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RESUMO 

RESUMO: Este estudo teve por objetivo realizar investigação do processo de 
controle interno e sugerir estratégias de melhorias no controle interno da Prefeitura 
Municipal de Pinhão, Estado do Paraná. Justifica-se o estudo, por ser um tema 
recente e relevante para a realização de pesquisa cientifica, pois a sua aplicação 
sistemática nos municípios do Estado do Paraná só passou a ser obrigatória a partir 
do ano de 2007, quando o Tribunal de Contas do Estado exigiu a formalização dos 
sistemas de controle interno em todas as instituições públicas a ele jurisdicionadas. 
A administração pública nos últimos 20 anos teve significativas alterações, como a 
Lei de Responsabilidade Fiscal que estabeleceu limites nos gastos públicos e a 
recente Lei de acesso à informação e a de transparência obrigando todos os 
gestores a publicarem na rede mundial de computadores todos os atos emanados 
pelo gestor público, aliado a essas alterações também surgiu a obrigatoriedade da 
implementação do controle interno, que tem um amplo escopo de atividades a serem 
averiguados e, assim, expressa a sua opinião em relação à atuação dos gestores 
públicos atuando de forma ampla e contínua no planejamento, gerenciamento, 
monitoramento e avaliação. No estudo foi utilizada a metodologia qualitativa com 
suporte quantitativo, onde foram analisados os relatórios do controle interno dos 
anos de 2010 a 2015, bem como entrevista estruturada com o controlador interno e 
foram aplicados mais de 100 questionários estruturados com secretários e 
servidores da área administrativa em todos os setores da prefeitura. Os resultados 
obtidos apresentam elementos importantes com relação a problemas estruturais 
enfrentados pela unidade e, assim, foram sugeridas estratégias de melhorias para a 
unidade de controle interno. 

Palavras chaves: Setor Público, Estratégia, Controle Interno.  



ABSTRACT 

ABSTRACT: This study had the main objective to conduct an investigation of the 
internal control process and suggest improvements strategies in internal control of 
the City of Pinhão, Paraná State, it is justified by being a recent and relevant theme 
for conducting scientific research because its systematic application in the State of 
Paraná municipalities only became mandatory from 2007 when the State Audit Court 
has demanded the formalization of internal control systems in all public institutions 
under its jurisdiction. Public administration in the last 20 years has had significant 
changes, such as the Fiscal Responsibility Law that set limits on public spending and 
the recent Law of access to information and transparency requiring all managers to 
publish on the World Wide Web all acts emanating the public manager, together with 
those changes came the mandatory implementation of internal control, which has a 
broad range of items to be ascertained and thus expressed its opinion regarding the 
performance of public officials acting broadly and still in the planning, management, 
monitoring and evaluation. On this study of the Municipal City of Pinhão, Paraná, it 
was used a qualitative approach with quantitative support, where the internal control 
reports of the years 2010-2015 were analyzed, was also conducted structured 
interviews with internal controller and it was also applied more than 100 structured 
questionnaires with secretaries and servants of administrative area in all sectors of 
the city. The results obtained were the identification of some structural problems 
faced by the unit and thus it was suggested improvements of strategies for the 
internal control unit. 

Keywords: Public Sector, Strategy, Internal Control. 
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1. INTRODUÇÃO

A gestão pública vem ao longo dos últimos 25 anos passando por 

transformações consideráveis na forma dos gestores tratarem dos recursos públicos. 

No ano de 1995 iniciou-se no Brasil a reforma da gestão pública ou reforma 

gerencial do Estado que teve entre seus objetivos “promover o encontro do Estado e 

da vida administrativa com os novos paradigmas gerenciais emergentes em todos os 

sistemas político-administrativos avançados” (LEITE, 2014, p.10). Assim, a proposta 

de reforma teve como objetivo a reorganização do Estado, bem como, a utilização 

de novos instrumentos de gestão pública.  

Posteriormente foi criada a Lei Complementar nº. 101 em 04 de maio de 

2000, que pode ser considerado um marco na administração pública, pois instituiu 

limites para a despesa pública. É cada vez mais evidente a necessidade da 

profissionalização dos serviços públicos e a exigência dos governantes por opções 

de serviços com qualidade para responder aos anseios da população (PEREIRA; 

REZENDE, 2013).  

A administração pública deve atender a demanda por serviços efetivos do 

Estado e da necessidade de eficácia na aplicação dos recursos públicos permitindo 

a inovação, planejamento e orientação para obtenção de resultados e uma posterior 

avaliação dos resultados da gestão (TOSCANO; LEITÃO, 2006). O administrador 

público deve proporcionar a participação do cidadão em algumas decisões 

administrativas, permitindo a participação da população de forma geral, em todas as 

fases do planejamento e na elaboração das políticas públicas (SANTANA, 2010). 

Nessa vertente de mudanças foram implementados os sistemas de 

controle interno, que deve atuar de forma fiscalizadora, onde realiza a normatização, 

monitoração, acompanhamento e a avaliação dos processos de gestão estratégica.  

O controle interno “é o controle administrativo exercido por um órgão 

interno da administração com poder para normatizar procedimentos que possibilitem 

a inserção de padrões e uniformidade de atuação” (BOTELHO, 2014, p. 29).  

Envolve o controle de todos os atos praticados pela própria 

administração, “é todo aquele utilizado pela entidade ou órgão responsável pela 

atividade controlada no âmbito da própria administração” (MEIRELLES, 2015, p. 

780).  



 

 

13

Tem como um de seus objetivos proporcionar segurança ao cumprimento 

de leis e atos normativos e salvaguardar os recursos contra usos inadequados 

(WASSALLY, 2008). 

Para a realização das atividades do controle interno é necessário que o 

controlador, além de instituir atos normativos, realize procedimentos de auditoria 

interna, ou seja, os procedimentos utilizados são “um conjunto de verificações e 

averiguações, que permite obter evidências ou provas suficientes para formulação e 

fundamentação da opinião do controlador interno” (CGU, 2007, p. 23).  

O controle interno já era e permanece assegurado pela Constituição 

Federal de 1988, em seu Art. 31 esta descrito que: “a fiscalização dos municípios 

será exercida pelo Poder Legislativo e pelo órgão de controle interno”. Também é 

regulamentado pela Lei nº. 4.320 de 1964 e pela Lei Complementar nº. 101 de 2000 

e pelas legislações estaduais ou municipais.  

A unidade de controle interno deve atuar em todas as áreas da 

organização, de forma ampla, não se limitando ao controle da contabilidade e 

finanças, atuando como órgão auxiliar da administração no sentido de orientar para 

que as decisões sejam as mais corretas possíveis, quanto mais complexa a 

estrutura organizacional maior é a necessidade de controle (VASCONCELOS, et. al., 

2012).   

 No Brasil, apesar do controle interno na administração pública ser 

assegurado pela Constituição Federal 1988, é um fenômeno recente, pois passou a 

ser exigência obrigatória no Estado do Paraná, somente a partir do ano de 2007, 

quando o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) que é o órgão de 

controle externo responsável por analisar e julgar as contas dos Poderes Executivo, 

Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e de todos os órgãos públicos do Estado 

do Paraná, com deliberação para emitir instruções normativas passou a exigir 

formalmente, o controle sistemático na administração pública. 

A maioria dos controles internos municipais, porém, foram criados para 

atender somente aos aspectos legais que são impostos, e essa não deve ser a única 

motivação do controle interno, pois os recursos públicos devem ser aplicados de 

forma eficiente e a população tem direito a receber serviços de qualidade, onde o 

controle de desempenho aborda as escolhas definidas em função da prioridade 

definida (VASCONCELOS, et. al, 2012). Nesse contexto, o gestor necessita de 
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informações em tempo ágil, para proporcionar condições de utilização das 

informações para a gestão do administrador público (PEREIRA; REZENDE, 2013).  

O controle interno deve atuar em processo amplo e contínuo no 

planejamento, gerenciamento, monitoramento e avaliação. Em seguida, deve 

informar os resultados obtidos por sua atuação (CGU, 2007). Diante deste 

aglomerado de informações e atividades que o controlador ou sua equipe estão 

inseridos é relevante o estabelecimento de estratégias para a realização de um 

efetivo controle, pois diante da enorme quantidade de informações a serem 

averiguadas é difícil a verificação efetiva dos dados e das ações executadas sem 

uma estratégia adequada. 

A estratégia possui ampla variedade de definições, pois há amplas 

atividades que envolvem estratégia como: busca por direções, escolhas, mudanças, 

resultados, entre outros elementos que são objetos de estratégia, “parece haver pelo 

menos um consenso entre estudiosos do campo da estratégia: o de que não há 

consenso na sua definição” (BULGACOV, et al., 2007, p. 8).  

Porém, a maioria das definições de estratégia identificam como atividades 

de planejamento, como um conjunto de ações para atingir um ou mais objetivos ou 

simplesmente decisões antecipadas para chegar a um objetivo (BULGACOV, et. al.,  

2007); (WHITTINGTON, 2002); (BARNEY, 1996). Para o controle interno, a estratégia 

pode ser utilizada como um conjunto de atividades a fim de salvaguardar o patrimônio 

público e proporcionar a efetividade dos investimentos e gastos públicos. 

Nesse sentido, deve-se estabelecer estratégias de procedimentos de 

controle quanto ao momento de sua ocorrência, o qual pode ser prévio, 

concomitante ou a posteriori (MEIRELLES, 2015); (VASCONCELOS et. al., 2012).  

O controle “a priori”, que também é denominado de anterior ou prévio é 

realizado antes da ocorrência do evento ou fato pretendido do controle, com objetivo 

de prevenir ou evitar que os atos sejam realizados com erros.  

O controle concomitante é realizado durante a execução da ação, com o 

objetivo de identificar e corrigir erros que possam surgir, assim a ação pode ser 

corrigida no momento em que está sendo desenvolvida.  

O controle “a posteriori”, que também é denominado de subsequente ou 

corretivo ocorre após a ocorrência da ação; neste caso, é a fase punitiva, ou seja, a 

ação é desaprovada por meio de descrição em relatório de erros ou fraudes 
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consumadas pelo gestor. Normalmente, essa fase acaba servindo de motivação 

para que ações futuras não se repitam erroneamente (BOTELHO, 2014). 

A administração pública também está sujeita ao controle dos aspectos 

legais, (VASCONCELOS, et. al., 2012). No setor público, o gestor não pode fazer o 

que quer: “na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe. Na 

administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza” (MEIRELLES, 2015 

p. 91). Dessa forma, é imprescindível o cumprimento da legislação em vigor pelo 

gestor, a qual deve ser item de verificação pelo controle interno.  

O problema da pesquisa é verificar os procedimentos e/ou atividades do 

controlador interno no município de Pinhão-PR, a fim de perceber a atuação 

fiscalizadora, de normatização e de monitoramento, em função das dificuldades 

encontradas na estrutura de controle, considerando a insuficiência de recursos 

humanos nas secretarias. Visto isso, os relatórios necessários para avaliar o 

cumprimento da legislação referente às atividades de controle sofrem 

descontinuidade, haja vista, a deficiência na avaliação nas diversas áreas de gestão. 

Desta forma, analisou-se a composição da unidade de controle interno do 

Município de Pinhão, como foram desenvolvidas as atividades de controle, analisou-

se a opinião do controlador interno responsável pela unidade e a percepção dos 

funcionários com relação a execução das atividades de controle, e por fim 

estabeleceu-se estratégias de melhorias na unidade de controle interno. 

Como pesquisa o estudo do Sistema de Controle Interno de uma 

organização permite maior entendimento sobre a gestão nas organizações do setor 

público. O resultado é um aprofundamento dos conceitos estudados, onde foram 

evidenciados pontos fortes e fracos, propondo melhorias na gestão da organização. 

Este trabalho também teve o intuito de servir como estimulo para que outros estudos 

sejam realizados.  

 

1.1 Objetivos 

 
1.1.1 Objetivo Geral 

 
Esta dissertação tem por objetivo geral realizar a investigação do 

processo de controle interno e sugerir estratégias de melhorias no Poder Executivo 

do Município de Pinhão, Estado do Paraná. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar a estrutura da unidade de controle interno do Poder 

Executivo do Município de Pinhão; 

b) Averiguar os procedimentos de controle interno que são utilizados; 

c) Verificar como são realizadas as atividades do controle interno a partir 

da percepção dos secretários e servidores; 

d) Sugerir estratégias que resultem em melhorias no controle interno. 

 

1.2 Justificativa 

 

A presente pesquisa justifica-se pela importância que está sendo dada 

por gestores e pesquisadores ao tema do controle interno no setor público, pois é 

fundamental na gestão dos recursos públicos. Na administração pública, surgem 

problemas decorrentes de erros técnicos, e pela corrupção viciosa de alguns 

agentes públicos. É um tema recente e relevante para realização de pesquisas 

científicas, pois a sua aplicação sistemática e efetiva nos municípios do Estado do 

Paraná só passou a ser obrigatória a partir do ano de 2007, e somente a partir desse 

ano, se começa a dar a devida importância aos métodos científicos de 

administração, pois era praticamente desconhecida a acepção do tema e pouco se 

conhece a respeito das contribuições científicas sobre essa temática (OLIVEIRA, 

2013), (BEUREN; ZONATTO, 2014).  

No setor público, os gestores são os responsáveis por manter os serviços 

essenciais à população, bem como zelar pelo patrimônio público, e estão sujeitos à 

fiscalização, e ao cumprimento de diversas normas legais vigentes. O nosso país 

possui um histórico de patrimonialismo e clientelismo, onde os recursos públicos, em 

certos momentos, acabaram se misturando ao dinheiro privado, e diante de 

investimentos inadequados de recursos públicos, o legislador estabeleceu a 

obrigatoriedade de implantação de sistemas de controle interno no setor público. É 

por meio dele que as atividades são monitoradas e fornece garantia razoável de que 

os objetivos da administração sejam concretizados (WASSALLY, 2008), (SIAYOR, 

2010). 

Apesar da relevância do controle interno para o setor público, pouco se 

conhece a respeito das contribuições científicas desenvolvidas sobre essa temática. 
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Medauar (2014) afirma que o tema relacionado ao controle interno na administração 

teve maior relevância nas últimas décadas. Portanto, ainda hoje, grande parte dos 

municípios possui sistemas de controle interno deficitários, e carentes de estudos 

científicos que auxiliem na sua melhoria. Fontoura (2006) corrobora que a legislação 

vigente deixou lacunas a respeito da regulamentação e criação de sistemas de 

controle interno sem definições ou padronização das atividades.  

Beuren e Zonatto (2014, p.1139) descrevem a viabilidade e a importância 

do controle interno: “Por meio do controle interno é possível ao gestor público 

implementar um ambiente de gestão, que forneça informações sobre a aplicação 

dos recursos públicos, a eficácia e qualidade dos serviços prestados”. Assim como 

no Brasil, estudos realizados em outros países como Noruega (SIAYOR, 2010), 

Espanha (ALIENDE, 2012), Malásia (BADARA; SAIDIN, 2013), Estados Unidos 

(PETROVITS; SHAKESPEARE; SHIY, 2009), Inglaterra (SPIRA; PAGE, 2001), 

ressaltam a importância do controle interno. Dessa forma, é evidente a importância 

do controle na administração pública e da investigação científica deste tema. 

Assim, a presente forma de controle constitui uma área nova na 

administração pública, a qual possui poucas estratégias orientadoras. No plano 

atual, cada controlador desenvolve os critérios próprios de controle, bem como deve 

ter amplo conhecimento de toda a área da administração pública, pois envolve a sua 

totalidade, sendo necessário estabelecer estratégias de controle, devido ao 

exacerbado número de informações a serem verificadas, além de proporcionar 

suporte necessário para a gestão pública.  

Portanto é importante identificar estratégias a serem adotadas no setor 

público referente ao ambiente de controle, pois é a partir das estratégias que o 

controle poderá avaliar a aplicação correta dos recursos públicos.  

Dessa forma, Braga (2003) descreve a estratégia como um conjunto de 

ações que: busca por direções, escolhas, mudanças, resultados, entre outros 

elementos para atingir um ou mais resultados. Esse conjunto de ações, deve ser 

aplicado de forma a estabelecer melhorias na unidade de controle interno, para que 

esta tenha resultados positivos.  

Assim Whittington, (2002) evidencia que as ações devem ser 

constantemente revistas e adaptadas, pois as organizações devem se ajustar às 

condições oferecidas pelo ambiente em que estão inseridas. Dessa forma o controle 
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da entidade estudada deve ter estrategicamente sua estrutura e atividades, 

ajustadas e revistas conforme a necessidade organizacional da entidade.  

Mintzberg et. al. (2010) também corrobora que a estratégia está 

relacionada à organização e ao ambiente e estará em constante alteração. Assim, 

são necessárias ações estratégicas em relação ao ambiente, bem como atividades 

do controle interno da prefeitura do município de Pinhão-PR que resultem em 

melhorias. 

Este trabalho foi motivado a ser realizado no Poder Executivo do 

Município de Pinhão, Estado do Paraná, para contribuir com o aprofundamento a 

respeito da efetividade do controle interno municipal. O Município de Pinhão, Estado 

do Paraná está localizado na região centro-sul do Estado do Paraná, com população 

estimada em 31.800 habitantes IBGE (2015), e conforme a Lei Municipal nº 

1.893/2014 tem orçamento estimado para o ano de 2015 de R$ 80.127.001,66 

(oitenta milhões cento e vinte e sete mil e um real e sessenta e seis centavos). O 

volume de investimentos realizados pela prefeitura municipal é considerável e 

merece atenção estratégica da unidade de controle interno para que os anseios da 

população sejam atendidos de forma efetiva. 

Assim, a pesquisa identifica a unidade de controle interno, avalia como 

esta sendo executada as atividades do controle interno no município de Pinhão-PR 

e, sugere algumas ações estratégicas que possam resultar em melhorias no controle 

interno da entidade. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação  

 
Este estudo foi realizado especificamente na prefeitura do Município de 

Pinhão, Paraná, a fim de sugerir melhorias nas atividades a serem desenvolvidas 

pela unidade de controle interno deste município. 

No capítulo I apresenta-se, a situação problema, os objetivos e a 

justificativa do presente trabalho. 

No capítulo II está descrita a fundamentação teórica e a revisão da 

literatura, referente ao controle interno no setor público.  

O capítulo III descreve a metodologia utilizada na pesquisa, relatando a 

abordagem empregada, bem como as técnicas de coleta e análise dos dados, 

permitindo traduzir a confiabilidade no trabalho. 
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No capítulo IV é apresentado a análise dos resultados consubstanciados, 

reflexos do desenvolvimento da presente pesquisa. 

Por último, o capítulo V relata as considerações finais onde são descritas 

as contribuições proporcionadas pela presente dissertação e as recomendações 

para a organização estudada e as recomendações para futuros estudos sobre o 

tema.  

 



 

 

20

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Setor Público  

 

O setor público tem grande importância na sociedade, é por meio dele 

que vários serviços básicos são estruturados e prestados à comunidade. (BEUREN; 

ZONATTO, 2014). É dever do Estado no qual repousa toda a concepção moderna 

de organização e funcionamento dos serviços públicos, oferecer e manter os 

serviços básicos e estruturais à comunidade como: educação, saúde, segurança, 

entre outros.  

A administração pública visa, por meio da sua estrutura, realizar serviços 

para suprir as necessidades coletivas. Na administração pública “o aparelhamento 

do Estado é preordenado à realização de serviços, visando à satisfação das 

necessidades coletivas” (MEIRELES, 2015, p. 66). 

Segundo o mesmo autor, o Estado é constituído por três elementos: o 

povo que são as pessoas, o território determinado pela região geográfica e base 

física, e o governo soberano, sendo este último o condutor do Estado que detém e 

exerce poder absoluto, com autodeterminação e auto-organização, o qual é 

constituído e emanado pela vontade do povo. Portanto, o Estado é caracterizado por 

um território, por pessoas e leis com intuito de realizar um bem comum de 

desenvolvimento econômico e social em todas as áreas (FONTOURA, 2006). 

O Estado é constituído por três poderes o Executivo, o Legislativo e o 

Judiciário, que são independentes e harmônicos entre si. De acordo com o Art. 2º da 

Constituição Federal possuem funções indelegáveis. Dessa Maneira, cada um 

desses poderes há uma função que lhes é exclusivamente atribuída. A função do 

Poder Legislativo é a elaboração da lei, a função do Poder Executivo é a conversão 

da lei em ato individual e concreto; a função do Poder Judiciário é a aplicação 

coativa da lei (MEIRELLES, 2015). Assim, o Estado pode ser caracterizado como 

uma nação, através de seu território, normatizado por suas próprias leis e 

organizado por um conjunto de poderes. 

Para conduzir as atividades do Estado, foi instituído em sua estrutura o 

governo que pode ser considerado como um conjunto de órgãos, ou seja, lideranças 

delegadas pela população, responsáveis pela realização da Administração Pública 

(FONTOURA, 2006). Nesse mesmo entendimento Meirelles (2015) descreve o 
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conceito de governo: “Em sentido formal, é o conjunto de Poderes e órgãos 

constitucionais; em sentido material, é o complexo de funções estatais básica; em 

sentido operacional, é a condução política dos negócios públicos”. (MEIRELLES, 

2015. p. 66). Portanto, o governo é designado pela população para realizar os 

serviços públicos e possui autonomia na administração, mas deve seguir as normas 

legais vigentes. 

Segundo o mesmo autor, a Administração Pública pode ser considerada o 

conjunto de atividades constituídas para realizar os objetivos do governo através de 

seus atos, de forma que atinjam o interesse público de forma global e compreende 

toda a estrutura do Estado: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.  

A administração pública não deve ser confundida com o serviço público, o 

qual é a execução das atividades administrativas, ou seja, “a Administração Pública 

é a estrutura necessária para que possa ocorrer este fornecimento do serviço 

público essencial” (FONTOURA, 2006, p. 16). 

Também devemos observar que a Administração Pública é constituída de 

um Estado Social e Democrático de Direito, onde o interesse público deve 

predominar sobre o interesse particular do gestor público, e o objetivo sempre 

deverá atingir o interesse coletivo ao invés do individual (FONTOURA, 2006). 

Em conceito moderno para Administração Pública também pode ser 

empregado o termo de gestão pública, que consiste na execução ordenada de uma 

série de atividades da administração pública (CHAVES, 2011), e que vem ao longo 

do tempo passando por transformações consideráveis; a Constituição Federal de 

1988 instituiu uma série de obrigações do Estado frente aos anseios da população, a 

Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser considerada um marco, pois estabeleceu 

limites para os gastos públicos. A recente Lei da Transparência também foi uma 

medida de austeridade, que obriga o gestor público a postar na rede mundial de 

computadores, a internet, todos os atos por ele praticados e conceder ao cidadão 

qualquer informação, desde que não seja considerada como dados sigilosos. 

A administração pública deve estar direcionada às demandas sociais, 

dessa forma o gestor deve ter a capacidade de ler a realidade externa e 

acompanhar as mudanças e as transformações, na medida que a conjuntura 

econômica altera-se, também mudam as necessidades da população, assim as 

organizações precisam estar atentas e acompanhar as alterações e atender à 

demanda dos serviços básicos à população (SANTANA, 2010).  



 

 

22

Para a realização desses serviços básicos e outros é dever do gestor 

público cumprir os princípios administrativos, os quais constam no Art. 37 da 

Constituição Federal. Estes consistem em: legalidade, moralidade, impessoalidade 

ou finalidade, publicidade e eficiência.  

A legalidade significa que o gestor público está condicionado a seguir as 

exigências da lei e do bem comum, sob pena de sofrer penalizações disciplinar, civil 

e criminal, ou seja, o administrador não deve agir sob vontade própria, os preceitos 

legais devem ser cumpridos, e podem ensejar em ação popular, a qual considera 

nulo os atos que sejam lesivos ao patrimônio público. No sentido da legalidade, a 

Constituição Federal de 1988 é a Lei principal da qual derivam várias outras leis que 

normatizam a condução da Administração Pública. 

A LEI 4.320 de 17 de março de 1964 merece destaque, pois apesar de 

ser promulgada antes da Constituição de 1988, instituiu normas para elaboração e 

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

Federal que são vigentes até o presente momento. Essa lei impõe a obrigatoriedade 

dos órgãos públicos de gerarem relatórios como: demonstrações contábeis, 

financeiras, orçamentárias, patrimoniais, bem como procedimentos de natureza 

operacional, de modo a lhe dar pleno conhecimento do setor público. Cabe ao 

controlador interpretar as informações geradas pelos relatórios contábeis bem como 

verificar a sua exatidão verificando a veracidade diante dos saldos monetários 

bancários e dos bens físicos relatados. 

O Art. 85 da LEI 4.320/64 estabelece que  

 
Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitir o 
acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da 
composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, 
o levantamento dos Balanços Gerais, a análise e a interpretação dos 
resultados econômicos e financeiros.  
 

De acordo com Botelho (2014) a contabilidade pública é responsável pela 

escrituração diária, onde são emitidos os relatórios exigidos pela Lei Federal 

4.320/64. É dever do profissional atuante no controle ter aptidão, conhecimento, 

discernimento, capacidade, entre outros atributos que possibilitem a interpretação 

adequada dos relatórios gerados pela contabilidade.                                                                     

As atividades de planejamento do setor público devem comparar 

informações que já ocorreram com as presentes, de forma que permita estimar o 

que poderá ocorrer no futuro. Sabemos que a previsão exata do que irá ocorrer é 
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extremamente difícil, mas deve-se ao menos tentar aproximar-se da exatidão. Os 

planos derivados da LEI 4.320/64, o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei de Orçamento Anual (LOA), devem ser pontos de 

verificação e acompanhamento da execução como avaliação de eficiência e eficácia 

pelo controle interno (BOTELHO, 2014). 

Pereira (2013) descreve que o plano Plurianual é o planejamento 

elaborado pelo gestor em um médio prazo, para o período de quatro anos, iniciando 

do primeiro ano de mandato até um ano subsequente ao término do mandato, nele 

são descritas as metas do governo, ou seja, o programa de governo para o período, 

suas metas físicas e financeiras. 

O orçamento público é uma peça derivada do planejamento estratégico 

público municipal, por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA). O gestor evidencia 

em forma de classificação funcional-programática, os projetos e as atividades, onde 

as metas são quantificadas fisicamente e monetariamente, estimando a receita e 

fixando a despesa. As normas da proposta orçamentária são derivadas da Lei nº. 

4.320/1964, que deve ser proposta pelo Poder Executivo Municipal e encaminhada 

ao Poder Legislativo, para a sua aprovação (GIACOMONI, 2010). Após o orçamento 

ser aprovado procede a fase de execução, e é nesse momento que é fundamental a 

participação do controle para averiguar, se aquilo que foi planejado está sendo 

executado e de que maneira está ocorrendo a execução. 

No orçamento fica evidenciado a estimativa da receita orçamentária, onde 

as despesas são autorizadas pela Lei orçamentária, pois toda despesa pública só 

pode concretizar-se quando estiver fixada em lei. O balanço orçamentário demonstra 

as receitas previstas e as despesas autorizadas; o procedimento seguinte é a fase 

de contabilização por meio de empenho, liquidação e depois o pagamento.  

O setor financeiro refere-se à receita e às despesas como um todo, aos 

pagamentos dos fornecedores pelos produtos adquiridos e pelo serviço prestado, 

bem como todo o pagamento das despesas, dos saldos das contas bancárias, a 

averiguação dos relatórios com os saldos reais; enfim, trata da questão monetária. O 

controle dos gastos municipais deve verificar se estão de acordo com a legislação e 

em acordo com as normas contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais 

(BOTELHO, 2014).  

O patrimônio evidencia a composição dos bens que são adquiridos e 

passam a ser propriedade da organização pública. É primordial o acompanhamento 
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do recebimento das mercadorias, produtos ou serviços contratados pelo gestor 

público conforme a descrição do comprado.    

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 existia apenas 

um controle meramente formal. Após a implantação da Constituição surgiu o 

controle operacional que envolve as áreas das demonstrações: orçamentárias, 

financeiras e patrimoniais, de modo que estes itens devem seguir o modelo proposto 

pela lei. 

 A Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, trata de conceitos relativos à economicidade, eficiência, 

eficácia e qualidade, visando estabelecer uma cultura gerencial e de limites no setor 

público de forma ampla. Esta implantou uma nova forma de governo, onde 

estabeleceu novas normas para a administração pública no Brasil. Essa nova lei 

busca a transparência da gestão pública, baseada nos interesses públicos.  

A demanda da sociedade por transparência dos atos dos administradores 

públicos reforçam a necessidade dessa lei, que apresenta regras claras e precisas 

referentes ao controle da receita dos gastos e do endividamento público. Reforça a 

exigência de publicações de relatórios resumidos de execução orçamentária e de 

gestão fiscal. Trata da limitação dos gastos com pessoal, endividamento público, 

metas fiscais anuais, mecanismos de controle das finanças públicas, ainda que 

estas ações não sejam imediatamente quantificáveis, exigindo, assim, cada vez 

mais, a necessidade do controle público mais específico.   

Outra lei de destaque é a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 que 

regulamentou o Art. 37 da CF e instituiu normas aos interessados em vender 

serviços ou produtos para o setor público, essa lei é denominada lei de licitações e 

contratos na administração pública. A licitação é um procedimento administrativo 

onde a administração pública seleciona a melhor proposta de seu interesse ofertada 

pelos proponentes. “Licitação é um certame que as entidades governamentais 

devem promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com ela travar 

determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais 

vantajosa às conveniências públicas” (MELLO, 2013, p. 532). 

Além de cumprir as normas legais o gestor público deve seguir o princípio 

da moralidade para que o legal também seja honesto. Meirelles (2015) afirma que o 

“agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve, 

necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o honesto do desonesto” (MEIRELLES, 
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2015, p. 92). Nesse sentido, a moralidade se constitui em um conjunto de regras 

disciplinares administrativas, os atos administrativos, além de serem legais, devem 

atender a vontade da honestidade.  

A impessoalidade ou finalidade são princípios que visam excluir a 

promoção pessoal dos gestores ou funcionários públicos, exigindo que o ato sempre 

seja praticado com a finalidade do interesse público, o administrador fica impedido 

de agir por interesse próprio ou de terceiros que não sejam de interesse comum. O 

princípio da razoabilidade e proporcionalidade refere-se ao aspecto proibitivo de 

excessos, e limita as ações de tudo que deve ser realizado dentro de critérios 

aceitáveis ao bem comum sem exageros e extrapolações. E, por último, o princípio 

da publicidade garante que o ato público seja publicado e levado ao conhecimento 

público e seus efeitos externos, pois toda pessoa tem o direito de obter informação 

sobre o ato público (MEIRELES, 2015). 

Esses princípios são norteadores da conduta que o administrador público 

deve ter na prestação dos serviços, aquisições e gestão dos recursos públicos, onde 

não basta cumprir a legislação, também deve ser honesto e eficiente, mas como 

nem todos os gestores dos recursos públicos assumem e dão a devida importância 

a esses aspectos, o legislador instituiu o controle interno no setor público, o qual 

abrange a administração pública como um todo, onde o controlador interno passa a 

ter responsabilidade solidária junto ao gestor público, assim são inúmeras as 

atividades que são alvos de análise, investigação, acompanhamento pela unidade 

de controle interno (MEIRELES, 2015). 

A partir da década de 1990 com o desenvolvimento tecnológico, 

principalmente da informática, facilitou os registros e acesso às informações e 

consequentemente proporciona um controle mais efetivo do setor público. Para que 

o controlador interno possa elaborar procedimento estratégicos de verificação é 

necessário compreender toda a estrutura administrativa bem como interpretar os 

relatórios contábeis. 

 

2.2 Estratégias de Controle Interno  

 

Diante do relatado percebe-se o volume extenso de informações que o 

controlador interno encontra para a realização de seu trabalho, desta forma é 
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necessário estabelecer um controle estratégico, ou seja, estabelecer quais as 

principais atividades que devem ser objeto de verificação do controle interno. 

De acordo com Braga (2003), a estratégia não possui uma definição 

exata, pois várias envolvem o termo estratégia, como a busca por direções, 

escolhas, mudanças, resultados entre outros elementos, “parece haver pelo menos 

um consenso entre estudiosos do campo da estratégia: o de que não há consenso 

na sua definição” (BULGACOV, et al., 2007, p. 8). Porém, a maioria das definições 

de estratégia identificam as atividades de planejamento e um conjunto de ações 

para atingir um ou mais objetivos, ou simplesmente, como decisões antecipadas 

para chegar a um objetivo como principais elementos na evolução histórica dos 

estudos na área Bulgacov et. al. (2007); Whittington (2002); Barney (1996).  

O presente estudo propõe sugestões estratégicas de melhorias do 

controle interno no Poder Executivo do Município de Pinhão-PR, e de acordo com 

Bulgacov et. al. (2007), alguns dos autores enfatizam a estratégia sob o ponto de 

vista do desempenho futuro, baseado em um plano de longo prazo com a 

capacidade de compreensão do ambiente atual a projeção do ambiente futuro, a 

determinação de objetivos, a sua execução, a implementação e o seu controle.  

As aplicações mais tradicionais de estratégias utilizam os conceitos de 

missão, objetivos, estratégias e táticas. A missão refere-se à visão da organização 

quanto ao que pretende realizar a longo prazo, pois faz parte do topo da gestão. Os 

objetivos estão relacionados ao desempenho da organização em cada uma das 

áreas em relação à missão da organização. A estratégia é o meio a ser utilizado 

para a organização atingir suas metas e objetivos. Por último colocam-se as táticas 

que evidenciam as ações comprometidas para a implementação das estratégias 

(BARNEY, 1996).    

Esses conceitos são originários de guerras, “muitos dos primeiros 

sistematizadores gerenciais das empresas americanas compartilhavam origens 

militares” (BULGACOV et. al., 2007, p. 16). A estratégia mais adequada pode ser 

aquela que neutraliza as ameaças e explora as oportunidades, ao mesmo tempo em 

que minimiza as fraquezas internas. Em uma abordagem moderna, a estratégia é 

apresentada como um processo complexo, desconexo e desordenado, onde são 

confrontados fatores concorrentes onde são elaborados esquemas estratégicos. 

Bulgacov et. al., (2007) classifica as atividades estratégicas como: 

estratégico, tático e operacional. A atividade estratégica é formada a partir da 
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definição dos objetivos, onde as estratégias são definidas na forma de ações que 

envolvem toda a organização. O tático faz o intermédio entre a estratégia e o 

operacional, acompanhando os programas e os planos de ação. O operacional é 

formado, geralmente, por supervisores e preocupa-se com o cumprimento das 

normas e o alcance das metas da organização, onde as normas podem ser 

consideradas padrões de processos, atividades e resultados a serem seguidos de 

forma qualitativa e quantitativa. As operações devem ser realizadas conforme os 

planos, as normas e políticas da empresa. 

Whittington (2002) faz quatro abordagens genéricas de estratégias: 

clássica, evolucionária, processualista e sistêmica. A clássica e a evolucionária 

veem a maximização do lucro como resultado natural do desenvolvimento 

estratégico onde priorizam o planejamento estratégico, “para os clássicos dominar 

os ambientes internos e externos exige um bom planejamento. A estratégia é 

importante nessa análise racional e as decisões objetivas fazem a diferença entre o 

sucesso prolongado e o fracasso” (WHITTINGTON, 2002 p. 3).  

Os evolucionistas entendem que o planejamento é necessário, porém, a 

longo prazo torna-se irrelevante: “as empresas são como espécies da evolução 

biológica: os processos competitivos cruelmente selecionam as mais aptas a 

sobreviver; as outras não tem força para ajustar-se rapidamente e evitar a extinção” 

(WHITTINGTON, 2002, p. 5).  Nessa ótica, o que os gerentes poderão fazer é 

ajustar a empresa às condições oferecidas pelo ambiente onde estão inseridas, o 

planejamento será esquecido quando as condições ambientais mudarem. 

Os processualistas, não priorizam o planejamento estratégico a longo 

prazo, pois enfatizam que a estratégia deve ser um processo de aprendizado e 

adaptação às mudanças. 

A abordagem sistêmica entende que os objetivos e as práticas 

estratégicas devem ser dependentes do sistema social, no qual o processo 

estratégico está inserido, onde há outros interesses, além do lucro como: orgulho 

profissional, poder de gerenciamento ou patriotismo. “a abordagem sistêmica, 

portanto, acredita que a estratégia reflete os sistemas sociais específicos dos quais 

ela participa, definindo os interesses segundo os quais ela age e as regras de 

sobrevivência. A classe social e o país fazem a diferença no que toca a estratégia” 

(WHITTINGTON, 2002, p. 5). 
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Para Mintzberg et. al. (2010) a estratégia sempre será relacionada à 

organização e ao ambiente, estará em constante alteração, não é rotineira e nem 

repetitiva, afeta o bem-estar da organização, aborda tanto questões de conteúdo 

como processos, as estratégias podem diferir entre si, possuem vários níveis e o seu 

trabalho conceitual depende dos líderes da organização. 

Estratégia pode ser entendida como um curso de ação com linhas 

mestras, gerais ou específicas, descreve as características de ajustes entre suas 

competências, recursos, oportunidades e ameaças do ambiente externo frente aos 

seus objetivos  (FREITAS; GUIMARÃES, 2003). Ou, até mesmo, como um conjunto 

de combinações de metas que a empresa pretende atingir e os meios de como vai 

atingi-los. (PORTER, 1989). 

Para o controle interno, a estratégia pode ser utilizada como um conjunto 

de atividades a fim de salvaguardar o patrimônio público e proporcionar a efetividade 

dos investimentos e gastos públicos. Pode ser considerada como uma ferramenta 

para auxiliar a organização na melhor execução do seu trabalho (FREITAS, 2001). 

Para Pereira e Resende (2013) o controle estratégico está voltado para a 

correção de eventuais desvios em relação aos parâmetros estipulados e servir como 

instrumentos auxiliares de gestão. E ainda deve estar voltado para a monitoração e 

avaliação das ações da gestão para garantir a execução do planejamento 

estratégico.  

Braga (2003) descreve que a estratégia é conjunto de escolhas, onde é 

necessário escolher as necessidades dos clientes que a empresa pretende 

satisfazer, dessa maneira agir estrategicamente é deixar alguns clientes 

insatisfeitos, para outros ficarem realmente contentes . Adaptando essa premissa ao 

conceito de estratégia do controle interno público deve-se estabelecer escolhas, às 

quais a estratégia de controle pretende atender. A estratégia é uma forma única e 

diferenciada de realizar um conjunto de atividades adaptadas para a realidade de 

cada organização. 

De acordo com Mintzberg et. al. (2010) estratégia não tem uma definição 

única e requer um conjunto de definições, assim relata cinco definições, ou seja, os 

cinco “P” (pês) para estratégia. 

Para o autor, a estratégia pode ser definida como um plano, uma direção, 

um guia ou curso para uma ação futura “um caminho para ir daqui até ali” (BRAGA, 

2003, p. 22).  
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A estratégia também pode ser concebida como um padrão, ou seja, a 

consistência de um padrão de comportamento ao longo do tempo. Assim, a 

estratégia pode ser formulada como um plano direcionado para o futuro, ou como 

um padrão seguindo uma coerência de comportamento realizado no passado.  

Para alguns estrategistas, a estratégia pode inferir uma posição, isto é, a 

localização de determinados produtos em determinados mercados, para outros pode 

ser vista como uma perspectiva, ou seja, é a maneira de uma organização fazer as 

coisas, com olhar direcionado para dentro da empresa e, ao mesmo tempo, para 

fora, no mercado como um todo.  

Mintzberg et. al. (2010) em sua obra Safari de Estratégia aborda dez 

escolas relacionadas à estratégia, conforme demonstra o quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Dez Escolas Relacionadas à Estratégia  

Escola do Design – formulação de estratégia 

como um processo de concepção  

Escola do Planejamento – formulação de 

estratégia como um processo formal 

Escola do Posicionamento – formulação de 

estratégia como um processo analítico 

Escola Empreendedora – formulação de 

estratégia como um processo visionário  

Escola Cognitiva – formulação de estratégia 

como um processo mental  

Escola de Aprendizado – formulação de 

estratégia como um processo emergente  

Escola do Poder – formulação de estratégia 

como um processo de negociação  

Escola Cultural – formulação de estratégia 

como um processo coletivo  

Escola Ambiental – formulação de estratégia 

como um processo reativo 

Escola de Configuração – formulação 

estratégica como um processo de transformação 

Fonte: Adaptado pelo autor de Mintzberg et. al. (2010) 

 

Essas escolas surgiram cada uma delas em estágios diferentes do 

desenvolvimento da administração estratégica. Algumas atingiram o ápice e depois 

declinaram, outras continuam se desenvolvendo, outras continuam pequenas, mas 

com significativa importância em termos de publicação e prática. Mintzberg et. al. 

(2010) descreve cada uma delas apresentando uma análise crítica da contribuição e 

falhas de cada uma das escolas. Com cinco definições e dez escolas, Mintzberg 

afirma que há varias relações entre elas embora algumas escolas tenham sua 

preferência.  

Este estudo se enquadra em uma das escolas de estratégia relatadas por 

Mintzberg et. al. (2010), a escola do planejamento estratégico, a qual trata da 
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estratégia como um plano, um guia, um cursor de ações, com padrões pré-

estabelecidos: “as organizações desenvolvem planos para o seu futuro e também 

extraem padrões no seu passado. Podemos chamar uma de estratégia pretendida e 

a outra de estratégia realizada (MINTZBERG et. al., 2010, p.26). Portanto pretende-

se estabelecer estratégias de melhorias, a fim de que seja realizado um estudo de 

padrões do passado para desenvolver planos futuros. 

De acordo com o mesmo autor, existem vários modelos diferentes de 

planejamento estratégico, porém, a maioria segue os mesmos ideais, que tem como 

referência o modelo SWOT, o qual é dividido em etapas claras e delineadas, onde 

são articuladas essas etapas em uma lista de verificações e técnicas.  

A escola de planejamento segue algumas etapas, as quais principais são: 

o estágio da fixação de objetivos, onde os estrategistas deixam de abordar valores, 

os desenvolvedores da escola do planejamento passam a aplicar alguns 

procedimentos que procuram explicar e quantificar a organização.  

Após estabelecido os objetivos, as fases seguintes são voltadas para a 

avaliação das condições internas e externas da organização. O estágio de auditoria 

externa é voltado para a identificação da avaliação das condições externas através 

de um conjunto de previsões futuras, os estrategistas, por sua vez, tem uma atenção 

maior ao tema, pois as condições do ambiente futuro é uma difícil missão, porque 

não podem controlar, já que a incapacidade de prever significa a incapacidade de 

planejar.  

No estágio da auditoria interna a utilização de técnicas formais foi 

substituída por checklist e tabelas mais simples e de formas variadas. O estágio da 

avaliação da estratégia é voltado para a elaboração e qualificação, com a aplicação 

desde simples cálculos de retorno de investimentos até complexos cálculos de 

retorno de investimentos, determinação do valor de mercado e do valor contábil da 

empresa.  

O estágio da Operacionalização da estratégia refere-se à execução dos 

planos, onde a operacionalização segue um conjunto de hierarquias, com diferentes 

níveis, com planos estratégicos abrangentes de longo prazo, seguidos por outros de 

médio prazo, que permitem a construção dos planos operacionais de curto prazo; 

atrelado a esse planejamento há uma hierarquia de objetivos descritos em 

orçamentos e subestratégias, vinculados a uma hierarquia, onde todo esse conjunto 

forma os sistemas de planos operacionais com o objetivo principal de controle. 
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 De acordo com Braga (2003), esse modelo de planejamento não é 

perfeito graças ao detalhamento e formalidade excessiva, o que ocasiona um 

distanciamento da criatividade e da inovação. 

Mintzberg et. al. (2010) ainda descreve a estratégia como perspectiva, 

com direcionamento de ações estratégicas para dentro da organização, mas, ao 

mesmo tempo, para o contexto do ambiente externo, e alerta que a estratégia 

também possui pontos negativos, com os quais os estrategistas devem ter cuidado, 

é preciso compreender que toda estratégia como toda teoria é uma simplificação 

que necessariamente distorce a realidade: “estratégias e teorias não são realidades, 

mas apenas representações (ou abstrações) da realidade na mente das pessoas” 

(MINTZBERG et. al., 2010, p.32). Portanto, é necessário ter prudência em relação às 

distorções quando se pretende definir um planejamento estratégico, pois poderá não 

estar de encontro à realidade.  

Para a realização de uma estratégia adequada é preciso estar atento aos 

detalhes, as grandes questões servem para que as pessoas possam ter uma visão 

geral e cuidar dos pequenos detalhes.  

Outro fato que não deve ser desprezado são as alterações que podem 

ocorrer sem a condição de previsão, o que era uma vantagem pode acabar 

incorrendo em uma desvantagem, ou seja, o plano estratégico deve estar preparado 

para a ocorrência de situações imprevistas.   

Diante de toda descrição já realizada sobre estratégia, este estudo propõe 

sugestões estratégicas de melhorias no controle interno na prefeitura do Município 

de Pinhão-PR e de acordo com Freitas (2001) uma estratégia para ser bem 

sucedida tem que ser bem formulada, buscando identificar as oportunidades e 

ameaças para a realização de sua missão, constatando os pontos fortes e fracos da 

organização, assim os objetivos estratégicos devem estar relacionados às diretrizes 

e objetivos governamentais. 

 

2.3 O Controle Interno na Administração Pública  

 

O termo controle é uma ferramenta histórica, originária desde os homens 

primitivos que quando necessitavam contar os rebanhos utilizavam pedras para 

acompanhar o número de gado que continha nas pastagens (CAVALCANTE et. al., 

2011). O controle interno está relacionado ao significado da palavra controle que tem 
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sua origem no francês, o contre-rôle que significa registro efetuado em confronto 

com o documento original, com a finalidade da fidedignidade dos dados, ou seja, os 

dados devem ser compatíveis com os relatórios contábeis e com a realidade. Hely 

Lopes Meirelles descreve o controle interno: “em tema de administração pública, é a 

faculdade de vigilância, orientação e correção” (MEIRELLES, 2015, p. 778). 

O controle interno assume papel importante na administração pública ao 

impor limites na atuação do governo e orientar a melhor forma de aplicação dos 

recursos públicos, (PEREIRA; REZENDE, 2013); (VASCONCELOS et.al., 2012). É 

uma forma de evitar a ocorrência de erros e fraudes na administração pública e 

possibilitar o gerenciamento e aplicação dos recursos públicos de forma eficiente e 

eficaz. O sistema de controle deve estar integrado em um sistema de informações 

com o objetivo de preservar o patrimônio da entidade, o controle interno é realizado 

pela própria entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, onde o 

controlador deve ter acesso irrestrito a todas as informações necessárias à 

execução do seu trabalho.  

A Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI) define o controle interno como:  

 
Controle interno é um processo integrado efetuado pela direção e corpo de 
funcionários, e é estruturado para enfrentar riscos e fornecer razoável 
segurança de que consecução da missão da entidade os seguintes 
objetivos sejam alcançados: 
 execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações; 
 cumprimento das obrigações de accountability; 
 cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; 
 salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano. 
O controle interno é um processo integrado e dinâmico que se adapta 
continuamente às mudanças enfrentadas pela organização. (INTOSAI, 
2007, p. 19) 
 

O controle interno também pode ser considerado como o conjunto de 

procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os ativos, e ajudar 

a administração na condução ordenada de suas atividades. O ato de controlar é 

impor limites aos gestores, orientar à melhor forma da utilização dos recursos 

disponíveis de forma ponderada (CASTRO, 2007). Ainda pode ser definido como 

“um processo de identificação, mensuração e gerenciamento das ameaças e 

oportunidades” (ANTUNES, 2004, p. 15). 

O controle interno deve envolver todos os setores e servidores da 

Administração Pública; nesse sentido, foram e estão ainda sendo constituídos nos 
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municípios do Brasil, os Sistemas de Controle Interno. Glock (2013) expressa que 

um sistema pode ser um conjunto de partes e ações que de forma coordenada 

resultam em um mesmo fim, e deve estar presente em todos os segmentos 

envolvendo desde o menor nível até o administrador principal, onde todas as 

atividades devem ser controladas. De forma mais técnica pode-se conceituar o 

Sistema de Controle Interno como:  

 
O conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos sistemas 
administrativos, executados no dia a dia ao longo da estrutura 
organizacional, visando a salvaguarda dos ativos, a busca da eficiência 
operacional, o cumprimento das normas legais e regulamentares e a 
exatidão e fidedignidade dos dados e informações (GLOCK, 2013, p. 29). 
 

O Sistema de Controle Interno é um órgão da administração pública de 

staff, ou seja, não está subordinado às ordens do administrador. Chaves (2011) 

infere que atrelado ao Sistema de Controle Interno está a controladoria que pode ser 

classificada como um órgão central do sistema de controle interno inserido na 

Administração Pública como um órgão de assessoramento do dirigente máximo da 

organização. Vasconcelos et. al., (2012) ressalta que o objetivo do controle é a 

avaliação e correção da organização dentro da sua estrutura e está associado aos 

planos da organização.   

Para Castro (2007) é necessária a total independência do controlador 

com autonomia de poderes e de recursos e acesso a todas as informações 

necessárias ao desenvolvimento do controle. E conforme o Acórdão n.º 867/2010 do 

Tribunal de contas do Paraná, há necessidade do cargo de controlador ser ocupado 

por um servidor efetivo que não tenha vínculos políticos e pessoais com o agente 

político. 

Para que o processo de controle ocorra, o controlador deve ter amplo 

conhecimento da área contábil, financeira e orçamentária e da estrutura 

administrativa e das atividades da organização em que atua; é responsável por 

coletar dados, interpretar esses dados e relatar sua opinião e fazer recomendações. 

Portanto, o controlador não toma decisões administrativas, mas sugere alternativas 

para a decisão dos gestores dentro das áreas que são responsáveis.  

O ideal em um sistema de controle é que seja composto por uma equipe 

multidisciplinar, todavia, em locais desprovidos desses recursos o ideal é ter como 

controlador no mínimo um contador que tenha experiência em contabilidade pública, 

para que tenha uma fiscalização sobre a destinação do orçamento e do 
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cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (CASTRO, 

2007).  

Uma das atividades fundamentais do controle interno são os 

procedimentos de auditoria interna, que são utilizados na execução do trabalho do 

controlador, são formados por um conjunto de ações operacionais com a finalidade 

de comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos e verificar 

os resultados alcançados (CHAVES, 2011); (AMARAL et. al., 2012); (GLOCK, 2013). 

A auditoria é uma forma de assegurar que os recursos recebidos pelo governo são 

gastos em conformidade com a legislação e seu desempenho deve ser satisfatório 

(DIAMOND, 2002).  

Ainda segundo o mesmo autor, a auditoria deve aderir às normas 

internacionais emitidas pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI), garantia de independência do auditor, abordagem sistemática 

para melhorar a eficácia e possibilitar a gestão de riscos, ter acesso a informações, 

qualificação profissional proporcionando uma auditoria adequada, entre outros. 

Chaves (2011) evidencia que para a realização de uma auditoria interna é 

necessário a utilização de vários documentos com o registro de todas as 

informações utilizadas, das verificações procedidas e das conclusões, ou seja, toda 

a documentação utilizada e gerada durante o processo de auditoria pelo controle 

interno, esse conjunto de formulários e documentos são denominados papéis de 

trabalho. 

É necessário que ocorram pelo menos duas formas de controle: o 

administrativo e o contábil. O controle administrativo está baseado nos 

procedimentos adotados para a execução das tarefas para atingir determinados 

objetivos e estabelecer normas de como atingi-los. Já o controle financeiro está 

relacionado ao que envolve recursos, aos processos de receita e despesa 

(CHAVES, 2011). 

O controle também possui pelo menos duas fases: o controle preventivo e 

o controle corretivo. O primeiro refere-se às atividades desenvolvidas para evitar os 

erros através de atividades que antecedem os fatos. Já o controle corretivo trata dos 

procedimentos de controle formulados para corrigir os erros ou estabelecer 

penalidades nos casos de fraudes (MEUDAUAR, 2014), (BOTELHO, 2014). 

Vasconcelos et.al. (2012) classifica em três fases: a priori, concomitante e 

posteriori. A primeira classificação também pode ser denominada de preventivo ou 
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prévio e é relativo à ocorrência de ações e avaliações que ocorrem antes da 

ocorrência do evento ou fato, com o propósito de prevenir ou impedir que ocorram 

erros, desperdícios ou fraudes. A fase concomitante à verificação do ato é em 

conjunto com a ação do administrador, para evitar a fraude ou erro no momento em 

que acontecem, essa é considerada uma das fases mais eficientes, pois pode 

ocorrer a correção ou evitar que erros e fraudes ocorram. E, por último, a fase 

posteriori, a qual também é denominada pelo autor como subsequente ou corretiva, 

que verifica o ato após a sua ocorrência, ou seja, é uma fase punitiva, pois o ato já 

ocorreu. 

Na atividade de controle deve ocorrer a fiscalização, contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial de acordo com a Constituição Federal (Art. 

70). A seguir será abordado as principais atividades que são objeto de verificação 

pelo controle interno. 

O controlador interno deve estar atento às normas legais quanto à 

contratação de pessoal no setor público diferentemente da iniciativa privada onde 

não ocorre o registro em carteira de trabalho, pois na administração pública o gestor 

procede de ato normativo de nomeação (contratação) e de exoneração (extinguir 

contrato de trabalho). A contratação pode ocorrer de duas maneiras: os cargos 

efetivos que são contratados via concurso público e os cargos comissionados que 

são de livre nomeação e exoneração. Conforme afirma Valadares; Emmendoerfer 

(2012), o processo de recrutamento de pessoas no serviço público é realizado por 

uma sucessão de atos administrativos com início da constatação da necessidade 

administrativa encerrando com a homologação do concurso público e após é emitido 

o ato administrativo (portaria) que efetiva a nomeação (contratação):  

 
[...] as etapas do recrutamento na administração pública percorrem as fases 
de identificação da efetiva necessidade de pessoas, análise da existência 
legal da vaga, elaboração e publicação do edital de abertura do concurso, 
processo de inscrições e, por último, as homologações das inscrições. 
(VALADARES; MMENDOERFER, 2012, p. 729). 
 

Conforme preconiza o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a regra 

geral para o processo de seleção de pessoal para o setor público deve proceder de 

concurso público: 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: I- Todos os cargos e funções públicas 
são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei; II- A 
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
 

De modo geral a investidura em cargo público deve ser realizada por 

concurso, com o objetivo de garantir a eficiência e moralidade, tais itens ocorrem 

justamente por serem público e terem ampla concorrência, estabelecendo condições 

igualitárias, na busca pelo profissional mais apto entre os concorrentes 

(MEIRELLES, 2015).  

O servidor público aprovado e homologado no seu cargo recebe a 

estabilidade provisória, no período de estágio probatório, o qual perdura por três 

anos; após esse período, com as devidas avaliações, de desempenho funcional e 

sem nenhuma conduta que desabone o servidor passa a receber estabilidade 

funcional, ou seja, não pode ser demitido, salvo se for julgado e condenado pela 

justiça. 

Porém, como pode ser observado no inciso II do Art. 37 da constituição o 

concurso público não é a única forma de provimento de pessoas nas organizações 

públicas, pois também podem ser nomeadas para cargos em comissão de livre 

nomeação e exoneração, ou seja, não criam vínculo estável com a administração, 

desde que estes cargos sejam de direção, chefia ou assessoramento. 

Com a elevação dos custos produtivos, a busca pelo aumento da 

produtividade fez com que o setor produtivo buscasse novas formas de 

aperfeiçoamento dos bens e serviços. Essa busca resultou em serviços com maior 

grau de especialização fornecidos por empresas especializadas em determinadas 

atividades, permitindo a redução de espaços organizacionais e, consequentemente, 

de seus custos de manutenção.  

A terceirização das atividades da administração pública tem aumentado 

nas últimas três décadas e isso pode ser considerado como um instrumento de 

gestão, onde são transferidas determinadas atividades a terceiros: “é uma forma de 

reorganização administrativa em que determinadas atividades de uma pessoa 

jurídica são transferidas para empresa contratada para essa finalidade” (KIAN, 2006, 
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p. 227). Na transferência dos serviços públicos para à iniciativa privada deve ser 

observado o princípio da eficiência, pois não basta a prestação do serviço, mas este 

deve ter prestação satisfatória eficiente e efetiva e de forma indiferente a todos os 

cidadãos, e ainda deve ocorrer via processo licitatório.   

Como órgão de controle externo foi criado no Brasil, em cada um de seus 

Estados, Tribunais de Contas; no Paraná foi instituído o Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná (TCE-PR), justifica-se a citação deste órgão neste trabalho, por 

ser responsável pela fiscalização do uso do dinheiro público do Estado, dos 399 

Municípios paranaenses e suas respectivas Câmaras Municipais, e foi através de 

suas exigências que o controle interno passou a ser obrigatório nos municípios 

paranaenses.  

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná tem sua competência definida 

nas Constituições Federal e Estadual e em sua Lei Complementar nº. 113, de 15 de 

dezembro de 2005, o trabalho deste órgão é integrado ao ministério público que, ao 

tomar ciência das decisões do tribunal de contas, toma as medidas cabíveis de 

investigação e punição, em caso de indevida gestão dos recursos públicos. Além de 

fiscalizar todo o volume de dinheiro público investido pelo governo do Paraná e 

prefeituras, o mesmo também informa à comunidade o resultado destas contas 

públicas, isto é, se o dinheiro público foi ou não aplicado corretamente. 

No entendimento do TCE-PR todos os órgãos públicos jurisdicionados 

devem instituir o controle interno. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná, no art. 4º dispõe que:  

 
Para as finalidades e na forma prevista na Constituição Federal, na Lei 
Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, na Lei nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e alterações posteriores,  e na Lei nº. 4.320, de 17 de março 
de 1964, bem como, para apoio ao controle externo, todos os 
jurisdicionados deverão, obrigatoriamente, instituir sistemas de controle 
interno [...] 
 

E ainda o controlador interno deve ser cargo efetivo, aprovado em 

concurso público, ou servidor efetivo designado para a função de controlador, como 

estabelece o TCE-PR no Acórdão nº. 810/2010, que trata de julgamento pela 

irregularidade das contas do Legislativo Municipal de Porto Vitória – PR, tendo em 

vista que o responsável pelo controle interno não é servidor efetivo, mas apenas 

cargo em comissão: “não se admite a nomeação de ocupante de cargo em 

comissão, que não seja servidor efetivo, para o desempenho das atribuições do 
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Controle Interno” (ACORDÃO, 867/10). Enfatiza que não deve ser nomeado 

qualquer funcionário para o cargo: 

 
[...] as funções de controlador devem ser desempenhadas por servidor 
efetivo, acrescidas às suas funções, com a fixação de lapso temporal para o 
seu desempenho, visando continuidade e alternância salutares a esta 
missão. 
E mais, ser possível a criação de cargo em comissão de Controlador Geral 
a ser ocupado, preferencialmente, por servidor público efetivo, com o 
propósito de comandar equipe composta por servidores efetivos. 
 

O cargo em comissão para controlador interno somente é possível no 

caso do servidor ser nomeado para a função de chefiar a equipe composta por 

servidores efetivos. O profissional adequado para esta função deve ter formação 

contábil ou área afim, pois este tem a devida instrução relativa às atividades que 

devem ser desenvolvidas.  

Os municípios são obrigados a ter um controlador interno e este deve 

enviar o relatório do controle interno ao Tribunal de Contas do Estado, pois caso não 

seja enviado o Tribunal de Contas do Estado pode julgar como prejudicada a análise 

das contas, que é passível de multa administrativa por constituir infração à norma 

legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4.º do mesmo 

artigo da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005 Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná.  

Um dos desafios enfrentados pelos controles internos atuais é contribuir 

com a eficiência da gestão pública, a partir de orientações preventivas, que 

possibilitem gerar informações estratégicas para o gestor, indicando as melhores 

práticas de gestão. O controle interno serve como órgão de coordenação 

administrativa, responsável pelo fornecimento de dados e informações, 

possibilitando a administração auferir os possíveis desvios de metas presentes e 

futuras que possam reduzir a eficiência administrativa.  

 

2.4 A Contabilidade Pública e o Controle Interno 

 

Uma atividade fundamental para os controladores é o entendimento e a 

análise da contabilidade pública, e de seus relatórios contábeis. A contabilidade é 

fundamental para todas as organizações, pois é a base da análise financeira 

(BORGES, 2011); quanto maior for o entendimento da contabilidade pelos gestores 

públicos, maior será a capacidade de tomar decisões acertadas.  
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Segundo Vasconcelos et.al. (2012), os sistemas contábeis e de controle 

devem ser integrados, de forma a propiciar acesso aos dados contábeis pelo 

controle interno. A contabilidade é uma ciência social aplicada, onde na prática 

caracteriza-se como um conjunto de procedimentos ordenados e concretos 

aplicados com objetivo específico de registrar e gerar relatórios do patrimônio das 

aziendas (CASTRO, 2013). Borges (2011) ressalta a importância da contabilidade 

para a execução e avaliação do desempenho. 

A contabilidade pública possui especificações que diferem da 

contabilidade do setor privado, pois a contabilidade pública está sujeita a normas 

legais que são específicas do setor público, que são estabelecidas pela Lei 4.320 de 

17 de março de 1964, e também pela Resolução 1.128/2008, do Conselho Federal 

de Contabilidade, que estabeleceu prazo para as organizações públicas que a 

utilizam até o ano de 2012 para adequarem-se a essas novas normas, que 

reestruturou o plano de contas e os anexos da Lei 4.320/64 e passa a evidenciar o 

patrimônio de forma a convergir para as normas internacionais de contabilidade e 

pela lei Complementar 101/2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal (CASTRO, 2013).  

Essas normas legais possuem por finalidade obrigar as organizações 

públicas a registrarem e evidenciarem todos os atos e fatos orçamentários, 

financeiros e patrimoniais, conforme consta no art. 89 da Lei 4.320 (1964): “a 

contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira 

patrimonial e industrial”. Dessa forma, o sistema contábil aplicado ao setor público 

governamental é composto pelos subsistemas orçamentário, financeiro-patrimonial 

(SLOMSKI, 2013). 

Com o estabelecimento dessas normas legais o governo deve evidenciar 

no balanço orçamentário a receita e a despesa prevista e realizada, conforme 

preconizam os seguintes artigos da Lei 4.320 de 1964: 

 
O Balanço Orçamentário, que demonstrará as receitas e despesas previstas 
em confronto com as realizadas; (art.102) 
O Balanço Financeiro, que demonstrará os recebimentos e pagamentos de 
natureza orçamentária e extra-orçamentária conjugados com as 
disponibilidades no início e no final do exercício; (art. 103) 
A Demonstração das Variações Patrimoniais, que evidenciará as alterações 
verificadas no patrimônio, indicando o resultado patrimonial do exercício; 
(art.104) O Balanço Patrimonial, que demonstrará o ativo e passivo 
financeiro e permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação. 
(art.105)  
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Essas normas estabeleceram a regra de controle referente ao que foi 

estimado no art. 85 da Lei 4.320 (1964), assim, determina que a contabilidade seja 

organizada: 

 
De forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o 
conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos 
serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a 
interpretação dos resultados econômicos e financeiros. 
 

Um bom sistema contábil deve gerar informações, para que seja possível 

acumular, classificar e interpretar as informações para as mais diversas áreas da 

organização. Para que dessa forma, os dados internos possam ser utilizados pelos 

administradores, para realizarem o planejamento e o controle das atividades. 

Para compreender a contabilidade pública é necessário saber que todos 

os registros dela devem ser realizados através de um plano de contas específico do 

setor público, que “é a base da escrituração contábil, inferindo diretamente na 

qualidade das informações constantes dos relatórios contábeis da entidade” 

(MOURA, et. al., 2012, p. 4).  

O novo plano de contas aplicado ao setor público tem por objetivo o 

controle e uniformização dos registros contábeis com evidenciação do patrimônio, as 

variações e emissões de relatórios padronizados das entidades, proporcionando a 

geração de informações necessárias para o processo de tomada de decisão, onde 

ficam registradas a formação, composição, variação e situação patrimonial e 

também as ações e gastos que não compõem o patrimônio de imediato.  

Uma das finalidades do plano de contas é que o patrimônio seja 

identificado por um grupo de contas, os quais devem ser agrupadas conforme suas 

características para facilitar a sua análise e compreensão.   

As normas gerais para elaboração e gerenciamento do Plano de Contas, 

no âmbito do Governo Federal, foram instituídas pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN). O gerenciamento das contas do Governo Federal é de 

responsabilidade do órgão central de contabilidade da União. A estrutura do Plano 

de Contas do Governo Federal atual está regulamentada no Manual Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). 

  De encontro ao Governo Federal e ao STN, o Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná (TCE), instituiu o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – 

Municípios do Paraná (PCASPM-PR), estabelecendo regras para o registro dos atos 
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e fatos de forma metodológica aos usuários internos e externos, permitindo a 

geração de base e planejamento das finanças públicas e prestação de contas. 

Moura (2012) descreve que a elaboração e estruturação do plano devem 

ser una, de forma que possa registrar os atos e fatos da Administração, onde as 

metas devem estar relacionadas ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e à Lei de Orçamento Anual. 

Com base nos relatórios contábeis, deve ser acompanhada a receita e 

despesa prevista e realizada, bem como os relatórios contábeis que o controlador 

deve ter a capacidade de interpretação dos dados neles constante.  

Slomski (2013) ensina que a receita é a variação ativa resultante do 

aumento do patrimônio da entidade, aumentando a situação líquida patrimonial, 

qualquer que seja o proprietário. No setor público, a receita pode ser considerada 

todo o ingresso que não seja devolutivo, utilizado para as despesas públicas de 

forma geral.   

As receitas são consideradas o ingresso de recursos que integram o 

patrimônio público, e dividem-se em duas: a orçamentária e a extra-orçamentária. A 

receita orçamentária é o ingresso de recursos provenientes dos impostos e 

contribuições pertencentes à entidade. É passiva de previsão, deve ter aprovação 

legislativa, ou seja, sua descrição deve estar prevista na lei orçamentária. Todavia, a 

receita extra-orçamentária deriva de recebimentos que, de fato, não pertencem à 

entidade, pois é de responsabilidade do Estado em arrecadar esses recursos, 

porém, não pode gastar, já que não pertencem à entidade e esses embolsos 

representam uma obrigação com terceiros. Assim, a “receita extra-orçamentária é o 

registro a créditos dos valores referentes as obrigações com terceiros” (SLOMSKI, 

2013, p. 24), como exemplo: caução, fianças, consignações, contrapartidas como as 

despesas orçamentárias a pagar (restos a pagar) e restituições a pagar. 

Outro item constante nos registros contábeis são as despesas públicas 

que podem ser consideradas o conjunto de dispêndio do Estado para uma 

organização pública, para a realização dos serviços públicos demandados pela 

população como: saúde, educação, transporte, trabalho, habitação, saneamento, 

entre outros (HADDAD, 2010). Porém, existem outros tipos de despesa, como por 

exemplo: uma pequena parcela que não é utilizada para financiar os gastos públicos 

que é denominada de despesa extra-orçamentária. 
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A despesa orçamentária é formada por meio de um sistema de 

classificação estruturado com o propósito de fornecer as informações relativas à 

apropriação da despesa de forma clara e organizada. A classificação é composta 

por: classe, categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de 

aplicação e elemento de despesa. 

As despesas correntes afetam o patrimônio no momento de sua 

liquidação, diminuindo o seu valor em termos quantitativos, sem que isso implique 

na incorporação de bens e direitos ou resgate de obrigações, exceto aquelas que se 

referem à aquisição de materiais, subdividem-se em: pessoal e encargos sociais, 

juros e encargos da dívida e outras despesas. 

As despesas de capital representam a troca de recursos financeiros, por 

elementos patrimoniais, como por exemplo: aquisição de bens, concessão de 

empréstimos, amortização da dívida, entre outras, as quais são representadas por 

mutações patrimoniais que nada acrescentam ao patrimônio, só ocorrendo uma 

troca de recursos financeiros por bens, direitos ou obrigações. As despesas de 

capital subdividem-se em: investimentos, inversões financeiras, amortização da 

dívida e o resultado diminutivo do exercício (variações passivas). As despesas de 

capital contribuem diretamente para a aquisição de um bem de capital.  

A despesa orçamentária pode ser dividida em três etapas: o planejamento 

e contratação, execução e controle. A fase inicial é o planejamento e a contratação, 

onde é realizado um direcionamento para uma determinada situação, observando as 

diretrizes do governo. É realizada a verificação das classificações funcional, 

programática e econômica, bem como a verificação dos saldos orçamentários das 

contas, perseguindo o ajuste da despesa fixada com a receita disponível.  

Ainda nessa fase, ocorre o processo de licitação quando necessário, o 

qual pode ser conceituado como um conjunto de procedimentos administrativos com 

o objetivo de adquirir materiais, contratar obras e serviços, realizar concessão de 

serviços públicos, alienar ou ceder bens a terceiros. 

Conforme Castro (2013), na execução da despesa, ocorrem três estágios: 

o empenho, a liquidação e o pagamento. Está expresso no Art. 58 da Lei 4320/64 

que o empenho é o ato emanado de uma autoridade competente que cria para o 

Estado a obrigação, de pagamento pendente ou não, de implemento de condição.  

O empenho da despesa não pode ultrapassar o crédito recebido, é 

efetuado mediante um documento denominado de Nota de Empenho (NE). Pode ser 
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empenho ordinário (EO) onde o montante é conhecido, e o pagamento ocorre de 

uma só vez. Também pode ser empenho Global (EG), onde o montante é 

conhecido, mas o pagamento ocorre de forma parcelada (aluguéis, salários, 

contratos de prestação de serviços mensais como vigilância, limpeza, etc). E ainda 

pode ser o empenho por estimativa, que o montante é desconhecido, mas estimável, 

como: despesas com luz, telefone, etc. (CASTRO, 2013) 

A liquidação é o segundo estágio da despesa e consiste na verificação do 

direito do credor de receber o pagamento posterior, com base em documentos 

comprobatórios que atestem o cumprimento da obrigação. (CASTRO, 2013). 

Conforme o mesmo autor, por último, ocorre o pagamento, a entrega de numerário 

ao credor por meio de cheque nominativo, ordem de pagamento ou crédito em conta 

bancária. 

Portanto, a contabilidade é uma das atividades fundamentais para o 

controle, pois é por meio dos relatórios contábeis que é possível ter as informações 

referentes ao processo orçamentário e financeiro patrimonial.  

 

2.5 O Controle Interno Pela Legalidade 

 

Medauar (2014) ensina que o gestor público deve seguir as normas legais 

para a realização da gestão dos recursos públicos, ou seja, deve verificar se as 

condições previstas na lei estão sendo cumpridas.  

A administração pública também está sujeita ao controle dos aspectos 

legais (VASCONCELOS, et. al., 2012). No setor público, o gestor não pode fazer o 

que quer, pois “na administração particular é licito fazer tudo que a lei não proíbe. Na 

administração publica só é permitido fazer o que a lei autoriza” (MEIRELLES, 2015, 

p. 91).  

Nesse mesmo entendimento (JUSTEM FILHO, 2010, p. 14) também 

descreve: “É inquestionável que toda liberdade atribuída ao agente Estatal tem de 

ser exercida de modo compatível com os princípios e regras fundamentais”. Dessa 

forma, é imprescindível o cumprimento da legislação em vigor pelo gestor, a qual 

deve ser verificada pelo controle interno. A seguir será evidenciado alguns aspectos 

relevantes para a execução dos serviços públicos de forma apropriada à legislação 

vigente no Brasil.  
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Os sistemas de controle interno devem ficar atentos aos processos 

licitatórios realizados, pois grande parte da despesa pública é realizada via processo 

administrativo, via licitações, que a Constituição de 1988, art. 37, inc. XXI, criou 

bases, as quais mais tarde foram complementados sob a égide da Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993, que regulamenta as licitações e os contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito da 

Administração Pública (MORENO; MIRANDA, 2013).  Esta Lei teve alterações 

através da Lei 8.883, de 08/06/94. 

Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua licitação como:  

 
[...] é um certame que as entidades governamentais devem promover e no 
qual abrem disputa entre os interessados e com elas travar determinadas 
relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa 
às conveniências públicas. (MELLO, 2013, p.532). 
 

Castro (2013); Justem Filho (2010) ressaltam que a licitação pode ser 

considerada como um processo administrativo, disciplinado por lei, onde a 

administração pública, por meio de uma concorrência que proporciona igualdade 

entre os concorrentes, seleciona a proposta mais vantajosa para a administração. 

No conceito de Meirelles (2015), licitação é:  

 

[...] é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração 
Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu 
interesse, inclusive o da promoção de desenvolvimento econômico 
sustentável e fortalecimento de cadeias produtivas de bens e serviços 
domésticos. Como procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão 
ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes o 
que propicia igual oportunidades a todos os interessados e atua como fator 
de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. (MEIRELLES, 
2015, p. 302). 

 

Portanto, a Administração Pública realizará licitação toda vez que for 

comprar bens, executar obras, contratar serviços, ou conceder a um terceiro o poder 

de, em seu nome, prestar algum tipo de serviço público, como é o caso das 

concessões.  

As normas gerais das licitações serão editadas exclusivamente, pela 

União, de acordo com a Constituição Federal em seu art. 22: 
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[...] XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; [...] 

 

Os Estados, Municípios e o Distrito Federal, tem o dever de obediência a 

preceitos gerais da lei federal nº. 8.666/93 sobre licitações. Estes também possuem 

competência para legislar dentro da sua esfera, desde que não agridam os preceitos 

da lei federal.  

Está expresso no artigo 37, da Constituição Federal de 1988 o dever de 

licitar:  

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações. 

 

O principal fundamento da licitação é garantir a ampla publicidade, 

concorrência e a possibilidade de todos os interessados em fornecer serviços ou 

produtos, com a mesma especificação de interesse ao setor público.  As licitações, 

como na administração pública, também possuem seu princípios (MELLO, 2013), 

(MEIRELES, 2015), (CASTRO, 2013), (JUSTEM FILHO, 2010). 

Um deles é o princípio da legalidade, o qual é previsto no art. 5º, II, da 

Constituição de 1988: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em 

virtude de lei”. Estabelece que a Administração Pública, ao realizar compra, obra, 

contração de serviços ou alienação, deve realizar de acordo com a legislação em 

vigor. A não observação desse princípio impregnará o processo licitatório de vício, 

trazendo nulidade ao processo.  

Com o princípio da isonomia, é assegurado a igualdade no tratamento a 

todos os participantes do certame licitatório. Já o princípio da competitividade 

assegura a livre participação a todos, desde que se enquadrem nas normas 

estabelecidas no edital da licitação.  

O princípio da impessoalidade garante não haver preferência específica 

por alguma empresa, o direcionamento da licitação para algum participante terá 

como consequência a nulidade do processo licitatório.  
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O processo licitatório deve ocorrer de forma mais transparente possível, 

dessa forma deve haver ampla divulgação que é garantida pelo princípio da 

publicidade que visa tornar a futura licitação conhecida por todos os que possam ter 

interesse na participação do certame. Outra função é permitir o acesso a todo 

cidadão à documentação referente ao processo licitatório.  

Para a administração pública, a proposta mais barata é a preferível, 

porém deve haver qualidade no bem adquirido ou serviço prestado; nesse sentido, 

foi estabelecido o princípio da economicidade, o qual auxilia no sentido de permitir a 

aplicação dos recursos com eficiência (MELLO, 2013), (JUSTEM FILHO, 2010). 

A outorga de concessão ou permissão de serviço público também deve 

ser realizado por meio de processo licitatório, de acordo com o previsto no art. 175, 

caput, da Constituição. “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 

sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 

serviços públicos”. 

A Lei nº. 8.666/93 também reforça essa exigência: 

 
Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 
 

No entendimento de Meirelles (2015) nem todas as despesas podem ser 

licitadas, pois podem ocorrer em função do valor, situações de emergência, 

calamidade pública, inviabilidade de competição, e demais hipóteses enumeradas 

nos Arts. 24 e 25 da Lei nº. 8.666/93. Estas são evidenciadas como contratação 

direta.  

Em situação de emergência, que não tenha sido causada por omissão, a 

situação acarretará na responsabilidade dos agentes responsáveis. Poderá ocorrer, 

assim, a dispensa de licitação, a qual está prevista no art. 24 e incisos da Lei nº. 

8.666/93, mas essa modalidade deve ser a exceção e não a regra (MELLO, 2013).  

Já a inexigibilidade de licitação está prevista no art. 25 e seus incisos, isto 

é, quando se trata de compra de produtos exclusivos, serviços técnicos de natureza 

singular e contratação de profissionais consagrados, e outros casos ali 

especificados. Na ocorrência de contratação, tanto por dispensa como por 

inexigibilidade de licitação, estas devem ser justificadas e terem a devida publicação.  
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Com relação às modalidades de licitação, podem ser: concorrência, 

tomada de preço, convite, concurso e leilão (CASTRO, 2013), (JUSTEM FILHO, 

2010). O principal critério para definir se o administrador utilizará o convite, a tomada 

de preços ou a concorrência, é o valor estimado do objeto a ser licitado conforme 

preconiza o artigo 23, da Lei 8.666/93. (MELLO, 2013). 

Ainda há uma modalidade efetivada posteriormente à Lei 8.666/93, que é 

a modalidade denominada Pregão, o qual foi gerado por legislação própria, sendo 

definido pela Lei nº. 10.520/02; já o Pregão Eletrônico está regulamentado pelo 

Decreto nº. 5.540/05. Porém, devem seguir as normas gerais estabelecidas pelas 

Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02. O Pregão Eletrônico foi instituído pela União a todos 

os entes da Administração Federal com adoção obrigatória para compras e 

contração de serviços comuns, por se tratar de uma modalidade extremamente 

moderna e transparente (CASTRO, 2013). 

Também é importante a definição expressa do tipo de licitação, 

consubstanciado no § 1º do art. 45, da Lei de Licitações, pois, segundo comentário 

de (JUSTEN FILHO, 2010, p. 459): 

 
Tipo de licitação consiste no procedimento licitatório orientado a selecionar 
a proposta mais vantajosa segundo um critério de julgamento 
predeterminado. 
A adoção de certo critério de julgamento – e, portanto, de um tipo de 
licitação – produz reflexos sobre o procedimento em seu todo. 
Art. 45 [...] 
§ 1º Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na 
modalidade concurso: 
I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante 
que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou 
convite e ofertar o menor preço; 
II - a de melhor técnica; 
III - a de técnica e preço. 
IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou 
concessão de direito real de uso. 
 

A escolha do tipo de licitação é uma das fases mais importantes do 

processo, pois é a partir da escolha do tipo que serão considerados ás normas para 

cada processo. Após a escolha do tipo de processo ocorre o restante dele, que pode 

ser considerados sob duas formas. Uma das partes fundamentais da licitação é a 

descrição com clareza e exatidão do objeto a ser contratado, pois as suas 

características é que vão definir o objeto que deverá ser entregue pela proponente 

vencedora. 
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Uma das fases mais importantes na licitação é o ato convocatório, um ato 

administrativo unilateral, que de forma escrita é estabelecido o objeto da licitação e 

as cláusulas do futuro contrato. Nele é estabelecido inclusive as condições de 

participação e os critérios de julgamento, que na maioria dos casos é um edital 

(JUSTEM FILHO, 2010).  

É no edital que são estipuladas as regras do certame licitatório, o “edital é 

instrumento pelo qual a administração leva ao conhecimento público a abertura de 

licitação, fixa as condições de sua realização e convoca os interessados para a 

apresentação de sua proposta (MEIRELES, 2015, p. 329). É nele que serão 

estipuladas as regras que serão aplicadas na concorrência como: objeto, horário e 

local a ser realizado, critérios de habilitação e classificação,  preço, pagamento, 

sanções, e entre outras regras procedimentais e minuta do contrato administrativo 

que será firmado com o vencedor. 

Após realizado o processo licitatório procede a fase de contratação que 

Celso Antônio Bandeira de Mello define como: 

 
“A relação jurídica formada por um acordo de vontades, em que as partes 
obrigam-se reciprocamente a prestações concebidas como contrapostas e 
de tal sorte que nenhum dos contratantes pode unilateralmente alterar ou 
extinguir o que resulta da avença” (MELLO, 2013, p. 626) 
 

Essa é uma atividade importante de averiguação, principalmente quando 

surgem divergências quanto ao que é contratado e sua efetiva realização, no ato do 

contrato são estipuladas todas as regras da proposta licitada, para a posterior 

execução e pagamento.  

Segundo Moreno; Miranda (2013) o controle interno na administração 

pública teve início com a Lei 4320/64 e é uma das principais leis que auxiliam o 

trabalho do controle interno, pois gera instrumentos de controle como: 

demonstrações contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimoniais, bem como 

procedimentos de natureza operacional, de modo a lhe dar pleno conhecimento do 

setor público. 

O Art. 85 da Lei 4.320/64 estabelece que: 

 
Os Serviços de Contabilidade serão organizados de forma a permitir o 
acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da 
composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, 
o levantamento dos Balanços Gerais, a análise e a interpretação dos 
resultados econômicos e financeiros. 
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A escrituração contábil proporciona ao controlador a possibilidade de 

medir as ações em níveis orçamentários, e financeiros patrimoniais. No controle 

orçamentário fica evidenciado a estimativa da receita orçamentária, onde as 

despesas são autorizadas por Lei orçamentária, pois toda despesa pública só pode 

concretizar-se quando estiver fixada em lei. 

O balanço orçamentário demonstra as receitas previstas e as despesas 

autorizadas confrontadas com as realizadas. Já o controle financeiro atua na 

movimentação financeira realizada no período, desde o primeiro ao último dia do 

mês. O controle financeiro patrimonial evidencia os bens, os direitos, e as 

obrigações com terceiros; além disso, abrange o conhecimento dos bens 

permanentes  (SLOMSKI, 2013). 

A Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2.000, é a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, (LRF), e pode ser considerada um marco na administração 

pública no Brasil. O país, até o ano 2000, passava por um endividamento público 

acentuado, essa nova lei passou a estabelecer limites para os gastos públicos e o 

endividamento da União, dos Estados e dos Municípios do Brasil, criando uma nova 

cultura política. 

Essa lei foi editada com objetivo de proporcionar maior transparência dos 

atos dos gestores públicos; o controle na responsabilidade fiscal causa impactos na 

administração pública, evitando erros e fraudes, estabelecidos pelos limites das 

ações dos agentes públicos que não podem gastar mais do que arrecadam. 

A Lei 101/2000 em seu Artigo 54 parágrafo único, estabelece 

responsabilidades do controle interno na realização do relatório de gestão fiscal. 

 
Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos poderes e 
órgãos referidos no art. 20, Relatório de Gestão fiscal, assinado pelo: [...] 
Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades 
responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem 
como por outras definidas por ato próprio de cada poder ou órgão referido 
no art. 20. 
 

 O controle interno é responsável pela gestão do dinheiro público, e 

também pelas metas de resultado fiscal; os limites das despesas de pessoal e a 

Dívida Consolidada entre outros, conforme descrito no Art. nº. 59 da LRF: 

 
O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, 
e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, 
fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei Complementar. 
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A LRF atribui responsabilidades ao controle interno que tem a 

obrigatoriedade de acompanhar a execução orçamentária e financeira. E ainda o 

controlador interno de cada poder responde solidariamente ao gestor público. (Art. 

74 § 1.º, da CF). A administração pública visa fornecer serviços básicos à 

população; dessa forma, utilizam-se técnicas de planejamento e programação das 

ações, por meio do planejamento integrado, o qual observa a situação atual e 

extraem dados, para determinar as metas para o futuro, onde são elaborados planos 

de curto, médio e longo prazo.  

A constituição de 1988 criou o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) (PEREIRA, 2013).  

O Plano Plurianual (PPA) pode ser considerado um instrumento 

estratégico de planejamento de médio prazo, onde o gestor estabelece as diretrizes, 

objetivos e metas do governo para um período de quatro anos, o qual é realizado no 

primeiro ano de mandato e tem validade até um ano subsequente ao término do 

mandato (CASTRO, 2013). Esse plano tem o propósito de evitar a descontinuidade 

das ações do governo (PEREIRA, 2013). De acordo com o artigo 165 da 

Constituição Federal, o investimento público somente poderá ocorrer, caso esteja 

previsto em lei:  

 
O plano Plurianual é um plano de médio prazo, através do qual procura-se 
ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e 
metas fixados para um período de quatro anos. A lei que instituir o plano 
plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública para as despesas de capital e outras 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. E 
nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro 
poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que 
autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 
 

O PPA é um plano onde são estabelecidas as ações governamentais, 

estratégicas de médio prazo. Nesse instrumento de planejamento ficam relacionadas 

as políticas, as diretrizes e as ações da gestão, que programam os objetivos a 

serem alcançados, onde as metas são quantificadas fisicamente e financeiramente. 

Ficam evidenciadas nesse plano as ações de investimento e ações continuadas de 

programas, ou seja, são relatadas tanto as despesas correntes como as despesas 

de capital.  Essa é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, ou seja, a sua 

elaboração tem início no âmbito da Administração, a qual tem as análises 

necessárias para a elaboração e, posteriormente, deve realizar o acompanhamento 

e avaliação (PEREIRA, 2013). 
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Destarte, o mesmo autor ainda afirma que vinculado ao Plano Pluri Anual 

(PPA), o governo elabora a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e, posteriormente, 

a realização da Lei Orçamentária Anual (LOA); estes três itens de planejamento 

devem estar integrados. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) antecede a 

elaboração da Lei de Orçamento Anual (LOA), que é uma lei de periodicidade anual, 

onde deve dar as diretrizes para a elaboração da Lei de Orçamento Anual, e essa 

será composta pelas metas e prioridades da administração pública, incluindo as 

despesas de capital para o exercício financeiro subsequente.  

A LDO, prevista no Art. 165, inciso II da Constituição da República, 

compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública, e indicará as 

prioridades da administração (PEREIRA, 2013). A mesma orientará a elaboração da 

Lei do Orçamento Anual, dispondo também sobre as alterações na legislação 

tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento. Tem por finalidade fazer a conexão do planejamento de longo prazo, 

representado pelo PPA, com as ações políticas e necessárias no dia-a-dia, 

concretizadas no orçamento anual. 

Com a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/2000, cabe à 

LDO Municipal dispor sobre o que rege o parágrafo 2º do Art. 165 da Constituição da 

República, e ainda sobre: o equilíbrio entre as receitas e despesas; critérios de 

limitação de empenhos; normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos 

resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos e ainda sobre 

as demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades 

públicas e privadas. Ainda de Acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

integrarão a LDO os anexos de metas fiscais e de riscos fiscais previstos nos 

parágrafos 1º e 3º do Art. 4 desta lei. 

Após a elaboração dessa lei deverá ser elaborado a Lei de Orçamento 

Anual integrada ao Plano diretor, ao PPA e a LDO. O orçamento público é elaborado 

pelo Poder Executivo e, posteriormente, encaminhado ao Legislativo para propor 

emendas ao projeto de Lei Orçamentária e tem periodicidade anual (PEREIRA, 

2013). 

No Brasil atualmente o orçamento público é regido pelo disposto na 

Constituição Federal de 1988, em seus Artigos 165 a 169, sob o título dos 

Orçamentos; pela Lei Complementar n.º 4.320, de 17 de Março de 1964; pela 
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Portaria nº. 42, de 14  de Abril de 1999, e, ainda, pela Lei complementar nº. 101, de 

4 de maio de 2000, e pela Portaria Interministerial nº. 163, de 4 de maio de 2001. 

Castro (2013) descreve que a função básica do orçamento público é 

organizar as ações para materializar o planejamento. O orçamento público não é 

somente uma lei, ainda não se chegou a uma definição exata de orçamento que 

fosse aceita por todos os autores. O orçamento público não é essencialmente uma 

lei. Pode ser considerado um programa de trabalho composto de planos de custeio 

dos serviços públicos, planos de investimento, de inversões e também planos de 

obtenção de recursos. A execução do orçamento exige a autorização prévia do 

órgão de representação popular, ou seja, deve ter aprovação legislativa e 

transformado em lei.  

A lei orçamentária anual compreenderá de acordo com o Art. 168 inciso III 

da Constituição da República: 

 
- Orçamento fiscal: que se refere aos Poderes da União, Estados e 
Municípios, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e 
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
- Orçamento de investimento das empresas: nos casos em que a União, 
Estados e Municípios de forma direta e indireta detenham a maioria do 
capital social com direito a voto; 
- Orçamento da seguridade social: que deve abranger todas as entidades e 
órgãos a eles vinculados, de forma direta e indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo poder público. 
 

 Na lei orçamentária não pode haver qualquer dispositivo que não seja 

relacionado à previsão da receita e à fixação da despesa, podendo ser incluída a 

autorização para abertura de créditos suplementares, ainda que por antecipação da 

receita, nos termos da lei (GIACOMONI, 2010). 

O mesmo autor descreve que na Lei do Orçamento é descrito o conjunto 

de todas as receitas, inclusive aquelas de operações de crédito autorizadas em lei, 

sendo desconsideradas aquelas obtidas por antecipação da receita, as emissões de 

papel-moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Com 

base na Lei Complementar 4.320/64, a lei do orçamento deve incluir: 
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[...] - sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do 
Governo; 
- quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias 
econômicas na forma do Anexo 1, da Lei nº. 4.320/64; 
- quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; 
- quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. 
Acompanham ainda a Lei do Orçamento: 
- quadro demonstrativo da receita e planos de aplicação dos fundos 
especiais; 
- quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos da Lei nº. 
4.320/64, números 6 a 9; 
- quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em 
termos de realização de obras e de prestação de serviços. 
 

O orçamento evidencia a estrutura do governo, onde são estabelecidos as 

metas e as prioridades. A receita deve ser fixada de acordo com a categoria 

econômica e a fonte de recurso. A despesa prevista por órgão, unidade, função, 

subfunção, programa, ordem, fonte e natureza de despesa. Pereira (2013) aduz que 

a Lei de Orçamento anual por meio dos planos operacionais, estabelece as receitas 

previstas e autoriza as despesas. 

Outra atividade importante de verificação pelo controle interno é referente 

à transparência na gestão dos recursos públicos, que tem sido abordada em países 

que prezam pelo processo democrático de acesso a informações sobre as ações 

dos gestores públicos, onde “uma gestão transparente tem como principais 

características o acesso às informações compreensíveis para todo cidadão e a 

abertura para a sua participação no governo (controle social)” (CRUZ et. al., 2012, p. 

156).  

No Brasil a transparência é um dos princípios da governança pública, a 

Lei nº. 12.527 de 18 de novembro de 2011, tornou obrigatório a todos os órgãos da 

administração pública permitir o acesso e realizar a publicação de informações na 

rede mundial de computadores (internet). 

Todas as atividades descritas neste estudo são fundamentais na 

execução do controle interno, pois oferecem suporte as ações que devem ser 

desenvolvidas e são as principais. Porém, outras atividades que possam surgir e 

que não estão mencionadas neste estudo, podem e devem ser investigadas.      
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Classificação da Pesquisa: 

 

A pesquisa pode ser considerada como um conjunto de atividades 

atribuídas com o objetivo de solucionar problemas como: busca, indagação, 

investigação e inquirição da realidade. É a atividade permite, no âmbito da ciência, 

criar conhecimento ou um conjunto de conhecimentos, que auxilie na compreensão 

desta realidade e as ações.  

Para Collis e Hussey (2005) os tipos de pesquisa podem ser classificados 

quanto aos objetivos, isto é, os motivos pelos quais está sendo realizada; referente 

aos procedimentos da pesquisa: a maneira pela qual será realizada a coleta e 

análise dos dados; a abordagem do problema: quais as técnicas que serão utilizadas 

para realizar a pesquisa.  

Quanto aos objetivos a pesquisa pode ser: exploratória, descritiva e 

explicativa. Diante destas classificações a pesquisa em tela em relação ao objetivo é 

exploratória, pois segundo Collis e Hussey (2005), a pesquisa exploratória é 

realizada para obter uma visão geral sobre um problema ou questão de pesquisa 

quando há pouco ou nenhum estudo anterior em que possamos buscar informações 

sobre a questão ou o problema. Assim o presente estudo sobre o tema controle 

interno, é inédito na entidade pesquisada, dessa forma, possui pouca ou nenhuma 

pesquisa anterior sobre o tema em questão.   

Quanto aos procedimentos, ou seja, os meios empregados para atingir os 

resultados, a presente pesquisa utilizou de três procedimentos, sendo eles o estudo 

de caso, o documental e o bibliográfico.  

A pesquisa refere-se a um estudo de caso, pois é uma inquisição 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto na vida 

real (YIN, 2015). O estudo de caso foi escolhido porque visa responder às questões 

de como e porquê determinado fenômeno social ocorre, assim este estudo 

identificou como é realizado o controle interno e porque é realizado de tal forma,  

bem como destaca-se a contemporaneidade da situação problemática e a 

necessidade de generalização analítica (teorização). Haja vista que o método 

supracitado pode ser utilizado em muitas situações, conforme Yin (2015), o estudo 

de caso contribui com o nosso conhecimento, dos fenômenos individuais, grupais, 
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organizacionais, sociais, políticos e relacionados, onde os pesquisadores procuram 

trabalhar com características da vida real.  

Também foi realizada a análise documental, observando a freqüência das 

atividades nos relatórios elaborados pelo controlador interno, no período do primeiro 

bimestre de 2010 ao terceiro bimestre de 2015. Outros documentos os quais foram 

analisados com o propósito de verificar a estrutura da unidade de controle interno.  

Quanto a abordagem do problema Creswell (2007) descreve três técnicas 

de pesquisa: a quantitativa, a qualitativa e a mista. Este trabalho tem uma 

abordagem qualitativa, pois “[...] é mais subjetivo e envolve examinar e refletir as 

percepções para obter um entendimento de atividades sociais e humanas”. 

(COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 26). A pesquisa qualitativa busca dizer ao pesquisador 

como e por que as coisas acontecem, por meio de um conjunto de técnicas 

interpretativas que buscam: descrever, decodificar, traduzir e aprender o significado 

dos fenômenos que estão ocorrendo.  

As técnicas qualitativas ocorrem durante a coleta dos dados, onde o 

pesquisador usa análise de conteúdo de material escrito ou gravado, pelas 

expressões pessoais dos participantes, pela observação comportamental, bem como 

pelas evidencias do ambiente físico. Os dados qualitativos são: transcrições, textos, 

descrições detalhadas de situações e interações, verbais ou individuais (COOPER; 

SCHINDLER, 2011).  

Também foi aplicado questionários com servidores e secretários 

municipais como suporte quantitativo que possibilitou maior confiabilidade no estudo. 

Segundo Cooper e Schindler (2011), a pesquisa quantitativa tenta realizar uma 

mensuração precisa de algo, normalmente medem comportamento, conhecimento, 

opiniões ou atitudes. As pesquisas quantitativas consistem em respostas 

participantes, que são codificadas, categorizadas e reduzidas a números, que 

posteriormente possam ser manipulados por análise estatística. 

Em uma pesquisa, pode ocorrer a triangulação, que consiste na 

combinação de diversas técnicas qualitativas ou pode ser combinado a técnica 

quantitativa com a qualitativa, com intuito de aumentar a qualidade percebida da 

pesquisa, o que valida os resultados qualitativos (COOPER; SCHINDLER, 2011). 

 Assim, nessa pesquisa foi aplicada a técnica qualitativa combinada com 

a técnica quantitativa, a qual foi dividida em três etapas: a primeira ocorreu 

diretamente na unidade de controle interno da prefeitura municipal com a coleta dos 
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relatórios do controle interno e, em seguida, sua análise, com o objetivo de verificar 

como o controle foi realizado no período do ano de 2010 a 2015. Na segunda etapa, 

foi realizada entrevista, exclusivamente, com o controlador interno, responsável pela 

referida unidade, com o objetivo de identificar como é realizado o trabalho no Poder 

Executivo do Município de Pinhão-PR. Na terceira etapa, foi aplicado questionário 

com perguntas estruturadas aos gestores da alta administração, como secretários e 

chefes de serviço ou de departamentos, e funcionários do quadro administrativo, 

para identificar a percepção, participação e a relação destes setores com o controle 

interno, pois a percepção dessas pessoas é considerada importante, afinal são estas 

pessoas que realizam as tarefas administrativas no cotidiano.  

 

3.2 Coleta de Dados  

 

Para a realização desse estudo a coleta de dados foi realizada por meio 

de diferentes fontes de informações, essas fontes podem ser classificadas em dois 

níveis: fontes primárias e secundárias. A fonte primária consiste em informações 

coletadas no campo que ainda não receberam tratamento. Já as fontes de nível 

secundário, os quais receberam tratamento, ou seja, são os materiais utilizados 

como referências. 

Este estudo teve aplicação de técnicas de investigação que foram 

divididas em: a) pesquisa bibliográfica; b) análise documental; c) pesquisa de campo 

por meio de entrevista estruturada; d) aplicação de questionários estruturados.  

O resultado desta pesquisa foi delimitado para a Prefeitura Municipal de 

Pinhão, Paraná, onde o processo de coleta de dados ocorreu durante o mês de 

novembro de 2015, e foi realizada a coleta e analise dos relatórios emitidos pelo 

controle interno da prefeitura municipal de Pinhão, Paraná dos anos de 2010 a 2015. 

Também nesse período foi realizada entrevista estruturada com o controlador 

interno. Em seguida foi realizada a aplicação de mais de 100 questionários 

estruturados com os secretários municipais e servidores do quadro administrativo, 

em todas as secretarias e setores integrantes do governo municipal no ano de 2015. 

Os questionários foram apresentados de forma presencial, sendo assim foi possível 

esclarecer todas as duvidas em relação as perguntas realizadas. 
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3.3 Unidade de Análise 

 

A Unidade de análise deste estudo foi especificamente os processos de 

controle interno da Prefeitura Municipal de Pinhão-PR, que envolve a entidade como 

um todo, assim, todos os setores da prefeitura foram envolvidos na pesquisa, o 

público selecionado para participar desse estudo foi composto pelo controlador 

interno, todos os secretários municipais e todos os servidores do quadro 

administrativo da entidade que tiveram interesse em participar.  

Assim toda a estrutura administrativa de todos os setores foi investigada, 

a qual está composta por órgãos distintos, que possuem níveis de atuação e 

abrangência definidos por área. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo do 

Município de Pinhão está consolidada pela Lei nº. 053/1989, a qual dispõe sobre a 

Organização Administrativa da prefeitura, no artigo 8º; está descrito que a Prefeitura 

é constituída pelos seguintes órgãos: Órgãos de Colaboração com outras Esferas do 

Governo: Junta de Serviço Militar, UMC/INCRA/MTPS; Órgãos de Assistência 

Imediata: Assessoria de Planejamento, Assessoria Jurídica, Assessoria de Relações 

Públicas, Gabinete do Prefeito. Os Órgãos de Administração Geral são: 

Secretaria de Administração: setores de Serviço de Pessoal, Serviço de 

Almoxarifado e Compras, Serviço de Patrimônio e Arquivo, Serviço de 

Expediente/Comunicação, Serviços Gerais e Indústria e Comércio.  

Secretaria de Finanças: setores de Serviço de Controle Interno, Serviço 

de Processamento de Dados (contabilidade), Serviço de Tributação e Fiscalização; 

 Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos: setores de Projetos 

Técnicos; Serviços de Manutenção de Parques/Jardins, limpezas e transporte 

urbano; Serviço de topografia e fiscalização de obras; Serviço de pavimentação e 

calçamento.  

 Secretaria de Transportes: setores de manutenção das estradas e 

Serviço Rodoviário Municipal; Serviços de Oficina e Manutenção; 

Secretaria de Educação e Cultura: Setores de Transporte Escolar, 

Documentação, Pedagógico, Administrativo e Cultura. 

 Secretaria de Esporte: Serviço de Esporte e de Turismo.   

A Secretaria de Saúde: setores de Atendimento Ambulatorial na sede e 

no interior do município, presta serviços de odontologia, atenção psicossocial e de 

fisioterapia. São desenvolvidos alguns programas como: controle e combate à 
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hipertensão e diabetes, agentes comunitários de saúde, complementação nutricional 

e programa saúde da família entre outros.   

Secretaria de Promoção Social : Serviço de Seguridade Social; Serviço de 

Desenvolvimento Comunitário; Serviço de Desenvolvimento do Trabalho; Serviço de 

Projetos Especiais.  

Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente: Serviço de Fomento a 

Agricultura; Serviço de Fomento à Agropecuária; Serviço de Vigilância e 

recuperação do Meio Ambiente. 

A presente pesquisa foi elaborada considerando toda a estrutura da 

prefeitura municipal, ou seja, o controle de todos os setores e secretarias que 

compõe o governo e a percepção dos funcionários do quadro administrativo desses 

órgãos.  

 

3.4 Instrumentos  

 

Os instrumentos utilizados nesse estudo foram: entrevista estruturada 

com o controlador, análise dos relatórios do controle interno e aplicação de 

questionário estruturado. 

Foi realizada entrevista com o controlador interno Prefeitura Municipal de 

Pinhão, Paraná, onde o roteiro estruturado está apresentado no Anexo 3, com 

objetivo de identificar como é realizado o trabalho do controlador e ainda como esta 

estruturado a unidade de controle interno da instituição estudada. 

Com referência aos dados coletados por meio da pesquisa documental, 

foi realizada analise dos relatórios da controladoria interna dos anos de 2010 a 2015, 

para identificar como é realizado o trabalho de controle da instituição estudada.  

Por último foi aplicado mais de 100 questionários, in loco, constante no 

Anexo 4,  com perguntas estruturadas extraídas da Lei Municipal nº. 1.190 de 12 de 

abril de 2005, do decreto municipal nº. 73 de 17 de março de 2010, e das instruções 

normativas nº. 01 e nº. 02 de 2010. Os questionários foram aplicados aos 

secretários e funcionário da área administrativa de cada setor e secretaria, com 

objetivo de identificar a relação existente entre o controle e o órgão controlado bem 

como os resultados efetivados, para permitir a elaboração estratégias para 

melhorias no controle. 
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A análise dos relatórios do controle interno e os resultados dos 

questionários foram realizados de forma quantitativa com análise estatística de 

frequência, com utilização do software estatístico SPSS (Statistical Package of 

Social Science) versão 21 para Windows. Com a utilização desses instrumentos foi 

possível realizar a triangulação dos dados coletados dando mais confiabilidade a 

pesquisa. 

Os dados secundários são aqueles que dão suporte ao referencial teórico, 

dados de acesso ao pesquisador, que foram utilizados no capítulo de apresentação 

dos resultados e discussões, foram investigados em livros, revistas, artigos, entre 

outros. As fontes secundárias possibilitam a resolução de problemas já conhecidos e 

também investigar outras áreas onde os problemas ainda não estão totalmente 

formados. 
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4. RESULTADOS  

 

A coleta de dados deste estudo teve início com pesquisa documental, 

com a coleta e posterior análise dos relatórios realizados pelo controle interno da 

entidade estudada, no período do primeiro bimestre do ano de 2010 ao terceiro 

bimestre do ano de 2015, bem como da legislação que criou e normatizou o sistema 

de controle interno, os quais estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Relação de Documentos Verificados 

Documentos Frequência 

Relatórios do controle Interno verificados     30 

Leis   1 

Decretos   1 

Instrução Normativa   2 

Total  34 

                  Fonte: Elaborado pelo autor  

 

As informações sobre as características do sistema de controle interno da 

instituição e de suas atividades foram obtidas pela verificação documental interna da 

entidade pesquisada. 

Em seguida realizou-se entrevista com o controlador da prefeitura, com o 

propósito de verificar como está estruturado o controle interno, e como suas 

atividades são desenvolvidas. 

A próxima fase da pesquisa foi realizada com a aplicação presencial de 

questionários, à 101 pessoas, entre servidores e secretários, obtendo-se 100% de 

retorno dos questionários aplicados, nenhum questionário foi desconsiderado, pois 

esses dados foram triangulados com outros empregados nesse estudo.   

O perfil dos respondentes dos questionários aplicados em relação ao 

gênero e escolaridade esta descrito na Tabela 2. 
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Tabela 2: Gênero * Escolaridade 

Gênero 

 

Escolaridade 
Total 

Ensino 

Primário 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Curso 

Superior 

Pós 

Graduação 
Mestrado 

Masculino   0 5 17 22 21 0 65 

Feminino  1 0 3 14 17 1 36 

Total 1 5 20 36 38 1 101 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Como pode ser observado na Tabela 2, à maioria (75) dos servidores e 

secretários respondentes os questionários, possuem curso superior e, destes, 38 

possuem pós-graduação, os resultados apresentados demonstram um fator positivo 

para a entidade estudada, que os secretários e os servidores participantes da 

pesquisa estão tendo acesso ao ensino superior e consequentemente a pós-

graduação. Porém, não foi identificado se a formação acadêmica de cada 

participante é na área de atuação, assim, não pode-se afirmar, que a formação 

acadêmica signifique qualificação profissional do servidor em relação ao cargo que 

ocupa.  

Na etapa de análise dos dados dos questionários aplicados aos 

secretários e servidores municipais, foram agrupados em classes de percepção. 

Assim, em um cenário de respostas favoráveis, classificou-se como percepção 

positiva, e quando as respostas foram desfavoráveis, atribuiu-se como percepção 

negativa, finalmente, foi utilizada a percepção neutra quando as respostas não 

exerceram nenhuma influência. Essa classificação esta demonstrada na Tabela 3. 

Esse agrupamento de classes de percepção para a análise dos dados, foi 

utilizado principalmente para facilitar o estudo e proporcionar maior compreensão 

dos dados, sem que a composição das variáveis fosse alterada. 
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Tabela 3: Classe de análise referente a percepção dos respondentes dos 

questionários 

Variáveis Classe de 

Respostas 

Classe de 

Percepção 

Atividades que envolvem as áreas: contábil, 

orçamentária, financeira e patrimonial    
Discordo Totalmente 

Percepção Negativa 

Atividades que envolvem a área de planejamento Discordo em Parte 

Atividades referentes a legalidade   
Nem Discordo e nem 

Concordo 
Percepção Neutra 

Atividades operacionais do controle interno Concordo em Parte 

Percepção Positiva 
 

Concordo 

Totalmente 

Fonte: Adaptado pelo autor de Santana (2013) 

 

Os instrumentos utilizados neste estudo estão descritos no capítulo da 

metodologia aplicada. Para realizar a análise dos dados coletados dos relatórios da 

controladoria e da aplicação dos questionários deste estudo foi utilizado o método 

estatístico descritivo com auxílio do software estatístico SPSS (Statistical Package of 

Social Science). 

Os resultados foram organizados da seguinte forma:  

a) Identificação da estrutura da unidade de controle interno do Poder 

Executivo do Município de Pinhão-PR; 

b) Identificação dos procedimentos de controle que são utilizados; 

c) Percepção dos secretários e servidores com relação as atividades do 

controle interno; 

d) Sugerir estratégias que resultem em melhorias no controle interno. 

Como descrito anteriormente, um dos propósitos deste estudo é propor 

estratégias de melhorias no controle interno da prefeitura municipal de Pinhão-PR. 

Dessa forma, este estudo inicia com a identificação da unidade de controle interno, 

pois segundo Bulgacov et. al. (2007) a estratégia pode ter o ponto de vista do 

desempenho futuro, baseado em um plano com a capacidade de compreensão do 

ambiente atual para projeção de ações futuras. Daí a importância de se verificar a 

composição da unidade de controle interno bem como foi a realização do trabalho.  

Assim a estrutura da coordenadoria do sistema de controle interno foi 

implantada através da Lei Municipal nº. 1.190 de 12 de abril de 2005, que criou na 
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unidade orçamentária do gabinete do prefeito municipal, a coordenadoria de controle 

interno, em forma de unidade administrativa, com independência profissional para 

desempenhar suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades da 

administração municipal, com auxilio dos serviços seccionais de controle interno. 

Com relação a investidura no cargo de controlador interno, o servidor 

relata que foi aprovado em concurso público e nomeado através de ato especifico. 

 
(...) fomos nomeados através de uma lei, enviada para a câmara municipal, 
e aprovado em concurso público, no final de 2009 e assumi no dia 04 de 
fevereiro de 2010, de lá pra cá sou então o responsável pelo controle 
interno no município de Pinhão.  
 

Além do profissional dessa área ser de cargo efetivo, Castro (2007) afirma 

que deve ter amplo conhecimento da área contábil, onde o ideal é ter uma equipe 

multidisciplinar, porém, nas organizações desprovidas desses recursos humanos, o 

ideal é que o controlador tenha no mínimo conhecimento da área contábil e que de 

preferência tenha formação acadêmica em contabilidade, pois terá que e interpretar 

os relatórios contábeis para realizar os relatórios da controladoria. Na organização 

estudada este é um fator positivo, pois, o atual controlador interno possui formação 

em ciências contábeis e especialização em controladoria interna, como foi relatado 

pelo próprio controlador em entrevista.  

Após a identificação de quem trabalha no controle interno, foi constatada 

a falta de servidores nesse setor, conforme reconhecido pelo controlador:  

 
Atualmente é somente eu, porque é uma unidade ainda pequena, na 
realidade precisaria mais funcionários(...)  
 

Dessa forma, na entidade estudada, verifica-se a necessidade de mais 

pessoas atuarem no controle interno. Castro (2007) afirma que o controle interno 

deve ser exercido dentro da própria estrutura com atividades intersetoriais, ou seja, 

deve haver a inter-relação entre todos os setores com a unidade central de controle, 

para Pereira e Rezende (2013) o controlador deve ter um suporte sistêmico para que 

possa ter informações agrupadas e macrorrelacionadas. Na entidade estudada não 

há essa relação intersetorial, pois há apenas um único servidor nessa unidade. 

 
“(...) cada secretaria não tem o seu controle interno e não tem uma pessoa 
lá que seja uma pessoa do controle interno dentro da secretaria, existe mais 
recomendações no geral, do controle interno para os secretários, mais na 
realidade não existe um controle interno dentro dessas unidades, são 
tomadas as decisões mais a nível geral (...)  
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Essa afirmativa é reforçada pelas respostas dos questionários aplicados 

aos secretários e servidores, onde 31,7% dos respondentes afirmam ter percepção 

negativa, e 27,7% tem percepção neutra, com relação a integração com a unidade 

de controle, conforme apresentado na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Possui Seção Própria de Controle Interno Integrado à Unidade de 

Central de Controle Interno 

 Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente    22 21,8 

Discordo em Partes   10 9,9 

Nem Discordo e Nem Concordo  28 27,7 

Concordo em Partes  24 23,8 

Concordo Totalmente   17 16,8 

Total 101 100 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Entretanto, como pode ser observado na Tabela 4, o nível de percepção 

positiva equivale a 40,6% dos respondentes, sugerindo que parte dos servidores 

confirmam existir um controle nas suas secretarias, mas, apenas de forma interna e 

não integrada a unidade central de controle interno da Prefeitura.  

Assim, recomenda-se que na medida do possível o gestor da Prefeitura 

contrate mais funcionário para os cargos de controladores internos ou que designe 

funcionários que já constam no quadro funcional da prefeitura para as aquelas 

secretarias que ainda não possuem esse funcionário, o ideal seria pelo menos um 

servidor lotado em cada secretaria, para que o controle das secretarias seja 

integrado com a unidade central. 

Após identificar a composição do quadro funcional da controladoria 

interna, foi identificado como é realizado o trabalho do controle interno da entidade 

estudada, e de acordo com o relato do próprio controlador interno, o seu trabalho é 

realizado por meio de análise da documentação, principalmente da área contábil e 

administrativa e, é elaborado relatórios, com periodicidade bimestral em 

conformidade com a lei nº. 1.190 de 12 de abril de 2005, decreto nº. 073 de 17 de 

março de 2010 e instruções normativas 01 e 02 de 2010.  
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“Nós efetuamos uma análise...da documentação principalmente na área 
contábil e administrativa...dos balanços, dos balancetes do bimestre e 
fazemos um relatório bimestral...do levantamento das ocorrências que por 
ventura surjam, de irregularidades dentro da parte contábil, financeira e 
administrativa do município e orçamentária também.”  
 

Conforme relatado pelo controlador, em seu trabalho, é realizado uma 

análise da documentação disponível, bem como pelos relatórios extraídos do 

sistema de contabilidade, o qual dispõe de acesso irrestrito aos dados, como; 

balanços, balancetes, relatórios de empenho e de pagamentos, notas fiscais, 

processos licitatórios, pagamento de pessoal e de terceiros, entre outros. 

Para Borges (2011), a contabilidade é fundamental para as organizações 

e reforça que quanto maior for o entendimento da contabilidade, maior será a 

capacidade de controle. Assim, seguindo essa afirmativa, a entidade estudada esta 

cumprindo esta atividade de forma afirmativa. 

Para ser possível o controlador realizar seu trabalho, Castro (2007) afirma 

que é necessário que o responsável pelo setor de controle tenha a total 

independência e autonomia de poderes, de recursos e acesso a todas as 

informações necessárias para o desenvolvimento do seu trabalho, e esse é um 

aspecto positivo da instituição estudada, pois o próprio controlador afirma ter livre 

acesso a toda a documentação necessária para a realização do seu trabalho:  

 
“No geral não temos problema nenhum de acesso a 
documentação...atualmente temos todo o acesso e isso é previsto inclusive 
na própria lei que foi aprovada quando criou o controle interno.” 
 

Ainda com o propósito de verificar como foram realizadas as atividades de 

controle interno, foram analisados os relatórios gerados pelo controle interno, 

referente ao primeiro bimestre de 2010 até o terceiro bimestre de 2015, os quais têm 

as atividades normatizadas pelo Decreto nº. 073/2010 de 17 de março de 2010, 

pelas Instruções Normativas nº. 01/2010 e nº. 02/2010. Conforme estabelece o 

artigo 4º. da Instrução Normativa nº. 01/2010, a unidade de controle interno deve 

informar, no mínimo, bimestralmente ao chefe do poder executivo, através de 

relatórios, as atividades desenvolvidas de acordo com sua atribuição. 

A frequência das atividades desenvolvidas que foram identificadas nos 

relatórios avaliados, constam na Tabela 5. 
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Tabela 5: Síntese das Atividades Abordadas nos Relatórios do Controle Interno 

Atividades Frequência 

Abordada 

Frequência 

não 

Abordada 

Frequência 

Abordada 

em % 

Frequência 

Não abordada 

em % 

Processo de Compras   4 26 13,3 86,70 

Arquivamento de Processos   15 15 50 50 

Processo de Dispensa e de 

Licitações   
27 2 93,1 6,9 

Receita e Despesa Orçamentária  29 1 96,7 3,3 

Despesa com pessoal  29 1 96,7 3,3 

Prestação de Contas  19 11 63,30 36,7 

Agenda de Obrigações  28 2 93,3 6,7 

Outras Obrigações 1 29 3,3 96,7 

Conciliação Bancária  3 27 10 90 

Planejamento  6 24 20 80 

Administração  1 29 3,3 96,7 

Almoxarifado 1 29 3,3 96,7 

Protocolo Geral 2 28 6,7 93,3 

Contratos e Aditivos  27 3 90 10 

Desvios de Função  1 29 3,3 96,7 

Transporte Escolar 1 29 3,3 96,7 

Prestação de Contas Estadual 1 29 3,3 96,7 

Contra Verba e Adiantamentos  2 28 6,7 93,3 

Empenhos  28 2 93,3 6,7 

Suplementação Orçamentária  23 7 76,7 23,3 

Relatórios de Gestão Fiscal 26 4 86,7 13,3 

Conciliação Bancária  2 28 6,7 93,3 

Secretaria de Educação  3 27 10 90 

Serviços Extraordinários  2 28 6,7 93,3 

Itens Gerais  23 7 76,7 23,3 

Fundo de Previdência  1 29 3,3 96,7 

Patrimônio  3 27 10 90 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

É importante destacar, para fins de esclarecimento, do significado de 

algumas atividades que constam na Tabela 5, tais como: a) agenda de obrigações - 
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estão relacionados com as atividades que devem ser encaminhados ao Tribunal de 

Contas do Estado, como o SimAm (sistema de acompanhamento mensal) e SimAP 

(sistema de acompanhamento de pessoal), entre outros; b) planejamento - é o 

acompanhamento dos instrumentos de planejamento os quais são, o plano diretor 

municipal, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de orçamento 

anual; c) administração - é relativo ao atos praticados pelo gestor como, as leis, 

portarias, decretos, normas, entre outros; d) almoxarifado - o controle de estoque 

das mercadorias adquiridas; e) protocolo geral - centralização do recebimento de 

documentação, principalmente àqueles que referem-se a processos de licitação; f) 

suplementação orçamentária - é o remanejamento de verbas de uma rubrica 

orçamentária para outra; g) itens gerais - são descritas as ocorrências esporádicas 

identificadas na prefeitura como um todo. 

Verifica-se na Tabela 5, que a frequência abordada nos relatórios 

apresenta disparidades com relação a determinadas atividades que o controlador 

define como necessárias, por exemplo: as categorias de análise contábil, de pessoal 

e alguns aspectos normativos, possuem mais ênfase do que os aspectos 

operacionais.  

Sugere-se que esta ocorrência esteja relacionada ao fato de algumas 

atividades serem auditadas esporadicamente, por exemplo: a prestação de contas é 

anual, ocorre apenas uma vez no ano, assim, a frequência de verificação é menor 

que outras atividades. Também ocorre que a unidade de controle interno é composta 

por apenas um único servidor, o que dificulta a verificação constante de todas as 

atividades.  

Após a identificação de quais atividades são utilizados nos relatórios 

realizados pelo controle interno, elaboramos tabelas que tem como finalidade avaliar 

tanto as atividades com maior frequência, como aquelas com menor frequência, 

procurando relacionar com a percepção dos secretários, servidores e do controlador. 
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Tabela 6: Síntese das Atividades Mais Abordadas nos Relatórios do Controle 

Interno 

Atividades Constantes nos 

Relatórios do Controle Interno  

Frequência 

Abordada 

Frequência 

não 

Abordada 

Frequência 

Abordada 

em % 

Frequência 

Não 

abordada 

em % 

Processo de Dispensa e de 

Licitações   
27 2 93,1 6,9 

Receita e Despesa Orçamentária  29 1 96,7 3,3 

Despesa com pessoal  29 1 96,7 3,3 

Prestação de contas  19 11 63,3 36,7 

Agenda de Obrigações  28 2 93,3 6,7 

Contratos e Aditivos  27 3 90 10 

Empenhos  28 2 93,3 6,7 

Suplementação Orçamentária  23 7 76,7 23,3 

Relatórios de Gestão Fiscal 26 4 86,7 13,3 

Itens Gerais  23 7 76,7 23,3 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Nos relatórios analisados, verifica-se a importância da frequência com 

relação ao controle dos efetivos processos de licitação com 93,1% de frequência, 

sendo esta uma atividade importante, pois grande parte da despesa pública, por 

exigência da Constituição Federal em seu Art. n.º 37, deve ocorrer por meio da 

realização de processos licitatórios, disciplinados pela Lei nº. 8.666 de 21 de junho 

de 1993 e pela Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, onde ambas instituem as 

normas para as licitações e contratos da administração pública.  

Autores como Castro (2013), Justem Filho (2010), Meirelles (2015) 

ressaltam a importância do procedimento licitatório, pois na Administração Pública 

esse procedimento deve ser realizado toda vez que for adquirir bens, executar 

obras, contratar serviços, ou conceder a um terceiro o poder de, em seu nome, 

prestar algum tipo de serviço público, como é o caso das concessões. 

  Com relação aos processos de licitação, verifica-se pelos questionários 

aplicados aos secretários e servidores uma percepção positiva, entretanto, percebe-

se um percentual importante de percepção neutra e negativa. Sugere-se que nem 
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todos os secretários e servidores possam ter o conhecimento necessário em relação 

aos processos de licitação, conforme demonstra a Tabela 7. 

 

Tabela 7: Fiscaliza a Realização e Formalização dos Processos de Licitação 

 Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente    6 5,9 

Discordo em Parte   12 11,9 

Nem Discordo e Nem Concordo  23 22,8 

Concordo em Parte  38 37,6 

Concordo Totalmente   22 21,8 

Total 101 100 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Importante ressaltar a avaliação do controlador com relação ao acesso 

pelos secretários e servidores referentes aos relatórios gerados pelo controle 

interno:  

 
“(...) Os relatórios do controle interno...que nós fazemos, esse é bimestral, 
mas ele é público, só que não é...acho que não é colocado pela 
administração na página da prefeitura, e não tem mesmo que por, se 
colocar ele passa a ser geral e como é interno eu não quero que vaze essas 
informações, que circule apenas no âmbito do município, o relatório que 
entregamos para o prefeito, ele deve comunicar aos secretários as 
irregularidades que são apontadas dentro da administração como um todo.”  
 

Percebe-se na fala do controlador algumas contradições com relação a 

forma de divulgação desses relatórios, pois da mesma forma que em alguns 

momentos ele informa que o documento deveria ser público, justifica que tais 

informações é de âmbito interno do município, sugerindo que a comunicação interna 

na prefeitura é ineficiente. 

Com relação a área contábil, normatizada pela lei 4.320 de 17 de março 

de 1964, observa-se, na Tabela 6, que a frequência abordada das receitas e 

despesas orçamentárias foi de 96,7%, uma atividade fundamental de verificação, 

pois de acordo com Slomski (2013) e Haddad (2010) todas as receitas e despesas 

devem ser registradas pela contabilidade pública, onde estão descritos todos os 

ingressos e as saídas dos recursos públicos e devem ser auferidos.  

Também estão inseridos em 93,3% dos relatórios realizados os 

empenhos, ou seja, também é uma averiguação importante que faz parte da 
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despesa, pois o empenho é a fase mais importante da despesa, gerando a 

obrigação do ente público em relação ao fornecedor ou prestador de serviço.  

A afirmativa que as atividades contábeis são avaliadas pelo controle 

interno é reforçada pela opinião dos secretários e servidores respondentes dos 

questionários aplicados, os quais 69,3% tem percepção positiva que são realizadas 

as avaliações contábeis pelo controle interno, como demonstra a Tabela 8.  

 

Tabela 8: Realiza a Avaliação Contábil da Entidade 

 Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente    5 5 

Discordo em Parte   9 8,9 

Nem Discordo e Nem Concordo  17 16,8 

Concordo em Parte  34 33,7 

Concordo Totalmente   36 35,6 

Total 101 100 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Esse importante percentual de avaliação, demonstra a preocupação do 

controle em relação a área contábil da entidade estudada. Pois é na contabilidade 

que são registradas todas as operações financeiras da entidade, ou seja, toda a 

receita e despesa, assim como a aquisição de bens patrimoniais. 

Da mesma forma, 68,4% dos respondentes tem percepção positiva que 

são realizadas as avaliações financeiras da entidade, conforme demonstra a Tabela 

9.  

 

Tabela 9: Realiza a Avaliação Financeira da Entidade 

 Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente    6 5,9 

Discordo em Parte   6 5,9 

Nem Discordo e Nem Concordo  20 19,8 

Concordo em Parte  44 43,6 

Concordo Totalmente   25 24,8 

Total 101 100 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Outra atividade fundamental que pode ser considerado como satisfatório 

de análise pelo controle interno é a avaliação orçamentária. Pereira (2013) afirma 

ser por meio do orçamento e de seus planos operacionais que as receitas são 

previstas e as despesas são autorizadas. Giacomoni (2010) nessa mesma linha de 

pensamento, afirma que no orçamento deve estar prevista a receita e fixada a 

despesa, ou seja, toda receita e despesa para ser executada deve ter previsão 

orçamentária.  

Segundo este autor, o orçamento é uma peça fundamental, pois é um 

instrumento utilizado no planejamento da administração pública o qual deve ser 

integralmente executado, ou seja, a execução orçamentária deve ocorrer de forma 

que tudo o que for contabilizado deve estar previsto nos planos orçamentários, 

sendo eles o PPA a LDO e a LOA. 

Na entidade pesquisada, 61,4% dos respondentes dos questionários 

aplicados possuem percepção positiva quanto a realização pelo controle interno da 

avaliação orçamentária, como demonstra a Tabela 10. 

 

Tabela 10: Realiza a Avaliação Orçamentária da Entidade 

 Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente    8 7,9 

Discordo em Parte   4 4,0 

Nem Discordo e Nem Concordo  27 26,7 

Concordo em Parte  37 36,6 

Concordo Totalmente   25 24,8 

Total 101 100 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Como pode ser observado, esta foi uma atividade positiva de averiguação 

na opinião da maioria dos participantes da pesquisa, isso demonstra que há atuação 

do controle em relação a elaboração e execução orçamentária e que a lei 

orçamentária anual esta sendo cumprida.    

Com relação aos relatórios de pessoal, verifica-se a importância que o 

controlador possui sobre essa atividade, pois a frequência dessa atividade nos 

relatórios foi de 96,7%, conforme demonstra a Tabela 6, percebe-se que essa 

atividade é fundamental, pois está relacionada com a contratação dos servidores, a 
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lotação de cada servidor, aos pagamentos efetuados a cada servidor, as reposições 

salariais, entre outros.   

Observando o percentual de frequência dessa atividade nos relatórios de 

controle interno, verifica-se o seu grau de importância, pois 60,4% dos respondentes 

possuem percepção positiva, conforme apresentado na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Tem Controle Sobre o Pagamento dos Funcionários 

 Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente    10 9,9 

Discordo em Parte   15 14,9 

Nem Discordo e Nem Concordo  15 14,9 

Concordo em Parte  34 33,7 

Concordo Totalmente   27 26,7 

Total 101 100 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

A despesa com pessoal é uma atividade importante de avaliação por ser 

o valor de maior representatividade no orçamento realizado pelo município. De 

acordo com o Art. 19 da Lei 101 de 04 de maio de 2000, é permitido um gasto 

máximo nos municípios de 60% com pessoal, do total da receita corrente líquida, 

portanto, o controle sobre os gastos com pessoal é estratégico para o gestor público. 

Outra atividade identificada nos relatórios realizados foi a agenda de 

obrigações perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a qual é imposta por 

meio de instruções normativas editadas anualmente. Foi verificado que esta 

atividade é relatada em 93,3 % dos relatórios realizados pelo controle interno, 

conforme demonstra a Tabela 6, esses resultados demonstram o empenho do 

controle em verificar o cumprimento da agenda de obrigações.  

Também é fundamental a verificação dos contratos e aditivos que são 

normatizados pela lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Mello (2013) afirma que nos 

contratos são criadas as relações jurídicas de ambas as partes, ou seja, neles são 

estipuladas as regras de execução do que foi licitado. Na entidade estudada essa 

atividade é positiva, pois constaram em 90% dos relatórios realizados, assim, é uma 

atividade fundamental de verificação e que está sendo cumprida na grande maioria 

dos contratos realizados após os certames licitatórios. 
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A atividade relatórios de gestão fiscal foi descrita em 86,7% dos relatórios 

realizados, também é uma atividade obrigatória, conforme previsto na Lei nº. 101 de 

04 de maio de 2000. Os resultados dos questionários aplicados aos servidores 

demonstram a percepção positiva com relação a esta atividade, pois 63,4% dos 

servidores informaram que o controlador realiza esse acompanhamento (Tabela 12). 

 

Tabela 12: Possui Controle dos Limites de Gastos com Pessoal, Educação e 

Saúde 

 Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente    9 8,9 

Discordo em Parte   6 5,9 

Nem Discordo e Nem Concordo  22 21,8 

Concordo em Parte  35 34,7 

Concordo Totalmente   29 28,7 

Total 101 100 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Uma das atividades averiguadas pelo controle interno da entidade 

estudada e que tem alta relevância é os itens gerais, o qual foi utilizado em 76,7% 

dos relatórios realizados, conforme demonstra a Tabela 6, em que relata problemas 

relacionados ao aspecto institucional, ou seja, sobre problemas internos da 

administração e atividades esporádicas que venham a ocorrer. Essas atividades são 

relacionadas esporadicamente por serem situações em que são identificados erros 

ou irregularidades que são relatadas, aguarda-se um período para que sejam 

regularizadas, caso isso não ocorra, voltam a ser relatados. 

Nos relatórios analisados algumas atividades tiveram pouca frequência 

nos relatórios realizados pelo controle interno, ou seja, foram inclusas nos relatórios 

poucas vezes, conforme demonstra a Tabela 13. 
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Tabela 13: Síntese das Atividades Com Menor Frequência nos Relatórios do 

Controle Interno 

Atividades Constantes nos 

Relatórios do Controle Interno  

Frequência 

Abordada 

Frequência 

não 

Abordada 

Frequência 

Abordada 

em % 

Frequência 

Não abordada 

em % 

Processo de Compras   4 26 13,3 86,70 

Arquivamento de Processos   15 15 50 50 

Outras Obrigações 1 29 3,3 96,7 

Conciliação Bancária  3 27 10 90 

Planejamento  6 24 20 80 

Administração  1 29 3,3 96,7 

Almoxarifado 1 29 3,3 96,7 

Protocolo Geral 2 28 6,7 93,3 

Desvios de Função  1 29 3,3 96,7 

Transporte Escolar 1 29 3,3 96,7 

Prestação de Contas Estadual 1 29 3,3 96,7 

Contra Verba e Adiantamentos  2 28 6,7 93,3 

Conciliação Bancária  2 28 6,7 93,3 

Secretaria de Educação  3 27 10 90 

Serviços Extraordinários  2 28 6,7 93,3 

Fundo de Previdência  1 29 3,3 96,7 

Patrimônio  3 27 10 90 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

A inclusão esporádica de algumas atividades nos relatórios do controle 

interno foi justificada pelo controlador, visto que não ocorrem com a mesma 

frequência que outras atividades, apesar da importância deles com relação ao 

cumprimento das normas de controle interno: 

 
“Acontece que essas atividades são colocadas nos relatórios, depois se 
espera algum tempo para ver se isso realmente continua acontecendo.”  
 

Outra justificativa apresentada é a falta de pessoal, como há um único 

controlador, ocorre um excesso de trabalho e se torna difícil a verificação constante 

de todas as atividades que devem ser averiguados todos os meses: 
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“Alguns documentos a gente verifica mais esporadicamente e, no entanto, 
dado a dificuldade que nos temos, um excesso de trabalho, como a gente é 
apenas um só para levantar todos os dados, fica um pouco difícil, 
mensalmente, se verificar tudo novamente.”  
 

O controle procura seguir um padrão de apontamentos, principalmente da 

área financeira de forma mais geral, as situações mais especificas de cada 

departamento é relatado esporadicamente e, passado algum tempo, se não for 

tomada alguma decisão, estas atividades voltam a ser relatadas.  

Porém, o controle nem sempre tem atuação formal, algumas vezes o 

controle atua na informalidade, com conversas, sugestões, aconselhamentos, entre 

outros. Portanto, nem sempre a ocorrência de alguma falha é relatada e informada 

aos responsáveis, mas na persistência do problema, este passa a ser tratado como 

uma irregularidade identificada pelo controle interno, e é devidamente informada aos 

responsáveis. 

A atividade de compras foi relatada poucas vezes nos relatórios 

realizados pelo controle interno, com apenas 13,3% de frequência, conforme 

demonstrado na Tabela 13. Porém, os servidores e secretários respondentes dos 

questionários tiveram percepção positiva de 54,5% com relação a fiscalização das 

compras, como pode ser observado na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Fiscaliza o Controle das Compras e Serviços em Todas as 

Secretarias Integrantes ao Governo Municipal, de Acordo com o Processo 

Licitatório e Contratos, Quanto a Quantidade e Valor do Produto Efetivamente 

Comprado 

 Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente    13 12,9 

Discordo em Parte   18 17,8 

Nem Discordo e Nem Concordo  15 14,9 

Concordo em Parte  30 29,7 

Concordo Totalmente   25 24,8 

Total 101 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Sugere-se que essa disparidade entre os relatórios realizados e os 

respondentes tenha ocorrido pelo fato dos respondentes terem como parâmetro para 

a percepção o processo de compras como um todo, envolvendo todas as fases 
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desde a licitação até o recebimento da mercadoria, enquanto que as atividades 

descritas referentes a compras nos relatórios do controle inferem a atos isolados, 

alguns problemas esporádicos que venham a surgir nos processos de compras. 

As atividades de planejamento que se relacionam com a elaboração, 

execução e acompanhamento dos instrumentos de planejamento, os quais são o 

plano diretor municipal, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de 

orçamento anual, teve frequência de apenas 20% nos relatórios realizados pelo 

controle interno conforme demonstra a Tabela 13. Da mesma forma que os 

relatórios de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas são elaborados 

anualmente, os instrumentos de planejamento também são realizados anualmente, 

portanto, uma das justificativas para tal frequência, poderia ser essa frequência com 

que esses relatórios são elaborados.  

Com relação a percepção dos servidores sobre a avaliação dessas metas 

previstas nos instrumentos de planejamento, 60,4% tiveram percepção positiva de 

que o controlador realiza tais avaliações, conforme pode ser observado na Tabela 

15. 

 

Tabela 15: Avalia as Metas Previstas no Plano Plurianual, na Execução dos 

Programas de Governo e do Orçamento Municipal 

 Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente    4 4,0 

Discordo em Parte   18 17,8 

Nem Discordo e Nem Concordo  18 17,8 

Concordo em Parte  41 40,6 

Concordo Totalmente   20 19,8 

Total 101 100 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Sugere-se que essa disparidade entre a frequência que consta nos 

relatórios e na opinião dos respondentes dos questionários, tenha ocorrido devido 

aos respondentes terem observado essas atividades na forma de execução 

orçamentária e contábil. Enquanto que foram descritos nos relatórios apenas as 

alterações ocorridas nas atividades de planejamento, por exemplo: se surgir uma 

despesa que não esteja prevista no plano plurianual e no orçamento, esses devem 
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ser atualizados por meio de lei especifica. Dessa forma essas alterações podem 

ocorrer apenas de forma esporádica.  

Nos relatórios realizados pelo controle foi verificado que há pouca 

verificação da lotação, ou seja, do local e cargo que cada funcionário atua. Foram 

inseridos em apenas 3,3% dos relatórios realizados, conforme descrito na Tabela 

13. Esse resultado é reforçado pela opinião dos secretários e servidores, que 

tiveram 41,6% de percepção negativa, e 30,7% percepção neutra dessa atividade, 

conforme demonstra a Tabela 16. 

 

Tabela 16: Verifica o Controle da Lotação de Cada Servidor, de Acordo com 

Seu Cargo e Função 

 Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente    17 16,8 

Discordo em Parte   25 24,8 

Nem Discordo e Nem Concordo  31 30,7 

Concordo em Parte  17 16,8 

Concordo Totalmente   11 10,9 

Total 101 100 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Com esse resultado, sugere-se que pode estar ocorrendo desvio de 

função, ou seja, funcionários que foram aprovados em concurso público ou 

contratados para determinados cargos, podem estar desempenhando funções em 

desacordo com as atribuições a qual foi contratado. 

O transporte escolar também foi uma atividade com pouca frequência nos 

relatórios elaborados pelo controle, com apenas 3,3% de inserção nos relatórios, 

como consta na Tabela 13. Esse resultado é reforçado pelas respostas dos 

secretários e servidores nos questionários aplicados, com 39,6% de percepção 

negativa (Tabela 17). 
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Tabela 17: Verifica o Controle de Frotas com Seus Respectivos Diários de 

Bordo com Quilometragem e Abastecimento de cada Veículo de cada 

Secretaria 

 Frequência Porcentagem 

Discordo Totalmente    17 16,8 

Discordo em Parte   23 22,8 

Nem Discordo e Nem Concordo  24 23,8 

Concordo em Parte  18 17,8 

Concordo Totalmente   19 18,8 

Total 101 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Essa é uma atividade importante de controle, principalmente das 

despesas referentes a manutenção do transporte escolar, que consome parte 

considerável do orçamento municipal, com despesas de combustível, peças de 

reposição, pessoal, entre outras. Além do controle das despesas, sugere-se que 

seja melhorado o controle da utilização dos veículos, com implementação de diário 

de bordo com indicativos de quem utiliza os veículos, justificativa da utilização, 

abastecimento, registro da quilometragem inicial e final na utilização dos veículos.  

Após a identificação de como é realizado o controle interno na entidade 

estudada, verifica-se alguns problemas que o setor enfrenta. Com relação as 

dificuldades que o setor enfrenta o controlador afirma:  

 
“Realmente quanto a gestão administrativa...Infelizmente, o município 
pequeno ainda encontra muita dificuldade de gestão, de cumprimento das 
leis de modo geral...há muito problema de descumprimento da lei geral e 
das próprias instruções normativas do tribunal de contas, e que realmente 
contraria muitas vezes principalmente a lei de responsabilidade fiscal.” 
 

Uma situação problemática que foi identificada é a falta de estrutura, pois 

deveria haver um sistema de controle interno integrado com todas as secretarias, no 

entanto, não há essa integração sistemática e há apenas um único servidor 

responsável pelo controle de toda a estrutura da prefeitura municipal.  

É difícil uma única pessoa conseguir realizar um controle efetivo diante de 

um volume exorbitante de informações a serem averiguadas, dessa forma sugere-se 

a nomeação de outros funcionários na unidade de controle interno, o ideal seria pelo 

menos um responsável em cada secretaria. 
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Outro problema que foi identificado é a resistência a mudanças de 

comportamento pelos funcionários e dos próprios gestores, em acompanhar as 

alterações principalmente nas normas e legislação, que ocorreram nos últimos 25 

anos. 

 
“No nosso caso particular de Pinhão, nós temos uma estrutura muito 
viciada...e falta de gestão administrativa, que faz com que se cumpra essas 
determinações, e se mude o pensamento de muito tempo...realmente as 
coisas, a lei evoluiu muito, e não houve um acompanhamento nessas 
questões...” 
 

É importante frisar que essa resistência a mudanças não deve ser 

concebida de forma generalizada, podem ocorrer alguns casos isolados. Segundo o 

próprio controlador é comum que os prefeitos procurem atingir mais as metas 

políticas do que as administrativas, e acaba muitas vezes não cumprindo o que está 

definido nas normas legais. 

 
“Há uma idéia e um pensamento de realmente procurar mais a parte política 
do que administrativa e a própria população também é culpada disso que 
pensa muito mais no individual do que no coletivo.” 
 

Ainda de acordo com o controlador a finalidade do controle interno muitas 

vezes não é atingida por não haver uma interação entre os setores e o controle 

interno, e por não ser cumprida as determinações legais. 

 
“(...) Falta muita gestão administrativa dos nossos administradores, desde 
os secretários, chefes de serviços até o prefeito municipal, porque desde 
que não siga as normas administrativas e não se cumpra determinações 
legais, na pratica toda gestão administrativa fica comprometida.” 
 

É fundamental a interação entre as secretarias e os setores com o 

controle interno, e as recomendações efetuadas pelo controle devem ser seguidas, 

dessa forma o controle deve atuar nas diferentes fases de ocorrência dos fatos. 

Na entidade estudada, segundo relato do próprio controlador, o controle 

interno só é procurado após a ocorrência do evento, dificultando a realização do 

controle a priori e concomitante, conforme relata o controlador em entrevista:  

 
“A gente já falou diversas vezes para o gestor, que o controle tem que agir 
antes, durante e depois, mais age muito mais depois, do que antes e 
durante, isso é uma falha interna que infelizmente a gente só pode 
recomendar quando é procurado pelo administrador...” 
 

Vasconcelos et.al. (2012) classifica em três fases os processos de 

controle: a priori, concomitante e posteriori. A primeira pode ser classificada como 
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preventivo, onde as ações de controle ocorrem antes da ocorrência do evento ou 

fato. Já a fase concomitante ao ato é no momento da ação do gestor, essa é uma 

das fases mais importantes, pois pode corrigir um ato ainda em execução, evitando 

a ocorrência de erros. A fase a posteriori ocorre após a consumação do ato, ou seja, 

é uma fase punitiva, pois o ato já ocorreu. 

Portanto, verifica-se que o controle aplicado no município ocorre apenas e 

com intensidade a posteriori, em função das práticas equivocadas com relação aos 

processos de controle, conforme a classificação de Vasconcelos (2012). Assim, 

sugere-se que o controle interno seja procurado em todas as fases do processo de 

controle, evitando-se que erros possam ocorrer no futuro, garantido maior eficiência 

nos gastos públicos. 

Por fim, esse estudo identificou a estrutura e a composição da unidade de 

controle interno, bem como averiguou os procedimentos utilizados pelo controle, e 

ainda verificou como foram e são realizadas as atividades de controle interno, para 

que se chegasse a uma proposição estratégica adequada com o propósito de 

melhorias. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A dificuldade de integrar as necessidades técnicas com as necessidades 

humanas é um dos desafios estratégicos das organizações, considerando o objetivo 

de controle dessas atividades, com o propósito de garantir a legalidade, a 

transparência, a eficiência e a eficácia. De uma forma geral, as organizações 

públicas têm passado por mudanças culturais e de gestão, haja vista, as demandas 

por que passa a sociedade de uma forma geral, surgindo a necessidade de maior 

controle sobre os atos dessas entidades, buscando desta forma soluções efetivas 

para os gestores públicos.     

O controle deve atuar de forma abrangente e sistematizada, e nesse 

contexto amplo de averiguações estratégias no setor público são fundamentais, 

porém, devem ser aplicadas sob a especificidade de cada organização, ou seja, de 

acordo com a estrutura e atividades desenvolvidas em cada entidade. Assim, o 

controle interno é importante, pois proporciona a garantia que a gestão pública seja 

realizada de forma planejada e transparente, e não deve ter a única motivação de 

cumprir a legislação, mas sim proporcionar apoio de gestão. 

Para que a atividade de controle ocorra de forma adequada, este deve 

estar estruturado, com recursos humanos, e materiais, tecnologias de informação, 

capacidade técnica, de forma que as diferentes unidades estejam integradas em um 

sistema de controle interno, que atue com efetividade. As atividades de controle 

podem ser facilitadas, mediante a utilização de sistemas informatizados de 

informações com rotinas de trabalho de cada órgão, integrados ao controle central 

da organização, onde as ações devem estar articuladas entre todos que compõe o 

processo de controle. 

 Os envolvidos no processo de controle devem receber treinamento e 

avaliação constante, além de uma conscientização de todos os servidores da 

importância do controle.     

No processo de controle é importante que sejam observadas as fases do 

controle a priori, concomitante e posteriori. Deve ser dada prioridade à primeira 

etapa que pode ser classificada como preventivo, onde as ações de controle 

ocorrem antes da ocorrência do evento ou fato, atuando na fase de planejamento, 

precedendo a possível ocorrência de erros. Já a fase concomitante ao ato é no 

momento da execução da ação do gestor: essa é uma das fases mais importantes, 
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pois pode corrigir um ato ainda em execução, proporcionando a correção de falhas, 

evitando a persistência em erros. A fase a posteriori ocorre após a consumação do 

ato, ou seja, é uma fase punitiva, pois o ato já ocorreu. 

Dessa forma, observou-se durante a execução desta pesquisa que o 

controle interno está em atividade dentro das possibilidades e limitações do setor, 

vários problemas, inclusive estruturais, foram identificados, não havendo um sistema 

de controle integrado; além disso, apenas uma unidade com um único servidor 

lotado na função. Ficou evidente a desproporção do volume de informações a serem 

verificadas em relação ao número de pessoas necessárias para um controle 

eficiente.  

Assim, como proposições estratégicas, sugere-se que seja dado um 

tratamento especial à implantação de um sistema de controle interno que realmente 

possa produzir informações confiáveis em tempo real, para todos os setores da 

prefeitura e para o gestor, para que as ações possam ser acompanhadas. 

Sugere-se que sejam criadas unidades seccionais com uma política de 

pessoal que seja condizente com as necessidades da unidade de controle interno, 

ou seja, que sejam contratados ou designados dentro do quadro de servidores já 

existentes da prefeitura, pelo menos um servidor em cada secretaria para atuar 

como controlador interno ou responsável por fornecer informações de sua unidade 

de forma integrada à unidade central de controle. 

Sugere-se, um conjunto de ações que possam resultar na maior eficiência 

dos procedimentos que fazem parte das obrigações do controlador, ou seja, uma 

política de pessoal condizente com as necessidades, tanto do setor de controle 

interno, bem como de todas as secretarias, haja vista, a fragilidade de informações 

estratégicas para a tomada de decisão dos gestores públicos. 

É importante a implementação de um sistema informatizado de controle 

via intranet ou internet, com informações padronizadas, com o estabelecimento de 

uma estrutura metodológica para a realização do trabalho de controle, considerando 

as etapas preordenadas com estabelecimento de regras e rotinas, para que os 

dados possam ser acessados em tempo real; assim, cada controlador, em cada 

secretaria, poderia averiguar atividades preordenadas, que possam ser definidas 

como fundamentais podendo ser sistematizadas e integradas à unidade central de 

controle, para que o controlador possa emitir o relatório do controle geral. 
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Entretanto, é necessário proporcionar treinamento adequado aos 

servidores, pois apenas a contratação ou designação de servidores e 

implementação de um sistema informatizado não resolve o problema, pois os 

sistemas somente serão efetivos se forem alimentados com informações corretas. O 

conhecimento técnico, a capacidade profissional e a atualização são fundamentais 

aos profissionais que exercem essas atividades. 

É indispensável a melhoria nos canais de comunicação entre os órgãos 

que compõem, o governo municipal, com a finalidade de agilizar os processos que 

são necessários para o sistema de controle interno, e a interação entre os setores 

de forma a proporcionar maior acesso a informações necessária ao desenvolvimento 

das atividades de cada setor.  

A formalização de consultas em via impressa pode burocratizar e tornar 

morosa as atividades do controle, portanto, sugere-se a criação de um e-mail 

institucional da unidade e que as consultas informais recebidas pelo controle sejam 

respondidas via e-mail, ou um canal de comunicação intranet, de forma que as 

informações sejam registradas.  

A informalidade desvaloriza a função do controle e não proporciona o 

atributo de qualidade do setor. A profissionalização deve ficar evidente, para 

transmitir credibilidade e segurança para aqueles que procuram o controle interno. 

Sugere-se ainda a criação de um canal de comunicação externo com a unidade de 

controle interno, para receber denúncias e sugestões. 

É importante a integração das informações contidas no sistema de 

contabilidade central com as secretarias, para que os servidores responsáveis pelo 

controle de cada secretaria possam ter acesso aos dados da contabilidade e extrair 

informações e realizar as inspeções necessárias, pois é nesse sistema que são 

inseridas informações, entre elas informações financeiras relativas a todos os atos 

praticados pela gestão. 

Os controles da utilização de veículos também é uma sugestão 

pertinente, com a implementação de diário de bordo, com referência de quem utiliza, 

justificativa de utilização, destino pretendido, registro de abastecimento, 

quilometragem inicial e final, e que seja melhorado o controle de estoque e consumo 

de combustíveis da frota de veículos de propriedade da Prefeitura como um todo. 

Sugere-se ainda o aprimoramento do controle de recebimento e de 

estoque de mercadorias em todas as secretarias, pois é fundamental que os 
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responsáveis pelo controle de cada secretaria tenham acesso às mercadorias para 

que possa equiparar os bens físicos com os quais constam nos relatórios de estoque 

e patrimoniais. 

Sugere-se ainda que o controle interno seja demandado pela gestão 

antes, durante e depois dos atos praticados, principalmente antes, pois assim torna-

se mais eficiente uma gestão que procura evitar que os erros ocorram. 

Diante dos resultados apresentados e considerando as sugestões 

estratégicas de melhorias, ressaltamos que para a concretização dessas estratégias 

é necessário a proatividade do gestor, a fim de que o processo de controle interno 

sirva como instrumento para garantir que os atos praticados estejam todos de 

acordo com a legislação em vigor.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Autorização para a Realização da Pesquisa 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Senhor Prefeito Municipal, 

 

Eu, Cléber da Silva Amado, mestrando em Administração pela 

Universidade Estadual do Centro Oeste  (UNICENTRO), solicito AUTORIZAÇÃO 

para realizar uma pesquisa referente a um estudo sobre o funcionamento do sistema 

de controle interno no Poder Executivo do Município de Pinhão-PR. A pesquisa será 

conduzida por meio de análise documental, aplicação de questionários e de uma 

entrevista aos membros das secretarias da instituição, bem como ao(s) integrante(s) 

do Controle Interno. 

Na oportunidade, informo que o processo de pesquisa será submetido ao 

comitê de ética da UNICENTRO. Comprometo-me em zelar pelo sigilo ético e não 

prejudicar a organização das atividades da referida instituição. 

Pinhão, ___ de ____________ de 2015. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Fernando Franco Netto                              Cléber da Silva Amado 

                 Orientador                                              Mestrando em Administração 
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Anexo 2 – Carta de Autorização/Anuência 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 

 

Eu, Dirceu José de Oliveira, Prefeito Municipal, tenho ciência e autorizo a 

realização da pesquisa intitulada O CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: 

ESTUDO DE CASO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO, ESTADO DO 

PARANÁ, sob responsabilidade do pesquisador Cléber da Silva Amado na Prefeitura 

Municipal de Pinhão-PR. Para isto, serão disponibilizados ao pesquisador  toda a 

documentação e informações necessárias.   

 

Pinhão, ___de ____________ de 2015. 

 

 

_____________________________ 

(nome completo do responsável e cargo ocupado no local onde a 

pesquisa será realizada)  

 

Atenção: Este documento deverá ser impresso em folha de papel timbrado do 

local onde a pesquisa será realizada e/ou conter o carimbo institucional do 

responsável. 
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Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

                      
Prezado(a) Colaborador(a),  

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da 

pesquisa: “ O Controle Interno na Administração Pública: Estudo de caso na 

Prefeitura Municipal de Pinhão, Estado do Paraná”, sob a responsabilidade do 

pesquisador Cléber da Silva Amado, que irá investigar sobre o funcionamento do 

sistema de controle interno da instituição, com o objetivo de descrever como são 

realizadas as atividades pelo referido sistema, identificando tais funções quanto à 

eficiência. 

   
 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.  

 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  

Emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

 

Número do parecer: 1.332.622 

Data da relatoria: 23/11/2015 

       

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você será 

entrevistado.  Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade 

de não querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter 

iniciado a entrevista sem nenhum prejuízo para você.  

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: A entrevista utilizada poderá trazer algum 

desconforto, em virtude de o senhor(a) ter que evidenciar a sua percepção em 

relação ao trabalho executado pelo controle interno. O tipo de procedimento não 

apresenta nenhum risco.  Se for necessário alguma orientação, por se sentir 

prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da pesquisa, o 

pesquisador se responsabiliza pela assistência integral, imediata e gratuita. 
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3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de 

proporcionar a melhoria na atuação do controle interno. Esclareço que sua 

participação não trará qualquer benefício direto ao senhor (a), mas poderá contribuir 

para se pensar políticas voltadas para o desenvolvimento institucional. 

 
4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o (a) Sr.(a) nos fornecer ou 

que sejam conseguidas pela entrevista, serão utilizadas somente para esta 

pesquisa. Seus (Suas) respostas, ficarão em segredo e o seu nome não aparecerá 

em lugar nenhum dos (as) questionários, gravações, fichas de avaliação etc., nem 

quando os resultados forem apresentados. 

                                                                                                                                       

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 

responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Cléber da Silva Amado 

Endereço: Av. Hipólito Aires de Arruda n.º 28, Bairro: Lindouro, Pinhão-PR 

Telefone para contato: (42) 3677 8121 – (42) 9927 1688  

Horário de atendimento: De segunda à sexta feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 

13:00 às 17:00 horas. 

        

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o (a) Sr.(a) aceite participar da 

pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.   

       

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o (a) Sr.(a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido 

que se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.     
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Anexo 4 – Consentimento pós Informado 
 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a) XXX, 

portador(a) da cédula de identidade (nº.), declara que, após leitura minuciosa do 

TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram 

devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos 

aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 

explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar 

voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Pinhão, _______ de ________________ de _____ 

 

 

______________________________ 

Assinatura do participante / Ou Representante legal 

    

 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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Anexo 5 – Roteiros de Entrevista  
 

ROTEIRO A - ENTREVISTA COM CONTROLADOR INTERNO 

Com base nas competências definidas em lei para atuação da 

Controladoria Interna, bem como naquelas definidas em regimento interno, estatuto 

e demais normas internas, responda: 

1. Qual a forma de investidura do cargo de controlador interno nesta 

unidade? 

2. Qual é o seu grau de instrução? 

3. Quantos servidores atuam nesta unidade? 

4. Em linhas gerais como é realizado o trabalho de controle interno? 

5. O controle interno possui livre acesso a todas as informações 

necessárias para a realização das atividades de controle? Se há restrições quais 

são? 

6. Quais as principais dificuldades que você encontra no cotidiano de seu 

trabalho? 

7. Em sua opinião, a que se devem tais dificuldades? 

8. O que seria necessário para saná-las? 

9. Qual a finalidade do Controle Interno? 

10. Essa finalidade é atingida em sua totalidade atualmente? Caso sim, 

como? Caso não, por quê? 

11. Durante seu trabalho, como é seu relacionamento com os outros 

setores? 

12. Cada setor possui seu controle? Ou o controle é centralizado na 

unidade de controle interno? 

13. Como ocorre o recebimento das mercadorias adquiridas? 

14. É elaborado algum Plano Anual das Atividades de Controle? 

15. Como é elaborado o Relatório Anual das Atividades de Controle 

Interno? 

16. Os relatórios do controle interno são apenas quantitativos ou há 

indicadores qualitativos? 

17. Em sua opinião quais são as principais atividades que são abordados 

pelo controle interno? 
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18. Você se reúne, ou já se reuniu com os outros setores para discutir os 

assuntos de controle? Caso sim, com que frequência? Caso não, por quê? 

19. Já auxiliou os outros setores na busca de soluções relacionado a 

controle? 

20. De que forma é realizado o controle dos limites estabelecidos na Lei 

de Responsabilidade Fiscal? 

21. A comunidade institucional tem acesso aos planos e relatórios 

gerados pelo controle interno? Caso não, por que (em sua opinião)? Caso sim, por 

quais meios? 

22. Considera os relatórios compreensíveis para todos os servidores? 

23. Algumas atividades identificadas nos relatórios realizados pelo 

controle interno tiveram uma frequência baixa de averiguação. O que levou a pouca 

citação dessas atividades nos relatórios realizados? 

24. As atividades que foram pouco citadas nos relatórios do controle 

interno foram esporádicas? 

25. Caso tenha outras informações relacionadas com o propósito desta 

entrevista, fique à vontade para relatá-las. 

 

 



 

 

101

Anexo 6 - Questionário 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS NO PODER 

EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PINHÃO-PR 

 

Você está sendo convidado (a), como voluntário (a) a participar da 

pesquisa: “O Controle Interno na Administração Pública: Estudo de caso na 

Prefeitura Municipal de Pinhão, Estado do Paraná”. Trata-se de um estudo sobre o 

funcionamento do sistema de controle interno da instituição, com o objetivo de 

descrever como são realizadas as atividades pelo referido sistema. 

Esclareço que sua participação não trará qualquer benefício direto ao 

senhor (a), mas poderá contribuir para se pensar políticas voltadas para o 

desenvolvimento institucional, em benefício de todos: sociedade, comunidade 

acadêmica e servidores. Caso o senhor (a) não se sinta à vontade para responder a 

qualquer questão, ao questionário como um todo, ou não queira participar da 

pesquisa, é livre para fazê-lo a qualquer tempo. O pesquisador irá tratar a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo, sendo garantido seu anonimato. 

Você e a instituição em que você trabalha não serão identificados (as) em nenhuma 

publicação que possa resultar deste estudo. 

PERFIL DO RESPONDENTE 

1. Idade 

(   ) de 18 a 24 anos  

(   ) de 25 a 35 anos  

(   ) de 36 a 40 anos  

(   ) de 41 a 45 anos 

(   ) acima de 45 anos  

2. Escolaridade  

(   ) Ensino Primário  

(   ) Ensino Fundamental  

(   ) Ensino médio  

(   ) Curso Superior  

(   ) Pós Graduação  

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

3. Gênero  

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

4. Setor Onde 

Trabalha:_______________ 

5. Forma de Contratação 

(   ) Concurso Público  

(   ) Cargo Comissionado  

(   ) Outra Forma 

6. Tempo de Atividade na Prefeitura 

(   ) de 1 a 5 anos 

(   ) de 6 a 10 anos  
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(   ) de 11 a 15 anos 

(   ) de 16 a 20 anos  

(   ) de 21 a 25 anos  

(   ) de 26 a 30 anos  

(   ) de 31 a 35 anos 

7. Tempo de Atividade na Função em 

que atua 

(   ) de 1 a 5 anos 

(   ) de 6 a 10 anos  

(   ) de 11 a 15 anos 

 

(   ) de 16 a 20 anos 

(   ) de 21 a 25 anos  

(   ) de 26 a 30 anos  

(   ) de 31 a 35 anos 

                                                                                                                                                         

Os fatores abaixo se referem aos possíveis dificultadores ou facilitadores em 

relação às atividades desempenhadas pelo controle interno. Expresse sua 

percepção considerando a seguinte escala para cada fator: 1 (um) se Discordo 

Totalmente; 2 (dois) se Discordo em Partes; 3 (três) se Nem Discordo e Nem 

Concordo; 4 (quatro) se Concordo em Partes; e 5 (cinco) se Concordo 

Totalmente. 

 

 

Com relação a cada um dos fatores abaixo, qual é a

sua percepção em relação às atividades

desenvolvidas pelo controle Interno 

Discordo 

Totalmente

Concordo    

Totalmente 

 1 2 3 4 5 

 

Possui atuação antes, atual e depois dos atos 

administrativos 
     

 Realiza a avaliação contábil da entidade      

Realiza a avaliação financeira da entidade      

Realiza a avaliação orçamentária da entidade      

Realiza a avaliação operacional da entidade      

Realiza a avaliação patrimonial da entidade      

 

Realiza a fiscalização quanto à legalidade e 

economicidade dos atos praticados pela gestão 
     

 

Avalia das metas previstas no Plano Plurianual, na 

execução dos programas de governo e do orçamento

municipal 
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Informa as autoridades com relação a algum tipo de

irregularidade identificada 
     

 

Possui controle dos limites de gasto com pessoal, 

educação e saúde 
     

 

Possui seção própria de controle integrado a unidade de

controle interno 
     

 Possui acesso a dados e informações indispensáveis       

 Emite parecer sobre as contas do executivo municipal       

 

Enfrenta restrição a acesso a dados necessários para a

realização do seu trabalho 
     

 Possui controle em relação ao portal de transparência      

 

Fiscaliza o cumprimento de normas e procedimentos

internos 
     

 

Tem conhecimento dos procedimentos internos da

administração 
     

 

 Disponibiliza em via impressa, em meio magnético ou 

eletrônico às instruções normativas 
     

 

Verifica se às secretarias do Poder Executivo municipal

realizam treinamento quanto as atividades de cada setor
     

 Tem controle da legitimidade dos atos praticados       

 

Efetua a verificação das prestações de contas dos

recursos obtidos pelo município por meio de convênios  
     

 

Disponibiliza os relatórios de controle interno realizados 

em periodicidade bimestral e da ciência ao prefeito 

municipal 

     

 

Fiscaliza o controle das compras e serviços em todas as

secretarias integrantes ao governo municipal de acordo

com o processo licitatório e contrato, quanto a

quantidade e valor do produto efetivamente comprado 

     

 Fiscaliza a realização dos processos de licitação      

 

Fiscaliza o recebimento de compras pela comissão de 

recebimento específica de cada secretaria 
     



 

 

104

 

Tem controle de horário dos servidores em todos os

órgãos e são informados ao departamento de pessoal 
     

 

Verifica se todos os documentos recebidos são

registrados no setor de protocolo 
     

 

Fiscaliza o controle de adiantamento de viagens e conta

verbas 
     

 

Controla o Ressarcimento pelos condutores de 

infrações de trânsito 
     

Anexo 7 – Resultado dos Questionários Aplicados  

 
Tabelas de Frequência:                      Idade 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido de 18 a 24 anos 10 9,9 9,9 9,9

de 25 a 35 anos 35 34,7 34,7 44,6

de 36 a 40 anos 18 17,8 17,8 62,4

de 41 a 45 anos 15 14,9 14,9 77,2

acima de 45 anos 23 22,8 22,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 

Escolaridade

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Ensino Primário 1 1,0 1,0 1,0

Ensino Fundamental 5 5,0 5,0 5,9

Ensino Médio 21 20,8 20,8 26,7

Curso Superior 35 34,7 34,7 61,4

Pós Graduação 38 37,6 37,6 99,0

Mestrado 1 1,0 1,0 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Gênero 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida Porcentagem acumulativa

Válido Masculino 65 64,4 64,4 64,4

Feminino 36 35,6 35,6 100,0

Total 101 100,0 100,0  
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Setor onde Trabalha 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Gabinete do Prefeito 2 2,0 2,0 2,0

Secretaria de 

Planejamento 
5 5,0 5,0 6,9

Setor Jurídico 2 2,0 2,0 8,9

Secretaria de 

Administração 
7 6,9 6,9 15,8

Setor de Pessoal 2 2,0 2,0 17,8

Setor de Compras 5 5,0 5,0 22,8

Setor de Patrimônio 2 2,0 2,0 24,8

Setor de Almoxarifado 1 1,0 1,0 25,7

Secretaria de 

Agricultura 
13 12,9 12,9 38,6

Secretaria de 

Assistência Social 
4 4,0 4,0 42,6

Secretaria de 

Educação e Cultura 
5 5,0 5,0 47,5

Secretaria de Esporte 

e Turismo 
4 4,0 4,0 51,5

Secretaria de 

Finanças 
7 6,9 6,9 58,4

Setor de Tributação 11 10,9 10,9 69,3

Setor de 

Contabilidade 
6 5,9 5,9 75,2

Secretaria de Indústria 

e Comércio 
1 1,0 1,0 76,2

Secretaria de Obras 8 7,9 7,9 84,2

Secretaria de Saúde 13 12,9 12,9 97,0

Secretaria de 

Transporte 
2 2,0 2,0 99,0

Fundo de Previdência 1 1,0 1,0 100,0

Total 101 100,0 100,0  
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Forma de Contratação

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Concurso Público 71 70,3 70,3 70,3

Cargo Comissionado 21 20,8 20,8 91,1

Outra Forma 9 8,9 8,9 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Tempo de Atividade na Prefeitura

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido de 1 a 5 anos 41 40,6 40,6 40,6 

de 6 a 10 anos 20 19,8 19,8 60,4 

de 11 a 15 anos 7 6,9 6,9 67,3 

de 16 a 20 anos 17 16,8 16,8 84,2 

de 21 a 25 anos 11 10,9 10,9 95,0 

de 26 a 30 anos 3 3,0 3,0 98,0 

de 31 a 35 anos 2 2,0 2,0 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 
Tempo de Atividade na Função em que Atua 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido de 1 a 5 anos 57 56,4 56,4 56,4

de 6 a 10 anos 16 15,8 15,8 72,3

de 11 a 15 anos 6 5,9 5,9 78,2

de 16 a 20 anos 13 12,9 12,9 91,1

de 21 a 25 anos 8 7,9 7,9 99,0

de 31 a 35 anos 1 1,0 1,0 100,0

Total 101 100,0 100,0  
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Gênero * Escolaridade Tabulação cruzada 

 

Escolaridade 

Total 

Ensino 

Primário 

Ensino 

Fundamenta

l 

Ensino 

Médio 

Curso 

Superior

Pós 

Graduação 

Mestra

do 

Gênero Masculino 0 5 17 22 21 0 65

Feminino 1 0 3 14 17 1 36

Total 1 5 20 36 38 1 101

 
Possui atuação Antes, Durante e Depois dos Atos Administrativos 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 4 4,0 4,0 4,0

Discordo em Partes 20 19,8 19,8 23,8

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
24 23,8 23,8 47,5

Concordo em Partes 39 38,6 38,6 86,1

Concordo Totalmente 14 13,9 13,9 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Realiza a Avaliação Contábil da Entidade 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 5 5,0 5,0 5,0

Discordo em Partes 9 8,9 8,9 13,9

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
17 16,8 16,8 30,7

Concordo em Partes 34 33,7 33,7 64,4

Concordo Totalmente 36 35,6 35,6 100,0

Total 101 100,0 100,0  
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Realiza a Avaliação Financeira da Entidade 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 6 5,9 5,9 5,9

Discordo em Partes 6 5,9 5,9 11,9

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
20 19,8 19,8 31,7

Concordo em Partes 44 43,6 43,6 75,2

Concordo Totalmente 25 24,8 24,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Realiza a Avaliação Orçamentária da Entidade 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 8 7,9 7,9 7,9

Discordo em Partes 4 4,0 4,0 11,9

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
27 26,7 26,7 38,6

Concordo em Partes 37 36,6 36,6 75,2

Concordo Totalmente 25 24,8 24,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Realiza a Avaliação Operacional da Entidade 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 7 6,9 6,9 6,9

Discordo em Partes 16 15,8 15,8 22,8

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
34 33,7 33,7 56,4

Concordo em Partes 26 25,7 25,7 82,2

Concordo Totalmente 18 17,8 17,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  
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Realiza a Avaliação Patrimonial da Entidade 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 6 5,9 5,9 5,9

Discordo em Partes 14 13,9 13,9 19,8

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
27 26,7 26,7 46,5

Concordo em Partes 35 34,7 34,7 81,2

Concordo Totalmente 19 18,8 18,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Há Fiscalização Quanto à Legalidade e Economicidade dos Atos Praticados 

Pela Gestão 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 8 7,9 7,9 7,9

Discordo em Partes 15 14,9 14,9 22,8

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
18 17,8 17,8 40,6

Concordo em Partes 42 41,6 41,6 82,2

Concordo Totalmente 18 17,8 17,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Avalia as Metas Previstas no Plano Plurianual, na Execução dos Programas 

de Governo e do Orçamento Municipal 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 4 4,0 4,0 4,0

Discordo em Partes 18 17,8 17,8 21,8

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
18 17,8 17,8 39,6

Concordo em Partes 41 40,6 40,6 80,2

Concordo Totalmente 20 19,8 19,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  
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Informa as Autoridades com Relação a Algum Tipo de Irregularidade 
identificada 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 4 4,0 4,0 4,0

Discordo em Partes 8 7,9 7,9 11,9

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
18 17,8 17,8 29,7

Concordo em Partes 27 26,7 26,7 56,4

Concordo Totalmente 44 43,6 43,6 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Possui Controle dos Limites de Gastos com Pessoal, Educação e Saúde 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 9 8,9 8,9 8,9

Discordo em Partes 6 5,9 5,9 14,9

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
22 21,8 21,8 36,6

Concordo em Partes 35 34,7 34,7 71,3

Concordo Totalmente 29 28,7 28,7 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Tem Controle Sobre o Pagamento dos Funcionários 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 10 9,9 9,9 9,9

Discordo em Partes 15 14,9 14,9 24,8

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
15 14,9 14,9 39,6

Concordo em Partes 34 33,7 33,7 73,3

Concordo Totalmente 27 26,7 26,7 100,0

Total 101 100,0 100,0  
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Verifica o Controle da Lotação de Cada Servidor de Acordo com Seu Cargo 
e Função 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 17 16,8 16,8 16,8

Discordo em Partes 25 24,8 24,8 41,6

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
31 30,7 30,7 72,3

Concordo em Partes 17 16,8 16,8 89,1

Concordo Totalmente 11 10,9 10,9 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Possui Seção Própria de Controle Interno Integrado a Unidade de Controle 

Interno

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 22 21,8 21,8 21,8

Discordo em Partes 10 9,9 9,9 31,7

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
28 27,7 27,7 59,4

Concordo em Partes 24 23,8 23,8 83,2

Concordo Totalmente 17 16,8 16,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Possui Acesso a Dados e Informações Indispensáveis 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 6 5,9 5,9 5,9

Discordo em Partes 10 9,9 9,9 15,8

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
24 23,8 23,8 39,6

Concordo em Partes 35 34,7 34,7 74,3

Concordo Totalmente 26 25,7 25,7 100,0

Total 101 100,0 100,0  
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Emite Parecer Sobre as Contas do Executivo Municipal 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 8 7,9 7,9 7,9

Discordo em Partes 7 6,9 6,9 14,9

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
16 15,8 15,8 30,7

Concordo em Partes 29 28,7 28,7 59,4

Concordo Totalmente 41 40,6 40,6 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Há Restrições ao Acesso de Dados do Controle Interno Necessários para a 

Realização do seu Trabalho 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 35 34,7 34,7 34,7

Discordo em Partes 12 11,9 11,9 46,5

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
22 21,8 21,8 68,3

Concordo em Partes 19 18,8 18,8 87,1

Concordo Totalmente 13 12,9 12,9 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Enfrenta Restrições a Dados Necessários para a Realização do seu 

Trabalho 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 34 33,7 33,7 33,7

Discordo em Partes 17 16,8 16,8 50,5

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
20 19,8 19,8 70,3

Concordo em Partes 20 19,8 19,8 90,1

Concordo Totalmente 10 9,9 9,9 100,0

Total 101 100,0 100,0  
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Possui Controle em Relação ao Portal de Transparência 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 6 5,9 5,9 5,9

Discordo em Partes 14 13,9 13,9 19,8

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
27 26,7 26,7 46,5

Concordo em Partes 31 30,7 30,7 77,2

Concordo Totalmente 23 22,8 22,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Fiscaliza o Cumprimento de Normas e Procedimentos Internos 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 7 6,9 6,9 6,9

Discordo em Partes 15 14,9 14,9 21,8

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
24 23,8 23,8 45,5

Concordo em Partes 37 36,6 36,6 82,2

Concordo Totalmente 18 17,8 17,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Tem Conhecimento dos Procedimentos Internos da Administração 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 10 9,9 9,9 9,9

Discordo em Partes 15 14,9 14,9 24,8

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
22 21,8 21,8 46,5

Concordo em Partes 31 30,7 30,7 77,2

Concordo Totalmente 23 22,8 22,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



 

 

114

Disponibiliza em Via Impressa, em Meio Magnético ou Eletrônico, as 
Instruções Normativas do Controle Interno 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 20 19,8 19,8 19,8

Discordo em Partes 22 21,8 21,8 41,6

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
22 21,8 21,8 63,4

Concordo em Partes 22 21,8 21,8 85,1

Concordo Totalmente 15 14,9 14,9 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Verifica se as Secretarias do Poder Executivo Municipal Realizam 

Treinamento Quanto às Atividades de Cada Setor 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 31 30,7 30,7 30,7

Discordo em Partes 25 24,8 24,8 55,4

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
22 21,8 21,8 77,2

Concordo em Partes 13 12,9 12,9 90,1

Concordo Totalmente 10 9,9 9,9 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Tem Controle da Legitimidade dos Atos Praticados 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 4 4,0 4,0 4,0

Discordo em Partes 21 20,8 20,8 24,8

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
30 29,7 29,7 54,5

Concordo em Partes 27 26,7 26,7 81,2

Concordo Totalmente 19 18,8 18,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  
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Efetua a Verificação das Pretações de Contas dos Recursos Obtidos pelo 
Município por Meio de Convênios 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 2 2,0 2,0 2,0

Discordo em Partes 10 9,9 9,9 11,9

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
22 21,8 21,8 33,7

Concordo em Partes 34 33,7 33,7 67,3

Concordo Totalmente 33 32,7 32,7 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Disponibiliza os Relatórios de Controle Interno Realizados em Periodicidade 

Bimestral e da Ciência ao Prefeito Municipal 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 7 6,9 6,9 6,9

Discordo em Partes 12 11,9 11,9 18,8

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
17 16,8 16,8 35,6

Concordo em Partes 23 22,8 22,8 58,4

Concordo Totalmente 42 41,6 41,6 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Fiscaliza o Controle das Compras e Serviços em Todas as Secretarias 

Integrante ao Governo Municipal de Acordo com o Processo Licitatório e 
Contratos, Quanto a Quantidade e Valor do Produto Efetivamente Comprado

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 13 12,9 12,9 12,9

Discordo em Partes 18 17,8 17,8 30,7

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
15 14,9 14,9 45,5

Concordo em Partes 30 29,7 29,7 75,2

Concordo Totalmente 25 24,8 24,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 

 

 



 

 

116

Fiscaliza a Realização e Formalização dos Processos de Licitação

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 6 5,9 5,9 5,9

Discordo em Partes 12 11,9 11,9 17,8

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
23 22,8 22,8 40,6

Concordo em Partes 38 37,6 37,6 78,2

Concordo Totalmente 22 21,8 21,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Fiscaliza o Recebimento de Compras pela Comissão de Recebimento 

Especifico de Cada Secretaria 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 16 15,8 15,8 15,8

Discordo em Partes 19 18,8 18,8 34,7

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
18 17,8 17,8 52,5

Concordo em Partes 32 31,7 31,7 84,2

Concordo Totalmente 16 15,8 15,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Verifica o Controle de Frotas Com Seus Respectivos Diários de Bordo Com 

Quilometragem e Abastecimento de Cada Veículo de Cada Secretaria 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 17 16,8 16,8 16,8

Discordo em Partes 23 22,8 22,8 39,6

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
24 23,8 23,8 63,4

Concordo em Partes 18 17,8 17,8 81,2

Concordo Totalmente 19 18,8 18,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  
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Tem Controle de Horário dos Servidores em Todos os Órgãos e São 
Informados ao Departamento de Pessoal 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 39 38,6 38,6 38,6

Discordo em Partes 17 16,8 16,8 55,4

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
17 16,8 16,8 72,3

Concordo em Partes 12 11,9 11,9 84,2

Concordo Totalmente 16 15,8 15,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Verifica se Todos os Documentos Recebidos são Registrados pelo Setor de 

Protocolo

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 25 24,8 24,8 24,8

Discordo em Partes 19 18,8 18,8 43,6

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
25 24,8 24,8 68,3

Concordo em Partes 17 16,8 16,8 85,1

Concordo Totalmente 15 14,9 14,9 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 
Fiscaliza o Controle de Adiantamentos 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 18 17,8 17,8 17,8

Discordo em Partes 9 8,9 8,9 26,7

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
28 27,7 27,7 54,5

Concordo em Partes 23 22,8 22,8 77,2

Concordo Totalmente 23 22,8 22,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  
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Controla o Ressarcimento pelos Condutores Quando Cometem Infrações de 
Trânsito 

 Frequência Porcentagem

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Discordo Totalmente 22 21,8 21,8 21,8

Discordo em Partes 16 15,8 15,8 37,6

Nem Discordo e Nem 

Concordo 
24 23,8 23,8 61,4

Concordo em Partes 18 17,8 17,8 79,2

Concordo Totalmente 21 20,8 20,8 100,0

Total 101 100,0 100,0  

 


