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RESUMO 
 

 

O presente estudo aborda a temática do sistema de controle interno da Administração Pública 
no âmbito municipal. Trata-se de um estudo de caso no Município de Ouro Preto, no Estado 
de Minas Gerais, com o propósito de identificar as características desse sistema para uma 
gestão pública mais eficiente.  Para tal, fez-se uma abordagem do controle da Administração 
Pública, apontando aspectos cronológicos, legais e principiológicos, bem como os tipos e 
formas de controle da atuação administrativa estatal, adentrando, na sequência, o sistema de 
controle interno no âmbito municipal.  A partir de uma abordagem qualitativa, por meio da 
técnica de análise de conteúdo aplicada nas respostas obtidas nas entrevistas realizadas com 
os responsáveis pelo sistema de controle interno no Município de Ouro Preto, com o prefeito 
e com os responsáveis pelo planejamento e/ou controle dos diferentes órgãos que integram a 
estrutura administrativa municipal, buscou-se confrontar os olhares sobre as práticas do 
referido sistema. Das observações e análises realizadas, inferiu-se que esse sistema auxilia o 
processo de fiscalização da gestão municipal, constituindo-se em um instrumento de apoio aos 
gestores para se buscar a melhoria da qualidade dos serviços prestados e contribuir para uma 
gestão pública mais eficiente.  

 

Palavras-chave: Administração Pública. Controle. Sistema de Controle Interno Municipal. 
Município de Ouro Preto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 
The present study deals with internal control systems of public administration at the 
municipal scope. To this effect, we report a case study carried out in the town of Ouro Preto, 
in the Brazilian state of Minas Gerais, with the purpose of identifying the characteristics of 
this system in order to make it more effective. Our approach to the subject takes into account 
chronological, legal and the underlying principles in the controlling of public administration, 
as well as the existing types and forms of internal control systems of state-owned institutions, 
so as to consider the mechanisms of internal control in the realm of public and municipal 
administration. By adopting a qualitative approach, using the technique of content analysis 
applied to the responses from interviews with those who are in charge of the internal control 
system in the town of Ouro Preto, the mayor and those who are responsible for planning 
and/or controlling of different areas which comprise the municipal administrative structure, a 
contrast among the views upon that system was made. It may be inferred from the 
observations and analyzes, that this system contributes to the process of supervising the 
municipal administration, and it is an instrument of supporting to managers who seek to 
improve the quality of services and to make the public administration more effective. 

 

Keywords: Public Administration. Control. Municipal Internal Control Systems. Town of 
Ouro Preto. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Em sentido amplo, a Administração Pública é o instrumento de ação do Estado 

para a prestação de serviços que visam a atender às necessidades coletivas. Segundo Meirelles 

(2005, p. 65), “a Administração Pública corresponde a todo o aparelhamento do Estado 

preordenado à realização de seus serviços”. 

Como instrumento de ação do Estado para prestar serviços e atender à 

coletividade, a Administração Pública deve submeter-se a um conjunto de mecanismos 

jurídicos e administrativos que possibilita examinar a legitimidade dos atos estatais, 

inspecionar a conduta funcional dos agentes públicos e garantir a defesa dos direitos dos 

administrados. Esses mecanismos permitem o exercício da fiscalização, orientação e revisão 

da atuação administrativa de forma a viabilizar o seu controle e assegurar que a 

Administração Pública atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo 

ordenamento jurídico, conforme esclarece Alexandrino e Vicente (2010). 

Em se tratando de Administração Pública, o controle corresponde à “faculdade de 

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

funcional de outro”, como explicita Meirelles (2005, p. 645). 

Para que o controle funcione, faz-se necessária a existência de uma estrutura 

organizacional sem a qual não há a definição de pelo menos dois condicionantes para o 

exercício desse controle, quais sejam: a autoridade e a responsabilidade. 

De acordo com Lacombe (2004, p. 141), a estrutura de uma organização pode ser 

compreendida como “[...] a definição dos órgãos, dos seus nomes, dos seus níveis, das suas 

chefias e das suas atribuições, das relações formais entre eles, das autoridades e 

responsabilidades de cada um e da forma como se coordenam e se comunicam as pessoas na 

organização”. 

No âmbito da Administração Pública, não só as estruturas, mas também as ações 

das organizações estão subordinadas à determinação legal.  O administrador público realiza 

suas atividades com fundamento nas normas do direito administrativo, sendo que, dentre elas, 

está o dever de prestar contas, cujo encargo é mais amplo do que qualquer outro 

administrador, uma vez que a gestão refere-se aos bens e interesses da coletividade. Nesse 

sentido, a prestação de contas refere-se não só à gestão financeira, mas abrange também todos 

os atos de governo e de administração, conforme explica Meirelles (2005). 

Assegurada constitucionalmente, a função do controle deve ser exercida em 

decorrência de exigências legais e deve procurar averiguar a legalidade, a legitimidade e a 
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economicidade da atividade pública, a fim de garantir o atendimento dos interesses coletivos e 

de buscar os melhores resultados com foco na eficiência, compreendida como o uso racional 

dos recursos públicos, e na eficácia, entendida como o alcance das metas preestabelecidas.  

Considerado como um instrumento de gestão para a consecução de serviços 

públicos, com maior eficiência no uso dos recursos e eficácia na realização dos objetivos em 

conformidade com o que fora planejado, o controle da Administração Pública pode ser 

sintetizado como:  

 
[...] a possibilidade de verificação, inspeção, exame, pela própria Administração, 
por outros Poderes ou por qualquer cidadão, da efetiva correção na conduta 
gerencial de um Poder, órgão ou autoridade, no escopo de garantir atuação 
conforme aos modelos desejados e anteriormente planejados, gerando uma aferição 
sistemática. Trata-se, na verdade, de poder-dever, já que, uma vez determinado em 
lei, não poderá ser renunciado ou postergado, sob pena de responsabilização por 
omissão do agente infrator.  (GUERRA, 2007, p. 90) 

 

Para o exercício do controle da atividade administrativa estatal, a Constituição 

Federal de 1988 determina que os Poderes mantenham sistemas de controle interno e externo, 

conforme disposto nos artigos 31, 70, 71 e 74 do texto constitucional. 

Enquanto no sistema de controle interno o órgão controlador pertence à mesma 

estrutura burocrática que pratica os atos sujeitos ao controle, no de controle externo o órgão 

controlador não integra a estrutura do órgão controlado, sendo mais precisamente realizado 

pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas, embora o Poder Judiciário 

também possa exercer esse controle.  

Apontado como necessário à execução das atividades administrativas do 

Estado, o sistema de controle interno, objeto de estudo deste trabalho, foi legalmente 

exigido bem antes da Constituição Federal de 1988.  Desde a década de 1960, com a 

edição da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 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, a Administração Pública é, legalmente, 

obrigada a manter um sistema de controle interno que viabilize o acompanhamento e a 

fiscalização dos recursos públicos. Essa lei introduziu as expressões “controle interno” e 

“controle externo”, especificando as competências para o exercício de suas atribuições 

sem delimitar qualquer vínculo entre eles. 

Posteriormente, o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, considerado o 

primeiro marco da Administração Pública Gerencial no Brasil por buscar superar a rigidez 
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burocrática, coloca o controle no mesmo patamar do planejamento, da coordenação, da 

descentralização e da delegação de competências, conferindo-lhes o atributo de princípios 

fundamentais que norteiam a atividade pública, conforme expresso no art. 6º, I a V, do 

referido instrumento normativo. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o controle da atuação 

administrativa do Estado tem a sua função ampliada, não se restringindo apenas à verificação 

da regularidade dos atos, tendo também como atribuição o exame da eficiência, 

economicidade, eficácia e efetividade das atividades da administração estatal. 

No contexto da Reforma Administrativa do Estado, iniciada em 1995, com o 

propósito de tornar mais eficiente o modo de gerir a atuação administrativa, foi editada a Lei 

Complementar nº 101, em 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF). Essa lei trouxe inovações para as práticas de gestão das finanças públicas, 

pressupondo ação planejada e transparente, focada no desempenho, na responsabilização e no 

dever de prestação de contas, resgatando, na área pública, o planejamento e o controle como 

instrumentos de gestão.  

Apesar da existência de um aparato normativo referente à necessidade da 

implantação e manutenção de um sistema de controle interno no campo de ação da 

Administração Pública, verifica-se certa dificuldade em efetivar esse sistema no âmbito dos 

três Poderes, sobretudo no Poder Executivo municipal. Tal fato, segundo Cruz e Glock 

(2007), decorre da manifestação de uma cultura que considera que não deveria existir o 

controle sobre o patrimônio público, posto que, aparentemente, os recursos públicos eram 

tidos como “sem dono”, identificados de forma pejorativa como “dinheiro da viúva”, 

possibilitando gastos sem o devido planejamento.  

Ainda de acordo com Botelho (2008), apesar da exigência legal, o administrador 

público, muitas vezes por razões políticas, tem certo receio em implantar os mecanismos de 

controle dos atos de sua administração, uma vez que a efetivação desses mecanismos poderia 

impor limites e estabelecer procedimentos que dificultassem a gestão. 

O Município, elencado como ente federativo na Constituição Federal de 1988, é a 

organização político-administrativa mais próxima do cotidiano da população. Com o advento 

da reforma administrativa brasileira, iniciada em 1995, os Municípios também se viram diante 

da necessidade de modernização, para melhor gerenciar os recursos disponíveis em prol da 

efetivação das políticas públicas que se concretizam por meio do desempenho de um bom 

governo, entendido pela capacidade institucional de atingir a eficiência, a eficácia e a 

efetividade na prestação de seus serviços. 
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Como dever e poder de vigilância, orientação e correção da atividade 

administrativa do Executivo municipal, o sistema de controle interno, uma vez 

devidamente implantado, pode, além de averiguar a regularidade da atuação 

administrativa, favorecer a utilização adequada dos recursos públicos, prevenir e combater 

desperdícios, coibir ações e políticas públicas com foco distorcido e contribuir para que a 

aplicação dos recursos disponíveis seja, de fato, revertida em serviços que propiciem 

benefícios à população. 

A implantação e a manutenção de um sistema de controle interno não só 

podem viabilizar o acompanhamento do exercício das atividades orçamentária, 

financeira, contábil, patrimonial e operacional como também podem conferir suporte e 

orientação concernentes à legalidade, moralidade e eficiência da atividade pública, de 

modo a assegurar o atendimento aos interesses da coletividade. Ainda pode configurar-

se como um instrumento organizacional capaz de fornecer às autoridades informações 

gerenciais relevantes para a tomada de decisões que visem a alcançar as metas 

preestabelecidas.   

Assim como as demais organizações, o ente governamental também vivencia 

constantes transformações e enfrenta mudanças de caráter político, econômico e social.  A 

sociedade, por sua vez, ciente de que custeia a atuação da administração pública por meio do 

pagamento de tributos que lhe são impostos por lei, passa a cobrar mais transparência e ética 

na atuação administrativa do Estado e, consequentemente, espera uma aplicação mais 

adequada dos recursos como também a melhoria da qualidade na prestação dos serviços 

públicos. 

Nessa perspectiva, o presente estudo do sistema de controle interno foca-se no 

âmbito da administração municipal, restringindo-se ao Município de Ouro Preto, no Estado de 

Minas Gerais, com o propósito de identificar as características desse sistema para uma gestão 

pública mais eficiente da administração municipal.  

De acordo com o exposto, o problema de pesquisa proposto consiste na seguinte 

questão: Quais as características de um sistema de controle interno para uma gestão pública 

mais eficiente no âmbito da administração municipal de Ouro Preto? 
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1.1 Justificativa 

 

Em qualquer trabalho científico, faz-se necessário evidenciar as razões teóricas e 

os motivos práticos que tornam necessária a sua realização. Neste tópico, apresentam-se as 

razões e os motivos que justificam o presente estudo. 

No paradigma da Escola Clássica da Administração, cujos estudos seminais foram 

realizados por Taylor e Fayol, o controle já era previsto como uma das funções da 

administração. E, segundo Fayol (1994, p. 139), o controle era precedido pelas atividades 

gerenciais de planejamento, organização, comando e coordenação, tendo como atribuição 

“verificar se tudo corre de acordo com o programa adotado, as ordens dadas e os princípios 

admitidos” e como objetivo “assinalar as faltas e os erros, a fim de que se possam repará-los e 

evitar a sua repetição”. Apesar das mudanças que ocorreram na Teoria das Organizações, 

ainda permanece o tema “controle” como preponderante à obtenção de resultados nas 

organizações, conforme destaca Maximiano (2004). 

Ainda de acordo com Fayol (1994), o controle só será eficaz no exercício de sua 

atribuição se for realizado tempestivamente e acompanhado de sanções. Caso contrário, não 

será possível mudar os rumos, quando necessário, e dificilmente se responsabilizarão os 

agentes envolvidos. 

Para Mileski (2011), o controle constitui uma atividade complementar, cuja 

finalidade consiste em fiscalizar e avaliar a atuação administrativa; detectar os erros e as 

falhas, para evitar futuras ocorrências e garantir a regularidade das ações em conformidade 

com as normas preestabelecidas. No âmbito da gestão pública, o referido autor destaca que o 

controle constitui um poder-dever atribuído por lei que não pode ser renunciado, sob pena de 

responsabilidade de quem se omite. 

Embora a atuação da administração nas organizações públicas apresente 

particularidades diferentes das observadas na iniciativa privada, como a possibilidade de 

realizar somente o que for previamente estabelecido em lei, as funções de planejamento, 

organização, coordenação e controle também são necessárias para o desenvolvimento do 

exercício de suas atividades.  

A ideia de controle está vinculada a de poder, que, no transcurso da história da 

humanidade, foi e continua a ser objeto de busca por vários líderes. Atrelada ao poder, 

encontra-se a necessidade de controlá-lo.  De acordo com Fernandes (2005), pode-se dizer 

que o controle é uma função inerente ao poder, cuja necessidade decorre da tendência de 

abuso daquele que o detém. Essa concepção foi preconizada por Charles de Secondat, o Barão 
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de Monstesquieu, iluminista francês do século XVIII, em sua clássica obra O espírito das leis. 

Monstesquieu concebeu o controle do Poder do Estado por meio do sistema de freios e 

contrapesos. Esse controle encontra-se consubstanciado na Constituição Federal de 1988, pela 

independência e harmonia dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, conforme 

expresso no art. 2º do texto constitucional. 

No exercício de suas atividades, cada um desses Poderes exerce uma função 

típica, embora não exclusiva.  Enquanto ao Legislativo cabe elaborar as leis que integram o 

ordenamento jurídico, ao Executivo compete executar a lei no caso concreto, compreendendo 

tanto as atividades que estabelecem as diretrizes governamentais quanto as que se vinculam 

ao exercício da atuação administrativa. Ao Judiciário, por sua vez, cabe a função precípua de 

dirimir litígios e aplicar a lei aos litigantes. A função administrativa, embora típica do 

Executivo, também é exercida pelo Legislativo e pelo Judiciário, quando estes organizam o 

exercício de suas atividades típicas. 

O controle da atuação administrativa, no âmbito de qualquer dos Poderes,                   

tem por finalidade atender ao interesse público, impondo a necessidade de verificar a 

eficiência do serviço prestado, bem como a utilidade dos seus atos em prol da coletividade. 

A priori, o controle visa à fiscalização da atuação administrativa com o intuito de 

averiguar o cumprimento do que foi estabelecido e evidenciar eventuais desvios para buscar a 

reparação deles. Desse modo, a atuação do controle procura assegurar a melhor execução dos 

serviços e a correta gestão dos recursos disponíveis através de uma avaliação da atuação 

administrativa, consoante as normas preestabelecidas.   

Para Cruz e Glock (2007), o controle da atuação administrativa está relacionado 

com o planejamento e visa a garantir que, através da aplicação dos recursos disponíveis, 

resultados sejam obtidos na forma de produto ou de serviços.  A integração entre o controle e 

o planejamento é fundamental na execução, no andamento e no alcance dos resultados 

preestabelecidos, ou seja, o planejamento configura-se em um instrumento para nortear as 

atividades do controle.  

No âmbito da área pública, os dois autores supracitados asseguram que o controle 

deve garantir que os aspectos legais sejam rigorosamente observados.  Com o intuito de 

melhor enfatizar o papel do controle na administração pública, esclarecem: 

 
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 objetivo de se verificar se existe conformidade com 
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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. 
(CRUZ; GLOCK, 2007, p. 19). 

 

 

Segundo assinala Carvalho Filho (2007, p. 810), “o controle tem a natureza de um 

princípio fundamental da Administração Pública, não podendo ser dispensado ou recusado 

por nenhum órgão administrativo, devendo ser exercido em todos os níveis de poder”. 

No que se refere ao âmbito municipal, o art. 31 da Constituição Federal assegura 

que a fiscalização do Município será exercida mediante controle externo por meio do Poder 

Legislativo Municipal e pelo controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.   

Embora a institucionalização do sistema de controle interno não seja algo novo, 

sua importância como instrumento de gestão passou a ter maior destaque com o advento da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. As alterações impostas por essa lei exigiram da atuação 

administrativa uma gestão orientada para a prevenção de riscos, a correção de desvios e a 

garantia do equilíbrio das contas públicas, resgatando dois importantes instrumentos de 

gerenciamento, o planejamento e o controle, bem como fomentando a transparência e a 

responsabilização na gestão dos recursos públicos atreladas ao dever de prestar contas. 

Mais que uma função administrativa e uma exigência legal, a implantação de um 

sistema de controle interno é importante também por questões econômicas, pois possibilita o 

ajustamento ou a correção dos rumos das atividades administrativas para o alcance das metas 

e dos programas aprovados, de forma a evitar o desperdício ou o mau uso dos recursos 

públicos. 

Se, por um lado, a sociedade, ciente de que custeia a manutenção das atividades 

da Administração Pública por meio do pagamento de tributos, tem exigido do Estado 

melhoria na prestação de serviços públicos, por outro lado, o Estado, no exercício de sua 

atuação administrativa, deve zelar pela utilização adequada dos recursos públicos, de forma a 

coibir os erros, as fraudes e a corrupção, com o intuito de sanear e equilibrar as contas 

públicas, bem como de buscar garantir mais qualidade e mais eficiência em seu propósito de 

atender aos interesses coletivos. 

Dessa forma, seja na esfera federal, estadual ou municipal, não só por razões 

legais, mas também por motivos econômicos e práticos, a atuação da Administração Pública 

deve ser organizada, planejada e controlada a fim de buscar a eficiência, a eficácia e a 

efetividade na aplicação dos recursos e na consecução dos serviços destinados à sociedade. 
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Ao tratar do sistema de controle interno no âmbito municipal, alguns especialistas 

na área pública mencionam a necessidade de sua estruturação, apresentam orientações para 

sua implantação e retratam algumas características de sua organização e atuação. Dentre 

esses, citam-se os estudos recentes elaborados por Cavalheiro e Flores (2007), Santos e 

Muraro (2008), Botelho (2008), Roncalio (2009), Vieira (2009), Soares (2010) e outros. 

Os autores supracitados, com base em estudos teóricos e em exigências legais, 

tratam de aspectos das práticas de controle interno, como também do alcance das suas ações 

no controle dos gastos públicos, enfatizando, particularmente, os aspectos da contabilidade 

pública. 

Este trabalho, distintamente, aborda a temática via estudo de caso, restringindo-se 

ao Município de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, com o propósito de aprofundamento 

nas questões inerentes ao sistema de controle interno para o exercício de uma gestão mais 

eficiente. 

A razão da escolha do Município de Ouro Preto para a consecução desse estudo 

deve-se ao fato de sua importância como patrimônio histórico e por ser o único município da 

Região dos Inconfidentes – que abrange os municípios de Ouro Preto, Mariana e Itabirito – a 

possuir, institucionalizado e devidamente estruturado, um sistema de controle interno. 

A abordagem pretende confrontar o olhar dos responsáveis pelo sistema de 

controle interno municipal com o dos diferentes órgãos controlados, a fim de identificar quais 

características podem contribuir para a eficiência da gestão administrativa.   

O presente estudo faz parte da área de concentração de pesquisa em gestão 

estratégica das organizações. O Município, como ente federativo, constitui uma organização 

político-administrativa do Estado, e a efetivação de um sistema de controle interno no âmbito 

municipal, mais que uma função administrativa determinada por exigência legal, pode 

configurar-se em uma estratégia para buscar uma gestão pública mais eficiente. 

Nesse contexto, justifica-se o estudo proposto e passa-se, a partir dos objetivos 

infraelencados, a desenvolver o problema de pesquisa apresentado. 

 

1.2 Objetivos  

 

A partir do problema de pesquisa apresentado, passa-se a determinar os objetivos 

que se desejam alcançar com esta dissertação, desde o de natureza geral até os específicos. 
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1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste estudo consiste em avaliar o processo de controle das ações 

administrativas do Poder Executivo do Município de Ouro Preto, a fim de identificar as 

características para uma gestão pública mais eficiente. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Traçado o objetivo geral, passa-se à formulação dos objetivos específicos. Estes 

visam ao estabelecimento das metas de cujo alcance depende a consecução do objetivo geral e 

consistem em instrumental para atingi-lo, aplicando-o a uma situação particular. 

Assim, para identificar as características do sistema de controle interno para uma 

gestão pública mais eficiente, a partir do estudo e avaliação desse sistema no âmbito do Poder 

Executivo do Município de Ouro Preto, estipularam-se os seguintes objetivos específicos: 

 

• Averiguar o processo de implantação do sistema de controle interno no Poder Executivo do 

Município de Ouro Preto. 

• Confrontar os olhares dos responsáveis pelo sistema de controle interno no Município de 

Ouro Preto com os dos responsáveis pelo planejamento e/ou controle dos diferentes órgãos 

que integram a estrutura administrativa municipal acerca das práticas do sistema de 

controle interno municipal. 

• Inferir, a partir da percepção dos gestores, se as características do sistema de controle 

interno contribuem para tornar a gestão pública mais eficiente no âmbito do Município de 

Ouro Preto. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

  

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. Neste primeiro, apresenta-se o 

tema proposto, a justificativa para o estudo em questão, os objetivos que se desejam alcançar 

e a organização do estudo.  

No segundo capítulo, com base em estudos de diversos autores sobre a temática 

proposta, aborda-se o controle da Administração Pública, mencionando a relação do controle 

com os modelos de administração patrimonialista, burocrático e gerencial.  Na sequência, 
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relata-se a cronologia da atividade de controle da Administração Pública no Brasil, analisando 

também os aspectos legais. Antes de se destacarem os tipos e formas de controle, abordam-se 

os princípios inerentes às atividades de controle e, em seguida, a relação do controle externo 

com o interno, foco do trabalho. Ainda nesse capítulo, apresentam-se os pressupostos e as 

características do controle interno, bem como aspectos normatizadores, e, em seguida, 

discutem-se o sistema de controle interno e os aspectos de sua implantação no âmbito 

municipal. 

O terceiro capítulo expõe a metodologia da pesquisa, apresentando a sua 

caracterização, os procedimentos para a coleta e análise de dados na unidade de análise e 

observação e, por fim, apontam-se as características do Município de Ouro Preto e de sua 

estrutura administrativa. 

O quarto capítulo trata da análise dos dados coletados, com base nos depoimentos 

obtidos nos questionários aplicados, para inferir quais características podem contribuir para a 

eficiência da gestão administrativa no âmbito municipal.   

No quinto e último capítulo, apresentam-se as considerações finais deste trabalho, 

como também as limitações do estudo e as sugestões para outras pesquisas referentes ao 

sistema de controle interno. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O controle é uma das atividades da administração que possibilita não só aferir os 

resultados obtidos na gestão, como também permite orientar as atividades da administração 

para a busca de melhores resultados. 

Neste capítulo, com base em estudos de diversos autores, apresenta-se o 

embasamento teórico referente ao assunto proposto.  Embora a temática do controle interno 

sugira abordagens sob a ótica contábil, econômica e administrativa, por se tratar de campo 

inerente à Administração Pública, este trabalho apresenta certa densidade jurídica, com ênfase 

no aspecto legal, uma vez que as atividades da Administração Pública estão subordinadas ao 

princípio da legalidade. 

  

2.1 O controle da Administração Pública          

  

Conforme já dito, a ideia de controle está vinculada à de poder, e este, por sua vez, no 

transcurso da história da humanidade, foi e continua a ser objeto de busca por vários líderes. 

Atrelada ao poder, encontra-se a necessidade de controlá-lo para evitar o uso abusivo dele. 

Hodiernamente, no exercício da atuação administrativa estatal, controlar o poder 

implica impor limites aos governantes que detêm a autoridade de gerir os recursos públicos, 

com o intuito de assegurar o atendimento das necessidades da coletividade e atingir o 

interesse público. Mas a concepção do que seja o controle da atividade administrativa foi 

modificada no transcurso do tempo, de acordo com o modelo de administração vigente, 

conforme se abordará a seguir. 

 

2.1.1 Os modelos da Administração Pública e a concepção de controle adotada 

 

Para compreender a relevância do controle na Administração Pública, há que se 

buscar sua correlação com os três modelos clássicos de gestão da atuação administrativa 

estatal que se desenvolveram ao longo do tempo, quais sejam: o patrimonialista, o burocrático 

e o gerencial.  

Característico do Estado absolutista, cujo poder era centralizado nas mãos do rei e 

justificado pela manifestação divina, no modelo patrimonialista, o Estado funciona como uma 

extensão do poder soberano, e os direitos são concedidos segundo critérios pessoais. 

Conforme destaca Castro (2007), a vontade do soberano é a principal determinação de 
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vontade da Administração. Nesse tipo de gestão, o patrimônio público confunde-se com o 

particular.  O nepotismo e o clientelismo são os instrumentos de barganha para o alcance de 

direitos que são concedidos segundo critério pessoal. Esse modelo não visa ao interesse 

público e, como foi dito, é típico das monarquias absolutas. O controle sobre a atuação 

administrativa atende tão somente às necessidades de quem detém o poder, favorecendo a 

corrupção, o clientelismo e o nepotismo. Apesar de típico das monarquias absolutas, ainda há 

resquícios do patrimonialismo nas administrações contemporâneas. 

De acordo com Castro (2007), na segunda metade do século XIX, durante a 

vigência do Estado Liberal, no contexto de uma sociedade estruturalmente autoritária e 

classista, com o intuito de combater a corrupção e o nepotismo, bem como de estabelecer a 

desvinculação do patrimônio público do patrimônio particular e de separar a figura do ser 

político da figura do administrador da coisa pública, desenvolveu-se o modelo burocrático. 

Idealizado por Max Weber, com estrutura calcada na formatação do modelo 

militar, tendendo à racionalidade no alcance dos objetivos da organização, à aplicação de 

métodos na definição de procedimentos, à centralização das decisões, à hierarquia funcional e 

ao rígido controle de procedimentos, o modelo burocrático de administração cominava no 

poder racional-legal, colocando, a priori, as metas de acabar com o nepotismo e com a 

corrupção, conforme explica Matias-Pereira (2008). 

A atuação administrativa burocrática é caracterizada pelo formalismo, com base 

na estipulação de normas gerais e abstratas.  Ao impor a padronização das ações pelo 

profissionalismo, com destaque para a especialização das funções e para a meritocracia, bem 

como pelo rígido controle dos processos administrativos para aferir a observância às normas 

legais e buscar a adequação dos meios aos fins, esse modelo de administração não conseguiu 

adaptar-se às exigências de transformação da sociedade impostas na segunda metade do 

século XX, em decorrência das mudanças vivenciadas no contexto político, econômico e 

cultural, que trouxeram a necessidade de ajustes e reformas estruturais das instituições. 

Diante disso, como uma resposta à expansão das funções econômicas e sociais 

do Estado e ao desenvolvimento tecnológico atrelado ao processo de globalização da 

economia, desenvolve-se o modelo gerencial de administração que, como destaca Castro 

(2007), propõe à Administração Pública uma nova orientação complementar, com vistas à 

eficiência e à flexibilidade na gestão administrativa para atender às necessidades do 

cidadão. 

Na acepção de Matias-Pereira (2008), o modelo gerencial de administração busca 

eficiência, transparência e efetividade na condução dos negócios do Estado, com o intuito de 
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melhorar a qualidade dos serviços prestados e atender às necessidades da coletividade. 

Desenvolve-se em contraponto ao excesso de formalismo e à rigidez de procedimentos, 

considerando a necessidade de combater o nepotismo e a corrupção, como também a 

importância de reduzir os custos com a prestação de serviços e de realizar o interesse público 

com mais eficiência.  

 Enquanto o modelo burocrático identifica o interesse público como uma 

afirmação do Estado, ou seja, o interesse público concentra-se em suas próprias necessidades 

e perspectivas, o modelo gerencial interpreta-o como interesse da coletividade, fixando-se nas 

necessidades e perspectivas do cidadão. 

De acordo com Kettl (2005) apud Matias-Pereira (2008), o modelo gerencial de 

administração pode ser apresentado por dois pilares fundamentais: a fixação de objetivos e a 

avaliação. Enquanto o primeiro pilar envolve o planejamento estratégico, a descentralização 

administrativa e a delegação de autoridade, o segundo abrange o controle com base na 

eficácia (alcance dos objetivos), na eficiência (alcance dos objetivos com menor custo) e na 

efetividade (realização dos objetivos do governo). 

Observa-se que, no modelo burocrático, o controle da atividade administrativa é 

focado no processo, consistindo em uma garantia de poder do Estado que está atrelada à 

averiguação da regularidade dos meios utilizados. Já no modelo gerencial, mais que verificar 

a regularidade dos meios empregados, esse controle busca averiguar a realização de resultados 

para alcançar o bem comum e satisfazer o interesse público, ou seja, o foco deixa de estar no 

processo para se direcionar ao resultado. 

 

2.1.2 Controle da Administração Pública no Brasil: cronologia e previsões legais 

    

Segundo Guerra (2007), o termo “controle” origina-se do latim medieval 

contrarotulus, significando contralista, ou seja, exemplar do catálogo de contribuintes a partir 

do qual era feita a conferência da operação realizada pelo cobrador de tributos, 

caracterizando-se como um segundo registro que objetivava a verificação do primeiro.  

Posteriormente, com a tradução do termo para o francês, contre-rôle (confronto entre o 

registro e o documento original, para se auferir a fidedignidade daquele), o uso passou a ter 

significados diversos conforme o idioma. Na língua inglesa, o vocábulo tem o sentido de 

dominação. Em alemão, significa fiscalização, vistoria, revisão e inspeção. Em português, os 

significados mais usuais são: dominação, verificação, fiscalização, regulação e restrição.  
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Na contemporaneidade, o controle pode ser entendido como fiscalização, o que 

implica inspecionar, examinar, acompanhar, verificar se a execução de determinadas 

atividades ocorre em conformidade com o que fora preestabelecido. Essa fiscalização visa não 

só a aferir o cumprimento do que fora predeterminado, mas também possibilita que eventuais 

falhas possam ser corrigidas de modo a conferir uma razoável segurança para que os objetivos 

possam ser alcançados.  

Nesse sentido, Guerra (2007) ressalta que o controle, como entendido na 

atualidade, mais que averiguar o cumprimento do que fora predeterminado, pode também 

evidenciar eventuais desvios com vistas à correção, bem como ser um instrumento que auxilie 

na tomada de decisões do administrador em consonância com a regularidade e com a 

legalidade. 

No que se refere ao controle da Administração Pública no Brasil, de acordo com o 

Tribunal de Contas da União1, a sua história remonta ao período colonial. Na segunda metade 

do século XVII, em 1680, foram criadas as Juntas das Fazendas das Capitanias e a Junta da 

Fazenda do Rio de Janeiro, jurisdicionadas a Portugal com funções restritas aos aspectos 

orçamentários e financeiros. Em 1808, com a chegada da família real ao Brasil, instalou-se o 

Erário Régio e o Conselho da Fazenda, cujas funções eram coordenar e controlar os dados 

referentes ao patrimônio e aos fundos públicos. 

Com a proclamação da independência do Brasil, em 1822, o Erário Régio foi 

transformado em Tribunal do Tesouro Nacional pela Constituição Monárquica de 1824, tendo 

como atribuição zelar pela administração da despesa e da receita pública. Depois da 

Proclamação da República, em 1889, por iniciativa do então ministro da Fazenda Rui 

Barbosa, foi instituída a Corte de Contas por meio do Decreto nº 966-A, de 07 de novembro 

de 1890.  A Corte de Contas tinha como atribuição examinar, rever e julgar as contas relativas 

à receita e à despesa para apurar os resultados da gestão do Estado. Posteriormente, em 1891, 

o Tribunal de Contas foi, efetivamente, instituído no art. 89 da primeira Constituição 

Republicana, com o dever de nortear suas atividades pelos princípios da autonomia, 

fiscalização e vigilância na procedência do exame, revisão e julgamento das operações 

adstritas à receita e à despesa da União2. 

                                                            
1 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – Breve Histórico. TCU. Portal Conheça o TCU. Disponível em:  
http://www2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/historia. Acesso em: 13 jul. 2011. 
2 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – Breve Histórico. TCU. Portal Conheça o TCU. Disponível em:  
http://www2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/conheca_tcu/historia. Acesso em: 13 jul. 2011. 
.  
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Segundo Ramos (1983), no período de 1822 a 1930, não havia o que se comentar 

sobre o controle da atividade administrativa no Brasil, uma vez que a administração era 

assinalada por um “estado policial” em que predominava o exercício da legalidade, com uma 

administração centralizada, marcada pelas características do modelo patrimonialista, que 

beneficiava o coronelismo das oligarquias rurais que se revezavam no comando da 

Administração.  

Nos anos da década de 1930, no governo de Getúlio Vargas, com o propósito de 

modernizar a administração, emerge o modelo burocrático de administração no Brasil. Em 

1936, com o objetivo de alterar as práticas patrimonialistas então predominantes, foi criado o 

Departamento Administrativo de Serviço Público (DASP). Com a atribuição de ser um agente 

modernizador dos processos administrativos e de promover a racionalidade e a eficiência do 

aparelho do Estado, o DASP tinha três grandes objetivos, a saber: centralizar a Administração 

Pública no Governo Federal; implantar critérios profissionais, com base no mérito, para o 

ingresso, a promoção e o desenvolvimento de carreira no serviço público e promover a 

racionalização dos procedimentos da administração. 

Segundo Bresser Pereira (2001), o modelo burocrático foi adotado no Brasil nos 

anos da década de 1930 em substituição ao modelo patrimonialista, que se destacava no 

quadro político da época e se expressava pelo coronelismo, pelo favoritismo e pelos 

privilégios que continuavam a permear o serviço público.  O modelo burocrático de 

administração emerge concomitantemente com o advento de uma nova faceta do capitalismo, 

caracterizada pela aceleração do processo de industrialização da economia, em que o Estado 

passa a exercer uma forte intervenção no setor produtivo de bens e serviços. 

Com foco na área econômica, instituiu-se, nesse período, como uma atividade 

formal do Estado e permanentemente vinculada ao planejamento, a função orçamentária, que 

compreende a previsão das receitas a serem arrecadadas e a fixação das despesas que os 

governos estão autorizados a executar em determinado exercício financeiro. 

Nesse contexto, a Constituição de 1934 impôs ao Tribunal de Contas, dentre 

outras, a função de realizar o acompanhamento da execução orçamentária e o julgamento das 

contas dos responsáveis por bens e dinheiro públicos. Tais atribuições foram mantidas na 

Constituição Federal de 1937 e também na Constituição Federal promulgada em 1946, que 

acrescentou ao Tribunal de Contas a competência para julgar a legalidade das concessões de 

pensões e de aposentadorias, conforme esclarece Tupinambá (2008).  

Machado Jr. e Reis (2001) destacam que a promulgação da Lei Federal nº 4.320, 

de 17 de março de 1964, constitui um importante marco no controle da Administração 
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Pública. Ao estatuir normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, essa lei 

dispõe que o controle da atividade administrativa utilize diferentes instrumentos, tais como 

demonstrações contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimoniais, bem como procedimentos 

de natureza operacional, de modo a propiciar o conhecimento da gestão pública.  A lei em 

questão inovou ao introduzir no ordenamento jurídico o controle externo e o controle interno, 

especificando suas respectivas atribuições, conforme esclarece Guerra (2007). O mesmo autor 

ainda salienta que o exercício do controle interno, conforme prescrito na referida lei, estaria a 

cargo do Poder Executivo, sem prejuízo das atribuições inerentes aos Tribunais de Contas, 

responsáveis pelo exercício do controle externo. 

Além do controle da legalidade, com o intuito de buscar um controle de 

resultados, a Constituição de 1967 prevê, em seu art. 71, a instituição, por lei, de sistemas de 

controle interno do Poder Executivo para o exercício, em conjunto, com o controle externo da 

fiscalização financeira e orçamentária da União, conferindo ao controle interno a atribuição de 

criar condições indispensáveis para a eficácia do controle externo e para assegurar a 

realização da receita e da despesa. Ainda em 1967, é publicado, em 25 de fevereiro, o 

Decreto-Lei nº 200. Esse instrumento normativo, ao dispor as regras para a organização da 

Administração Federal e estabelecer as diretrizes para a reforma administrativa, instituiu, 

como princípio da racionalidade administrativa, o planejamento, o orçamento, a 

descentralização e o controle de resultados.   

A Constituição de 1967, ratificada pela Emenda Constitucional nº 1, 1969, trouxe 

inovações no processo de fiscalização financeira e orçamentária, instituindo, desde então, o 

sistema de controle externo, a cargo do Congresso Nacional, com o auxílio da Corte de 

Contas, e o sistema de controle interno, exercido pelo Poder Executivo e destinado a criar 

condições para um controle externo eficaz. 

Com a Constituição Federal de 1988, o controle passa a ter sua função 

substancialmente ampliada. O art. 70 do texto constitucional determina que a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade 

e economicidade será exercida pelo controle externo e pelo sistema de controle interno de 

cada poder. Portanto a implantação e a manutenção do sistema de controle interno passam a 

ser uma exigência não só do Poder Executivo, mas também dos Poderes Legislativo e 

Judiciário.  

No que se refere ao controle externo, no âmbito da União, este será exercido pelo 

Congresso Nacional, formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, com o 
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auxílio do Tribunal de Contas da União, cujas competências são arroladas no art. 71.  Pelo 

princípio da simetria, na esfera estadual, o exercício do controle externo será da competência 

da Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.  Já no âmbito 

municipal, de acordo com o art. 31 da Constituição Federal, ele será exercido pelo Poder 

Legislativo, ou seja, pela Câmara Municipal, sendo auxiliado pelo Tribunal de Contas do 

Estado ou do Município onde houver Tribunal de Contas Municipal, sendo vedada a criação 

de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. 

Quanto ao controle interno, este se relaciona com o controle externo em sentido 

de cooperação, não apresentando estrutura definida pela norma jurídica. Ao tratar do controle 

interno, o texto constitucional de 1988 dispõe que caberá aos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário manterem, de forma integrada, o sistema de controle interno, arrolando as 

finalidades desse sistema, conforme explícito no art. 74, dentre as quais se destacam: avaliar o 

cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo 

e do orçamento; comprovar a legalidade da gestão e avaliar os seus resultados quanto à 

eficiência e eficácia nas áreas orçamentária, financeira, patrimonial e apoiar o controle 

externo no exercício de sua missão institucional. 

O texto constitucional ainda ressalta, no § 1º do art. 74, que os responsáveis pelo 

controle interno, ao tomarem conhecimento de irregularidades ou ilegalidades, devem 

comunicá-las ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.  

Ainda com relação ao controle interno, outro fato importante a ser considerado é a 

introdução no ordenamento jurídico da denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).  

Promulgada em maio de 2000, a LRF apresenta-se como um instrumento de busca do 

equilíbrio das contas públicas, através da imposição de medidas preventivas e corretivas, 

mediante a efetivação de metas e de resultados entre receita e despesa. Conforme previsto nos 

artigos 54 e 59 da LRF, a fiscalização da gestão fiscal deve ser realizada pelo sistema de 

controle interno, e exige o acompanhamento concomitante da gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial da Administração Pública, determinando, inclusive, que sejam alcançadas as 

metas estabelecidas pelo planejamento e que sejam obedecidas as condições e os limites de 

despesas e controle de dívidas.  

 

2.1.3 Princípios inerentes às atividades de controle 

    

Toda atuação da Administração Pública obedecerá aos princípios constitucionais 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, expressos no 
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caput do art. 37 da Constituição Federal, e o controle, por ser uma atividade da administração 

pública, embora tenha suas próprias normas, deverá seguir também esses princípios. 

Conforme esclarece Moreira (2005, p. 405), “princípios são generalizações de 

normas, valores-sínteses ou balizas que norteiam a produção, sobretudo a interpretação e 

aplicação do direito, dando coerência e consistência ao sistema normativo”.  

Dessa forma, os princípios configuram-se uma disposição fundamental que deve 

nortear todo um sistema, impondo-lhe uma abrangência que se aplica a diversas situações. 

Apresenta-se a seguir, de forma bastante sucinta, uma descrição dos princípios 

constitucionais norteadores da Administração Pública, conferindo, entretanto, maior destaque 

ao princípio da eficiência. 

A legalidade, o mais vinculante dentre os princípios, constitui o suporte e o limite 

de atuação do administrador, configurando-se como um meio de defesa dos indivíduos contra 

o Estado, pois se contrapõe a quaisquer tendências de exarcebação personalista dos 

governantes. Constitui o ponto de partida a nortear as ações dos administradores públicos, 

conforme destaca Moreira (2005). 

Segundo Dias (2004), como decorrência da legalidade, a impessoalidade 

apresenta-se como a despersonificação do Estado, ao estabelecer que a vontade da lei deve 

prevalecer sobre a vontade pessoal.   

A moralidade, por sua vez, consiste na atuação imparcial, norteada pelos padrões 

éticos de conduta, que deve se valer, dentre outros parâmetros, da razoabilidade, da 

proporcionalidade e da honestidade para tratar a todos com consideração e respeito.  

Já a publicidade, conforme esclarece Moreira (2005), reflete-se na democratização 

das ações públicas, de modo a possibilitar a transparência e o respeito à sociedade, no sentido 

de prestar-lhe contas, compartilhar a execução de seus atos e permitir-lhe o exercício do 

controle, conferindo legitimidade à administração.  

Por último, de acordo com Dias (2004), a eficiência, inserida como princípio 

norteador da Administração Pública, a partir da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho 

de 1998, está relacionada a uma atuação diligente, que deve refletir na melhor utilização dos 

recursos disponíveis com a maior realização prática possível dos resultados esperados. 

Maximiano (2004) ressalta que o desempenho de qualquer organização pode ser 

avaliado à medida que os objetivos são realizados e pela forma como os recursos são 

utilizados.  

A eficiência na utilização dos recursos pode conduzir à eficácia na realização dos 

objetivos. Esclarece Maximiano (2004) que o princípio da eficiência é o da relação entre o 
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esforço e o resultado. A antítese da eficiência é o desperdício, e eliminá-lo implica reduzir as 

atividades que não agregam valor.  

Uma vez consagrada constitucionalmente, a eficiência deve combater o mau uso 

do dinheiro público e a falta de planejamento que, em sua expressão mais simples, consiste na 

disposição racional dos meios para atingir os objetivos, ou seja, esse princípio deve nortear a 

atividade administrativa no sentido de buscar a utilização racional dos recursos disponíveis 

com o propósito de alcançar os melhores resultados e atingir o interesse público com o custo 

mais adequado. 

Em razão da indisponibilidade do interesse público, a Administração Pública deve 

se pautar não só pela legalidade de seus atos, mas também pela impessoalidade, integralidade 

e ampla transparência de suas condutas, a fim de que a atividade administrativa seja 

desempenhada da forma mais eficiente na gestão do interesse público. 

A eficiência evidencia-se a partir da relação consumo x produto, ou seja, consiste 

na capacidade do gestor de consumir o menor recurso possível para a produção de serviços ou 

produtos para o destinatário final, a sociedade.  Nesse sentido, a eficiência impõe ao gestor 

público um modo de atuar que produza resultados favoráveis à consecução dos fins que cabe 

ao Estado alcançar. 

Moreira Neto (2009) esclarece que a eficiência administrativa implica a melhor 

realização possível dos interesses públicos, o que leva ao dever de atuar com presteza, rapidez 

e resultado satisfatório, com os menores custos para a sociedade. Nesse sentido, a eficiência 

contrapõe-se à lentidão, ao descaso, à negligência e à omissão, conforme acepção de Medauar 

(2012). A mesma autora ainda esclarece que a eficiência deve medir os resultados da atuação 

administrativa sob os aspectos da funcionalidade organizacional, da racionalidade dos 

procedimentos, da melhor utilização dos recursos, atrelando-se também ao princípio da 

legalidade. 

No que se refere ao controle dos gastos públicos, atrelada à eficiência encontra-se 

a economicidade, que pressupõe o exame da despesa sob a ótica da obtenção de resultado a 

custo adequado, ou seja, economicidade implica proporcionalidade entre recursos utilizados e 

resultados obtidos. 

A economicidade, conforme destaca Guerra (2007), impõe o controle da despesa 

em face dos recursos públicos disponíveis, bem como a moderação nos gastos com o 

propósito de reduzir o desperdício na execução dos programas e de aperfeiçoar a prestação de 

serviços para atender o interesse público. 
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 Para Medauar (2012), a economicidade e a legalidade da ação administrativa 

devem estar alinhadas e complementarem-se em busca do bom andamento da gestão pública.  

A referida autora ainda destaca que o controle da economicidade se refere ao comportamento 

que, nos limites de certa disponibilidade dos meios, tende à obtenção do máximo resultado.  

Além da economicidade, a eficiência também está atrelada à eficácia que pode ser 

expressa na adequada satisfação entre os resultados obtidos e os fins estabelecidos.  Para 

Medauar (2012), no controle da eficácia, as avaliações devem buscar verificar o efeito de um 

programa sobre a sociedade e determinar se foi efetuado bom uso dos meios e recursos para o 

alcance das metas preestabelecidas. 

Fixadas essas premissas, segundo Fernandes (2005), para que as atividades de 

controle sejam realizadas com independência e seriedade, na busca de aferir a legalidade, a 

legitimidade e a economicidade da atuação administrativa, devem ser observados os seguintes 

princípios: a segregação de funções, a independência técnico-funcional, a relação custo-

benefício, a qualificação adequada e a aderência a diretrizes e normas. 

De forma sucinta, Castro (2007) assim esclarece cada um dos princípios: 

a) Na segregação de funções, para garantir uma razoável segurança ao 

cumprimento da função de controle, as atividades de execução e de controle 

devem estar desvinculadas do ponto de vista funcional, o que implica assegurar 

que quem executa não deve auferir a regularidade dos procedimentos. 

b) A independência técnico-funcional, por sua vez, pressupõe ação independente 

dos agentes de controle no desempenho de suas funções. Para realizar a 

aferição do juízo técnico de valor, os agentes de controle devem proceder às 

verificações, analisar os documentos, colher as provas, fazer as amostragens e 

emitir os resultados de análises sem qualquer subordinação técnica. Outro 

aspecto a ser considerado é a necessidade de adequada estruturação do órgão, 

com alocação dos recursos necessários e suficientes para o desempenho da 

função. 

c) No que se refere à relação custo-benefício, fica estabelecido que o custo com a 

atividade de controle deve ser compatível com o da atividade a ser controlada a 

fim de não se distanciar da eficiência administrativa, ou seja, o custo do 

controle não pode exceder os benefícios que dele decorrem, o que implica a 

minimização da probabilidade de falhas e desvios, quanto ao alcance dos 

objetivos e das metas. 
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d) A qualificação adequada pressupõe o constante treinamento das equipes de 

controle para que os agentes tenham conhecimentos necessários e suficientes 

para o desempenho da função e a busca de uma fiscalização efetiva. 

e) A aderência a diretrizes e normas pressupõe que estas devem subsidiar os 

procedimentos com o intuito de garantir a qualidade dos processos de controle 

e de evitar os erros de execução. 

 

2.1.4 Tipos e formas de controle 

 

Segundo os ensinamentos de Meirelles (2005), os tipos e formas de controle 

variam conforme quem o exercita, o modo, o momento de sua efetivação e os aspectos 

controlados. 

Quanto a quem o exerce, o controle classifica-se em administrativo, legislativo e 

judicial. 

O controle administrativo é exercido pela própria Administração Pública sobre 

seus atos e agentes com o intuito de mantê-los dentro da legalidade. É denominado poder de 

autotutela, que permite à Administração rever seus atos quando ilegais, inoportunos e 

inconvenientes.  

Esse poder de autotutela da atividade administrativa é reconhecido pelo Poder 

Judiciário, conforme expresso em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nestes termos: 

 

A Administração Pública pode anular os seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los 
por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (BRASIL, STF, Súmula nº 
473) 

 

Meirelles (2005) explica que, para a consecução efetiva do controle 

administrativo, são necessários os seguintes meios: a fiscalização hierárquica e os recursos 

administrativos, de forma que a primeira seja realizada por meio dos órgãos superiores sobre 

os inferiores na mesma administração, o que pressupõe a faculdade de supervisão, 

coordenação, orientação, fiscalização, aprovação, revisão e correção das atividades 

controladas. Já o segundo corresponde a todas as formas através das quais os administrados 

podem propiciar o reexame do ato pela própria Administração Pública.  
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O controle legislativo é exercido pelas Câmaras Municipais, pelas Assembleias 

Legislativas e pelo Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal), 

desempenhado por seus respectivos parlamentares, eleitos e legitimados pela escolha 

democrática popular, tendo como propósito verificar se a atuação da Administração Pública 

está em conformidade com os interesses do Estado. 

De acordo com Carvalho Filho (2007), o controle legislativo divide-se em 

político, previsto em diversos pontos do texto constitucional, sendo realizado pelas casas 

legislativas, e em financeiro, efetivado através dos Tribunais de Contas, cujas atribuições 

encontram-se previstas no art. 71 da Constituição Federal, compreendendo a fiscalização 

financeira, patrimonial, orçamentária, contábil e operacional, tendo como finalidade avaliar os 

atos públicos de gestão quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e 

eficácia.  

Destaca-se a importância dos Tribunais de Contas como auxiliar no controle 

legislativo em decorrência do potencial que suas ações conferem à efetivação do controle das 

atividades da Administração Pública. 

O controle judicial é exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário sobre os atos 

administrativos praticados pelo Executivo, pelo Legislativo, bem como pelo próprio 

Judiciário quando, no exercício de sua atividade administrativa, pratica atos ilegais que 

causem lesão a direitos individuais ou ao patrimônio público. 

O controle judicial possui como fundamento o Estado de Direito e o princípio da 

legalidade dos atos públicos. Como no Brasil é adotado o sistema de jurisdição una, nos 

termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, é inafastável ao Judiciário a 

função de apreciar, com força de coisa julgada, a lesão ou a ameaça de lesão a direitos 

individuais ou coletivos, ainda que o autor seja o próprio poder público. 

Conforme explica Di Pietro (2005), a fim de anular ou reparar atos da 

administração, a Lei Maior prevê as seguintes ações específicas de controle da administração 

pública: habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança 

individual, mandado de segurança coletivo, ação popular, ação civil pública, ação direta de 

inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade. 

Quanto à localização do órgão controlador, verifica-se a existência de duas 

vertentes: o controle externo e o controle interno. 

O controle externo é realizado por órgão estranho à Administração responsável 

pelo ato controlado, ou seja, o órgão controlador situa-se externamente ao órgão controlado. 

Esse controle ocorre quando, por exemplo, o Executivo é controlado pelo Legislativo com o 
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auxílio dos Tribunais de Contas.  Pode também ser exercido pelo particular que possui 

legitimidade para provocar o procedimento de controle não apenas na defesa de seus próprios 

interesses, mas na defesa dos interesses da coletividade. Nesse caso, é chamado de controle 

social ou popular. 

Já o controle interno, objeto de estudo deste trabalho, é aquele exercido pela 

entidade ou órgão responsável pela atividade controlada no âmbito da própria Administração. 

Classifica-se como interno o controle exercido pelo Executivo sobre os seus serviços ou 

agentes, como também qualquer um efetivado pelo Legislativo ou pelo Judiciário sobre os 

seus próprios atos ou sobre os seus respectivos servidores. 

Cabe salientar que a incidência do controle interno nas instituições públicas não 

afasta a obrigatoriedade do julgamento das contas dos administradores públicos pelo Poder 

Legislativo, com base nos pareceres dos Tribunais de Contas.  Desse modo, verifica-se que 

deve haver uma relação de cooperação entre os controles interno e externo, constituindo-se 

ambos em um sistema de Controle da Administração, com vistas a atender ao interesse 

coletivo e contribuir para a melhoria da aplicação dos gastos públicos. 

Quanto ao momento em que se efetiva, o controle pode ser prévio, concomitante 

ou posterior. 

É prévio quando antecede a conclusão do ato como requisito para sua eficácia e 

apresenta como principais aspectos as funções autorizativas e orientadoras.  Busca evitar e 

coibir a ocorrência de erros, falhas e desperdícios dos recursos públicos. Ao adotar esse 

controle, o gestor público age com prudência, buscando afastar a ocorrência de 

irregularidades. 

O controle será concomitante quando ocorrer durante a realização do ato, com o 

fim de verificar a regularidade de sua formação. Apresenta como principal característica o 

caráter orientador, pois oferece condições e oportunidades ao gestor público de corrigir 

eventuais falhas sem causar maiores prejuízos à organização. 

O controle posterior é realizado após a consumação dos atos, e seu caráter 

corretivo visa a corrigir as possíveis falhas para conferir a eles eficácia.  Em geral, aplica-se 

ao controle de operações contábeis, financeiras e patrimoniais.  

Quanto aos aspectos, o controle observará a legalidade e o mérito. 

O controle da legalidade busca verificar a conformidade do ato administrativo 

com as normas legais. Já o de mérito tem como objetivo a comprovação da eficiência, do 

resultado e da oportunidade do ato controlado, sendo comumente realizado pela 

Administração que o emanou e, em casos excepcionais, caberá ao Legislativo. Enquanto o 
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controle da legalidade atenta para a obediência ao princípio segundo o qual ao gestor público 

só é permitido fazer o que é prescrito pela lei, o controle de mérito pressupõe a verificação da 

harmonia entre o objeto pretendido e o efeito atingido, atentando-se para a economicidade, a 

eficácia e a eficiência dos atos de gestão.   

Ainda no que se refere à legalidade, deve-se buscar sua conjugação com a 

legitimidade para que se possa realizar um controle efetivo. O que implica dizer que, além de 

obedecer à lei, o ato deve estar em conformidade com o interesse público.  

Como o foco da pesquisa é o controle interno no âmbito do Executivo municipal, 

a classificação do controle para o presente estudo restringe-se ao administrativo, interno, que 

atua de forma prévia, concomitante e posterior, quanto aos aspectos da legalidade e do mérito, 

atrelado ainda à legitimidade.  

 

2.1.5 Considerações sobre as relações entre o controle externo e o controle interno 

 

Antes de desenvolver o tema “controle interno”, abordar-se-á a relação entre os 

dois controles. 

O controle externo da Administração Pública, embora seja comumente exercido 

pelo Poder Legislativo, poderá também ser praticado pela sociedade e pelo Judiciário, quando 

provocado. 

O Poder Legislativo exercita o controle externo por meio de atos que lhe são 

constitucionalmente atribuídos.  Esse controle efetiva-se por meio da atuação dos Tribunais de 

Contas, que, como órgão auxiliar do Poder Legislativo, busca fiscalizar os negócios da 

Administração Pública, acompanhar a execução da lei orçamentária e julgar as contas dos 

responsáveis por bens públicos, com o propósito de comprovar a probidade dos atos da 

administração, a regularidade dos gastos públicos e a fiel execução do orçamento, conforme 

esclarece Meirelles (2005).  

As atribuições impostas ao Tribunal de Contas da União, responsável por auxiliar 

o Legislativo Federal nas atividades de controle externo, estão disciplinadas no § 2º do art. 33, 

no art. 71, no § 1º do art. 72, no § 2º do art. 74 e no parágrafo único do art. 161 da 

Constituição Federal de 1988 e servem como parâmetro para as demais cortes de contas 

estabelecerem suas respectivas competências. 

Ressalta-se da leitura dos artigos 70 e 71 da Constituição Federal de 1988 que os 

órgãos responsáveis pelo controle externo da Administração são independentes, não 

participando dos atos por ela praticados, pois cabe a eles exercer a fiscalização. 
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Com relação ao controle interno, dispõe o art. 74 da Constituição Federal de 1988 

que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário deverão manter, de forma integrada, um 

sistema de controle interno, com a finalidade, dentre outras, de avaliar o cumprimento das 

metas previstas no plano plurianual, bem como a execução dos programas e do orçamento, de 

comprovar a legalidade e avaliar resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial, além de apoiar o controle externo no exercício de sua 

missão institucional. 

De acordo com Aguiar (2005), o controle interno concretiza-se por realização de 

cada um dos Poderes Públicos, efetiva-se dentro de suas respectivas áreas e sobre os seus atos 

de gestão, sendo parte da estrutura administrativa de cada Poder, constituindo-se em uma 

responsabilidade do administrador, tendo por função acompanhar a execução de seus atos, 

indicando ações a serem observadas com vistas a garantir a observância das normas legais e 

técnicas previamente estabelecidas. 

Segundo Guerra (2007), esse controle, quando implantado adequadamente, 

não só auxilia o exercício do controle externo, como também permite contribuir para o 

processo de averiguar a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos, a eficiência 

no que concerne aos meios empregados e aos recursos utilizados para a consecução dos 

objetivos e a eficácia do que fora executado, de modo a contribuir para a avaliação dos 

resultados da gestão. 

Dessa forma, o controle interno relaciona-se, no sentido de cooperação, com o 

controle externo e, segundo Ghisi (apud FERNANDES, 2005), do ponto de vista prático, 

destacam-se como pontos de cooperação entre os dois: a redução dos trabalhos do controle 

externo que irá aferir o grau de confiabilidade dos trabalhos realizados pelo controle interno, o 

fornecimento de informações, por parte do controle interno, assegurando uma atuação 

ordenada, ética, econômica, eficaz e eficiente, como também a eliminação de duplicidade de 

esforços, na medida do possível. 

Assim, o controle interno busca antever-se ao externo na atividade de controle e 

fiscalização da Administração Pública, depurando ao máximo o controle, diminuindo a 

demanda dos Tribunais de Contas. 
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2.1.6 Controle interno: pressupostos e características 

 

Em sentido amplo, o controle implica uma contínua verificação dos 

procedimentos adotados com o objetivo de ajustar quaisquer desvios em confronto com os 

padrões, metas e programas estabelecidos anteriormente. 

No âmbito da Administração Pública, o controle pode ser compreendido como um 

processo pelo qual se busca assegurar que as organizações públicas sigam os planos e as 

políticas previamente estabelecidos e respeitem os princípios impostos pelo ordenamento 

jurídico. 

Dentro de uma organização, segundo Souza (2006, p. 10), o controle interno 

corresponde ao “conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com o objetivo de proteger 

os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e de ajudar a administração na condução 

ordenada de sua gestão”. 

Já para Menezes et al. (2005) apud Gattringer (2006), o controle interno 

ultrapassa os limites das funções de contabilidade. Esta constitui um dos instrumentos que 

estão inseridos no controle interno e atua como suporte para salvaguardar o patrimônio 

organizacional, prestar informações tempestivas e fidedignas, auxiliando os gestores no 

processo de tomada de decisão. 

Borinelli (2006) compreende o controle interno como um conjunto de atividades, 

métodos, medidas, diretrizes, procedimentos e instrumentos adotados para dirigir, restringir, 

vigiar, fiscalizar, governar e conferir as atividades organizacionais com vistas a salvaguardar 

os interesses da organização, conferir fidedignidade aos dados contábeis, econômicos e 

financeiros, promover e estimular a eficiência e a eficácia das operações de acordo com as leis 

e regulamentos para que os objetivos estabelecidos sejam alcançados.  

Meirelles (2005) explica que, como instrumento organizacional, o controle interno 

deve operar para que a atividade pública seja realizada com legitimidade e eficiência em prol 

da satisfação das necessidades coletivas e do atendimento dos direitos dos administrados.  

Na abordagem do controle interno, Fernandes (2005) defende que este deve atuar 

de forma conjunta e organizada, a partir da estruturação de regras e normas, bem como de 

unidades e de princípios coordenados entre os diversos órgãos da entidade. 

De acordo com Vieira (2009) esse controle deve ser entendido como parte 

integrante de um modelo de gestão que compreende procedimentos e atividades necessários 

para que a entidade alcance seus objetivos e propósitos. Mais que um mecanismo de 

fiscalização e normalização, ele deve configurar-se em um instrumento de informações 
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contábeis, financeiras, patrimoniais, gerenciais e logísticas que permitam ao gestor 

diagnosticar os problemas, focar nas soluções, priorizar e implementar decisões dentro de 

uma visão sistêmica do processo de decisão. 

Na gestão pública, o controle interno deve desenvolver ações de caráter 

preventivo, corretivo e sistemático, na busca da identificação dos padrões de comportamento 

e/ou desempenhos desejáveis da administração. 

De acordo com o guia para normas de controle interno do setor público, elaborado 

pela entidade de fiscalização superior, International Organization of Supreme Audit 

Institution (INTOSAI), organização que tem por objetivo fomentar o intercâmbio de ideias e 

experiências no que se refere à auditoria pública, compete à administração pública 

desenvolver um controle interno adequado e garantir o seu funcionamento para proteger os 

recursos públicos, assegurar o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis, bem como a 

probidade e a adequação das decisões tomadas para reduzir o risco de erros e de 

irregularidades, e buscar a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das 

atividades da administração (INTOSAI, 2007). 

A INTOSAI (2007) também aponta como propósitos do controle interno a 

promoção de operações ordenadas, econômicas, eficientes, eficazes de produtos e serviços em 

consonância com os objetivos da organização; a salvaguarda dos recursos contra perdas 

provenientes de desperdício, abuso e desordem administrativos, erros e fraudes e outras 

irregularidades; a aderência às leis, regulamentações e diretrizes da administração superior, e 

ainda o desenvolvimento e a manutenção de dados financeiros e gerenciais confiáveis, 

revelando, razoavelmente, tais dados em relatórios oportunos. 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), 

através da Resolução nº 10 de 02 de setembro de 1998, já havia estabelecido que o controle 

interno corresponde a um sistema que compreende: 

  
[...] as políticas e os procedimentos estabelecidos pela Administração de um 
órgão/entidade para ajudar a alcançar os objetivos e metas propostas e assegurar, 
enquanto for praticável, o desenvolvimento ordenado e eficiente das operações, 
incluindo a adesão às políticas e procedimentos administrativos, a salvaguarda dos 
ativos, a prevenção e identificação de fraudes e erros, o registro completo e correto 
das transações (MINAS GERAIS, TCEMG, Resolução 10/1998, p. 37 e 38). 

 

Do exposto, verifica-se que o controle interno caracteriza-se pela finalidade de 

garantir informações adequadas ao processo decisório, colaborando com os gestores em seus 
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esforços de obtenção da eficácia em suas áreas. Nesse sentido, Peter e Machado (2007) 

esclarecem: 

 
Constituem controles internos o conjunto de atividades, planos, métodos e 
procedimentos interligados com vistas a assegurar que os objetivos dos órgãos e 
entidades da Administração Pública sejam alcançados, de forma confiável e 
concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão até a consecução dos 
objetivos fixados pelo Poder Público (PETER; MACHADO, 2007, p. 24). 

 

Nesse contexto, pressupõe-se que o controle interno será efetivo quando a sua 

presença impedir a prática de irregularidades que culminem na malversação dos recursos 

públicos ou com sua aplicação em finalidades diversas daquelas a que se destinavam ou ainda 

no desvio de metas preestabelecidas e preterição de prioridades, conforme esclarecem Glitz e 

Nehls (2006).  

Ao atestar e resguardar a conduta e o bom desempenho do gestor, o controle 

interno busca garantir que as ações públicas sejam realizadas com legitimidade e eficiência, 

com o propósito de satisfazer as necessidades coletivas e o efetivo atendimento às 

necessidades do cidadão, em conformidade com a legislação vigente. 

Verifica-se, portanto, que, no exercício de suas atribuições, o controle interno vai 

além da fiscalização das operações relacionadas às funções de finanças e contabilidade, 

estimulando o cumprimento das políticas prescritas pela administração e contribuindo para 

que as decisões tomadas sejam revestidas de legitimidade e de confiabilidade, almejando a 

eficácia e a eficiência da atuação administrativa. 

Mais que um meio de verificação da regularidade da atuação administrativa, o 

controle interno deve funcionar como instrumento de controle de resultados, de forma a 

propiciar que a gestão pública busque uma prestação de serviços com mais eficiência, 

minimizando os possíveis desvios e desperdícios dos recursos públicos. 

Organizacionalmente, as suas atribuições devem estar definidas na Constituição 

Federal, na Constituição dos Estados e na Lei Orgânica dos Municípios, conforme vinculação 

do sistema de controle ao ente federado, bem como em leis e regulamentos específicos que 

versem sobre o tema.  

No próximo tópico, serão abordadas algumas questões normatizadoras referentes 

ao tema. 
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2.1.7 Controle interno: aspectos normatizadores  

 

Considerando que a norma é o conteúdo da lei e que todos os atos e condutas da 

administração pública devem estar amparados e fundamentados na legalidade, o controle 

interno não pode realizar suas atribuições de forma aleatória. As atividades inerentes a esse 

controle também devem se vincular às regras preestabelecidas, tanto na legislação 

constitucional quanto na infraconstitucional. Em termos legais, no Brasil, o controle interno 

na Administração Pública tem início com a aprovação da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 

março 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.  Ao 

introduzir os controles interno e externo na atuação administrativa, essa lei disciplinou as 

atividades de planejamento, orçamento, contabilização e prestação de contas da administração 

pública brasileira. 

No que se refere ao controle interno, a Lei Federal nº 4320/64 estabelece, em seu 

art. 76, que o Poder Executivo exercerá três tipos de controle da execução orçamentária, quais 

sejam: a legalidade dos atos que resultem arrecadação da receita ou realização da despesa, 

bem como o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; a fidelidade funcional dos 

agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos e o cumprimento do 

programa de trabalho expresso em termos monetários e de realização de obras e prestação de 

serviços. 

Toledo Jr. e Rossi (2005) explicam que a Lei Federal nº 4320/64 determina que o 

controle faça uso de diferentes instrumentos, tais como demonstrações contábeis, financeiras, 

orçamentárias, patrimoniais e procedimentos de natureza operacional, de modo a propiciar o 

conhecimento da gestão pública. 

 No entendimento de Mileski (2011), a fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária consiste em acompanhar, avaliar e julgar a regularidade dos atos praticados 

pelos agentes públicos que têm a função de arrecadar a receita, executar a despesa e 

administrar os bens e valores públicos, submetendo tais atos a um controle nos seus aspectos 

contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais. 

No que se refere às demonstrações contábeis, a Lei Federal nº 4320/64 expõe que 

estas são objetos de análise por parte dos órgãos de controle não apenas para mera verificação 

dos registros, mas também para retificação destes em casos de falhas. É por meio da 

contabilidade que a administração procede ao registro, ao controle e à análise das diferentes 

operações de caráter orçamentário, financeiro e patrimonial. 
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De acordo com Zancaner (2003), o controle contábil refere-se aos procedimentos 

necessários para a avaliação e certificação de validação das transações registradas, 

constituindo-se em um importante instrumento de informações econômicas e financeiras. 

O controle financeiro, por sua vez, deve indicar a receita e a despesa 

orçamentária, como também os recebimentos e pagamentos efetuados durante o exercício. 

Busca verificar se a administração dos recursos financeiros ocorre em conformidade com as 

normas e os princípios da atuação administrativa, não apenas no que se refere à arrecadação, 

ao gerenciamento e à aplicação dos recursos, mas também em relação à regularidade das 

renúncias de receitas e a concessões de auxílios e subvenções. 

Considerando que toda e qualquer despesa só pode ser validamente efetuada se 

estiver legalmente autorizada, o controle orçamentário analisa a legalidade no que tange à 

arrecadação e à realização das despesas. Ao demonstrar as receitas previstas e as despesas 

autorizadas em confronto com as realizadas, o controle orçamentário possibilita certificar o 

modo como se deu o cumprimento do programa de trabalho, tanto em termos orçamentários 

como de realização de obras e de prestação de serviços. De acordo com Zancaner (2003), 

mais que verificar se as despesas previstas no orçamento foram fielmente executadas, o 

controle orçamentário deve confrontá-las com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o 

Plano Plurianual, a fim de assegurar o cumprimento dos programas traçados pelos 

representantes do povo. 

O controle patrimonial deve abranger o conhecimento dos bens de caráter 

permanente pertencentes à entidade pública bem como aos responsáveis por sua guarda e 

administração. 

Os procedimentos operacionais, por sua vez, devem possibilitar a verificação das 

condutas administrativas referentes às normas da contabilidade orçamentária, financeira e 

patrimonial.  Segundo Zancaner (2003), o controle operacional deve acompanhar e avaliar as 

ações empreendidas pela organização para alcançar seus objetivos institucionais, em especial 

quanto aos aspectos da economia, da eficiência e da eficácia. 

Após a edição da Lei Federal nº 4320/64, o Decreto-Lei nº 200/67, ao dispor sobre 

a organização da Administração Federal, trouxe inovação ao colocar o controle no mesmo 

patamar do planejamento, da coordenação, da descentralização e da delegação. Explicita o 

referido instrumento normativo que, no âmbito municipal, a fiscalização financeira e 

orçamentária será exercida mediante o controle externo da Câmara Municipal e o controle 

interno do Executivo Municipal, instituídos por lei. 
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Foi, porém, com o advento da Constituição Federal de 1988, que as normas gerais 

para a realização do controle pelos Poderes e pelos órgãos específicos foram ampliadas para 

atender ao controle da função administrativa. 

Com relação ao controle interno, a Constituição Federal explicita em seu 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. (BRASIL, 1988) 

 

No âmbito municipal, em que se delimita o estudo do controle interno neste 

estudo, a Constituição Federal determina no caput de seu 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”. 

A implantação e a manutenção do controle interno são responsabilidades do 

gestor público e derivam do poder-dever de vigilância, orientação e correção que a própria 

Administração exerce sobre a sua atuação. 

Em estudos sobre a implementação e avaliação dos controles internos, Borges e 

Campos (1999) explicam que o controle interno pode ser entendido como: 

  
O conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados, utilizado 
com vistas a assegurar que os objetivos dos órgãos e entidades da administração 
sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao 
longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público. 
(BORGES; CAMPOS, 1999, p. 12) 

 

Tendo em vista a necessidade do Estado de buscar maior eficiência no exercício 

de sua atuação administrativa e um maior controle na responsabilidade da gestão fiscal, foi 

promulgada a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), cuja finalidade está voltada para o planejamento das ações 

administrativas revertidas em políticas públicas, para transparência e publicidade dos atos 

governamentais, como também do controle dos gastos públicos. 

Consoante a previsão disposta no art. 59 da LRF, fica determinada a 

obrigatoriedade do Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, 

do sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, de fiscalizar o 

cumprimento das normas dispostas nessa lei.  O dispositivo em pauta determina ainda que a 
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fiscalização dar-se-á com ênfase no alcance das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias; nos limites e condições para realização das operações de crédito e inscrição 

em Restos a Pagar; nas medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal e nas 

providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária, de 

acordo com os limites especificados na própria LRF; na destinação de recursos obtidos com 

alienação de ativos e no cumprimento do limite de gastos dos legislativos municipais, quando 

houver. 

Ao apresentar regras claras, no que concerne ao controle de gastos e do 

endividamento público, e ao reforçar os aspectos da transparência, com a exigência de 

publicações de relatórios resumidos bimestrais e quadrimestrais, respectivamente, da 

execução orçamentária e da gestão fiscal, a LRF não só introduz novas práticas de gestão de 

finanças públicas, como também atribui como responsabilidade do controle interno 

acompanhar a execução orçamentária e zelar pela fiscalização das finanças públicas. 

Diante desse arcabouço legal, o controle interno deveria ser uma realidade factual 

nas administrações municipais, atuando como instrumento de consultoria e de orientação 

permanente aos gestores para garantir que as ações públicas fossem realizadas com 

legitimidade e buscassem atingir o efetivo atendimento das necessidades coletivas e a 

satisfação do cidadão. 

O controle da gestão municipal relaciona-se com o planejamento municipal que 

está estruturado pelo Plano Plurianual (PPA), pela Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e 

pela Lei Orçamentária Anual (LOA), os quais constituem os principais instrumentos de gestão 

na área de orçamento público introduzidos pela Constituição Federal de 1988. 

Na acepção de Andrade (2002), o orçamento público é o instrumento por meio do 

qual o Poder Público materializa o planejamento estatal, quer na manutenção de suas 

atividades, quer na execução de seus projetos. Trata-se de um processo contínuo, dinâmico e 

flexível, que traduz, em termos financeiros, os programas de trabalho em sintonia com o fluxo 

de recursos previstos para assegurar a contínua e oportuna liberação destes. 

O Plano Plurianual, em termos orçamentários, tem como finalidade estabelecer 

objetivos e metas que comprometam o Poder Executivo e o Poder Legislativo a darem 

continuidade aos programas na distribuição dos recursos.  Conforme esclarece Mileski (2011), o 

Plano Plurianual é um projeto de iniciativa do Executivo, aprovado pelo Legislativo, que consiste 

em um instrumento técnico de planejamento, com período de validade de quatro anos, essencial à 

política orçamentária, uma vez que orienta a elaboração dos demais planos e programas de 

governo. 
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Sua aprovação deve ser feita pelo Poder Legislativo até o final do primeiro ano do 

mandato do prefeito eleito, e terá vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato 

subsequente, de forma que, durante o primeiro ano de mandato do novo prefeito, este deverá 

seguir o planejamento de seu antecessor. 

Instrumento de planejamento, cuja finalidade é estabelecer as diretrizes, os 

programas e as metas governamentais de médio prazo, esclarece Andrade (2002) que o PPA 

estabelece um programa de trabalho elaborado pelo Executivo, aprovado pelo Legislativo, 

para ser executado no período correspondente a quatro anos, a ser contado a partir do 

exercício financeiro seguinte ao primeiro ano do mandato, estendendo-se até o final do 

primeiro exercício financeiro do governo subsequente.  Para Kohama (2006), o PPA é um 

plano de médio prazo, por meio do qual se procura ordenar as ações do governo que levem ao 

atendimento dos objetivos e metas fixadas para um período de quatro anos. 

Silveira e Teixeira (2009) esclarecem que o PPA, além de conter as metas e 

prioridades a serem implementadas no período de quatro anos, deve também ser um 

planejamento dinâmico que contenha as diretrizes e os cronogramas de execução e seja 

constantemente avaliado, visando a atender aos anseios da sociedade. 

Por sua vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com base nas diretrizes e metas 

presentes no Plano Plurianual, irá antecipar as prioridades de gastos, as normas e os 

parâmetros que deverão orientar o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício seguinte.  

Na acepção de Mileski (2011), a LDO revela-se como um instrumento 

complementar ao planejamento governamental que adquire relevância ao estabelecer um 

conjunto de princípios e normas de procedimentos para o estabelecimento do equilíbrio entre 

receita e despesa, para o controle de custos e para avaliação dos resultados dos programas 

financiados com os recursos orçamentários. 

Segundo Andrade (2002), a LDO deverá conter as metas e as prioridades previstas 

no PPA e, além de ser instrumento de orientação para a elaboração da LOA, deverá dispor 

sobre as alterações na legislação tributária local. 

Já a Lei Orçamentária Anual corresponde ao plano de trabalho para o exercício a 

que se refere, expresso por um conjunto de ações a realizar, com o fim de atender às 

demandas da sociedade e indicar os recursos necessários à sua execução.  Na visão de 

Kohama (2006), a LOA é o instrumento utilizado para a materialização do conjunto de ações 

e objetivos que foram planejados com vistas ao melhor atendimento e bem-estar da 

coletividade.  Andrade (2002) esclarece que a LOA, também conhecida como a Lei de Meios, 

deve conter a discriminação da receita e da despesa pública, de forma a evidenciar a política 
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econômico-financeira e o programa de trabalho de governo, com o propósito de concretizar as 

situações planejadas no PPA e na LDO, e de buscar transformá-las em realidade na execução 

do orçamento público. 

De acordo com Silveira e Teixeira (2009), tanto a LDO quanto a LOA possuem 

eficácia temporal e limitada, tendo, em síntese, a competência de traçar orientações para 

buscar o equilíbrio entre receitas e despesas no planejamento e a execução das prioridades 

estabelecidas para cada exercício, com base no PPA. 

Diante do exposto, infere-se que o controle interno tem por objetivo avaliar o 

cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas de governo 

e orçamento, ou seja, o controle interno configura-se como um instrumento pelo qual se 

pretende fazer com que as atividades ocorram de acordo com o que foi planejado. É a função 

do controle voltada para o cumprimento das ações, com enfoque no resultado. 

Desde a elaboração do orçamento, aprovado em espaço público, por meio de 

discussões e emendas feitas pelo Legislativo em sessões estabelecidas, até a execução das 

atividades planejadas para cumprir os programas e metas governamentais, o controle faz-se 

necessário para corrigir possíveis desvios que surgirem, bem como para garantir o 

cumprimento do conjunto de regras trazidas pela LRF, que estabelece prazos, mecanismos de 

compensação e correção de possíveis desvios. 

Ao tratar das medidas de transparência e controle que permeiam a gestão fiscal, a 

LRF atribui como responsabilidade do controle interno acompanhar a execução orçamentária 

e zelar pela fiscalização da gestão do dinheiro público, conforme esclarecem Toledo Jr. e 

Rossi (2005). 

 

2.1.8 Sistema de controle interno 

 

A ideia de sistema corresponde a um conjunto de partes e ações que, de forma 

coordenada, concorrem para um mesmo fim. 

Nesse sentido, Cavalheiro e Flores (2007) esclarecem que um sistema é um 

conjunto composto por partes individuais, com vistas à consecução de objetivos 

determinados, em que cada parte é peça fundamental para o todo.  Para elucidar, trazem como 

exemplos de sistemas o corpo humano e uma orquestra. No corpo humano, cada órgão tem a 

sua importância, e seu devido funcionamento é necessário à sobrevivência. Também numa 

orquestra, cada instrumento desempenha uma função com um objetivo comum de produzir 

sons que se traduzem em música. 
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Somando-se as ideias expostas sobre o controle interno com a concepção do que 

seja um sistema, de acordo com Silva et al. (2005), o sistema de controle interno pode ser 

entendido como: 

 

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 (SILVA, 
et al., 2005, p. 36).  

 

Assim, o sistema de controle interno pode fornecer aos gestores dos recursos 

públicos informações necessárias para auxiliar nos processos de tomada de decisões e de 

avaliação de desempenho dos diferentes setores da administração, de forma a contribuir para 

maior eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública. 

Ao dissertar sobre controle e reforma administrativa no Brasil, Silva (1999) 

explicita os principais objetivos dos sistemas de controle no âmbito da Administração 

Pública, dentre os quais merecem destaque: 

• averiguar se os atos da administração estão sendo praticados em conformidade 

com as disposições legais e regulamentares; 

• proporcionar uma racionalização na aplicação dos recursos públicos 

disponíveis para alcançar as metas preestabelecidas; 

• colocar à disposição do administrador informações que possibilitem a tomada 

de decisões acertadas e a escolha de prioridades mais urgentes, visando à 

eficiência e eficácia da gestão. 

Silva (1999) ainda adverte que, sem controle, as metas não são corrigidas e os 

objetivos, muitas vezes, ficam em segundo plano. A sua ausência também propicia o 

desperdício e a inadequação do uso dos recursos, causando prejuízos para a sociedade. 

O sistema de controle interno de que trata o art. 70 da Constituição Federal deve 

corresponder ao conjunto de controles que abrangem aspectos gerenciais, administrativos, 

contábeis, dentre outros, que atuem interligados visando ao controle da estrutura 

organizacional e das atividades desenvolvidas pela organização, aspirando à execução dos 

programas que lhe concernem, bem como a observância às normas legais e constitucionais 

pertinentes. 
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De acordo com a INTOSAI (2007), sob a ótica gerencial, o controle constitui o 

marco de referência da organização, pois engloba os planos, as políticas, os procedimentos e 

as práticas necessárias para que os objetivos sejam alcançados. Já no aspecto administrativo, 

engloba os procedimentos e os registros concernentes aos processos que se relacionam com a 

eficiência das operações e com as políticas da entidade. Sob o ponto de vista contábil, por sua 

vez, o controle compreende os procedimentos que buscam a confiabilidade dos registros 

financeiros. 

A implantação do sistema de controle interno tem por finalidade auxiliar o 

executivo no sentido de empreender ações para que as metas preestabelecidas sejam 

cumpridas de acordo com a legislação vigente e permitir que as decisões sejam tomadas de 

forma a evitar a ocorrência de erros e de condutas inapropriadas, possibilitando o 

acompanhamento dos rumos da gestão. 

 

2.1.9  Sistema de controle interno no âmbito municipal 

 

A necessidade de implantar o sistema de controle interno nas estruturas da 

Administração Pública é comprovada não apenas pela sua exigência legal, mas também pela 

necessidade de fiscalizar e orientar a gestão pública em benefício da sociedade. 

No âmbito municipal, a implantação do sistema de controle interno pode 

constituir-se em um instrumento de suporte, apoio e assessoria ao Poder Executivo, 

propiciando-lhe informações sob a ótica gerencial, sinalizando ao gestor público quanto à 

possibilidade ou ocorrência de equívocos, erros ou desvios, de modo que o administrador 

possa adotar medidas que visem a impedir ou corrigir situações que possam causar 

ilegalidades ou prejuízos ao erário em tempo oportuno. 

Para tal, faz-se necessário que o sistema de controle interno municipal seja 

instituído por lei, componha a estrutura organizacional do Executivo Municipal, disponha de 

uma estrutura adequada, de acordo com o porte e a complexidade das atividades 

desenvolvidas pela administração municipal, e mantenha um quadro de profissionais 

qualificados e comprometidos com o efetivo exercício das suas atribuições. Além disso, a 

estrutura desse sistema, bem como as suas competências, deve ser regulamentada através de 

decreto, com vistas a garantir uma correta gestão da administração pública. 

Segundo Cruz e Glock (2007), a estruturação do sistema de controle interno deve 

procurar tornar, de fato, efetivas as atividades de controle interno, de forma sistêmica, com 

procedimentos claros e definidos.  No que se refere a esse aspecto, Gattringer (2006) 
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esclarece que esse sistema se operacionaliza através de um órgão ou unidade central que, além 

de coordenar o sistema, detém a finalidade de recolher as informações dos demais órgãos no 

que se refere ao desempenho de suas áreas. 

 Uma vez implantado o sistema de controle interno municipal, é importante que os 

órgãos que integram a estrutura da Administração Pública do Município tenham 

conhecimento de seu funcionamento e de suas atribuições para que os responsáveis por 

aqueles possam, em tempo hábil, fornecer as informações a respeito da efetiva aplicação dos 

recursos públicos investidos em sua área de atuação. 

Para instrumentalizar a ação do sistema de controle interno, Cruz e Glock (2007) 

apontam que: 

 

 [...] é desejável que a legislação que trata da organização administrativa da 
Prefeitura estabeleça que as diversas atividades serão desenvolvidas sob a forma 
sistêmica, integrados por todos os órgãos e entidades da administração municipal 
quando no exercício das mesmas atividades em sua área de abrangência, definindo 
quais são os sistemas e seus respectivos órgãos centrais (CRUZ; GLOCK, 2007, p. 
45). 

 

A forma como o sistema de controle interno municipal é estruturado, a definição 

de suas competências e a relação deste com os demais órgãos que integram a administração 

municipal são fundamentais para o bom êxito das atividades do controle interno no 

Município. 

Nesse sentido, conforme entendem Cruz e Glock (2007), bom seria, por exemplo, 

que as diferentes secretarias que compõem a estrutura orgânica da administração direta do 

Município contassem cada qual com uma unidade de controle, com um responsável que 

possuísse conhecimento técnico da área, por exemplo, um contador ou economista na 

Secretaria da Fazenda, um administrador na Secretaria de Administração, um médico ou 

enfermeiro na Secretaria de Saúde, um pedagogo ou professor na Secretaria de Educação, um 

engenheiro civil na Secretaria de Obras e assim por diante, conforme a área de atuação da 

Secretaria Municipal. 

 Desse modo, os técnicos de cada área não só se responsabilizariam pelas 

informações a respeito da aplicação dos recursos públicos investidos em sua área de atuação, 

mas também gerariam informações para as atividades-fins do controle interno, bem como 

contribuiriam com o controle no sentido de sanar as irregularidades que extrapolassem as 

atividades típicas da unidade central de controle. 
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Nessa perspectiva, Fontoura (2006) propõe que o sistema de controle interno 

municipal consista em um conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão 

central de coordenação que permita identificar se os procedimentos administrativos ocorrem 

em conformidade com o que foi planejado e de acordo com o que determina a legislação, 

buscando garantir a eficiência e a eficácia da gestão pública. 

Dentre as muitas atribuições e competências do órgão central do sistema de 

controle interno, com a finalidade de permitir a efetivação de suas funções de fiscalizar, 

controlar e analisar as ações da Administração Pública, apresentadas por Deschamps (2009), 

destacam-se: 

• coordenar as atividades relacionadas com o sistema de controle interno do 

Município; 

• apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;  

• assessorar a Administração nos aspectos relacionados com o controle interno e 

com o controle externo; 

• avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no PPA, 

na LDO e nos orçamentos do Município; 

• avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Municipal;  

• exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres 

do Município; 

• desenvolver e aplicar as práticas que julgar necessário para uma atuação eficaz 

em consonância com os dispositivos legais. 

Deschamps (2009) ainda aponta que o sistema de controle interno deve atuar de 

forma preventiva, para evitar erros, falhas, irregularidades e desperdícios; concomitantemente, 

para detectar os problemas e permitir a correção ainda no momento de sua ocorrência e, 

posteriormente, no sentido de adotar medidas cabíveis para permitir a correção de falhas 

mesmo após a ocorrência do ato. 

Segundo Cruz e Glock (2007), as atividades do sistema de controle interno na 

entidade municipal são classificadas em atividades de apoio, de controles indelegáveis e de 

auditoria interna. 

Quanto às atividades de apoio, estas se efetivam por meio do acompanhamento e 

da interpretação da legislação, da expedição de normas para o exercício do controle interno e 

de auxílio nas atividades de controle externo. 
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Em relação às atividades de controles indelegáveis (os determinados pelos 

dispositivos constitucionais e pelas previsões especificadas na LRF), a atuação do sistema de 

controle interno deve primar pela prevenção, corrigindo a tempo os erros potenciais. Para tal, 

deve-se levar em conta a definição de parâmetros ou padrões de controle que permitam 

identificar se os procedimentos dos diversos órgãos municipais são desempenhados em 

conformidade com o planejado e com a legislação pertinente. 

No que se refere às atividades de auditoria interna, estas devem buscar a 

fiscalização e o assessoramento para o exame e a adequação das atividades vinculadas à 

contabilidade e finanças, bem como das atividades relativas à gestão de pessoas, das inerentes 

às compras, licitações e contratos e ainda das que dizem respeito a obras e serviços, dentre 

outras. 

 Quanto às atividades de auditoria interna, segundo Peter e Machado (2007), elas 

correspondem a uma atividade de avaliação voltada para o exame e comprovação da 

legalidade e legimitidade, bem como da adequação quanto aos aspectos da economicidade, 

eficiência e eficácia da aplicação dos recursos públicos nas diferentes áreas de atuação dos 

órgãos municipais e suas respectivas atribuições. 

Na acepção de Cruz e Glock (2007), os trabalhos de auditoria desenvolvem-se por 

meio dos aspectos contábeis, operacionais e de gestão. Sob a ótica contábil, interessa à 

auditoria, com base em demonstrativos, observar, para fins de controle, aspectos da 

materialidade do saldo e/ou da movimentação relativa das contas públicas, selecionando as 

rubricas cujos registros são válidos.  No que se refere ao aspecto operacional, com base no 

levantamento dos procedimentos e rotinas adotados pelos diferentes órgãos, deve-se buscar 

avaliar os controles existentes e identificar a necessidade de aperfeiçoá-los ou mesmo 

implantar outros controles. Por fim, quanto à gestão, o foco da auditoria está em avaliar, com 

base nos indicadores de desempenho, se os objetivos estabelecidos no PPA estão sendo 

alcançados. 

 Também nesse sentido, Guerra (2007) esclarece que a auditoria consiste no 

exame técnico, analítico e pericial, voltado à verificação, com a finalidade de minimizar os 

erros e desvios cometidos na gerência da coisa pública. 

Entretanto não se devem confundir as atividades de controle interno com as de 

auditoria. O controle interno, conforme já explicado, consiste em atuação executiva que 

envolve todas as atividades organizacionais, incluindo tanto o planejamento quanto a 

execução para atingir os interesses da coletividade. A auditoria, por sua vez, instrumentaliza 

as ações do controle por meio de técnicas que permitem o acompanhamento da gestão 
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administrativa, com vistas não só a detectar possíveis falhas, mas também a dar suporte para 

melhorar o controle. 

Assim, enquanto o sistema de controle interno consiste no funcionamento 

integrado dos mecanismos de controle para verificar se as atividades estão ocorrendo 

conforme planejadas, a auditoria constitui uma técnica que permite verificar se as normas 

estão sendo seguidas, como também examinar a regularidade dos atos da gestão 

administrativa. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que o sistema de controle interno desempenha, 

no âmbito organizacional, a tarefa de conferir maior segurança ao patrimônio, além de 

propiciar mais eficiência na consecução dos objetivos, contribuir para evitar desvios, perdas e 

desperdícios dos recursos, bem como assegurar o cumprimento de normas administrativas e 

legais e auxiliar o gestor em relação ao cumprimento das metas e dos programas previamente 

estabelecidos. 

Corroborando essa perspectiva, Borinelli (2006) entende que o sistema de 

controle interno contribui para o processo de gestão ao fornecer informações que auxiliem os 

gestores na tomada de decisões no que se refere à aplicação dos recursos para alcançar as 

metas preestabelecidas, em conformidade com a legislação. 

Desse modo, verifica-se que a formalização, implantação e manutenção do 

sistema de controle interno em um Município configura-se como um instrumento de gestão 

que possibilita a redução dos riscos de ilegalidades, a proteção dos numerários públicos contra 

erros e fraudes, o acompanhamento dos indicadores financeiros, econômicos e sociais da 

gestão municipal, de modo a conferir razoável segurança na aplicação dos recursos públicos 

para atender às necessidades da coletividade no âmbito municipal. Também permite ao 

administrador público, com base em fundamentos legais, adotar estratégias para buscar uma 

gestão mais eficiente no que se refere ao uso racional dos recursos públicos para tornar mais 

eficaz o alcance das políticas públicas municipais e, efetivamente, atender às necessidades dos 

munícipes. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentam-se a caracterização da pesquisa e os procedimentos adotados para a coleta 

e análise de dados, bem como algumas características da unidade de análise e observação.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa, coleta e análise de dados 

 

 Para a consecução da pesquisa, visando a responder à questão apresentada e 

atingir os objetivos estabelecidos, buscou-se, a priori, com o intuito de instrumentalizar a 

fundamentação teórica do presente trabalho, um levantamento bibliográfico que teve por 

finalidade identificar o maior número de fontes de informações existentes sobre o tema 

proposto. Isso implicou uma análise sistemática das informações colhidas em obras 

doutrinárias e na legislação relacionadas ao tema Controle da Administração Pública, bem 

como análise dos dados constantes de artigos publicados em periódicos e das dissertações e 

teses que abordam a temática do sistema de controle interno. 

Considerando que o objetivo geral deste estudo consiste em avaliar o processo de 

controle das ações administrativas do Poder Executivo do Município de Ouro Preto, a fim de 

identificar as características para uma gestão pública mais eficiente, buscou-se uma análise 

qualitativa por meio do aprofundamento do estudo de caso. 

Segundo Martins e Theóphilo (2007, p. 136), “[...] a pesquisa qualitativa tem 

como preocupação central, descrições, compreensões e interpretações dos fatos, ao invés de 

medições”. 

De acordo com Cresweel (2007), na investigação qualitativa, os dados são 

coletados no ambiente em que os fatos ocorrem; o pesquisador interage com o que é 

pesquisado com o intuito de descrever o fenômeno. A análise dos dados, por sua vez, ocorre 

via enfoque indutivo e, mais que nos resultados, a pesquisa qualitativa foca-se no processo. 

O objeto a ser pesquisado, o controle das ações administrativas do Poder 

Executivo do Município de Ouro Preto, permite obter evidências qualitativas para buscar as 

características para uma gestão pública mais eficiente no âmbito municipal, uma vez que se 

pretende alcançar os objetivos propostos por meio de uma representação pormenorizada do 

sistema de controle interno, através da aplicação de um roteiro de entrevistas sob a forma de 

questionário aos responsáveis pelo controle e também pelo planejamento e/ou controle das 

Secretarias que integram a administração municipal, como também por meio de observação in 

loco e análise documental (leis, decretos, portarias, instruções normativas).  
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Para atender ao objetivo do trabalho, procedeu-se à aplicação de questionário aos 

responsáveis pelo sistema de controle interno municipal, bem como pelo planejamento e/ou 

controle das diferentes secretarias que integram a administração da Prefeitura Municipal de 

Ouro Preto, abordando os pontos referentes à estruturação do controle interno, à percepção e 

análise de suas práticas, conforme pode ser verificado nos apêndices deste trabalho. 

A elaboração do questionário teve como base o referencial teórico, composto de 

livros, legislações, artigos, dissertações e teses, referentes à temática do controle interno no 

âmbito da Administração Pública. 

Conforme já explicitado, a razão da escolha do Município de Ouro Preto para a 

consecução da pesquisa deve-se ao fato de sua importância como patrimônio histórico e por 

ser o único município da Região dos Inconfidentes – que abrange os municípios de Ouro 

Preto, Mariana e Itabirito – a possuir, institucionalizado e devidamente estruturado, um 

sistema de controle interno. 

Considerando que o controle interno no âmbito do Poder Executivo Municipal 

também deve se concretizar mediante normatizações para, em primeiro plano, atender ao 

princípio da legalidade, verificou-se que, nessa região, apenas Ouro Preto institucionalizou o 

sistema municipal de controle interno, por meio de lei, qual seja, a Lei Complementar nº 25, 

de 15 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 1148, de 28 de maio de 2008. 

 Para efetivar a coleta de dados, inicialmente, foi estabelecido um contato com o 

chefe do Executivo do Município de Ouro Preto, Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, que, 

prontamente, autorizou a aplicação do questionário. 

 No protocolo, apresentam-se, preferencialmente, questões abertas, com o intuito 

de conferir maior liberdade para os gestores manifestarem sua percepção acerca do sistema de 

controle interno municipal. 

Como poucos entrevistados autorizaram a gravação dos depoimentos (apenas 

três), solicitou-se que as perguntas fossem respondidas por escrito. E, a partir do dissertado 

pelos respondentes, buscou-se alcançar os objetivos do estudo, por meio da técnica 

denominada análise de conteúdo, que, segundo Bardin (2011, p. 52), tem como objetivo “a 

manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os 

indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem”. 

A técnica denominada análise de conteúdo é designada por Bardin (2011, p. 48) 

como: 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens.  

 

Os questionários possibilitam, por meio dos relatos dos respondentes, obter a 

percepção destes no que se refere às práticas do controle interno, viabilizando averiguar a 

interação e o conhecimento das realidades dos informantes quanto a esse sistema. No estudo 

em questão, eles foram aplicados no período de janeiro a março de 2012, in loco, em dias e 

horários previamente estabelecidos, de modo a não comprometer as atividades dos 

respondentes à pesquisa, tendo para tal a autorização do chefe do Executivo Municipal e a 

colaboração dos respectivos secretários municipais, que viabilizaram as entrevistas com os 

responsáveis pelo planejamento e/ou controle de cada uma das secretarias que integram a 

administração do Município de Ouro Preto. 

Primeiramente, realizou-se a aplicação do questionário aos responsáveis pelo 

sistema de controle interno do Município de Ouro Preto.  Em seguida, outro questionário foi 

direcionado ao chefe do Executivo e aos responsáveis pelo planejamento e/ou controle de 

cada uma das secretarias que integram o quadro da estrutura administrativa municipal. No 

total foram entrevistadas vinte pessoas. 

Algumas perguntas são comuns a ambos os questionários, uma vez que se 

pretende confrontar o olhar do órgão responsável pelo controle com o dos órgãos controlados. 

As respostas obtidas constituem a principal fonte de evidência do estudo em 

pauta, embora tenha também sido utilizada a análise documental de leis e decretos 

municipais. 

 De forma a não comprometer os respondentes, os dados obtidos foram tratados de 

forma conjunta, através da utilização do termo “Rx”, em referência ao respondente, e “Dx”, 

em indicação ao depoimento. Quando os depoimentos apresentavam relatos muito 

semelhantes, eles eram tratados conjuntamente. 

 

3.2 Unidade de análise e de observação: características do Município de Ouro Preto         

 

A unidade de análise e de observação desta pesquisa é a Controladoria-Geral do 

Município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, órgão central do sistema de controle 

interno municipal, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 25, de 15 de dezembro de 
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2006, e regulamentado pelo Decreto nº 1148, de 28 de maio de 2008, responsável pela 

avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores públicos municipais. 

Antes de adentrar a caracterização da unidade de análise e de observação, 

abordam-se algumas características do Município de Ouro Preto e de sua estrutura 

administrativa.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil 

possui 5.564 municípios, dos quais 853 estão situados em Minas Gerais. Esse é o Estado com 

o maior número de municípios no Brasil, 15,3% do total. Além de ser o segundo mais 

populoso do país, com mais de 19,5 milhões de habitantes, de acordo com dados do IBGE 

(Censo 2010), Minas Gerais representa a terceira economia do Brasil e detém cerca de 60% 

do patrimônio histórico nacional, conforme dados do Governo do Estado. Dentre as suas 

cidades históricas, destacam-se: Ouro Preto, Mariana, Congonhas, São João Del Rey, 

Tiradentes e Diamantina. 

Segundo o jornalista Angelo Oswaldo de Araújo Santos, atual prefeito do 

Município de Ouro Preto, “a primeira cidade brasileira a ser declarada Patrimônio Cultural da 

Humanidade representa a síntese do patrimônio cultural de Minas e do Brasil, pois nela as 

raízes da história e da arte fazem-se presentes”. 

Corroborando a opinião do prefeito, o historiador Alex Boher destaca que nenhum 

outro município acumulou tantos fatos históricos relevantes à construção da memória nacional 

como Ouro Preto. Dentre eles destacam-se a Guerra dos Emboabas, de 1708, a Revolta 

liderada por Felipe dos Santos, em 1720, e a Inconfidência Mineira, de 17893. 

Erigida no final do século XVII e início do século XVIII, em razão da junção de 

vários arraiais formados na época do ciclo do ouro, a então Vila Rica foi fundada em 1711. 

Segundo Boher4, situada em terreno extremamente montanhoso e acidentado, somente a febre 

aurífera escolheria esse rincão como palco de uma cidade. 

Entre os anos de 1725 e 1750, a então Vila Rica alcança o seu apogeu. Nesse 

período, são construídos quase todos os importantes monumentos do período barroco: igrejas, 

chafarizes, sobrados.  A Igreja exibe sua pompa e influência. Em cada templo, uma 

irmandade, em cada irmandade um novo grupo social. As casas da arquitetura colonial, 

embora despojadas, apresentam demarcadas as funções dos indivíduos na sociedade. No andar 

                                                            
3PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. Disponível em:  <http://www. 
ouropreto.mg.gov.br/acidade/historia>. Acesso em 25 out. 2011. 
4PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. Disponível em:  <http://www. 
ouropreto.mg.gov.br/acidade/historia>. Acesso em 25 out. 2011. 
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de cima, a vida em família; no andar de baixo, o comércio, a senzala e a cocheira. Como não 

havia indústria, o comércio, apesar dos altos preços, garantia o abastecimento local. Produtos 

de várias partes da colônia chegavam a Vila Rica nos lombos dos burros, nas viagens dos 

tropeiros. Segundo o historiador Antonil, eram extraídos da região de 100g a 150g de ouro 

por dia, por escravo, naquela época. De acordo com Simosen, acredita-se que até 1820 foram 

retiradas das minas cerca de 1200 toneladas de ouro5.  

Com o esgotamento das minas, houve um crescente esvaziamento de Vila Rica. 

No período do império, após a Independência do Brasil, D. Pedro I conferiu a Vila Rica o 

título de Imperial Cidade de Ouro Preto, tornando-a, em 1823, a capital da então Província de 

Minas Gerais.  Após a Proclamação da República, Ouro Preto, então sede do Estado desde 

1721, quando ainda era Vila Rica, não mais apresentava condições de suportar o crescimento 

econômico e populacional que o novo cenário republicano despertava. Em 1893, foi 

promulgada a lei que determinava a mudança da capital, sendo escolhida para tal a região da 

Serra do Curral Del Rei. Assim, inspirado nos modelos urbanos de Paris e Washington, o 

engenheiro paraense Aarão Reis concebeu o traçado geométrico da futura capital do Estado de 

Minas Gerais que foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897 e recebeu o nome de Belo 

Horizonte6. 

Com a transferência da capital, Ouro Preto ficou à deriva.  Se, por um lado, a 

economia local foi drasticamente prejudicada, por outro, ao ser relegada pela 

modernização, a cidade preservou sua arquitetura. Continuaram a funcionar a Escola de 

Farmácia, instituída em 1839 e tida como a primeira Escola de Farmácia da América do 

Sul, e a Escola de Minas, fundada em 1876, para os estudos mineralógicos, geológicos e 

metalúrgicos do Brasil. Com a junção das duas escolas, fundou-se, em 1969, a 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

 Na década de 1930, Ouro Preto foi considerada Patrimônio Nacional, em 

decorrência de um movimento nacional de proteção à memória cultural que começara com os 

modernistas, ainda na década de 1920, e culminara com a criação do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Em 1980, a cidade foi declarada pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) Patrimônio Cultural da 

Humanidade. 

                                                            
5 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO – Doação: Paróquia de Nossa Senhora do Pilar – Quadro 9/600.  
6GOVERNO DE MINAS GERAIS. Disponível em: <http://www.mg.gov.br/conhecaminas/turismo/acapital>. 
Acesso em: 25 out. 2011. 
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No início da década de 1950, instalou-se no Município uma multinacional 

canadense que passou a produzir alumínio primário. Essa indústria fomentou a economia local 

por décadas. Em 2005, em face de um processo de cisão, outra empresa passou a explorar a 

produção desse metal.  

Além da indústria de alumínio, outras empresas do ramo de mineração atuam 

na região do Município. A educação também fomenta a economia local, pois há na 

cidade duas destacadas instituições de ensino que integram a rede federal de educação, a 

Universidade Federal de Ouro Preto e o Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia. E, por ser uma cidade turística, os negócios do setor também incrementam a 

economia municipal. 

Com pouco mais de 70 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE (Censo 

2010), o Município de Ouro Preto ocupa uma área de 1245 km², com predominância na 

região de uma vegetação típica de cerrado, de um relevo acidentado, com topografia, em sua 

maior parte, montanhosa, e de um clima tropical de altitude com temperatura média anual de 

17,4°C. Inserida na região central do Estado de Minas Gerais, a cidade está localizada na 

Zona Metalúrgica (Quadrilátero Ferrífero), tendo como municípios limites: ao sul, Catas Altas 

da Noruega, Itaverava, Ouro Branco e Congonhas; ao norte, Itabirito e Santa Bárbara; ao 

leste, Mariana e, ao oeste, Belo Vale e Moeda7.  

Segue um mapa que explicita a localização do Município de Ouro Preto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Disponível em: < http://wwwouropreto.com.br/acidade/dados gerais>. Acesso em: 25 out. 2011. 
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                FIGURA 1 - Mapa de localização do Município de Ouro Preto 
 

 
                                       Fonte:  www.cefetop.edu.br 

 
Além da sede, integram o Município de Ouro Preto 12 distritos, a saber: 

Amarantina, Antônio Pereira, Cachoeira do Campo, Engenheiro Corrêa, Glaura, Lavras 

Novas, Miguel Burnier, Rodrigo Silva, Santa Rita de Ouro Preto, Santo Antônio do Leite, 

Santo Antônio do Salto e São Bartolomeu8. 

Embora considerada de médio porte, a cidade é singular em suas particularidades 

e, como ressalta Boher, está longe de ser una e homogênea, Ouro Preto traz em seu cerne a 

marca da heterodoxia e da mistura9. 

O mapa a seguir evidencia os 12 distritos e a localização de cada um em relação à 

sede do Município. 

 

                                                            
8PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. Disponível em:  <http://www. 
ouropreto.mg.gov.br/acidade/historia>. Acesso em: 25 out. 2011. 
9PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. Disponível em:  <http://www. 
ouropreto.mg.gov.br/acidade/historia>. Acesso em: 25 out. 2011. 
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     FIGURA 2 - Mapa de localização dos Distritos do Município de Ouro Preto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: www.ouropreto.com.br 

 

A administração de um Município, independentemente de seu porte, não é tarefa 

simples. Muitas prefeituras, para melhor organizar sua atuação administrativa, dispõem, por 

meio de lei, a estrutura de sua organização. No caso da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a 

Lei Complementar Municipal nº 02, de 12 de janeiro de 2005, estabelece a sua estrutura 

básica e a sua organização administrativa, bem como especifica as competências dos 

diferentes órgãos que integram a administração direta do Município. 

A Controladoria Interna, de acordo com o art. 1º da lei supramencionada, 

constitui-se em um órgão de assistência imediata ao prefeito. 

Ainda por determinação dessa lei, as atividades da Administração Municipal serão 

adequadamente planejadas, coordenadas, supervisionadas e controladas, cabendo à atuação 

administrativa obedecer ao planejamento municipal que deve buscar a promoção e o 

desenvolvimento físico, econômico e social do Município, segundo estudos, pesquisas, 

programas e projetos elaborados pelas áreas competentes. O planejamento do Município, 

tanto na elaboração quanto na execução, ainda deve guardar perfeita consonância com os 

planos, programas e projetos comuns federais e estaduais. 
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Em seus artigos 22 e 23, a Lei Municipal nº 02/2005 determina ser atribuição da 

administração municipal a racionalização e a adequação sistemática da máquina 

administrativa com vistas à melhoria na prestação de serviços à comunidade, com eficiência e 

eficácia, bem como atribui às Secretarias Municipais a coordenação e execução de planos, 

programas e projetos de governo. Nesse sentido, ratifica-se a importância do trabalho 

conjunto entre a Controladoria Municipal e todas as Secretarias Municipais para buscar a 

eficiência na consecução dos serviços públicos municipais. 

Atualmente, o Executivo Municipal está estruturalmente organizado por órgãos de 

assistência ao prefeito, quais sejam: o Gabinete, a Procuradoria Jurídica e a Controladoria 

Interna, todos com status de Secretaria; por órgãos de atividades-meios – Secretaria Municipal 

da Fazenda, Secretaria Municipal de Governo e Secretaria Municipal de Planejamento e 

Gestão –; pelos órgãos de atividades-fins – Secretaria Municipal de Agropecuária, Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Cidadania, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria 

Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano – e ainda por uma autarquia municipal, 

responsável pelos serviços de água e esgoto10. 

  

                                                            
10PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. Disponível em:  <http://www. 
ouropreto.mg.gov.br/acidade/historia>. Acesso em: 25 out. 2011. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

   

Este capítulo contém a análise dos dados coletados e subdivide-se em dois 

tópicos: a caracterização e estrutura do controle interno municipal e a percepção de suas 

práticas. Descrevem-se, qualitativamente, os resultados obtidos a partir das respostas dos 

questionários. 

 

4.1 Caracterização e estrutura do controle interno municipal 

 

Após a edição da Lei Complementar nº 25, de 15 de dezembro de 2006, em 

janeiro de 2007, a Controladoria Municipal de Ouro Preto começou a desempenhar suas 

atribuições, tendo a sua atividade regulamentada pelo Decreto nº 1148, de 28 de maio de 

2008. 

O sistema de controle interno, no âmbito municipal, visa à avaliação da ação 

governamental e da gestão dos atos dos administradores públicos municipais e, para realizar 

as suas atividades, conta com um quadro de cinco profissionais, dentre os quais três 

advogados, uma administradora, responsável pelo processamento de dados, e uma assessora 

operacional. A faixa etária desses profissionais é de 30 a 40 anos, conforme dados fornecidos 

pelos respondentes que integram o quadro de profissionais da Controladoria do Município.  

A Controladoria Municipal possui duas subcontroladorias: uma operacional e 

outra de gestão, sendo esta responsável pelo acompanhamento da execução orçamentária e 

financeira, com o intuito de verificar a compatibilidade das atividades dos órgãos e entidades 

com as políticas públicas instituídas e com os programas de governo. Já a subcontroladoria 

operacional tem como finalidade verificar a conformidade das atividades dos órgãos e 

entidades com os objetivos e metas estabelecidas. Para tal, por meio de auditoria, analisa os 

atos, processos, contratos, averiguando-os quanto à competência, ao motivo, ao objeto, à 

forma e à finalidade, segundo as regras e os princípios inerentes à Administração Pública. 

Com relação aos treinamentos, todos os integrantes do quadro da Controladoria 

asseguraram que participam deles, porém consideram-nos aleatórios e esparsos. Além disso, 

os servidores afirmam que os treinamentos contribuem para o desempenho de suas 

atribuições. Nesse sentido, os relatos abaixo corroboram a afirmação. 

 

(R1) Os treinamentos contribuem para a “atualização de legislação e de novos instrumentos e 

rotinas de controle e no estreitamento de relação com outros órgãos de controle”. (D10) 
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(R3) Os treinamentos viabilizam “a atualização no sentido de aumentar a capacitação”. (D10) 

 

Ainda que os treinamentos sejam esporádicos, as revelações dos respondentes 

confirmam a assertiva de Cruz e Glock (2007) de que as atividades de controle interno 

requerem conhecimento técnico adequado. 

Quanto às principais atribuições do sistema de controle interno, os profissionais 

da Controladoria destacaram os seguintes itens: “controlar a eficiência das contas públicas, 

avaliar a legalidade e os resultados da aplicação dos recursos públicos, acompanhar a 

execução do PPA, da LDO e da LOA, analisar os processos de compras, notas de empenho, 

prestações de contas e realizar auditorias, dentre outras”. 

As atribuições inerentes ao sistema de controle interno elencadas como as 

principais coincidem com o que Botelho (2008) considera ser atividade específica desse 

sistema, que é incentivar o cumprimento dos programas de governo, por meio do confronto 

entre os dados constantes dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) e a aplicação 

dos recursos em conformidade com o orçamento. 

Na acepção da equipe de profissionais que atua na Controladoria Municipal, esse 

órgão desenvolve suas principais atribuições: 

 

(R1 e R2) Através da análise de forma direta e indireta de todos os processos de despesa do 

Município, efetuando um controle prévio e concomitante, embora possa atuar em um controle 

posterior. (D12) 

 

(R3 e R4) Com uma equipe bem estruturada, seguindo parâmetros definidos para acompanhar 

a execução orçamentária, o controle patrimonial e outros. (D12) 

    

Embora a estrutura da Controladoria possibilite o desenvolvimento de suas 

atribuições, alguns servidores do setor consideram que seria necessário um espaço físico mais 

apropriado e a contratação de mais profissionais especializados, como da área de 

contabilidade e da área de engenharia, para acompanhar, por exemplo, os processos inerentes 

à atuação da Secretaria da Fazenda, no caso da área contábil, ou ainda a elaboração dos 

projetos de obras e acompanhamento da execução destas, por um engenheiro civil, 

viabilizando uma fiscalização mais eficiente e um melhor controle das obras municipais. 
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Questionados sobre a interferência do Tribunal de Contas do Estado no 

funcionamento do sistema de controle interno, os responsáveis pelas atribuições da 

Controladoria asseguraram que, via de regra, o Tribunal realiza, periodicamente, auditorias na 

Prefeitura. Esse procedimento é considerado positivo, segundo um dos entrevistados, por 

apontar as irregularidades e orientar quanto à forma de melhor executar o trabalho. Isso 

também se confirma no depoimento abaixo: 

 

(R1) “A Controladoria acompanha, diariamente, todos os atos emanados pela corte de contas 

mineira, como resoluções, instruções normativas, consultas, decisões administrativas. Além 

disso, o TCEMG realiza auditorias esporadicamente, nas quais são apresentadas 

recomendações de melhorias do sistema de controle municipal.” (D18) 

 

Nesse sentido, conforme destaca Botelho (2008), o sistema de controle interno 

torna-se um elo entre a fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas e a Administração 

Municipal, tendo, a priori, os mesmos objetivos de, em nome da sociedade, atestar que os 

recursos públicos foram legal e moralmente aplicados. 

No que se refere às práticas de controle interno adotadas pela Controladoria 

Municipal, evidenciou-se pelos relatos que o planejamento é realizado de acordo com a 

demanda, através de etapas definidas para a análise de processos. Nesse sentido, esclarece um 

depoente: 

 

(R1) “O planejamento é realizado de forma pontual, de acordo com a demanda. 

As ações ordinariamente desenvolvidas tomam grande parte do tempo de serviço. Não 

obstante, planejamos a execução de outras atividades, com auditorias operacionais.” (D14) 

 

Embora a Controladoria opere em todas as áreas do Executivo Municipal, 

segundo os responsáveis pelo sistema de controle interno do Município, as áreas em que sua 

atuação é mais incisiva são: Assistência Social e Cidadania; Cultura e Patrimônio; Educação; 

Fazenda; Saúde; Planejamento e Gestão. Por sua vez, o trabalho desse órgão está mais focado 

em acompanhar os controles contábil, financeiro, patrimonial e orçamentário, sendo esse 

acompanhamento destacado por todos os respondentes.  Além disso, foi mencionado também 

que a atuação ocorre na avaliação das metas e programas do PPA e da LDO, na criação de 

rotinas e instrumentos de controle que visam capacitar os servidores das diversas áreas da 

administração municipal. 
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Quanto à execução orçamentária, financeira e patrimonial, conforme relatos dos 

respondentes que integram o quadro da Controladoria Municipal, esta se dá por meio do 

acompanhamento dos processos de despesa, de auditorias operacionais, através da análise de 

documentações e relatórios e, quando necessário, a Controladoria aponta sugestões e emite 

pareceres. 

Do exposto até o momento, verifica-se que a implantação do sistema de controle 

interno no Município de Ouro Preto, embora recente, com apenas cinco anos de efetivo 

exercício, atende aos pressupostos legais, sejam eles de ordem constitucional ou 

infraconstitucional, como em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 4.320/64 e as 

exigências da LRF. 

Para atender aos objetivos propostos no estudo, faz-se necessário analisar as 

práticas da Controladoria Municipal de acordo com a percepção dos gestores públicos de 

diferentes áreas de atuação sobre essas práticas. 

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto possui em seu quadro cerca de 3 mil 

servidores que atuam em diferentes órgãos que integram a administração municipal. 

Considerando que o número de funcionários que integram o quadro da Controladoria 

Municipal corresponde a cinco, infere-se que, conforme descrito pelos responsáveis pelo 

sistema de controle interno do Município, necessária se faz a contratação de mais servidores 

especializados para atender a demandas específicas do setor.      

 

4.2  Percepção das práticas do controle interno municipal 

 

Com o intuito de atender aos objetivos específicos propostos neste trabalho, esta 

seção apresenta a percepção sobre as práticas do sistema de controle interno tanto dos 

profissionais que atuam na Controladoria Municipal quanto dos servidores responsáveis pelas 

atividades de planejamento e/ou controle das secretarias que integram a administração 

municipal. 

A partir do confronto entre os diferentes olhares sobre as práticas do sistema de 

controle interno, por meio da técnica de análise de conteúdo das respostas dadas aos 

questionamentos realizados, buscou-se inferir quais as características do referido sistema que 

podem contribuir para uma gestão pública mais eficiente. 
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4.2.1 Práticas gerais 

 

Para se compreenderem as práticas do sistema de controle interno, é necessário 

que se tenha consciência de suas atribuições, pois, como dito no adágio popular, “só se pode 

falar do que se conhece”.  Assim, questionados sobre as principais atribuições do sistema de 

controle interno e como a Controladoria Municipal as desenvolve, os respondentes, em sua 

maioria, asseguraram que o órgão acompanha, analisa e fiscaliza os processos em geral, 

zelando pela legalidade dos atos dos gestores, conferindo regularidade aos gastos públicos e 

precavendo a malversação do recurso público, de modo a conferir eficiência à gestão 

orçamentária. Essa percepção pode ser inferida pelos discursos que se seguem: 

 

(R5) “A Controladoria avalia o cumprimento das metas do plano plurianual e a execução de 

programas de governo. Comprova a legalidade, eficácia e eficiência da gestão orçamentária. 

Atua, preventivamente, no Município, acompanhando a gestão e execução do orçamento.” 

(D5) 

 

(R6) “A Controladoria acompanha o cumprimento das receitas e despesas, analisa os atos de 

gestão, analisa a prestação de contas, comunica aos gestores sempre que forem constatados 

erros, fornece subsídios para o aperfeiçoamento de procedimentos para garantir as ações do 

controle interno.” (D5) 

 

(R7 e R10) “A Controladoria ‘cuida’ da parte burocrática, analisa a viabilidade das 

contratações e contribui para a uniformização de procedimentos de licitação para firmar 

contratos e convênios.” (D5) 

 

Com relação a como a atuação da Controladoria Municipal contribui para o 

desempenho das atividades do Secretariado Municipal, os respondentes destacaram: 

 

(R8) “A atuação da Controladoria é positiva, pois evita que haja descumprimento de normas e 

procedimentos.” (D6) 

 

 (R9) “É muito importante a atuação do controle interno, para evitar que o serviço público seja 

feito de qualquer jeito, até porque a Lei de Responsabilidade Fiscal exige transparência.” (D6) 
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(R11) “Ao auditar processos de compras e serviços da Administração, conferir todo o 

processo dos gastos públicos, analisar as despesas a serem realizadas para que não sejam 

usadas de maneira indevida e acompanhar os processos administrativos, o controle interno 

propicia maior segurança nas ações a serem tomadas nos processos de gestão pública 

municipal. Entende-se que é um órgão que filtra e corrige os processos que deverão ter 

andamento na Administração.” (D5 e D6)  

 

(R12) “Ao auditar processos antes de suas conclusões, analisar e adequar procedimentos junto 

aos setores, a Controladoria repara possíveis falhas processuais e age dentro dos princípios da 

Administração Pública.” (D5 e D6) 

 

Desse modo, a Controladoria propicia orientações aos gestores para uma devida 

utilização dos recursos públicos, não só contribuindo para a observância das normas legais, 

como também propiciando informações para que os gestores cumpram os programas, as metas 

e as ações do governo, conforme destacou outro respondente (R6, D6). 

Quanto ao planejamento das atividades típicas do secretariado municipal, de 

acordo com informação prestada pelos respondentes, os responsáveis por cada uma das 

Secretarias do Município se reúnem com o prefeito todas as quintas-feiras, no período da 

manhã, para avaliar as ações realizadas no âmbito da administração municipal, estabelecer 

estratégias, partilhar dificuldades e buscar alternativas para melhor desempenhar suas 

atribuições. 

Conforme observado por Andrade (2002) e Kohama (2006), o planejamento 

constitui uma obrigação para o setor público, pois deve nortear a atuação administrativa em 

todos os Poderes e órgãos, quer na esfera federal, quer na esfera estadual, quer no âmbito 

municipal. 

No âmbito do Município de Ouro Preto, cada um dos órgãos que integram a 

estrutura básica da Prefeitura do Município tem suas competências descritas na Lei 

Complementar nº 02/2005, com atribuições regulamentadas por meio de decretos. No que se 

refere ao planejamento das atividades típicas do secretariado municipal, destacam-se os 

relatos dos depoentes: 

 

(R6) “A Secretaria de Planejamento é responsável pelo planejamento estratégico e, de acordo 

com o que é observado no plano de governo, cada Secretaria apresenta o seu plano de ações 

que serão executadas e os recursos que considera serem necessários para tal.” (D7) 
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(R8) “O planejamento é feito através das orientações legais e das orientações da Secretaria de 

Planejamento e Gestão. Cada Secretaria elabora o seu plano de ação anual e plurianual, que é 

analisado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, com aprovação do prefeito e da Câmara 

Municipal.” (D7) 

 

Deduz-se das declarações supracitadas que, embora cada Secretaria tenha 

autonomia para realizar o seu planejamento interno, este deve estar em consonância com as 

orientações da Secretaria de Planejamento e Gestão, à qual compete, por determinação legal, 

coordenar e executar as atividades ligadas à administração geral do Município. 

De acordo com a Lei Municipal nº 02/2005, também cabe à Secretaria Municipal 

de Planejamento e Gestão, além de outras funções, elaborar a proposta do Plano Plurianual, da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual; coordenar o programa do 

orçamento participativo; incumbir-se das atividades de movimentação e registro de pessoal; 

comprar e distribuir os bens e serviços destinados ao Município, promovendo a sua 

padronização, e fiscalizar os contratos relativos a serviços executados por terceiros. 

Nesse sentido, justifica-se o fato de muitas das ações da Controladoria 

apresentarem uma atuação mais incisiva na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 

Questionados quanto à forma como a Controladoria contribui para melhorar as 

atividades próprias da área de atuação de cada Secretaria, as respostas dadas convergem para 

a fiscalização e orientação, de forma objetiva, dos processos de compras, de contratação de 

serviços e de terceiros, como também para a proposição de soluções para a resolução de 

questões técnicas, conforme esclarecem os depoimentos que seguem: 

 

(R7) “A Controladoria nos ajuda na elaboração dos termos de referência para que não haja 

‘brechas’, para que o produto apresentado pela empresa na hora da contratação não seja 

diferente do esperado pela Secretaria. E também para que não façamos nada para termos 

problemas futuros com o Tribunal de Contas.” (D8) 

 

(R10) “A Controladoria orienta-nos, de modo geral, quanto aos processos licitatórios, 

sugerindo adequações quando necessário.” (D8) 

 

(R11) “A Controladoria nos orienta nos processos de solicitação de compras e serviços 

através da análise e acompanhamento dos procedimentos.” (D8) 
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Quanto ao foco do trabalho da Controladoria, embora alguns apontassem para a 

avaliação de metas e programas do PPA e da LDO ou ainda para a execução dos programas 

de governo, a maioria dos respondentes afirmou que este está mais focalizado no 

acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial, de forma a zelar pela 

legalidade nos processos de contratações públicas, conforme destacou um respondente (R5, 

D9). 

Nesse sentido, apresentam-se, a seguir, algumas das respostas dadas pelos 

respondentes, quando indagados sobre como a Controladoria Municipal procede em relação à 

execução orçamentária, financeira e patrimonial:  

 

(R5) “A Controladoria acompanha todo o processo de execução e apresenta propostas para 

otimizar o funcionamento da máquina administrativa.” (D10) 

 

(R6) “A Controladoria focaliza as demonstrações financeiras, examinando e avaliando as 

partes desses demonstrativos, aferindo os registros, conferindo se está atendendo à legislação 

e aos princípios da contabilidade, bem como às normas internas da instituição.” (D10) 

 

(R11) “A Controladoria analisa os processos de compras, serviços e convênios; analisa os 

processos de empenho. Mas acredito que seria necessário um maior acompanhamento da área 

patrimonial e até mesmo da execução orçamentária e financeira. Ainda acredito que a 

Controladoria deveria atuar mais em todas as Secretarias, através do acompanhamento da 

gestão dos fundos e do próprio planejamento municipal.” (D10) 

 

(R13) “A Controladoria recebe os processos e faz a avaliação. Quando há alguma orientação, 

ela emite uma nota técnica devolvendo para a adequação necessária.” (D10) 

 

Quanto à análise das práticas das atividades do controle interno, algumas 

perguntas foram feitas tanto aos profissionais que integram o quadro da Controladoria, como 

também aos responsáveis pelo planejamento e/ou controle das diferentes secretarias que 

integram a estrutura básica da administração do Município. Passa-se, agora, para a análise das 

respostas dadas. 

Indagados sobre como o sistema de controle interno propicia instrumentos para a 

tomada de decisões, os profissionais da Controladoria Municipal explicitaram que isso é feito 
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por meio de relatórios, pareceres e recomendações que têm caráter informativo, conforme se 

averigua nos relatos que seguem: 

 

(R3) “O sistema de controle interno é um órgão responsável por analisar e orientar os diversos 

setores da prefeitura a executar suas ações e programas dentro da legalidade, transparência e 

eficácia. Para tal, emite relatórios que são utilizados internamente para consultas, análise de 

resultados e conferências.” (D19 e D20) 

      

(R1) “A Controladoria propicia instrumentos para a tomada de decisões através de relatórios, 

pareceres e recomendações, por meio de relatórios de auditoria motivados ou de ofício, 

consultas e ainda com relatórios para o TCEMG.” (D19 e D20) 

 

Os relatórios pontuais (quando há motivação), os resultados das auditorias e o 

relatório anual encaminhado ao TCEMG são também enviados ao prefeito e às Secretarias 

Municipais, porém têm cunho apenas informativo. 

Segundo os responsáveis pelo sistema de controle interno municipal, ainda não há 

indicadores de desempenho.  Essa ferramenta não é utilizada pela Controladoria, mas pela 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, conforme declarou R3.   Por sua vez, R1 

afirmou que o foco do controle é, ainda, quanto à formalidade de procedimentos. 

Já os responsáveis pelo planejamento e/ou controle das diferentes Secretarias 

Municipais ora apontam que sim, ora que não, ora que algumas vezes o sistema de controle 

interno propicia instrumentos para a tomada de decisões dos gestores. Vejamos, pois, alguns 

relatos que expressam os três tipos de posicionamento apontados: 

 

(R5) “Sim, sugere propostas viáveis para a implementação de políticas públicas, prezando 

pela legalidade nos atos administrativos.” (D11) 

 

(R10) “Às vezes, pois, ainda que oriente a rever os processos, as notas técnicas são dadas em 

parte, o que favorece uma espécie de ‘ping-pong’, que implica entraves à demanda da 

Secretaria.” (D11) 

 

(R14) “Não propicia. Não há nenhuma capacitação orientando como devem ser preenchidos 

os documentos de solicitação ou de processo.” (D11) 
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Nem todos responderam ao questionamento apresentado.  Mas, dentre os que se 

posicionaram, a maioria acredita que o sistema de controle interno propicia, sim, instrumentos 

para a tomada de decisões nas atividades inerentes às atribuições da sua área de atuação, à 

medida que avalia os processos na formatação legal e atenta para a necessidade de estabelecer 

normas e procedimentos adequados para conferir transparência e exequibilidade aos processos 

de contratação de compras e de serviços. 

Quanto aos relatórios emitidos pela Controladoria Municipal, por resultarem de 

um processo de fiscalização operacional (acompanhamento e avaliação de ações 

empreendidas pelo Município) e de fiscalização patrimonial (referente não só aos bens, mas 

também aos créditos, títulos de renda e almoxarifado), contribuem para a melhoria das 

atividades típicas da Secretaria, conforme explicita R5 em D12. 

 De modo geral, os respondentes confirmam que a emissão de notas técnicas e os 

relatórios apresentados pela Controladoria Municipal contribuem para a melhoria das 

atividades inerentes ao âmbito de atuação das Secretarias. 

 No que diz respeito ao controle dos gastos públicos, os profissionais do quadro da 

Controladoria esclarecem que a contribuição para tal se dá principalmente pela análise dos 

processos de despesa e através das auditorias. Caso o órgão entenda que os gastos possam ser 

reduzidos, orienta os responsáveis, por meio de solicitação, a procederem às devidas 

alterações, sempre visando ao melhor para a administração. Esse é o entendimento de R1 em 

D22. 

No mesmo sentido, convergem as respostas dadas pelos servidores das Secretarias 

Municipais, conforme se pode perceber nos depoimentos que se seguem: 

 

(R6) “À medida que assegura a execução dos programas de governo dentro dos princípios 

básicos da Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência.” (D13) 

 

(R12) “À medida que busca adequar os procedimentos e cobra o cumprimento dos princípios 

constitucionais da Administração Pública.” (D13) 

 

(R20) “À medida que acompanha os processos de licitação para a contratação de serviços e 

aquisição de materiais, evita possibilidades de burla à legislação como também o desperdício, 

ao zelar pela eficiência no alcance dos objetivos institucionais”. (D13) 
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4.2.2 Algumas considerações inerentes às práticas do controle interno 

 

Indagados sobre considerações inerentes às práticas do controle interno, os 

respondentes apontaram os seguintes aspectos: 

De modo geral, a alta administração, entendida como a chefia do Executivo 

Municipal, considera importante a atividade da Controladoria, uma vez que a implantou, no 

âmbito Municipal, por meio de lei específica, e regulamentou suas atividades através de 

decreto. Entretanto, apesar da institucionalização da Controladoria Municipal, sua estrutura 

face às demandas municipais requer mais profissionais para possibilitar um melhor 

atendimento aos diferentes órgãos que integram a administração municipal, conforme ressalta 

R19. 

Questionados se os demais órgãos da administração municipal contribuem para a 

efetividade das ações do controle, quase todos os respondentes afirmaram que sim, e alguns 

poucos alegaram que em parte. Entre estes está R14, que explicitou: “nem todos fornecem 

apoio, visto que a fiscalização não é bem vista no setor público”.  

Com relação à qualificação dos servidores que integram o quadro da 

Controladoria Municipal, todos os respondentes consideram que os profissionais possuem 

qualificação adequada para o exercício das atividades.  Dois ressaltaram a necessidade de 

especialistas de outras áreas como a contábil e a de economia, por exemplo, o que contribuiria 

para o aperfeiçoamento das atribuições do sistema de controle interno. 

Os profissionais da Controladoria, no exercício das práticas do sistema de controle 

interno, seguem os princípios da segregação de funções, da indepedência técnica funcional, da 

relação custo-benefício e da aderência às normas, conforme afirmado por todos os integrantes 

da Controladoria Municipal. 

No exercício de suas atribuições, a Controladoria informa aos servidores sobre os 

riscos a que a administração pública está sujeita por atos cometidos por erro ou fraude. Esse é 

o entendimento de todos os respondentes, com exceção de um, que disse que não, sem 

expressar as razões de sua resposta. 

 Quanto a sugestões propostas para melhorar as atividades da Controladoria 

Municipal, foram apontadas: 

1. Ampliação da estrutura administrativa, por meio da contratação de mais 

profissionais, como um engenheiro para atuar na fiscalização das obras 

municipais. 
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2. Melhorias na estrutura física para desempenhar suas atribuições com mais 

eficiência. 

3. Mais autonomia e mais investimento em treinamento, através de participação 

em cursos específicos, tanto para os responsáveis pelo controle como para 

servidores de outras áreas da administração, visando não só à atualização das 

atividades como também à busca de mais conhecimentos sobre a gestão 

pública. 

4. Implantação de manual de normas e procedimentos para uniformizar os 

processos, evitar erros, estabelecer rotinas e aperfeiçoar os trabalhos. 

5. Elaboração de fluxogramas setoriais para atender as especificidades dos 

diferentes órgãos. 

6. Elaboração de informativos, boletins explicativos, divulgação dos trabalhos 

realizados durante os meses do ano. 

7. Busca de mais agilidade nos processos. 

8. Melhoria na comunicação com os outros setores da administração. 

9. Descentralização de alguns procedimentos, pelo menos nos que têm mais 

impacto de gestão, como as áreas da saúde, da educação, da assistência social e 

do planejamento e gestão. 

Com relação às características necessárias para tornar a gestão pública mais 

eficiente, os respondentes apontaram: 

1. Agilidade na tomada de decisões. 

2. Qualificação efetiva dos servidores. 

3. Atuação antes da consumação da ilegalidade. 

4. Proatividade, com foco no controle prévio e concomitante dos processos de 

decisão. 

5. Atuação de forma prévia para evitar erros e tornar a gestão da coisa pública 

mais ética e transparente. 

6. Autonomia, com pessoal qualificado e bem remunerado. 

7. Observância às normas legais. 
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8. Exatidão nas informações contábeis. 

9. Garantia das diretrizes propostas. 

10. Antecipação ao cometimento de erros, desperdícios e abusos. 

11. Atualização da equipe técnica competente. 

12. Criatividade para elaborar normas e procedimentos internos que aumentem a 

eficácia e segurança das contas públicas. 

13. Mais entrosamento por parte dos responsáveis pelo controle interno para 

demonstrar, na realidade, o papel do setor e como ele funciona. 

14. Maior agilidade nas respostas encaminhadas, atentando para que elas sejam 

dadas em conjunto e não em partes. 

15. Participação no planejamento municipal. 

16. Implantação de normas e procedimentos para os processos com maior 

demanda. 

17. Realização de reuniões periódicas com os gestores públicos para apontar 

eventuais falhas e propor meios para corrigi-las. 

18. Acompanhamento amplo dos procedimentos administrativos da instituição. 

19. Maior participação nas decisões. 

20. Busca de adequação de menos burocracia com mais eficiência. 

21. Capacitação para os servidores que atuam diretamente nas áreas contábil, 

financeira, patrimonial, orçamentária e de tecnologia. 

22. Melhoria das relações internas, da comunicação e do diálogo como 

instrumento de informação para buscar maior transparência no atendimento dos 

questionamentos e das dúvidas dos gestores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Apresentam-se neste capítulo as considerações finais, as limitações do presente 

estudo e as sugestões para realização de outras pesquisas inerentes ao tema abordado.  

 

5.1 Considerações finais 

 
O controle da atuação administrativa é um dos instrumentos de gestão das 

organizações, quer privadas, quer públicas. Nestas, mais que uma exigência legal, 

constitucionalmente assegurada, o controle impõe limites aos gestores públicos e pode 

configurar-se em um instrumento de gestão para a realização de serviços públicos, com maior 

eficiência no uso dos recursos e eficácia na consecução dos objetivos, em conformidade com 

os programas preestabelecidos e com os instrumentos de planejamento das atividades dos 

entes governamentais, seja na esfera federal, estadual ou municipal. 

No âmbito municipal, o controle da atuação administrativa deve se concretizar por 

meio da fiscalização do Poder Legislativo, exercido pela Câmara Municipal, com o apoio do 

Tribunal de Contas do Estado, responsáveis pelo controle externo, e pelo Poder Executivo do 

Município, encarregado da implantação e manutenção do sistema de controle interno, cuja 

atuação deve auxiliar os gestores na tomada de decisões, conferindo-lhes maior segurança na 

aplicação dos recursos públicos para cumprir as metas e programas previamente estabelecidos 

em conformidade com o que dispõe a legislação. 

Para que o Município, como organização político-administrativa do Estado, possa 

efetivar políticas públicas para atender os interesses dos munícipes, faz-se necessária a 

implementação de um bom governo, entendido pela capacidade institucional de atingir a 

eficiência, a eficácia e a efetividade na prestação dos serviços públicos. 

Nessa perspectiva, não só por razões jurídicas, mas também administrativas e 

políticas, a implantação do sistema de controle interno no âmbito municipal constitui um 

instrumento de apoio ao gestor público que pode favorecer a utilização adequada dos 

recursos, prevenir erros, combater desperdícios e fornecer orientações para uma gestão mais 

eficiente. 

Nesse sentido, o estudo buscou analisar a implementação do sistema de controle 

interno no âmbito do Município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, a fim de identificar 

as características para uma gestão pública mais eficiente. 
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Para tal, com base no delineamento descritivo, por meio de uma abordagem 

qualitativa, através da aplicação de questionários in loco, procurou confrontar os olhares dos 

profissionais que atuam na Controladoria Municipal, órgão responsável pelo sistema de 

controle interno no Município de Ouro Preto, com os dos responsáveis pelo planejamento 

e/ou controle dos diferentes órgãos que integram a estrutura administrativa municipal.  

Ao avaliar o processo de controle das ações administrativas do Poder Executivo 

Municipal de Ouro Preto, verificou-se que o sistema de controle interno municipal, com 

apenas cinco anos de efetivo exercício, pertence à estrutura organizacional do Município, 

tendo sido instituído por meio de lei, com suas atribuições regulamentadas por meio de 

decreto, atendendo, portanto, ao princípio constitucional da legalidade. 

Observou-se também que as atribuições da Controladoria Municipal estão de 

acordo com os pressupostos legais tanto de ordem constitucional como de ordem 

infraconstitucional, como estabelecido, por exemplo, na Lei Federal nº 4.320/64 e exigido 

pela LRF. Dentre as funções desse órgão, foram destacados o acompanhamento, a análise e a 

fiscalização dos processos em geral, permitindo aos gestores informações que contribuam 

para a observância das normas legais e para o cumprimento dos programas e metas 

preestabelecidos nos instrumentos de planejamento, como o PPA, a LDO e a LOA. 

O planejamento das atividades dos diferentes órgãos que integram a estrutura do 

Executivo Municipal é feito com base nas orientações legais e também nas orientações da 

Secretaria de Planejamento e Gestão, embora cada Secretaria Municipal tenha autonomia para 

delinear suas atividades. 

 A atuação da Controladoria Municipal, apesar de ocorrer em todos os setores do 

Executivo Municipal, apresenta-se de forma mais incisiva nas áreas de Assistência Social e 

Cidadania, Cultura e Patrimônio, Educação, Fazenda, Saúde e na de Planejamento e Gestão, 

com foco no acompanhamento dos controles fiscal, contábil, financeiro, patrimonial e 

orçamentário. 

No exercício de suas atribuições, a Controladoria Municipal informa aos 

servidores sobre os riscos a que a administração está sujeita por atos cometidos por erro ou 

fraude. Também propicia aos gestores instrumentos para a tomada de decisões por meio de 

relatórios, pareceres e recomendações. 

Ainda que possua caráter informativo, ou seja, a atuação do gestor não seja 

vinculada às orientações da Controladoria Municipal, pode-se inferir que as atividades do 

sistema de controle interno podem contribuir para a eficiência da gestão pública no âmbito 
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municipal, à medida que a atuação da Controladoria possibilita a orientação dos gestores na 

tomada de suas decisões. 

Na percepção dos respondentes, são características do sistema de controle interno 

municipal para uma gestão pública mais eficiente: a agilidade na tomada de decisões, a 

atuação preventiva para evitar erros, desperdícios e abusos, a implantação de normas e 

procedimentos para os processos com maior demanda.  Para tal, além de observar as normas 

legais, a Controladoria deve contar com uma equipe de profissionais qualificados que busque 

adequar menos burocracia com mais eficiência e mais interação com os órgãos para auxiliar 

de forma positiva na tomada das decisões dos gestores públicos. 

Os dados obtidos permitem inferir que o sistema de controle interno, no âmbito do 

Município de Ouro Preto, cumpre os aspectos formais que lhe são atribuídos, constituindo-se 

em um instrumento de apoio aos gestores municipais para se buscar a melhoria na qualidade 

dos serviços prestados à população e, consequentemente, contribuir para uma gestão pública 

mais eficiente. 

 

5.2 Limitações da pesquisa 

  

Seja qual for o problema investigado, o referencial teórico descrito, os 

procedimentos metodológicos adotados e os resultados obtidos, ainda que se busque definir e 

delimitar o assunto a ser pesquisado, a forma como se desenvolve a investigação de qualquer 

tema, comumente, apresenta limitações que podem impactar o estudo. 

No caso em pauta, elencam-se, a seguir, algumas delas: 

a) Ao aplicar o questionário in loco, a presença do observador pode ensejar 

alterações no comportamento dos observados, influenciando a sua 

espontaneidade ao responder às questões. 

b) Os resultados do presente estudo não podem ser estendidos a outros municípios 

tanto do Estado de Minas Gerais, quanto de outros Estados da Federação, devido 

às peculiaridades de cada um. 

c) A pesquisa atenta apenas para a percepção dos responsáveis pelo controle 

interno e dos responsáveis pelo planejamento e/ou controle dos órgãos 

controlados.  Não há neste trabalho análise dos procedimentos, mas só de 

olhares sobre as práticas do sistema de controle interno.   
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 5.3 Sugestões 

 

Como sugestão para realização de outras pesquisas acerca do tema estudado, 

recomenda-se: 

a) Aplicar a pesquisa em outros municípios com características próximas ao de 

Ouro Preto para comparar a forma de atuação do sistema de controle interno 

com os resultados do presente estudo ou, ainda, para comparar a percepção dos 

gestores acerca dos procedimentos adotados na atuação da Controladoria. 

b) Realizar um estudo comparativo entre sistemas de controle interno de 

diferentes municípios de uma mesma região do Estado de Minas Gerais ou de 

municípios de grande porte, cuja atuação administrativa pressupõe maior 

complexidade. 

c) Analisar como os Tribunais de Contas avaliam a contribuição desse sistema 

para o exercício de suas funções.  

d) Estudar medidas de desempenho de caráter objetivo e subjetivo para aferir a 

eficiência do sistema de controle interno municipal em um determinado mandato 

ou fazer um estudo comparativo da atuação do controle interno municipal em 

dois mandatos subsequentes 

e) Relacionar o sistema de controle interno com as efetivas estruturas de poder no 

âmbito de uma administração municipal. 
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APÊNDICE A – Carta de apresentação e autorização 
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APÊNDICE B – Carta de apresentação e solicitação 
 

  

           Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2011.         

 

Prezado(a) Senhor(a),                                   

 

 Sou aluna do Mestrado Acadêmico em Administração da Universidade FUMEC e, sob a 

orientação do professor Dr. Luiz Antônio Antunes Teixeira, desenvolvo uma pesquisa referente ao 

sistema de controle interno nas organizações públicas, restrita ao âmbito municipal.  

O propósito do trabalho consiste em descrever o processo de implantação do controle interno 

municipal e identificar os indicadores desejados com a implantação do controle interno. A escolha do 

Município de Ouro Preto deve-se ao fato de sua importância como cidade histórica e por ser o único 

município da Região dos Inconfidentes que possui, hodiernamente, um sistema de controle interno 

devidamente estruturado. 

Nesse sentido, solicito-lhe a gentileza de sua colaboração no sentido de responder ao 

questionário anexo, cujo preenchimento é indispensável para análise e conclusão deste trabalho. 

Os dados obtidos serão tratados de forma conjunta no corpus da pesquisa, em caráter 

estritamente acadêmico, e os nomes dos pesquisados não serão revelados. 

Desde já, agradeço pela colaboração. 

 

Cordialmente, 

            Líria Lara Soares 
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APÊNDICE C – Questionário aplicado aos servidores da Controladoria 
Municipal 

 

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

  

 

Parte I - Caracterização e Estrutura do Controle Interno 

1- Identificação (opcional) 

 Cargo: 

  E-mail: 

2- Desde quando a Prefeitura Municipal possui o Sistema de Controle Interno? 

 

3- Quantos servidores integram o quadro da Prefeitura Municipal? 

 

4- Quantos servidores integram o quadro da Controladoria Municipal?  

 

5- Qual a formação acadêmica do(s) responsável(eis) pelo Sistema de Controle Interno? 

(  ) Administrador     (   )  Advogado   (  ) Contador     (   ) Outra   Qual?    

 

6- Qual a faixa etária dos integrantes do quadro da Controladoria Municipal? 

 (  ) 20 a 30 anos  (   )  30 a 40 anos  (   ) 40 a 50 anos  (  ) acima de 50 anos 

 

7- Os integrantes do quadro da Controladoria são servidores concursados da Prefeitura? 

 (  ) Sim      (  ) Não 
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 Se não, quantos ocupam cargos comissionados?  

 

 

8- A estrutura da Controladoria é regida por: (Resposta pode ser múltipla.) 

                 (   ) Lei Municipal    (   ) Decreto   (   )  Portaria/Resolução     (   ) Regimento Interno  

            9- A controladoria possui setores internos formais? 

(   ) Sim   (   ) Não  

Se sim, quais as atribuições de cada um deles e como eles operam? 

 

            10 – Os servidores que compõem o quadro da Controladoria Municipal participam de 

treinamentos? 

                     (   ) Sim  (   ) Não  

            Se sim,  

                  os treinamentos são permanentes, com cronogramas anuais. (   ) 

                  os treinamentos são periódicos e pontuais. (   )          

                  os treinamentos são aleatórios e esparsos. (   ) 

                  Em que os treinamentos contribuem para o desempenho de suas atribuições? 

 

11- Em seu entendimento, quais as principais atribuições do Sistema de Controle Interno? 

 

12- A Controladoria Municipal as desenvolve? Como? 

 

             13- A estrutura da Controladoria Municipal permite o desenvolvimento eficaz das atribuições 

do sistema de controle interno? 

                         (   )  Sim    (   ) Não 
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Parte II - Práticas do Controle Interno 

14- Como é feito o planejamento das atividades da Controladoria Municipal? 

 

 

15- Em que áreas a atuação da Controladoria é mais incisiva? (Resposta pode ser múltipla.) 

(    )  Planejamento e Gestão      (   )  Fazenda     (   )   Governo 

(    ) Obras       (    ) Educação     (   ) Saúde      (     )  Cultura e Patrimônio 

(    ) Agropecuária         (     ) Meio Ambiente   (    )   Turismo Indústria e  Comércio 

(    )  Assistência Social e  Cidadania                 (    )   Esporte, Lazer e Parques 

 

16 – O trabalho da Controladoria está focado mais em: (Resposta pode ser múltipla.) 

 (   )  Avaliação  de metas e programas do  PPA e da LDO. 

 (   ) Acompanhar a execução dos programas de governo. 

 (   ) Acompanhamento dos controles contábil, financeiro,  patrimonial e orçamentário. 

 (   ) Outros.  No caso, especificar. 

 

17- Como a Controladoria Municipal procede em relação à execução orçamentária, financeira 

e patrimonial? 

  

 

 

18- O Tribunal de Contas do Estado exerce interferência no funcionamento do sistema de 

controle interno municipal?  Em caso afirmativo, como esta se dá? 
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19- O Sistema de controle interno propicia instrumentos para a tomada de decisões? Como? 

 

 

 

 

         

 

20- Quais os relatórios são emitidos pelo sistema de controle interno e para quem estes são 

direcionados? 

 

 

 

 

 

 

21- Quais indicadores de desempenho são de responsabilidade do sistema de controle interno 

no Município? 

 

 

 

              22- De que forma o sistema do controle interno contribui para o controle do gasto público? 
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Parte III - Análise das Práticas do Controle Interno 

 

 23- Analisando as práticas da Controladoria Municipal, em seu entendimento, como são considerados 

os aspectos a seguir:  

a) A alta administração considera importante a atividade da Controladoria e fornece condições para 

a devida atuação desta? 

b) Os demais órgãos da administração municipal contribuem para a efetividade das ações de 

controle?  

c) As práticas do sistema de controle interno seguem os princípios da segregação de funções, da 

independência técnica funcional, da relação custo-benefício e da aderência às normas? 

d)  O pessoal que integra o quadro da Controladoria possui qualificação adequada para o exercício 

de suas atividades?  

e) Os servidores são informados sobre os riscos que a administração pública está sujeita por atos 

cometidos por erro ou fraude? 

f) As informações do sistema de controle interno são utilizadas para a tomada de decisão dos 

gestores municipais? 

 

 24- Quais as sugestões você proporia para melhorar as atividades da Controladoria Municipal? 

 

 

 

25- Quais as características necessárias ao sistema de controle interno municipal para tornar a gestão 

pública mais eficiente?  
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APÊNDICE D – Questionário aplicado ao prefeito e aos responsáveis pelo 
planejamento e/ou controle das Secretarias Municipais 

 

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

  

 

Parte I – Percepção do Controle Interno e suas práticas 

1- Identificação (opcional) 

 Cargo:  

  E-mail: 

2- Quantos servidores integram o quadro da Prefeitura Municipal?  

 

3- Quantas Secretarias constituem a administração da Prefeitura Municipal? Quais são? 

 

4- Desde quando a Prefeitura Municipal possui o Sistema de Controle Interno?  

 

5- Em seu entendimento, quais as principais atribuições do Sistema de Controle Interno? 

A Controladoria Municipal as desenvolve? Em caso afirmativo, como? 

 

 

6- Em sua opinião, a atuação da Controladoria Municipal contribui para o melhor 

desempenho das atividades inerentes às diferentes Secretarias do Município? Em caso 

afirmativo, como você avalia essa contribuição? 
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Parte II - Análise das Práticas das Atividades de Controle Interno 

 

7- Como é feito o planejamento das atividades típicas do secretariado municipal? 

 

 

 

8-  De que forma a Controladoria contribui para melhorar as atividades próprias da área de 

atuação de sua Secretaria? 

 

 

 

9- Em sua opinião, o trabalho da Controladoria está focado mais em: (Resposta pode ser 

múltipla.) 

 (   )  Avaliação  de metas e programas do  PPA e da LDO. 

 (   ) Acompanhamento da execução dos programas de governo. 

 (   ) Acompanhamento dos controles contábil, financeiro,  patrimonial e orçamentário. 

 (   ) Outros.  No caso, especificar. 

 

10- Como a Controladoria Municipal procede em relação à execução orçamentária, financeira 

e patrimonial? 
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11- O Sistema de Controle Interno propicia instrumentos para a tomada de decisões nas 

atividades inerentes às atribuições de sua área de atuação? Como? 

 

 

 

12- A Controladoria Municipal emite relatórios que contribuem para a melhoria das atividades 

inerentes ao seu âmbito de atuação? Em caso afirmativo, em que aspectos a Controladoria contribui? 

 

 

 

13- Em sua opinião, de que forma o Sistema de Controle Interno contribui para o controle do 

gasto público? 
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Parte III - Considerações Inerentes às Práticas do Controle Interno 

 

14- Analisando as práticas da Controladoria Municipal, em seu entendimento, como são considerados 

os aspectos a seguir: 

g) A alta administração considera importante a atividade da Controladoria e fornece condições para 

a devida atuação desta? 

h) Os demais órgãos da administração municipal contribuem para a efetividade das ações de 

controle?  

i) O pessoal que integra o quadro da Controladoria possui qualificação adequada para o exercício de 

suas atividades?  

j) A Controladoria Municipal informa aos servidores sobre os riscos que a administração pública 

está sujeita por atos cometidos por erro ou fraude? 

k) As informações prestadas pela Controladoria Municipal são utilizadas para a tomada de decisão 

dos gestores municipais? 

 

 15- Quais as sugestões você proporia para melhorar as atividades da Controladoria Municipal? 

 

 

 

16- Quais as características necessárias ao Sistema de Controle Interno municipal para tornar a gestão 

pública mais eficiente?  
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