foi realizada). 
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3.1. Universo de Pesquisa 

 
Ao todo, foram analisados dados de 105 prefeituras. Foram emitidos 162 

questionários, 99 dos quais respondidos. Outros 26 municípios foram analisados in 

loco e 13 tiveram o questionário respondido e análise in loco. 

 

Total de Prefeituras Avaliadas pelas Inspetorias 144 

INSPETORIAS MUNICÍPIOS QUESTIONÁRIOS 
EMITIDOS 

RESPOSTAS 
AO QUESTIONÁRIO 

APENAS 
IN LOCO 

AMBOS TOTAL DE 
MUNICÍPIOS 
AVALIADOS 

IRMN 16 16 5 7 0 12 

IRMS 11 11 5 0 0 5 

IRSU 26 25 21 0 0 21 

IRPA 20 0 0 10 0 10 

IRBE 21 21 8 0 0 8 

IRAR 27 27 15 0 0 15 

IRGA 25 25 14 0 0 14 

IRSA 21 21 20 7 0 7 

IRPE 16 16 11 2 13 13 

       

DCM 183 162 99 26 13 105 

 

 

Algumas considerações sobre o quadro retro: 

 

• Recife, a capital do estado, vinculada a DICC, não integrou a base da 
pesquisa, por isso o total apontado de 183 (cento e oitenta e três) e não de 
184 (cento e oitenta e quatro); 

• O município de Vitória de Santo Antão, da jurisdição da IRMS, não 
respondeu ao questionário, apenas enviou a legislação. 

• A inspetoria de Salgueiro – IRSA – analisou os dados apenas das 
prefeituras visitadas in loco. (07 municípios) 

 

 

3.2 Análise das Respostas Oferecidas e das Constatações in loco 
 

 

3.2.a – Quanto à Instituição Legal de Sistema de Controle Interno (SCI) 

                                                 
144 Dados obtidos com pesquisa Mapeamento da Estrutura de Controle Interno das Prefeituras do 
Estado de Pernambuco realizada no âmbito das Inspetorias Regionais do Departamento de 
Controle Municipal do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em mar. 2006. 
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O Sistema de controle interno no âmbito municipal está previsto no artigo 31 

da Constituição Federal. O artigo 74 da Carta Magna relaciona as finalidades do SCI 

Federal que servem de base para os dos municípios. Senão vejamos: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 

dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades 

da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 

dos direitos e haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

Assim, um sistema de controle interno deve constituir uma autêntica rede de 

informações capaz de subsidiar o processo de tomada de decisão no contexto 

governamental e de fornecer ao dirigente, a qualquer instante, a exata noção do 

desempenho de cada um e de todos os órgãos e entidades que tenham a seu cargo 

a gestão de recursos públicos. 

Segundo o International Federation of Accountants - IFAC o sistema de 

controle interno de uma organização (pública ou privada) pode ser comparado ao 

sistema nervoso de um indivíduo, abrangendo-a completamente.  

A pesquisa buscou verificar se há nos municípios analisados Sistema de 

Controle Interno legalmente instituído. 

 

 

PERGUNTA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1 - Este Poder Executivo tem instrumento legal criando seu sistema de controle 
Interno, conforme estabelece o art. 31 da Constituição Federal? 
(      ) sim 
(      ) não 
Obs – se a resposta for SIM favor remeter a esta Inspetoria Regional cópia do 
instrumento legal 
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Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à instituição legal do SCI. 

Inspetorias
Municípios 
avaliados

Sim Não

IRMN 12 4 8
IRMS 5 2 3
IRSU 21 2 19
IRPA 10 0 10
IRBE 8 5 3
IRAR 15 1 14
IRGA 14 1 13
IRSA 7 0 7
IRPE 13 2 11

DCM 105 17 88  

 

 

Algumas considerações sobre o quadro retro: 

 

• Em Ipojuca (IRMS), o sistema foi implantado mediante decreto. 

• A Inspetoria de Bezerros informa que houve um equívoco conceitual 
na prefeitura de Tacaimbó, na medida em que foi considerado como 
sistema de controle interno o organograma funcional na prefeitura. 

• Já a Inspetoria de Garanhuns ressalta o fato de o único município que 
afirma ter controle interno deu ênfase, em sua lei instituidora, unicamente 
aos aspectos contábeis e financeiros da administração municipal, não 
atendendo, portanto, ao conceito de Sistema de Controle Interno. 

 

Avaliação da implantação do SCI através de instrumento legal

17

88

SIM

NÃO
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3.2.b – Quanto à Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal 

 

A estrutura organizacional necessita corresponder a uma divisão adequada e 

balanceada de trabalho de forma que sejam estabelecidas as relações de autoridade 

e responsabilidade entre os vários níveis, pelas parcelas de trabalho exigidas para a 

consecução dos objetivos da organização. Representa, em outras palavras, a 

definição de quem faz o que e quem tem autoridade sobre quem na organização.  

 

PERGUNTA 

 

2 - Considerando que a estrutura organizacional corresponde ao plano de divisão de trabalho e 
estabelece relações de autoridade entre os vários níveis de comando responsáveis pelas parcelas de 
trabalho exigidas para a consecução dos objetivos de determinada organização, em outras palavras, 
a definição de quem é responsável por fazer o que, e quem tem autoridade sobre quem, pergunta-se: 
Essa Prefeitura tem uma estrutura organizacional bem definida? 
(      ) sim 
(      ) não 
Obs.: se a resposta for SIM, favor enviar cópia dos instrumentos legais que definem a estrutura 
organizacional  

 
 
Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à estrutura organizacional 

Inspetorias
Municípios 
avaliados

Sim Não Em branco

IRMN 12 9 3 0
IRMS 5 2 3 0
IRSU 21 8 12 1
IRPA 10 3 7 0
IRBE 8 6 2 0
IRAR 15 7 8 0
IRGA 14 8 6 0
IRSA 7 4 3 0
IRPE 13 4 9 0

DCM 105 51 53 1  
 
 
 

Algumas considerações sobre o quadro retro: 

 

IRMS 

• Glória do Goitá - Lei N° 902/02 – dispõe sobre a fiscalização pelo 
Sistema de Controle Interno, combinada com a Lei N° 740/93 que 
estabeleceu a estrutura do Poder Executivo Municipal. 

• Ipojuca – Decreto 016/2005 que se restringe a procedimentos de 
contratação de bens e serviços e liquidação da despesa. Juntou, também a 
Lei 1400/04 (dispõe sobre a estrutura do Poder Executivo Municipal). 
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• Vitória – Lei 3150/05 – institui o Sistema de Controle Interno e 
Decreto 41/2005 que se reporta a controle dos processos licitatórios. 

Não foram realizadas análises em campo da estrutura organizacional 
dessas prefeituras. 

 

IRGA 

• Palmeirina - Considerou sua estrutura organizacional bem definida. A 
lei 793/01 estabeleceu a estrutura do Poder Executivo Municipal e em seu 
artigo 3º previu unidade denominada Departamento de Controle Interno que 
estaria subordinada à Secretaria de Finanças, mas como a resposta da 
referida prefeitura ao questionamento sobre a instituição legal do sistema de 
controle interno foi negativa deduz-se que o mencionado departamento não 
funciona de fato. 

• São João – por ser um município com gestão plena de saúde, São 
João tem uma estrutura organizacional na área de saúde com definição 
clara dos órgãos que a integram e das atribuições dos mesmos e de seus 
responsáveis. 

• Quipapá - Lei que define a estrutura administrativa do Poder 
Executivo municipal apenas relaciona os órgãos sem que se estabeleçam 
as suas atribuições e as responsabilidades de seus gerentes.  

• Terezinha, Saloá e Ibirajuba – leis que definem as estruturas 
administrativas só trazem detalhamento das secretarias com o 
estabelecimento de atribuições genéricas. 

 

As análises em campo da estrutura organizacional produziram os seguintes 
resultados: 

 

• Jucati - apesar de ter sua estrutura bem definida para a área de 
saúde, em visita realizada por equipe de auditoria verificou-se que não 
havia responsáveis pelas divisões. A própria secretária de saúde respondia 
por tudo e estava irregularmente investida no cargo, e era ainda secretária 
de saúde da prefeitura de Lagoa do Ouro. 

• Capoeiras - apesar de ter sua estrutura bem definida para a área de 
saúde, em visita realizada por equipe de auditoria verificaram-se que a 
maioria das pessoas responsáveis pelos departamentos e divisões é 
contratada irregularmente via cooperativa. Evidencia-se a fragilidade a que 
está exposta a área de saúde, considerando a precariedade do vínculo dos 
responsáveis por gerenciar recursos e cumprir programas afetos à área de 
saúde do município.    

• Canhotinho – das prefeituras pesquisadas foi à única na qual se 
verificou uma legislação que definiu adequadamente sua estrutura 
administrativa, com as atribuições dos órgãos e dos responsáveis 
estabelecidas e que na prática funcionam.  Foram analisadas in loco as 
áreas de saúde e obras. 

Confrontando as respostas, a documentação enviada e as análises de 
campo, o gráfico abaixo foi produzido e espelha a real situação encontrada. 
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IRPE 

• No Município de Granito, por meio do Decreto n.º 002/2003, de 
18.02.2003, foram estabelecidas as competências das secretarias e as 
atribuições dos secretários municipais. Entretanto, não há outras normas 
definindo atribuições e competências dos demais cargos e funções.  

• No Município de Orocó, a resposta foi “sim” e foi apresentada a lei 
512/2001, de 17.01.01, mas a mesma dispõe de forma muito superficial 
sobre as atribuições e competências dos secretários municipais em 
específico.  

• Nos Municípios de Exu e de Santa Cruz, apesar das respostas terem 
sido “sim”, as leis correspondentes não foram apresentadas pela 
administração.  

• Já no município de Santa Maria da Boa Vista, apesar da resposta ter 
sido “não”, a lei 1.218/97, de 10.06.97, possui uma ampla definição de 
atribuições e competências, mas exclusivamente para os cargos 
comissionados. 

 

IRSA 

Flores: 

• Possui sua estrutura organizacional bem definida; 

• A lei N° 729/99 estabeleceu a estrutura organizacional do Poder 
Executivo Municipal de forma detalhada, com as competências dos órgãos 
e cargos; 

• Apresentou o seu organograma sintetizando as relações de 
autoridade, porém, na referida lei não há a instituição do Controle Interno. 

São José do Belmonte: 

• A lei que define a estrutura administrativa do Poder Executivo, Lei 
Municipal nº 745/94 e alterações posteriores, apenas relaciona os órgãos e 
suas funções sem que se estabeleçam as atribuições e as 
responsabilidades de seus gerentes.  

Triunfo e Serrita: 

A v a l ia ç ã o  d a  E s t r u t u r a  A d m in is t r a t iv a

1 ; 1 0 %

9 ; 9 0 %

e s t r u t u r a  a d m i n i s t r a t i va  d e  fa t o  é  b e m  d e fi n i d a

e s t r u t u r a  a d m i n i s t r a t i va  d e  fa t o  n ã o  é  b e m  d e f i n i d a
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• Leis que definem as estruturas administrativas só trazem 
detalhamento das secretarias com o estabelecimento de atribuições 
genéricas. 

 

 
3.2.c – Quanto à Situação Contábil 

 

A contabilidade é instrumento de controle administrativo importantíssimo para 

as organizações. Um setor contábil bem estruturado é aquele que tem condições de 

produzir informações confiáveis, tempestivas e oportunas. Quanto à situação 

contábil das prefeituras procuramos abordar dois aspectos: estrutura e tipo de 

atividade desempenhada.  
 

PERGUNTA 

 
3 -  Considerando um setor de Contabilidade bem estruturado aquele que tem condições de produzir 
informações confiáveis, tempestivas e oportunas, informe a situação deste setor nessa prefeitura: 
 
(     ) é formado por servidores efetivos e comissionados em numero suficiente para a realização de: 
registros, conciliações (confrontação dos saldos contábeis com levantamentos físicos e/ou com 
elementos documentais), análises periódicas dos registros contábeis para verificação de possíveis 
erros de classificação ou de lançamento de valores,  elaboração de balancetes mensais e balanços 
anuais; 
 
(     ) é formado por alguns servidores responsáveis pelos registros dos fatos contábeis, ficando sob a 
responsabilidade de assessoria contábil contratada a elaboração de balancetes mensais e balanços 
anuais; 
 
(       ) não temos setor contábil. TODOS os serviços de contabilidade são de responsabilidade da 
Assessoria Contábil contratada; 
 
(       ) Outra -  explicitar. 
 
 
Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação contábil 

IRMN IRMS IRSU IRPA IRBE IRAR IRGA IRSA IRPE DCM

é formado por servidores efetivos e comissionados 

em numero suficiente para a realização de: 

registros, conciliações (confrontação dos saldos 

contábeis com levantamentos físicos e/ou com 

elementos documentais), análises periódicas dos 

registros contábeis para verificação de possíveis 

erros de classificação ou de lançamento de valores,  

elaboração de balancetes mensais e balanços anuais

5 0 0 0 4 5 0 0 14

é formado por alguns servidores responsáveis pelos 

registros dos fatos contábeis, ficando sob a 

responsabilidade de assessoria contábil contratada 

a elaboração de balancetes mensais e balanços 

anuais

7 5 10 7 10 9 7 13 68

não temos setor contábil. TODOS os serviços de 

contabilidade são de responsabilidade da 

Assessoria Contábil contratada

0 0 0 0 1 0 0 0 1

Sem resposta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
 

Algumas considerações sobre o quadro retro: 
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IRGA 

Da análise in loco, constatou-se que na grande maioria, os sistemas 
contábeis informatizados são locados pelas próprias assessorias contábeis 
e não apresentam mecanismos de amarração entre os sistemas 
orçamentário, financeiro e patrimonial. Há casos em que os movimentos 
não são encerrados mensalmente, propiciando ambiente favorável a 
fraudes e manipulações.  

Procedimentos de controle como análise contábil, conciliações contábeis e 
bancárias não são realizados de forma tempestiva(Caetés, Jupi, Jucati e 
São João). Tais ausências são evidenciadas a partir da identificação de 
falhas do tipo:  

- erros de classificação de receita e despesa; 

- ausência de registro de passivos. 

 

IRPE 

Constata-se que em 100% das Prefeituras, os setores contábeis apenas 
fazem os registros, ficando a cargo das assessorias a elaboração dos 
balancetes mensais e balanços anuais e a efetiva manutenção da 
contabilidade.  

As Prefeituras de Afrânio e de Granito responderam que não tinham 
assessoria contábil e que os serviços eram feitos exclusivamente por 
servidores, mas a constatação in loco foi de que a situação de ambas é 
igual à do conjunto das Prefeituras, pois os servidores apenas fazem 
registros e os controles permanentes e periódicos como a elaboração de 
balancetes e balanços sempre ficando por conta das assessorias contábeis 
contratadas.  

A Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista respondeu que não havia setor 
contábil, ficando todas as atividades a cargo da assessoria. Após contato 
telefônico, já que o Município não sofreu inspeção in loco, constatou-se que 
a situação, novamente, é igual à do conjunto das Prefeituras.  

A situação encontrada é deveras preocupante, pois fica evidenciado um 
nível de segurança muito baixo, já que as relações contratuais são 
meramente comerciais, e não de confiança, como seriam se os serviços 
fossem executados por servidores efetivos ou comissionados, que 
compusessem uma contabilidade organizada e detentora de capacidade e 
autoridade suficientes para manter sob salvaguarda o patrimônio municipal. 
Por conta de tal situação, casos externos vêm ocorrendo na região, 
principalmente em fins de mandatos, quando as assessorias contratadas 
deixam de receber pagamentos e, em represália, abandonam a 
contabilidade da Prefeitura, indisponibilizando relatórios e dados, ou 
deletando arquivos.  

O mesmo comentário se aplica à locação de sistemas contábeis, por vezes 
junto às mesmas pessoas que prestam a assessoria contábil, pois, de forma 
idêntica, quando são negados os pagamentos, o que ocorre, 
predominantemente, nos fins de mandato, indisponibiliza-se o acesso aos 
sistemas, deletam-se arquivos e dados ou deleta-se o próprio sistema.  

Com relação à qualidade dos serviços prestados, constata-se, ainda, que, 
na grande maioria das Prefeituras, os registros contábeis não são feitos no 
regime de partidas dobradas, não se utilizando os quatro sistemas próprios 
da contabilidade pública (orçamentário, financeiro, patrimonial e de 
compensação), nem se emitindo os livros diário e razão, pelo menos, 
operando-se, exclusivamente, o controle da execução orçamentária, de 
receitas e despesas, sem contrapartidas com os outros sistemas 
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patrimoniais. Tal situação já foi exposta à Delegacia do CRC em Petrolina, a 
qual se comprometeu a fiscalizar a atuação dos profissionais contábeis 
envolvidos. Em geral, procedimentos de controle como análise contábil não 
é realizado de forma tempestiva, o que acarreta falhas como erros de 
classificação de receita e despesa e ausência de registro de passivos. 

 

IRSA 

Flores: 

• O setor de contabilidade registra os fatos contábeis e a assessoria 
contratada elabora as prestações de contas; 

• Há profissional de contabilidade, servidor, auxiliando os trabalhos; 

• O setor tem condições de gerar informações oportunas e tempestivas. 

Parnamirim: 

• A tesoureira alimenta o sistema contábil e a assessoria contábil não 
está presente em todos os dias na prefeitura; 

• Não foi possível verificar se o setor tem condições de gerar 
informações oportunas e tempestivas. 

São José do Belmonte: 

• O setor de contabilidade registra os fatos contábeis e a assessoria 
contratada elabora as prestações de contas; 

• Há profissional de contabilidade, não servidor, auxiliando os 
trabalhos, porém não todos os dias; 

• O setor contábil tem condições de gerar informações oportunas e 
tempestivas. 

Serrita: 

• O setor de contabilidade registra os fatos contábeis e a assessoria 
contratada elabora os balancetes mensais e balanços anuais; 

• O setor tem condições de gerar informações oportunas e tempestivas. 

Terra Nova: 

• O setor de contabilidade registra os fatos contábeis e a assessoria 
contratada elabora as prestações de contas; 

• Há profissional de contabilidade, não servidor, auxiliando os 
trabalhos, porém não todos os dias. Quando este profissional não se 
encontra, os servidores não são capazes de operar o sistema de modo a 
gerar balancetes e demonstrativos, não sendo, portanto, capaz de gerar 
informações tempestivas e oportunas, ficando na dependência do 
profissional a completa operacionalização do sistema. 

Triunfo: 

• Há centralização do acesso ao programa de contabilidade pelo 
contador, o qual não se encontrava no momento da visita, acarretando que 
as informações não são disponibilizadas oportuna e tempestivamente aos 
usuários da informação contábil. 

Verdejante: 

• O setor de contabilidade registra os fatos contábeis e a assessoria 
contratada elabora as prestações de contas; 

• Há profissional de contabilidade, não servidor, auxiliando os 
trabalhos, porém não todos os dias; 
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• Os servidores não são adequadamente treinados para operar o 
sistema não sendo, portanto, capaz de gerar informações tempestivas e 
oportunas, ficando na dependência do profissional a completa 
operacionalização do sistema. 

 

IRAR 

Em um único caso (Pref de Tuparetama) apontou-se a não existência de 
setor contábil, sendo todo o serviço realizado por assessoria contábil.  

 

 

 

3.2.d – Quanto à Situação dos Controles Patrimoniais 

 

Considerando a representatividade do patrimônio municipal (bens móveis e 

imóveis e direitos), a pesquisa buscou evidenciar a freqüência na adoção de 

controles sobre os bens patrimoniais das prefeituras, tomando por base um rol de 4 

(quatro) controles básicos(cadastro de bens, inventário, adoção termos de 

responsabilidade, elaboração de balancetes mensais do almoxarifado)  e o nível de 

adesão dos tipos de controles existentes. 

 

PERGUNTA 

4 - Considerando a relevância da adoção do controle dos bens patrimoniais pertencentes aos 
municípios, assinale os controles adotados por essa prefeitura: 
 
(   ) cadastro atualizado de todos os bens imóveis pertencentes à prefeitura. 
(   ) inventário anual de bens móveis e o dos materiais do Almoxarifado. 
(   ) confecção de termos de responsabilidade de bens.  
(   )  elaboração de balancetes mensais do almoxarifado.  
(   ) Outros 
Obs: Enviar modelo dos controles existentes. 

 

Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação dos controles patrimoniais 

1 2 3 4 Nenhum
IRMN 12 3 3 1 0 5 0
IRMS 5 2 3 0 0 0 0
IRSU 21 15 SI SI 0 5 0
IRPA 10 1 0 2 0 7 0
IRBE 8 0 2 0 0 5 1
IRAR 15 SI SI 4 0 SI 7
IRGA 14 7 1 2 0 4 0
IRSA 7 6 0 0 0 1 0
IRPE 13 3 3 1 0 6 0

DCM 105 37 12 10 0 33 8

Inspetorias
Municípios 
avaliados

Quantos controles básicos são adotados? Sem 
resposta
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Controles Patrimoniais Adotados IRMN IRMS IRSU IRPA IRBE IRAR IRGA IRSA IRPE DCM
Cadastro atualizado de bens imóveis 3 0 SI 3 SI SI 6 1 2 15
Inventário anual dos bens móveis e do 

almoxarifado
6 3 SI 2 SI SI 5 3 5 24

termos de responsabilidade de bens 3 3 SI 2 SI SI 2 1 5 16
balancetes mensais do almoxarifado 0 1 0 0 SI SI 0 0 0 1
Outros 2 1 8 0 SI 4 5 0 5 25  
 

Algumas considerações sobre o quadro retro: 

 

IRMS 

Analisando as respostas relativas aos tipos de controles adotados em 
relação aos bens patrimoniais (ilustradas no gráfico acima), ressalta-se a 
maior freqüência para – Termos de Responsabilidade de Bens e inventário 
anual de bens móveis e do almoxarifado – com 3 indicações seguido do 
elaboração de balancetes – com 01 indicação. 

Para a resposta “Outros”, São Lourenço informou a existência de controle 
de abastecimento das viaturas oficiais. 

 

IRMN 

Entende-se oportuno acrescentar a informação do Município de Goiana, 
que afirma possuir “outros controles”, discriminando ser sobre a 
movimentação de materiais permanentes. 

O Município de Paulista, por sua vez, afirma possuir um “controle diário 
sobre a saída de material”. 

 

IRGA 

Analisando as respostas relativas aos tipos de controles adotados em 
relação aos bens patrimoniais, ressalta-se a maior freqüência para - 
Cadastro Atualizado de Bens Imóveis – com 06 (seis) indicações, seguido 
do - inventário anual de bens móveis e do almoxarifado – com 05 (cinco) 
indicações. 

Para a resposta “Outros”, que deveria ressaltar controles adotados e não 
listados pela pesquisa, evidenciamos as informações fornecidas: 

- controle efetuado através dos balanços; 

- bens cadastrados até junho/2000; 

- inventário anual inserido na Prestação de Contas Geral (Mapa de 
Realizações); 

- inventário de bens adquiridos enviados na prestação de contas; 

- existe o cadastro de bens móveis e imóveis, porém sem atualização. 

 

IRSA 

Flores: 

• Há inventário anual de bens móveis estruturado e atualizados, porém 
a especificação dos objetos não é suficiente para caracterizá-los; 
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• Não há cadastro dos bens imóveis nem inventário anual dos materiais 
de almoxarifado. 

Parnamirim: 

• Não há inventário anual dos bens móveis e materiais do almoxarifado; 

• Os bens são cadastrados somente na compra, não havendo qualquer 
controle posterior sobre eles; 

• Não há confecção de termos de responsabilidade de bens. 

São José do Belmonte: 

• O cadastro dos bens móveis está em implantação, porém de forma 
inadequada (sem a devida especificação do bem, valor e estado de 
conservação); 

• Não há confecção de termos de responsabilidade de bens. 

Serrita: 

• Não possui controle sobre os bens patrimoniais. 

Terra Nova: 

• Os bens são cadastrados somente na compra, não havendo qualquer 
controle posterior sobre eles; 

• As fichas de controle (cadastramento) são insuficientes e 
inadequadas; 

•  Não há confecção de termos de responsabilidade de bens. 

Triunfo: 

• Possui cadastro dos bens imóveis, porém não aparenta estar 
atualizado; 

• Não há inventário anual de bens móveis e materiais do almoxarifado. 

Verdejante: 

• Os termos de responsabilidade de bens são imprecisos, não 
possuindo as especificações adequadas do objeto sob responsabilidade, 
além de alguns bens não estarem tombados e numerados; 

• Não possui cadastro de bens móveis e imóveis. 

 

IRPE 

A Prefeitura de Exu respondeu “sim” para o item INVENTÁRIO ANUAL, 
entretanto, de forma contraditória, emitiu declaração, por ocasião da 
inspeção in loco, atestando que somente irá implantá-lo a partir de 2006.  

A Prefeitura de Salgueiro respondeu “sim” somente para os itens TERMOS 
DE RESPONSABILIDADE e OUTROS, e a inspeção in loco atestou pela “... 
inexistência de controles adequados...”, mas, como a Prefeitura enviou 
modelos relativos aos itens INVENTÁRIO ANUAL e como esse é um 
trabalho de perfil global, considera-se que somente não são mantidos 
controles dos tipos CADASTRO DE BENS IMÓVES e BALANCETES DE 
ALMOXARIFADO.  

Na inspeção in loco na Prefeitura de Moreilândia, constatou-se a existência 
de controles diversos, mas a avaliação do técnico de auditoria foi de que 
tais controles não contêm consistência (pode-se ler fidedignidade).  

A Prefeitura de Afrânio respondeu “sim” para o item CADASTRO DE 
IMÓVEIS, entretanto, a inspeção in loco mostrou que tal controle não era 
mantido.  
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A Prefeitura de S.M.B.Vista diz existirem cadastros de bens do ativo, mas 
não atesta pela eficácia dos mesmos; e informa da criação de comissão 
para avaliação dos bens e da implantação futura de cadastros, de inventário 
anual, de termos de responsabilidade e de controles relativos ao 
almoxarifado.  

A Prefeitura de Bodocó apresentou modelos de controles como Termo de 
Recepção de Carga (ou termo de responsabilidade) e modelos adotados 
pela Diretoria de Patrimônio (Termos de Avaliação, de Incorporação e de 
Baixa). Como não foi realizada inspeção in loco nesta Prefeitura, ficou 
prejudicada a avaliação do grau de eficácia e de integração entre esses 
controles.  

 

A análise do quadro acima nos permite tecer os seguintes comentários:  

 

Um percentual de 46% das Prefeituras sob análise (06 das 13 analisadas: 
Moreilândia, L. Grande, Sta. Filomena, S.M.B.Vista, Sta. Cruz e 
Dormentes), informaram adotar apenas um tipo de controle entre os 
indicados no questionário ou informaram possuir algum outro tipo de 
controle não indicado inicialmente. E, mais, outros 23% das Prefeituras sob 
análise (03 Prefeituras: Exu, Afrânio e Trindade) informaram não adotar 
nenhum dos controles indicados no questionário nem qualquer outro tipo de 
controle. 

Então, somente 04 Prefeituras (Salgueiro, Granito, Orocó e Bodocó), ou 
31% do universo de 13 Prefeituras analisadas, informaram adotar mais de 
um tipo de controle entre os indicados no questionário ou outros tipos de 
controles.  

Analisando as respostas, verifica-se maior freqüência para os itens 
INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS e TERMOS DE 
RESPONSABILIDADE (4).  

O item BALANCETES MENSAIS DE ALMOXARIFADO não é adotado por 
nenhuma das Prefeituras.  

A falta de controles administrativos eficazes, aliada à falta de bons registros 
contábeis, como visto, configura, por fim, uma situação de extrema 
gravidade, na qual o patrimônio público não se encontra salvaguardado e o 
ambiente favorece a sua dilapidação. Tal situação enseja atitudes imediatas 
por parte das Prefeituras e, principalmente, por parte dos órgãos 
responsáveis pela fiscalização destas. 

 

3.2.e – Quanto à Situação dos Controles Financeiros 

 

Considerando o volume de recursos financeiros movimentados, procuramos 

identificar apenas as formas de ingresso e de saída dos referidos recursos adotadas 

pelas prefeituras. 

 

3.2.e.1 – Das Entradas Financeiras 

 

PERGUNTA 
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4.1 – As entradas financeiras dessa prefeitura são realizadas, preferencialmente, através de: 
 
(     ) depósito em conta bancária específica da prefeitura; 
(     ) na tesouraria da prefeitura, através de expedição de guia de quitação de receita assinada 
         pelo tesoureiro; 
(    ) Outras existentes. 

 
 
 
Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação das entradas financeiras 

Inspetorias
Total de Municípios 

avaliados
Depósito 
bancário

Tesouraria Outras

IRMN 12 12 0 0
IRMS 5 5 1 0
IRSU 21 18 8 0
IRPA 10 SI SI SI
IRBE 8 SI SI SI
IRAR 15 SI SI SI
IRGA 14 14 7 0
IRSA 7 7 6 0
IRPE 13 13 4 0

DCM 105 69 26 0  

 

Algumas considerações sobre o quadro retro: 

 

IRMS 

Quanto à forma de ingresso dos recursos nas prefeituras, as respostas 
indicam apenas o depósito bancário. Somente em Glória ocorrem também 
depósitos via tesouraria.  

Ressalte-se que tal equilíbrio decorre notadamente do alto grau de 
dependência dos municípios em análise das transferências federais e 
estaduais todas efetuadas via depósito bancário 

 

IRPA 

Quanto à forma de ingresso dos recursos nas prefeituras, as respostas 
emanadas evidenciam uma maior utilização da modalidade de depósito 
bancário, decorrente notadamente do alto grau de dependência dos 
municípios em análise das transferências federais e estaduais todas 
efetuadas via depósito bancário.  

Nas visitas in loco, entretanto, evidenciou-se que os recursos próprios 
(taxas, impostos, etc) na sua maioria são recolhidos via depósito, porém 
ainda há recolhimento de tributos em espécie. 

 

IRBE 

Quanto à forma de ingresso dos recursos nas prefeituras, as respostas 
emanadas evidenciam um equilíbrio entre as modalidades depósito 
bancário e depósito via tesouraria.  

 

IRAR 
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Quanto à forma de ingresso dos recursos nas prefeituras, as respostas 
emanadas evidenciam um equilíbrio entre as modalidades depósito 
bancário e depósito via tesouraria.  

 

IRGA 

Quanto à forma de ingresso dos recursos nas prefeituras, as respostas 
emanadas (ver gráfico abaixo) evidenciam um equilíbrio entre as 
modalidades depósito bancário e depósito via tesouraria.  

Ressalte-se que tal equilíbrio decorre notadamente do alto grau de 
dependência dos municípios em análise das transferências federais e 
estaduais todas efetuadas via depósito bancário.  

Nas visitas in loco, entretanto, evidenciou-se que os recursos próprios 
(taxas, impostos, etc) nos municípios de Terezinha e Cachoeirinha 
ingressam, em sua maioria, através da própria tesouraria mediante 
expedição de documento de arrecadação municipal – DAM, sendo utilizados 
para pagamentos em espécie. 

Ressalte-se que em Cachoeirinha evidenciou-se que os agentes 
arrecadadores de taxas (feiras, mercados e matadouro) não recolhem 
tempestivamente os recursos arrecadados. 

 

IRSA 

Flores: 

• As entradas são realizadas através de expedição de DAM pagável no 
Banco do Brasil, exceto as taxas de matadouro, cemitério e mercado, que 
são recolhidas pela tesouraria, em dinheiro, através de comprovantes de 
quitação. 

Parnamirim: 

• As entradas são realizadas através de expedição de DAM pagável na 
rede bancária. 

São José do Belmonte: 

• O sistema de arrecadação está sendo aprimorado e o recolhimento 
do IPTU e ISS são feitos através de expedição de DAM pagável na rede 
bancária, o que acontece também com a maioria das taxas, porém 
verificaram-se, ainda, recolhimentos em espécie na tesouraria. 

Serrita: 

• As entradas são realizadas por meio de depósitos em conta 
específica da prefeitura, porém, há, também, entradas de numerários no 
caixa proveniente de taxas que são depositadas no banco ao final do dia. 

Terra Nova: 

• Apesar de responder que as entradas financeiras são realizadas por 
meio de depósito em conta corrente, verificou-se que há entradas em 
dinheiro na tesouraria e esta ainda realiza pagamentos com o numerário 
recebido, sem transitar por conta corrente. 

Triunfo: 

• As entradas são realizadas através de expedição de DAM pagável na 
rede bancária, exceto as taxas de matadouro, cemitério e mercado, que são 
recolhidas pela tesouraria, em dinheiro, através de comprovantes de 
quitação. 

Verdejante: 



 179 

• O recolhimento do IPTU é feito através de boleto bancário, o que não 
acontece com o ISS e as Taxas que são recolhidas pela tesouraria, em 
espécie. 

 

IRPE 

Apesar das inspeções in loco não o terem apontado, a prática corrente nas 
diversas Prefeituras é o ingresso via tesouraria de valores arrecadados por 
agentes arrecadadores (como taxas de licença, de expediente ou de 
mercados e feiras), em geral, mediante controles bastante ineficientes, 
como a emissão de D.A.M.s não seqüenciadas ou a mera entrega dos 
recursos à tesouraria (por vezes, sequer sem registro em livro caixa).  

 

 

3.2.e.2 – – Das Saídas Financeiras 

 

PERGUNTA 

4.2 – As saídas financeiras dessa prefeitura são efetuadas, preferencialmente, através de: 
(     ) cheque nominal ao credor; 
(     ) pagamento em espécie através da Tesouraria (após transferência do banco para a Tesouraria, 
mediante cheque nominal à prefeitura); 
(     ) crédito em conta bancária do credor.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação das saídas financeiras 

Inspetorias
Total de Municípios 

avaliados
Cheque 
nominal

Pagamento 
em espécie

Crédito em 
conta bancária

IRMN 12 12 0 3
IRMS 5 4 1 3
IRSU 21 21 3 4
IRPA 10 10 3 4
IRBE 8 SI SI SI
IRAR 15 SI SI SI
IRGA 14 14 4 6
IRSA 7 SI SI SI
IRPE 13 13 4 0

DCM 105 74 15 20  
 

Algumas considerações sobre o quadro retro: 
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IRAR 

As respostas enviadas evidenciarem uma polarização entre os 
procedimentos emissão de cheque nominal ao credor e emissão de cheque 
nominal ao credor e crédito em conta bancária.  

 

IRBE 

As respostas enviadas evidenciarem uma predominação para o 
procedimento de emissão de cheque nominal ao credor. Apenas a 
Prefeitura de Caruaru diferenciou por também utilizar o crédito em conta 
bancária do credor. 

 

IRGA 

Apesar das respostas enviadas evidenciarem uma polarização entre os 
procedimentos emissão de cheque nominal ao credor e emissão de cheque 
nominal ao credor e crédito em conta bancária, as constatações in loco 
revelaram ser comum, em algumas prefeituras (Paranatama, Angelim, 
Terezinha, Jupi, Jucati e Lagoa do Ouro) a realização de pagamentos de 
valores altos a determinados credores através de cheque nominal à própria 
prefeitura, cujas entradas e saídas são registradas na tesouraria como se o 
pagamento fosse efetuado em espécie. 

 

IRSA 

Apesar das respostas enviadas evidenciarem uma padronização quanto à 
emissão de cheque nominal ao credor, nas vistorias in loco verificou-se que 
os municípios também realizam crédito em conta bancária do credor. 

No município de Verdejante a folha de pagamento é parcialmente paga em 
espécie e recursos de alguns fundos (Fundef, por exemplo) são transferidos 
para o caixa da prefeitura que realiza pagamentos. 

Em Parnamirim verificaram-se pagamentos sem cópia dos cheques 
emitidos e em Terra Nova verificou-se o pagamento em espécie de 
pequenas despesas. 

 

IRPE 

Apesar das inspeções in loco não o terem apontado, em algumas 
Prefeituras ocorre à realização de pagamentos através de cheque nominal à 
própria Prefeitura, cujas entradas e saídas são registradas na tesouraria 
como se o pagamento fosse efetuado em espécie. Por vezes, ainda, sequer 
é feito esse trânsito pela tesouraria.  

 

 

3.2.f – Quanto à Situação dos Controles Orçamentários 

 

Como sabemos, os instrumentos de planejamento governamental são: Lei 

Orçamentária Anual (LOA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano 

Plurianual (PPA). 
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Com o advento da Constituição Federal de 1988, o PPA adquire uma função 

de instrumento do planejamento e se tornou fundamental para gestão 

pública.Tornou-se importante identificar as necessidades coletivas, estabelecer as 

prioridades governamentais e constituir um plano de ação e metas para o 

atendimento dessas necessidades. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual também foram 

fortalecidas. 

O planejamento, a execução e a avaliação se tornaram fundamentais para 

que se possa mensurar o alcance dos resultados obtidos e identificar se as metas 

previstas no PPA foram ou não atingidas.  

Assim, procuramos através dos questionários identificar como está sendo 

tratada a questão do planejamento governamental no âmbito dos municípios 

circunscritos à IRMS sob dois focos:  como são elaborados os instrumentos e quais 

os mecanismos de acompanhamento adotados. 

 

 

3.2.f.1 – Como são Elaborados os Instrumentos de Planejamento 

Governamental 

PERGUNTA 

Considerando que na Administração Pública os programas de governo, com suas atividades, 
projetos, objetivos e metas traçados para o médio e curto prazo estão formalizados através dos 
instrumentos de planejamento governamental (Plano Plurianual- PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual- LOA),   
 
5.1 – A elaboração dessas peças orçamentárias são efetuadas: 
 
(     ) Por assessoria contábil contratada 

(     ) Por secretaria(s) municipal(is) 

(     ) Pela assessoria contábil e secretaria(s) municipal(is) 

(    ) Outros – especificar___________________ 
 

 

Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação do planejamento governamental 
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Inspetorias
Total de Municípios 

avaliados
Assessoria 

Contábil
Secretarias 
municipais

Ambas Outras
Sem 

resposta
IRMN 12 2 2 8 0 0
IRMS 5 0 0 4 1 0
IRSU 21 7 2 13 0 0
IRPA 10 3 0 7 0 0
IRBE 8 1 0 6 0 1
IRAR 15 2 0 13 0 0
IRGA 14 4 0 10 0 0
IRSA 7 1 0 6 0 0
IRPE 13 1 0 12 0 0

DCM 105 21 4 79 1 1  

 

Algumas considerações sobre o quadro retro: 

 

IRMS 

Outros – ABOP (Associação Brasileira de Orçamento Público): Ipojuca; 

 

IRMN 

Mister acrescentar que: 

A) O Município de Itapissuma informou realizar Orçamento participativo 
com a comunidade; 

B) O Município de Goiana afirmou que a participação das Secretarias se 
resumiu à elaboração do PPA; 

C) O Município de Paudalho afirmou que o Setor de Contabilidade 
elabora as peças e a Assessoria apenas informatiza os dados. 

 

IRPE 

Em nenhuma das Prefeituras, os instrumentos de planejamento são 
elaborados pela própria administração.  

Tal situação denota um baixíssimo grau de qualidade e quantidade de 
planejamento municipal, pois as informações necessárias à elaboração de 
bons planos governamentais estão dentro da entidade e nela precisam ser 
buscadas, a fim de se fazerem planejamentos físico - quantitativos, 
evolução histórica, audiências públicas etc.  

 

 

3.2.f .2- Acompanhamento das Ações e Cumprimento do Previsto nos 

Instrumentos de Planejamento Governamental 

 

Para constatação sobre a realização de acompanhamento das ações e 

cumprimento do que foi estabelecido nos instrumentos de planejamento 

governamental elaboramos a seguinte pergunta: 
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PERGUNTA 

5.2 – Essa Prefeitura certifica-se de que as ações ocorreram de acordo com instrumentos citados no 
item anterior? 
 
(     ) Sim 

(     ) Não 

Como?__________________________________________________________ 

 

Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação do acompanhamento e cumprimento 
previsto nos instrumentos de planejamento governamental. 

 

Inspetorias
Municípios 
avaliados

Sim Não Em branco

IRMN 12 11 0 1
IRMS 5 4 1 0
IRSU 21 19 2 0
IRPA 10 7 3 0
IRBE 8 7 0 1
IRAR 15 11 1 3
IRGA 14 13 1 0
IRSA 7 7 0 0
IRPE 13 13 0 0

DCM 105 92 8 5  

 

Algumas considerações sobre o quadro retro: 

 

IRMS 

Pesquisadas sobre se certificam de que as ações ocorreram de acordo com 
instrumentos de planejamento governamental, uma prefeitura informou que 
não se certifica. 

De outra parte, as demais informaram que realizam acompanhamento nos 
moldes a seguir relatados: 

Chã – respondeu apenas não; 

Escada - sim; 

Glória – sim. Observa a compatibilidade entre o que foi previsto no sistema 
orçamentário e os projetos priorizados pela administração. 

Ipojuca – sim. Confrontando o planejamento com o executado, sob o 
aspecto financeiro; 

S. Lourenço – sim. Através de emissão de relatórios mensais pelo sistema 
eletrônico informatizado. 

 

IRPA 

Catende, Cortês e Rio Formoso 
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• Não realizam o acompanhamento; 

Água Preta, Primavera, Ribeirão, São José da Coroa Grande: 

• São realizadas através de análise de demonstrativos. 

Garanhuns, Xexéu e Tamandaré: 

• Estes municípios responderam positivamente este quesito, no entanto 
não conseguiram demonstrar às equipes a maneira pela qual realiza o 
acompanhamento. 

 

IRGA 

Calçado – executado de acordo com as regras da LDO e LOA; 

Correntes –através da entrega do material pela assessoria PPA, LDO e 
LOA; 

Palmeirina – pela classificação da despesa de conformidade com o 
planejamento adotado. 

São Bento do Una – as ações são executadas de acordo com os 
instrumentos de planejamento citados, com as disposições da Lei 4320, 
LRF e dotações existentes; 

Quipapá – acompanhamento pela Secretaria de Finanças; 

Ibirajuba – através de planilhas enviadas pelas secretarias ao secretário de 
finanças; 

São João – através da análise das opções em relação ao PPA, LDO e LOA; 

Lagoa do Ouro – Os planejamentos são elaborados e encaminhados para 
o município e o mesmo os envia para apreciação do Legislativo; 

Canhotinho – avaliação de metas fiscais e controle orçamentário. 

 

IRSA 

Flores: 

• É realizado o acompanhamento sistemático através de 
demonstrativos. 

Parnamirim, Terra Nova e Serrita: 

• São realizadas reuniões com os secretários. 

São José do Belmonte: 

• O acompanhamento é realizado através de balancetes e 
demonstrativos indicando o andamento dos planos e orçamentos. 

Triunfo: 

• O município apresentou resposta muito vaga, não sendo possível 
afirmar se realiza acompanhamento dos planos e orçamentos. 

Verdejante: 

• Apesar da resposta positiva, afirmando que promove encontros para 
discussão, verificou-se que não há acompanhamento sistemático e eficiente 
dos planos e orçamentos. 

 

IRSU 

1. Limoeiro: avaliação com os secretários municipais; 
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2. Vertentes: executado de acordo com as regras da LDO e LOA, que 
servem de parâmetro para a execução orçamentária; 

3. Casinhas: conferido com os dados que foram fornecidos; 

4. Cumaru: através da participação do gestor, secretários e da 
Assessoria contábil; 

5. Lagoa do Carro: RGF e RREO; 

6. João Alfredo: através de consultas prévias aos instrumentos de 
planejamento; 

7. Vertente do Lério: através dos secretários que recebem treinamento 
específico através da CESPAM; 

8. Taquaritinga do Norte: através de reuniões com secretários e 
assessoria contábil; 

9. Salgadinho: por assessoria contábil contratada; 

10. Machados: conferido com o que foi fornecido p/ assessoria em 
termos das ações; 

11. Orobó: através de reuniões e elaboração de trabalho em conjunto 
com todas as secretarias e equipe contábil; 

12. Timbaúba: conferido com os dados fornecidos no sistema 
encarregado de elaborar as peças orçamentárias; 

13. Macaparana: corrigido com o que for fornecido pelo sistema de 
contabilidade pública. 

 

IRPE 

Afrânio – conferido com as despesas efetuadas em relação ao previsto no 
PPA, LDO e LOA; 

Lagoa Grande – apenas afirmou que as ações são desenvolvidas conforme 
os planejamentos; 

Exu – através do acompanhamento de entradas e saídas financeiras pela 
Sec. Finanças; 

Trindade – através de relatórios mensais; 

Granito – planejamento de ações e metas, reuniões e orçamento 
participativo; 

S.M.B.Vista – através da conferência do projeto de lei, antes de ser enviado 
para o legislativo; 

Santa Cruz – aferindo os instrumentos orçamentários antes da tomada de 
decisão; 

Orocó – as aquisições de prestações de serviço são solicitadas pelas 
Secretarias, de acordo com o que foi projetado; 

Dormentes – através da lei orçamentária; 

Bodocó – através do acompanhamento dos relatórios de execução 
orçamentária.  

 

 

3.2.g – Quanto à Situação dos Controles Gerais 

 



 186 

Como já colocado no item das Considerações Gerais deste relatório, além do 

comprometimento do gestor, de instrumento legal aprovado definindo o Sistema de 

controle Interno (SCI) e de uma estrutura organizacional bem definida, é necessário 

para o adequado funcionamento do SCI alguns outros aspectos. Formulamos 

pergunta, considerando 6 (seis) aspectos, que denominamos Controles Gerais, 

buscando saber como se encontram nas prefeituras circunscritas à IRMS, 

considerando a freqüência e o nível de adesão . 

 

PERGUNTA 

07 - Sabendo-se que toda organização deve manter sistemas de autorização e procedimentos de 
registro e sistemas referentes à execução de tarefas pedem-se para que sejam assinalados os 
mecanismos de controle que esta Prefeitura: 
 
(  ) tem Manuais de Normas e Procedimentos, com sistemas de autorizações, aprovações e linhas de 
autoridade claramente definidos, e o estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas;  
 
(  ) tem Plano de Contas comentado e os fluxos contábeis definidos, incluindo técnicas orçamentárias, 
de contabilidade de custos e acompanhamento e avaliação dos planos traçados; 
 
(  ) confecciona registros e possui formulários adequados, que levam em consideração aspectos tais 
como: simplicidade de entendimento, facilidade de preenchimento e organização dos dados. 
 
(  ) usa  estratégia de optar pelo desenvolvimento ou aquisição no mercado de sistemas operacionais 
ou de informação considerando as reais necessidades, a adequação da ferramenta ao seu porte, 
volume de operações, perspectivas de crescimento e avaliação do custo-benefício.  

 
(  ) quanto aos sistemas informatizados, adotada política adequada de segurança, como: realização 
diária de backup, em caso de locação de sistemas informatizados os contratos celebrados 
resguardam a segurança das informações. 
 
(  ) o quadro de pessoal é adequadamente dimensionado, capaz e eficiente 
 

 

 

Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação dos controles gerais 

1 2 3 4 5 6 Nenhum
IRMN 12 2 2 6 2 0 0 0 0
IRMS 5 2 0 2 1 0 0 0 0
IRSU 21 2 9 4 3 1 0 2 0
IRPA 10 4 1 2 1 2 0 0 0
IRBE 8 SI SI SI SI SI 0 SI 1
IRAR 15 SI SI SI SI SI 0 SI 1
IRGA 14 1 4 3 4 1 0 1 0
IRSA 7 SI SI SI SI SI 0 1 0
IRPE 13 1 6 3 1 1 0 1 0

DCM 105 12 22 20 12 5 0 5 2

Inspetorias
Municípios 
avaliados

Quantos controles gerais são adotados? Sem 
resposta
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Algumas considerações sobre o quadro retro: 

 

IRAR 

Quanto ao nível de adesão: 

As respostas apontam para um equilíbrio entre as prefeituras que adotam 
entre 03 a 05 tipos de controles apontados. 

Em 01(uma) das prefeituras pesquisadas, não houve resposta ao quesito 
proposto.  

Nenhuma das prefeituras respondeu que adotam todos os seis controles 
gerais propostos. 

Quanto à freqüência: 

A maior freqüência foi verificada para – Tem plano de contas comentado e 
os fluxos contábeis definidos, incluindo técnicas orçamentárias, de 
contabilidade de custos e acompanhamento e avaliação dos planos 
traçados e confecciona registros e possui formulários adequados, que 
levam em consideração aspectos tais como: simplicidade de atendimento, 
facilidade de preenchimento e organização dos – com 10(dez) indicações. 

A 2º maior freqüência foi verificada para – Quanto aos sistemas 
informatizados, adota política adequada de segurança, como: realização 
diária de backup, em caso de locação de sistemas informatizados os 
contratos celebrados resguardam a segurança das informações. 

Nenhuma das prefeituras adota manual de normas e procedimentos e em 
apenas 02(duas) é adotada estratégia para aquisição de sistemas 
operacionais e de informação.  

 

IRBE 

Quanto ao nível de adesão: 

As respostas apontam para um equilíbrio entre as prefeituras que adotam 
entre 02 a 05 tipos de controles apontados. Em 1(uma) das prefeituras 
pesquisadas, não houve resposta ao quesito proposto.  

Nenhuma prefeitura respondeu que adotam todos os seis controles gerais 
propostos. 

 

Quanto à freqüência: 

A maior freqüência foi verificada para – “Quanto aos sistemas 
informatizados, adota política adequada de segurança, como: realização 
diária de backup, em caso de locação de sistemas informatizados os 
contratos celebrados resguardam a segurança das informações” e 
“Confecciona registros e possui formulários adequados que levam em 
consideração aspectos tais como: simplicidade de entendimento, facilidade 
de preenchimento e organização de dados”. – com 07(sete) indicações 
cada. 

A 2º maior freqüência foi verificada para – Usa estratégia de optar pelo 
desenvolvimento ou aquisição no mercado de sistemas operacionais ou de 
informações considerando as reais necessidades a adequação da 
ferramenta ao seu porte, volume de operações, perspectivas de 
crescimento e avaliação do custo benefício.  

Nenhuma das prefeituras adota manual de normas e procedimentos.  
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IRMN 

Quanto ao nível de adesão, tabularam-se as respostas e obteve-se o gráfico 
abaixo: 
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Quanto à freqüência, tabularam-se as respostas e obteve-se o gráfico a 
seguir: 
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Analisando as respostas na adoção dos controles gerais propostos, 
ressalta-se a maior freqüência para – Adota política de segurança para 
sistemas informatizados – com 10(dez) indicações. 

 A 2º maior freqüência foi verificada para – estratégia de optar pela 
aquisição no mercado de sistemas operacionais ou de informação – com 
09(nove) indicações.  

Nenhuma das prefeituras adota manual de normas e procedimentos. 
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IRGA 

Quanto ao nível de adesão, tabularam-se as respostas e obteve-se o gráfico 
abaixo: 
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As respostas apontam para um equilíbrio entre as prefeituras que adotam 
apenas 02 controles em relação ao 06 (seis) propostos e as que adotam 
apenas 04 controles em relação ao 06 (seis) propostos. 

Em 01(uma) das prefeituras pesquisadas, não há a adoção de quaisquer 
dos 06 (seis) controles gerais propostos.  

Nenhuma das prefeituras respondeu que adotam todos os seis controles 
gerais propostos. 

 

Quanto à freqüência, tabularam-se as respostas e obteve-se o gráfico a 
seguir: 
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Analisando as respostas quanto à freqüência na adoção dos controles 
gerais propostos, ressalta-se a maior freqüência para – Adota política de 
segurança para sistemas informatizados – com 13 (treze) indicações. Para 
medir a aderência das respostas ao que de fato ocorre nas prefeituras, 
realizou-se, por amostragem, a análise de alguns contratos de locação de 
sistemas informatizados. Não se verificou nos referidos instrumentos, 
cláusulas que garantam cópia de backup para a prefeitura, assistência 
técnica plena (alguns têm, mas de fato a assistência não ocorre).  

A 2º maior freqüência foi verificada para – plano de contas comentado e 
quadro de pessoal adequadamente dimensionado – com 09 (nove) 
indicações. Quanto ao aspecto plano de contas comentado, ressalta-se que 
em todas as prefeituras pesquisadas os sistemas contábeis são locados a 
alguns poucos prestadores de serviços. Cinco sistemas estão sendo 
utilizados pelas 14(catorze) prefeituras pesquisadas. Quanto ao aspecto 
quadro de pessoal adequadamente dimensionado, observa-se baixa 
aderência das respostas ao que de fato ocorre nas prefeituras, 
considerando as constantes reclamações relativas à carência de pessoal. 

Nenhuma das prefeituras adota manual de normas e procedimentos e em 
apenas 02 (duas) é adotada estratégia para aquisição de sistemas 
operacionais e de informação.  

 

IRSA 

As respostas apontam para uma maior adoção de 03 (três) ou 04 (quatro) 
controles em relação aos 06(seis) propostos. 

Em 01 (uma) das prefeituras pesquisadas (Parnamirim), não há a adoção 
de quaisquer dos 06 (seis) controles gerais propostos, somente se 
verificando a instituição do PCCS dos profissionais do magistério. 

Nenhuma das prefeituras respondeu que adotam todos os seis controles 
gerais propostos. 

Analisando as respostas quanto à freqüência na adoção dos controles 
gerais propostos, ressaltamos a maior freqüência para – Adota política de 
segurança para sistemas informatizados – com 05 (cinco) indicações. Para 
medir a aderência das respostas ao que de fato ocorre nas prefeituras, 
realizou-se, por amostragem, a análise de alguns contratos de locação de 
sistemas informatizados. Não se verificaram nos referidos instrumentos, 
cláusulas que garantam cópia de backup para a prefeitura, assistência 
técnica plena. Em relação ao Back-up verificou-se que nas prefeituras de 
Terra Nova, São José do Belmonte e Triunfo não foram encontrados os 
arquivos, ficando os mesmos em poder das empresas contratadas 
(assessorias contábeis). 

Também com 05 (cinco) indicações (respostas) observou a adoção de – 
registros e formulários adequados – o que não foi constatado in loco, 
verificando-se que tais formulários, em sua maioria, são imprecisos e 
insuficientes. 

Foi verificada também a adoção de – plano de contas comentado, o que 
não foi comprovado in loco. Ressalta-se que em quase todas as prefeituras 
pesquisadas (exceto Serrita) os sistemas contábeis são locados a alguns 
poucos prestadores de serviços.  

Nenhuma das prefeituras adota manual de normas e procedimentos e em 
apenas 02 (duas) é adotada estratégia para aquisição de sistemas 
operacionais e de informação.  

 

IRSU 
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Quanto à freqüência, tabularam-se as respostas e obteve-se o gráfico a 
seguir: 
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Analisando as respostas quanto à freqüência na adoção dos controles 
gerais propostos, ressalta-se a maior freqüência para – Adota política de 
segurança para sistemas informatizados – com 17(treze) indicações.  

A 2º maior freqüência foi verificada para – Confecciona Registros e possui 
Formulários Adequados, com 12(doze) indicações.  

A menor freqüência foi para Manuais de Normas e Procedimentos, com 02 
indicações. 

Quanto aos itens: Plano de Conta, Desenvolvimento ou Aquisição de 
Sistemas Operacionais ou de Informação e Quadro de Pessoal, a 
freqüência foi de 06, 05 e 07 indicações, respectivamente, o que 
corresponde a aproximadamente a 30% em média. 

 

3.2.h – Quanto à Situação dos Controles na Área de Pessoal 

 

Dentro de uma visão sistêmica das organizações é fácil compreender que 

mesmo com sistemas adequados, políticas bem definidas, bons planos, a eficiência 

institucional poderá ser comprometida se estas mesmas unidades não dispuserem 

de quadro de pessoal adequadamente dimensionado, capaz, eficiente e motivado. 

Tais aspectos poderão ser atingidos se: 
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• os empregados/servidores tiverem qualificação compatível com as 

rotinas e práticas operacionais, os cargos e as atribuições a estes vinculados; 

• os empregados/servidores forem adequadamente treinados; 

• forem aplicadas políticas de recursos humanos que motivem e 

incentivem a participação ativa de empregados /servidores ( PCCS, política que dar 

preferência à  nomeação de servidores efetivos para o exercício de Cargos em 

Comissão, etc)  

• houver rodízio periódico de funções. 

Através dos questionários, buscamos saber como se encontram estes 

controles nas prefeituras circunscritas à IRMS, considerando a freqüência e o nível 

de adesão . A pergunta elaborada foi a seguinte: 

 

PERGUNTA 

. O quadro de pessoal é adequadamente dimensionado, capaz e eficiente. São mantidas políticas e 
práticas tais como (SIM/NÃO): 
 
(      ) qualificação compatível com as rotinas e práticas operacionais, os cargos e as atribuições a 
estes vinculados ? 
(        ) servidores são adequadamente treinados ? 
(        ) há rodízio periódico de funções? 
(        ) para cargos comissionados e funções, preferencialmente, são nomeados servidores efetivos? 
(        ) planos de cargos, carreiras e salários (PCCS) para as seguintes categorias funcionais? 
Temos PCCS para as seguintes categorias: 
(        ) profissionais do magistério 
(        ) servidores da Saúde 
(        ) outros – Discriminar :__________________________________________________ 

 

Respostas obtidas pelas inspetorias quanto à situação dos controles na área de pessoal 

1 2 3 4 5 Nenhum
IRMN 12 2 2 2 1 0 5 0
IRMS 5 SI SI SI SI SI SI SI
IRSU 21 9 8 1 1 0 2 0
IRPA 10 SI SI SI SI SI SI SI
IRBE 8 SI SI SI SI SI SI SI
IRAR 15 SI SI SI SI SI SI SI
IRGA 14 3 6 1 1 0 3 0
IRSA 7 SI SI SI SI SI SI SI
IRPE 13 4 2 4 1 0 2 0

DCM 105 18 18 8 4 0 12 0

Inspetorias
Municípios 
avaliados

Quantos controles básicos na área de pessoal são adotados? Sem 
resposta

 

 

Algumas considerações sobre o quadro retro: 

 



 193 

IRMS 

Não enviou as informações deste quesito. 

 

IRAR 

Analisando as respostas quanto à freqüência na adoção dos controles 
gerais propostos, ressalta-se a maior freqüência para – Temos PCCS para 
as seguintes categorias: profissionais do magistério com 12 (doze) 
indicações. 

Duas Prefeituras consideraram que: são mantidas políticas de qualificação 
compatível com as rotinas e práticas operacionais, os cargos e as 
atribuições a estes vinculados. 

 

IRBE 

Analisando as respostas quanto à freqüência na adoção dos controles 
gerais propostos, ressalta-se a maior freqüência para – Temos PCCS para 
as seguintes categorias: profissionais do magistério com 08(oito) 
indicações. 

05 (cinco) Prefeituras consideraram que: “servidores são adequadamente 
treinados” e 03 (três) consideraram haver qualificação compatível com as 
rotinas e práticas operacionais, os cargos e as atribuições a estes 
vinculados. 

 

IRMN 

Interpretando que as respostas são o reflexo da legislação aplicada ao 
FUNDEF que determinou a aprovação de PCCS para os profissionais do 
magistério, não pode ser entendido como integrantes de uma política 
motivacional.  

Não foi possível evidenciar se os referidos planos estão de fato sendo 
cumpridos. 

Obteve-se a uma demonstração gráfica: 
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Analisando os dados acima coletados sob o ponto de vista de adoção dos 
controles propostos tem-se: 

• 17% dos municípios (02) adotam apenas 01 controle dos 05 
analisados; 

• 17% dos municípios (02) adotam apenas 02 controles dos 05 
analisados; 

• 17% dos municípios (02) adotam apenas 03 controles dos 05 
analisados; 

• 8% dos municípios (01) adotam apenas 04 controles dos 05 
analisados; 

• 0% dos municípios (0) adota todos 05 controles dos 05 analisados; 

• 41% dos municípios (05) não adotam NENHUM dos controles. 
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IRGA 

42,8% das respostas apontam para a adoção por parte das prefeituras de 
apenas 02(dois) tipos de controles de pessoal em relação aos 05(cinco) 
propostos no questionário. As respostas aos questionários apontam ainda 
para um equilíbrio entre as prefeituras que adotam apenas 01 (um) controle 
em relação aos 05(cinco) propostos e as que não adotam quaisquer dos 
controles propostos. 
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Analisando as respostas relativas aos controles de pessoal propostos 
(ilustradas no gráfico acima) ressalta-se a maior freqüência para – PCCS 
(plano de cargos, carreiras e salários)– com 11(onze) indicações. 

Pesquisados ainda sobre as categorias abrangidas pelos PCCS evidencia-
se que em 9 (nove) das 11 (onze) prefeituras só os profissionais do 
magistério foram contemplados.  

Outras 02 (duas) prefeituras informaram que também os profissionais da 
saúde têm PCCS. Interpretou-se que as respostas foram reflexos da 
legislação aplicada ao FUNDEF que determinou a aprovação de PCCS para 
os profissionais do magistério, não podendo ser entendidos como 
integrantes de uma política motivacional.  

Não foi possível evidenciar se os referidos planos estão de fato sendo 
cumpridos. 

A 2º maior freqüência foi verificada para – qualificação adequada de pessoal 
– com 04(quatro) indicações. Interpreta-se como baixa a aderência das 
respostas ao que de fato ocorre nas prefeituras, considerando as 
constantes reclamações relativas à qualificação de seu pessoal. 

 

IRSA 

As respostas aos questionários apontam para um equilíbrio entre as 
prefeituras que adotam apenas 01(um) controle em relação aos 05(cinco) 
propostos e as que adotam 02 (dois) dos controles propostos. 

Analisando as respostas relativas aos controles de pessoal propostos 
ressalta-se que todas as prefeituras possuem PCCS plano de cargos, 
carreiras e salários e que só os profissionais do magistério foram 
contemplados.  

Interpretou-se que as respostas foram reflexos da legislação aplicada ao 
FUNDEF que determinou a aprovação de PCCS para os profissionais do 
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magistério, não podendo ser entendidos como integrantes de uma política 
motivacional.  

Não foi possível evidenciar se os referidos planos estão de fato sendo 
cumpridos. 

 

IRSU 
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Analisando as respostas relativas aos controles de pessoal propostos 
(ilustradas no gráfico acima) ressalta-se a maior freqüência para 
qualificação compatível com as rotinas e práticas operacionais – com 13 
indicações – seguida de PCCS (plano de cargos, carreiras e salários) – com 
10(dez) indicações. 

Nenhuma prefeitura indicou realizar Rodízio Período de funções; 

Pesquisados ainda sobre as categorias abrangidas pelos PCCS evidencia-
se que 20 das 21 prefeituras pesquisadas – 95% - possuem PCCS para os 
profissionais de magistério.  

Já os servidores da área de saúde, somente uma das prefeituras informou 
possuir PCC para esta categoria.  

 

IRPE 

Somente a Prefeitura de S.M.B. Vista informou adotar o rodízio periódico de 
funções, e de forma incipiente; 

Somente 03 (três) Prefeituras informaram nomear para cargos 
comissionados e funções, preferencialmente, servidores efetivos. 

Apenas 04 (quatro) Prefeituras informaram manter o seu pessoal 
adequadamente treinado. 

06 (seis) Prefeituras informaram manter a qualificação compatível com as 
rotinas e práticas operacionais, os cargos e as suas atribuições. 
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10 (dez) Prefeituras informaram manter planos de cargos, carreiras e 
salários (PCCS), sendo que 08 (oito) delas exclusivamente para o 
Magistério. 

Interpretou-se que as respostas foram reflexos da legislação aplicada ao 
FUNDEF que determinou a aprovação de PCCS para os profissionais do 
magistério, não podendo ser entendidos como integrantes de uma política 
motivacional.  

A Prefeitura de Dormentes diz possuir, além do PCCS do Magistério, o 
PCCS relativo aos outros servidores da Educação; e somente a Prefeitura 
de Orocó informou possuir PCCS para todos os seus servidores.  

Não foi possível evidenciar se os referidos planos estão de fato sendo 
cumpridos.  

Por fim, como sugestões, 03 (três) Prefeituras (Dormentes, Orocó e Exu) 
solicitaram a realização de capacitações, palestras e seminários, a fim de 
disponibilizar um maior grau de conhecimento para os seus servidores, a 
respeito do tema CONTROLES INTERNOS, tendo a Prefeitura de Lagoa 
Grande solicitado colaboração.  

 

Conclusão 

 

IRMS 

Não enviou as informações deste quesito. 

 

IRPA 

Partindo da definição de Estrutura de Controle Interno utilizada para efeito 
desta pesquisa e dos confrontos que foram realizados nos diversos 
aspectos do controle interno das prefeituras que integram o presente 
trabalho, concluiu-se que: 

   

– Nos municípios pesquisados não foi identificada a instituição de Sistema 
de Controle Interno nos moldes preceituados pelo art. 74 e 31 da 
Constituição Federal ( item 1); 

- Apenas 02 (dois) dos municípios pesquisados têm estrutura organizacional 
adequada para o Poder Executivo, possuindo estrutura organizacional bem 
definida, porém sem a instituição do Controle Interno (item 2); 

- O setor contábil não é visto como estratégico pelas prefeituras 
consultadas. As assessorias contratadas que deveriam orientar os setores 
contábeis sobre o cumprimento de regras contábeis, tirar dúvidas e fornecer 
informações gerenciais, de fato, na maioria dos casos, executam atividades 
ligadas a registros contábeis (item 3); 

- O controle interno exercido pelas prefeituras sobre os seus bens 
patrimoniais é muito deficiente. O nível de adesão aos controles básicos 
propostos pela pesquisa foi muito baixo, chegando-se a evidenciar na 
maioria das prefeituras há a adoção de apenas 01(um) dos 04(quatro) 
controles propostos. Em 07 (sete) prefeituras não há a adoção de quaisquer 
dos controles propostos. (item 4). 

- Os controles exercidos sobre as entradas e saídas financeiras das 
prefeituras pesquisadas geralmente são realizados por via bancária, porém 
ainda há movimentações de valores em espécie nas tesourarias.(item 5). 
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- Em 07 (sete) das prefeituras pesquisadas, os instrumentos de 
planejamento governamental foram elaborados diretamente pelas 
assessorias contábeis e pelas secretarias municipais, aspecto este que 
denota alta dependência das prefeituras às assessorias contábeis (item 6.1) 

- Quanto ao acompanhamento das ações previstas nos instrumentos de 
planejamento governamental, observa-se uma tendência a um 
acompanhamento formal com ênfase nos aspectos contábil e financeiro, 
não havendo preocupação com o cumprimento das ações e com os 
resultados obtidos (item 6.2); 

- As prefeituras pesquisadas são muito deficientes nos denominados 
Controles Gerais discutidos o que evidencia dificuldades na implantação e 
funcionamento adequado de SCI (item 7); 

- As prefeituras pesquisadas são deficientes nos mecanismos de controle 
de pessoal. Evidencia-se a adoção de alguns controles por mera imposição 
legal e respostas emanadas que não espelham a realidade evidenciando 
dificuldades na implantação e funcionamento adequado de SCI (item 8). 

 

IRAR 

Partindo da definição de Estrutura de Controle Interno utilizada para efeito 
desta pesquisa e dos confrontos que foram realizados nos diversos 
aspectos do controle interno das prefeituras que integram o presente 
trabalho, concluiu-se que: 

   

– Nos municípios pesquisados não foi identificada a instituição de Sistema 
de Controle Interno nos moldes preceituados pelo art. 74 e 31 da 
Constituição Federal; 

- 47% dos municípios pesquisados têm estrutura organizacional adequada 
para o Poder Executivo; 

- O setor contábil não é visto como estratégico pelas prefeituras 
consultadas. As assessorias contratadas que deveriam orientar os setores 
contábeis sobre o cumprimento de regras contábeis, tirar dúvidas e fornecer 
informações gerenciais, de fato, na maioria dos casos, executam atividades 
ligadas a registros contábeis; 

- O controle interno exercido pelas prefeituras sobre os seus bens 
patrimoniais é muito deficiente. Na maioria dos casos, não há a adesão dos 
controles listados na pesquisa, sendo utilizadas novas formas consideradas 
não muito eficientes. 

- Os controles exercidos sobre as entradas e saídas financeiras das 
prefeituras pesquisadas basicamente se referem à forma de ingresso de 
recursos e como são efetuados os pagamentos aos credores. 

- Na maioria das Prefeituras pesquisadas, os instrumentos de planejamento 
governamental foram elaborados diretamente pelas assessorias contábeis, 
aspecto este que denota alta probabilidade de não ter havido nestes 
municípios a identificação adequada das necessidades coletivas e o correto 
estabelecimento de prioridades, levando em consideração a capacidade de 
investimentos das mesmas; 

- Quanto ao acompanhamento das ações previstas nos instrumentos de 
planejamento governamental, observa-se uma tendência a um 
acompanhamento formal com ênfase nos aspectos contábil e financeiro, 
não havendo preocupação com o cumprimento das ações e com os 
resultados obtidos; 
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- As prefeituras pesquisadas são muito deficientes nos denominados 
Controles Gerais discutidos o que evidencia dificuldades na implantação e 
funcionamento adequado de SCI; 

- As prefeituras pesquisadas são deficientes nos mecanismos de controle 
de pessoal. Evidencia-se a adoção de alguns controles por mera imposição 
legal e respostas emanadas que não espelham a realidade evidenciando 
dificuldades na implantação e funcionamento adequado de SCI. 

 

IRBE 

Partindo da definição de Estrutura de Controle Interno utilizada para efeito 
desta pesquisa e dos confrontos que foram realizados nos diversos 
aspectos do controle interno das prefeituras que integram o presente 
trabalho, concluiu-seque: 

   

– Nos municípios pesquisados não foi identificada a instituição de Sistema 
de Controle Interno nos moldes preceituados pelo art. 74 e 31 da 
Constituição Federal haja vista a maioria não ter respondido os 
questionamentos propostos, tendo apenas 08 municípios encaminhado às 
respostas e, dentre estes, apenas 05 Instituíram o SCI. 

- 75% dos municípios pesquisados que responderam aos questionamentos 
propostos têm estrutura organizacional adequada para o Poder Executivo; 

- O setor contábil não é visto como estratégico pelas prefeituras 
consultadas. As assessorias contratadas que deveriam orientar os setores 
contábeis sobre o cumprimento de regras contábeis, tirar dúvidas e fornecer 
informações gerenciais, de fato, na maioria dos casos, executam atividades 
ligadas a registros contábeis; 

- O controle interno exercido pelas prefeituras sobre os seus bens 
patrimoniais é muito deficiente. Na maioria dos casos, não há a adesão dos 
controles listados na pesquisa, sendo utilizadas novas formas consideradas 
não muito eficientes. 

- Os controles exercidos sobre as entradas e saídas financeiras das 
prefeituras pesquisadas basicamente se referem à forma de ingresso de 
recursos e como são efetuados os pagamentos aos credores. 

- Na maioria das Prefeituras pesquisadas, os instrumentos de planejamento 
governamental foram elaborados diretamente pelas assessorias contábeis, 
aspecto este que denota alta probabilidade de não ter havido nestes 
municípios a identificação adequada das necessidades coletivas e o correto 
estabelecimento de prioridades, levando em consideração a capacidade de 
investimentos das mesmas; 

- Quanto ao acompanhamento das ações previstas nos instrumentos de 
planejamento governamental, observa-se uma tendência a um 
acompanhamento formal com ênfase nos aspectos contábil e financeiro, 
não havendo preocupação com o cumprimento das ações e com os 
resultados obtidos; 

- As prefeituras pesquisadas são muito deficientes nos denominados 
Controles Gerais discutidos o que evidencia dificuldades na implantação e 
funcionamento adequado de SCI; 

- As prefeituras pesquisadas são deficientes nos mecanismos de controle 
de pessoal. Evidencia-se a adoção de alguns controles por mera imposição 
legal e respostas emanadas que não espelham a realidade evidenciando 
dificuldades na implantação e funcionamento adequado de SCI. 
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IRMN 

Por oportuno, ressaltam-se alguns fatores, tais sejam: 

• O questionário que foi encaminhado às respectivas prefeituras da 
circunscrição da IRMN seguiu o mesmo modelo adotado pelas outras 
Inspetorias, sendo mister destacar que não foi utilizada uma metodologia 
científica, estando assim, passível de erros ou falhas; 

• As visitas in loco realizadas tiveram o objetivo de aumentar o espectro 
de análise, posto que o volume de respostas foi muito pequeno em razão 
daquele que compõe a IRMN, e ainda, validar tais respostas; 

• Foi efetuada apenas uma visita para cada município. Destarte, as 
informações constantes do presente relatório objetivaram como já 
supramencionamos, apenas um mapeamento, e não esgotaram todas as 
possíveis questões do tema. 

 

IRGA 

Partindo da definição de Estrutura de Controle Interno utilizada para efeito 
desta pesquisa e dos confrontos que foram realizados nos diversos 
aspectos do controle interno das prefeituras que integram o presente 
trabalho, concluiu-se que: 

   

– Nos municípios pesquisados não foi identificada a instituição de Sistema 
de Controle Interno nos moldes preceituados pelo art. 74 e 31 da 
Constituição Federal (item 1). 

- Apenas 10% dos municípios pesquisados têm estrutura organizacional 
adequada para o Poder Executivo (item 2). 

- O setor contábil não é visto como estratégico pelas prefeituras 
consultadas. As assessorias contratadas que deveriam orientar os setores 
contábeis sobre o cumprimento de regras contábeis, tirar dúvidas e fornecer 
informações gerenciais, de fato, na maioria dos casos, executam atividades 
ligadas a registros contábeis (item 3). 

- O controle interno exercido pelas prefeituras sobre os seus bens 
patrimoniais é muito deficiente. O nível de adesão aos controles básicos 
propostos pela pesquisa foi muito baixo, chegando-se a evidenciar que 
apenas em 14,28% das prefeituras há a adoção de 03 (três) dos 04 (quatro) 
controles propostos. Em 28%, não há a adoção de quaisquer os controles 
propostos. Evidenciamos desconhecimento do que sejam controles 
patrimoniais, descontinuidade na adoção e não complementaridade dos 
controles existentes(item 4). 

- Os controles exercidos sobre as entradas e saídas financeiras das 
prefeituras pesquisadas não seguem uma regra definida. São um pouco 
mais rígidos no que se referem a recursos federais, mas muito frágeis 
quando se tratam de recursos próprios (item 5). 

- Em 28,6% das prefeituras pesquisadas, os instrumentos de planejamento 
governamental foram elaborados diretamente pelas assessorias contábeis, 
aspecto este que denota alta probabilidade de não ter havido nestes 
municípios a identificação adequada das necessidades coletivas e o correto 
estabelecimento de prioridades, levando em consideração a capacidade de 
investimentos das mesmas (item 6.1). 

- Quanto ao acompanhamento das ações previstas nos instrumentos de 
planejamento governamental, observa-se uma tendência a um 
acompanhamento formal com ênfase nos aspectos contábil e financeiro, 
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não havendo preocupação com o cumprimento das ações e com os 
resultados obtidos (item 6.2). 

- As prefeituras pesquisadas são muito deficientes nos denominados 
Controles Gerais discutidos o que evidencia dificuldades na implantação e 
funcionamento adequado de SCI (item 7) 

- As prefeituras pesquisadas são deficientes nos mecanismos de controle 
de pessoal. Evidencia-se a adoção de alguns controles por mera imposição 
legal e respostas emanadas que não espelham a realidade evidenciando 
dificuldades na implantação e funcionamento adequado de SCI (item 8). 

 

IRSA 

Partindo da definição de Estrutura de Controle Interno utilizada para efeito 
desta pesquisa e dos confrontos que foram realizados nos diversos 
aspectos do controle interno das prefeituras que integram o presente 
trabalho, concluiu-se que: 

– Nos municípios pesquisados não foi identificada a instituição de Sistema 
de Controle Interno nos moldes preceituados pelo art. 74 e 31 da 
Constituição Federal (item 1) 

- Nenhum dos municípios pesquisados tem estrutura organizacional 
adequada para o Poder Executivo, somente um município possui estrutura 
organizacional bem definida, porém sem a instituição do Controle 
Interno(item 2) 

- O setor contábil não é visto como estratégico pelas prefeituras 
consultadas. As assessorias contratadas que deveriam orientar os setores 
contábeis sobre o cumprimento de regras contábeis, tirar dúvidas e fornecer 
informações gerenciais, de fato, na maioria dos casos, executam atividades 
ligadas a registros contábeis (item 3). 

- O controle interno exercido pelas prefeituras sobre os seus bens 
patrimoniais é muito deficiente. O nível de adesão aos controles básicos 
propostos pela pesquisa foi muito baixo, chegando-se a evidenciar na 
maioria das prefeituras há a adoção de apenas 01(um) dos 04(quatro) 
controles propostos. Em uma prefeitura, não há a adoção de quaisquer os 
controles propostos. (item 4). 

- Os controles exercidos sobre as entradas e saídas financeiras das 
prefeituras pesquisadas geralmente são realizados por via bancária, porém 
ainda há movimentações de valores em espécie nas tesourarias.(item 5). 

- Em 06 (seis) das prefeituras pesquisadas, os instrumentos de 
planejamento governamental foram elaborados diretamente pelas 
assessorias contábeis e pelas secretarias municipais, aspecto este que 
denota alta dependência das prefeituras às assessorias contábeis (item 
6.1). 

- Quanto ao acompanhamento das ações previstas nos instrumentos de 
planejamento governamental, observa-se uma tendência a um 
acompanhamento formal com ênfase nos aspectos contábil e financeiro, 
não havendo preocupação com o cumprimento das ações e com os 
resultados obtidos (item 6.2); 

- As prefeituras pesquisadas são muito deficientes nos denominados 
Controles Gerais discutidos o que evidencia dificuldades na implantação e 
funcionamento adequado de SCI (item 7) ; 

- As prefeituras pesquisadas são deficientes nos mecanismos de controle 
de pessoal. Evidencia-se a adoção de alguns controles por mera imposição 
legal e respostas emanadas que não espelham a realidade evidenciando 
dificuldades na implantação e funcionamento adequado de SCI (item 8). 
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IRSU 

Partindo da definição de Estrutura de Controle Interno utilizada para efeito 
desta pesquisa e dos confrontos que foram realizados nos diversos 
aspectos do controle interno das prefeituras que integram o presente 
trabalho, concluiu-se que: 

– Nos municípios pesquisados não foi identificada a instituição de Sistema 
de Controle Interno nos moldes preceituados pelo art. 74 e 31 da 
Constituição Federal (item 1) 

- 38% dos municípios pesquisados têm estrutura organizacional adequada 
para o Poder Executivo (item 2). 

- O setor contábil não é visto como estratégico pelas prefeituras 
consultadas. As assessorias contratadas que deveriam orientar os setores 
contábeis sobre o cumprimento de regras contábeis, tirar dúvidas e fornecer 
informações gerenciais, de fato, na maioria dos casos, executam atividades 
ligadas a registros contábeis (item 3). 

- O controle interno exercido pelas prefeituras sobre os seus bens 
patrimoniais é muito deficiente. O nível de adesão aos controles básicos 
propostos pela pesquisa foi muito baixo, chegando-se a evidenciar que 
apenas em 19% das prefeituras há a adoção de 03 (três) ou 02 (dois) dos 
04(quatro) controles propostos. 71% afirmaram possuírem apenas um tipo 
de controle sugerido e nenhuma prefeitura adota os quatro controles 
propostos. (item 4) 

- Os controles exercidos sobre as entradas e saídas financeiras das 
prefeituras pesquisadas são realizados em grande parte através da 
movimentação bancária (item 5). 

- Em 61% das prefeituras pesquisadas, os instrumentos de planejamento 
governamental foram elaborados pelas assessorias contábeis em conjunto 
com as secretarias municipais. 33% informaram elaborar seus instrumentos 
de planejamento somente através da assessoria contábil. Além disso, 
nenhuma das prefeituras indicou que elabora sozinha seus instrumentos de 
planejamento. (item 6.1). 

- Quanto ao acompanhamento das ações previstas nos instrumentos de 
planejamento governamental, 90% afirmaram que realizam esse 
acompanhamento, sendo que desse contingente, 31% não demonstrou 
como faz isso. (item 6.2)  

- 42% das prefeituras pesquisadas apontaram a adoção de 02 (dois) dos 06 
(seis) Controles Gerais discutidos e somente 01 prefeitura indicou realizar 
05 dos controles sugeridos, o que evidencia dificuldades na implantação e 
funcionamento adequado de SCI (item 7). 

- Na área de pessoal, 42% apontaram um dos tipos de controle e 38% 
apontaram dois dos controles sugeridos e 9% apontou não adotar qualquer 
dos controles. Os profissionais de magistério em 95% das prefeituras 
pesquisadas estão sendo contemplados com PCCS. (item 8). 

 

IRPE 

Em relação às 13 (treze) Prefeituras sob análise, concluiu-se que:  

Em apenas 02 delas (Bodocó e Santa Maria da Boa Vista), o Sistema de 
Controle Interno foi instituído por lei. (item 1).  

Em nenhuma delas, foi constatada a existência de uma estrutura 
organizacional bem definida, apesar do fato de que 04 (quatro) delas 
possuem definições parciais de competências e atribuições. (item 2).  



 203 

Constata-se que na integralidade das Prefeituras, os setores contábeis 
apenas fazem os registros, ficando a cargo das assessorias a elaboração 
dos balancetes mensais e balanços anuais e a efetiva manutenção da 
contabilidade, quando estas deveriam somente incumbir-se de orientar os 
setores contábeis sobre o cumprimento de regras contábeis, tirar dúvidas e 
fornecer informações gerenciais. (item 3).  

A situação encontrada é deveras preocupante, pois fica evidenciado um 
nível de segurança muito baixo, já que as relações contratuais são 
meramente comerciais, e não de confiança, como seriam se os serviços 
fossem executados por servidores efetivos ou comissionados, que 
compusessem uma contabilidade organizada e detentora de capacidade e 
autoridade suficientes para manter sob salvaguarda o patrimônio municipal. 
Por conta de tal situação, casos extremos vêm ocorrendo na região, 
principalmente em fins de mandatos, quando as assessorias contratadas 
deixam de receber pagamentos e, em represália, abandonam a 
contabilidade da Prefeitura, indisponibilizando relatórios e dados, ou 
deletando arquivos. O mesmo comentário ainda se aplica à locação de 
sistemas contábeis, por vezes junto às mesmas pessoas que prestam a 
assessoria contábil, pois, de forma idêntica, quando são negados os 
pagamentos, o que ocorre, predominantemente, nos fins de mandato, 
indisponibiliza-se o acesso aos sistemas, deleta-se arquivos e dados ou 
deleta-se o próprio sistema.  

Com relação à qualidade dos serviços prestados, constata-se, ainda, que, 
na grande maioria das Prefeituras, os registros contábeis não são feitos no 
regime de partidas dobradas, não se utilizando os quatro sistemas próprios 
da contabilidade pública (orçamentário, financeiro, patrimonial e de 
compensação), nem se emitindo os livros diário e razão, pelo menos, 
operando-se, exclusivamente, o controle da execução orçamentária, de 
receitas e despesas, sem contrapartidas com os outros sistemas 
patrimoniais.  

O controle interno exercido pelas Prefeituras sobre os seus bens 
patrimoniais é muito deficiente. O nível de adesão aos controles básicos 
propostos pela pesquisa foi muito baixo, chegando-se a evidenciar que, das 
13 Prefeituras analisadas, 06 adotam apenas um tipo de controle entre os 
indicados no questionário ou informaram possuir apenas algum outro tipo de 
controle não indicado inicialmente; e, ainda, que 03 Prefeituras não adotam 
nenhum dos controles indicados no questionário nem qualquer outro tipo de 
controle. (item 4).  

 

A falta de controles administrativos eficazes, aliada à falta de bons registros 
contábeis configura, por fim, uma situação de extrema gravidade, na qual o 
patrimônio público não se encontra salvaguardado e o ambiente favorece a 
sua dilapidação. Tal situação enseja atitudes imediatas por parte das 
Prefeituras e, principalmente, por parte dos órgãos responsáveis pela 
fiscalização destas. 

Os controles exercidos sobre as entradas e saídas financeiras das 
Prefeituras pesquisadas são ineficientes, principalmente no que tange à 
movimentação dos recursos próprios. (item 5).  

Um total de 12 (doze) Prefeituras informou que a elaboração dos 
instrumentos de planejamento são tarefas realizadas em conjunto, pela 
assessoria contábil contratada e pelas secretarias municipais. Já a 
Prefeitura de Santa Filomena foi além, informou que as tarefas são 
deixadas totalmente a cargo da assessoria contábil contratada. Em 
nenhuma das Prefeituras, os instrumentos de planejamento são elaborados 
pela própria administração. (item 6.1).  
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Tal situação denota um baixíssimo grau de qualidade e quantidade de 
planejamento municipal, pois as informações necessárias à elaboração de 
bons planos governamentais estão dentro da entidade e nela precisam ser 
buscados, a fim de se fazerem planejamentos físicos - quantitativos, 
evolução histórica, audiências públicas etc.  

Apesar da integralidade das Prefeituras afirmarem realizar o 
acompanhamento das ações realizadas frente aos planos governamentais, 
consideram-se, em geral, insuficientes (ou evasivas) as respostas obtidas 
quanto à forma de acompanhamento, pois somente uma delas citou os 
relatórios de execução orçamentária (RREO e RGF) e nenhuma delas citou 
balancetes contábeis mensais. (item 6.2).  

As Prefeituras pesquisadas são muito deficientes no referente aos Controles 
Gerais discutidos, o que evidencia dificuldades na implantação/ 
funcionamento adequado de SCI. (item 7).  

As Prefeituras pesquisadas também são muito deficientes nos mecanismos 
de controle de pessoal. Evidencia-se a adoção de alguns controles por mera 
imposição legal e respostas emanadas que não espelham a realidade, 
evidenciando dificuldades na implantação e funcionamento adequado de 
SCI. (item 8).  

Como sugestão, 03 Prefeituras solicitaram a realização de capacitações, 
palestras e seminários, a fim de disponibilizar um maior grau de 
conhecimento para os seus servidores, a respeito do tema CONTROLE 
INTERNO.  
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ANEXO B – MODELO DE ANTEPROJETO DE LEI DE CONTROLE INTERNO DE 

AUTORIA DO CONTADOR JADER BRANCO CAVALHEIRO145 

 

 

 

 

Projeto de Lei Municipal N.º ........../2003 

 

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS 
TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 59 DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO 
MUNICÍPIO DE ……… E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, 
organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente 
nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 
101/2000 e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios 
de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos 
e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno 
e externo. 

 

Artigo 2º - Para os fins desta lei, considera-se: 

a) Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela 
própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir 
erros, fraudes e a ineficiência; 

b) Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir 
de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das 
atribuições de controle interno. 

c) Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e 
fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de 
maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e 
se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria. 

 
                                                 
145 CAVALHEIRO, JADER BRANCO. Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Estudos e Artigos. 
Modelo de Anteprojeto de Lei de Controle Interno. Rios Grandes do Sul, 2003. Disponível em: < 
http://www.tce.rs.gov.br/artigos/estudos.php> Acesso em 05 ago 2007. 
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CAPÍTULO II 

 

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA 

 

Artigo 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle 
interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, 
objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos 
administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas  

 

Artigo 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo 
(Administração Direta e Indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle 
Interno Municipal. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE 

- 

Artigo 5.º - Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município - UCI, 
integrando a Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito Municipal, em nível de 
assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, 
alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de: 

I - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o 
cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, 
economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres do Município; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

V - examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente; 

VI - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade 
das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, 
economicidade e razoabilidade; 

VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de 
crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças; 

VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a 
pagar" e "despesas de exercícios anteriores"; 
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IX - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de 
convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste 
artigo. 

X- supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o 
retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 
e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade; 

XI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a 
Pagar, processados ou não; 

XII - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, 
de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000; 

XIII - controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e 
nominal; 

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, 
estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 14/1998 e 29/2000, 
respectivamente; 

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos 
Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração 
direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder 
público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em 
comissão e designações para função gratificada; 

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de 
Contas. 

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de 
controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

 

Artigo 6º. A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI será chefiada por um 
COORDENADOR e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, 
pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis 
irregularidades. 

 

Artigo 7º - Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle 
Interno ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle 
sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, 
com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade 
Orçamentária Municipal. 

 

Artigo 8º. No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta 
Lei, o Coordenador da Unidade de Controle Interno poderá emitir instruções 
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normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de 
estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as 
dúvidas existentes. 

 

Artigo 9º O Controle Interno instituído pelo Poder Legislativo e pelas entidades da 
administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na 
entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é 
considerado como unidade seccional da UCI. 

 

Artigo 10 - Para assegurar a eficácia do controle interno, a UCI efetuará ainda a 
fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou 
despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de 
auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução CFC 780 de 24 de 
março de 1995. 

Parágrafo Único - Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e 
entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à UCI 
imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber: 

I - a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à 
Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos 
adicionais; 

II – o organograma municipal atualizado; 

III - os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, 
acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres; 

IV - os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme 
organograma aprovado pelo Chefe do Executivo; 

V - os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título; 

VI - os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade 
municipal, quer da Administração Direta ou Indireta 

VII - o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade 
Orçamentária. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES 

 

Artigo. 11 - Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s),a UCI de imediato dará 
ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a 
ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o 
mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento 
da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados. 

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não 
sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será 



 209 

documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou Presidente da 
Câmara e arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas do Estado do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal ou Presidente 
da Câmara para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a UCI 
comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, 
sob pena de responsabilização solidária. 

 

CAPITULO VI 

 

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO 

 

Artigo. 12 - No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá exercer,dentre outras, as 
seguintes atividades: 

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de 
Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo 
a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle 
Externo; 

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo 
relatórios, recomendações e parecer. 

 

Artigo 13 - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à UCI e ao 
Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de 
responsabilidade solidária. 

§ 1º - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as 
providências que poderão ser adotadas para: 

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada; 

II - ressarcir o eventual dano causado ao erário; 

III - evitar ocorrências semelhantes. 

§ 2º - Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria, 
irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e 
provada a omissão, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará 

sujeito às sanções previstas em Lei. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DECONTROLE INTERNO 
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Artigo 14. O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral 
de atividades ao Exmo Sr. Prefeito e ao Exmo Sr. Presidente da Câmara de 
Vereadores. 

CAPÍTULO VIII 

 

DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO 
DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO. 

 

Artigo. 15. Lei específica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de 
Coordenação da Unidade de Controle Interno, as respectivas atribuições e 
remuneração. 

§ 1º. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer 
atividades na UCI; 

§ 2º. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá 
unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores de 
provimento efetivo que disponham de capacitação técnica e profissional para o 
exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras 
gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município 
mediante a seguinte ordem de preferência: 

I - nível superior na área das Ciências Contábeis 

II - detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno; 

III – desenvolvimento de projetos e estudos técnicos de reconhecida utilidade para o 
Município; 

IV - maior tempo de experiência na administração pública. 

§ 2º. Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o caput 
os servidores que: 

I – sejam contratados por excepcional interesse público; 

II – estiverem em estágio probatório; 

III – tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado; 

IV – realizem atividade político-partidária; 

V – exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade 
profissional. 

§ 3º. Constitui exceção à regra prevista no parágrafo anterior, inciso II, quando se 
impor à realização de concurso público para investidura em cargo necessário à 
composição da Unidade Central de Controle Interno. 

§ 4º. Em caso de a Unidade de Controle Interno ser formada por apenas um 
profissional, este deverá possuir formação acadêmica em Ciências Contábeis e 
possuir registro regular no Conselho Regional de Contabilidade. 

§ 5º. Em caso de a Unidade de Controle Interno ser integrada por mais de um 
servidor, necessariamente o responsável pela análise e verificação das 
demonstrações e operações contábeis deverá possuir curso superior em Ciências 
Contábeis e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade. 
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CAPÍTULO IX 

 

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

 

Artigo 16. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da 
Unidade de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade: 

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração 
direta e indireta; 

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados 
indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno; 

III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe 
do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do 
exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo. 

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento 
ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de 
suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, 
civil e penal. 

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo 
envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar tratamento especial 
de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo ou Presidente do 

Legislativo. 

§ 3º O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações 
pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas 
funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e rela- tórios 
destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade. 

 

Artigo 17 - Além do Prefeito e do Secretário da Fazenda, o Coordenador da UCI 
assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de 
Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 

Artigo. 18 - O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e 
atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem 
a forma de sua atuação e demais orientações. 

 

CAPÍTULO X 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
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Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual 
qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados 
oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos. 

 

Art. 20. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a 
receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente: 

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a 
proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno; 

II - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total 
municipal; 

III- de cursos relacionados à sua área de atuação, no mínimo,  4 ( quatro) vezes por 
ano até o final de 2005. 

 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, em ........ de abril de 2003. 

 

 

 


