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RESUMO 

SANTI, C. R. e BONATO, L. C. 
SUGESTAO DE MODELO DE AUDITORIA DE GESTAO: ENFOQUE NO 
ACOMPANHAMENTO PARA AS UNIDADES GESTORAS DO COMANDO DO 
EXERCITO VINCULADAS A sa REGIAIO MILITAR E sa DIVISAO DE EXERCITO 
SITUADAS EM CURITIBA. Atualmente, a auditoria no setor publico tern sido 
realizada, principalmente, a posteriori com intuito de se verificar atos e fates ja 
realizados. Nas Unidades Gestoras (UG) do Comando do Exercito sediadas em 
Curitiba nao tern sido diferente. Nesse contexte, este trabalho procurou colher 
informac;oes para colaborar na possivel mudanc;a de rumo da auditoria 
govemamental, ou seja, de urn campo meramente de avaliac;ao para urn campo 
de acompanhamento. Conjuntamente, foi proposto a criac;ao de urn cargo especial 
de assessoramento, com o intuito de realizar esse tipo de auditoria. Esse novo 
cargo ocupara o topo do organograma das UG e sera chamado de "staff'. Ainda, 
como proposta, foram pesquisados diversos indicadores para compor urn 
Relat6rio Mensal de Acompanhamento da Gestae e do Desempenho, que 
substituira o atual modele de Relat6rio mensa! utilizado pelos Ordenadores de 
Despesas. 0 trabalho traz uma parcela de colaborac;ao aos gestores publicos na 
sua missao de gestae calcada nos principios da efici€mcia, eficacia e 
economicidade. 

Palavras-chave: Auditoria Governamental, Auditoria de Acompanhamento da 
Gestae, Eficiencia, Eficacia, Economicidade, lndicadores de 
Gestae. 
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1. INTRODUCAO 

As Unidades Gestoras (UG) do Comando do Exercito, sediadas em Curitiba, 

realizam, mensalmente, uma prestactao de contas, que resulta em urn Relat6rio que 

e remetido a lnspetoria de Contabilidade e Financtas, tambem sediada em Curitiba. 

No inicio de cada exercicio financeiro, as UGs remetem o Relat6rio de Gestae para 

compor o processo de Tomada de Contas do exercicio anterior. Este Relat6rio, ap6s 

ser analisado pela lnspetoria, e remetido ao 6rgao central de controle interne do 

Comando do Exercito, com sede em Brasilia, para verificactao e demais 

encaminhamentos ate chegar ao Tribunal de Contas da Uniao (TCU). As lnspetorias 

emitem urn Relat6rio de Avaliactao da Gestae e urn Certificado de Auditoria, os quais 

fazem parte deste processo de tomada de contas. 

As UGs realizam, mensalmente, reunioes de prestactoes de contas. Durante 

essas reunioes de prestactoes de contas, nao e levado em consideractao o enfoque 

da melhoria das praticas de gestao, mas uma excessiva enfase em medidas 

corretivas sobre o resultado das actoes concretizadas. Nao se quer dizer que esta 

havendo omissao do administrador publico, mas o que falta e a existencia de urn 

profissional que reporte a consistencia entre as actoes que estao sendo 

desenvolvidas, nos diversos programas afetos a Unidade, e os objetivos 

estabelecidos. Para isso, e necessaria que se tenha uma revisao peri6dica e 

sistematica dos procedimentos gerenciais utilizados, de modo que estes sejam 

adaptados as exigencias do setor publico na tomada de decisoes. Esta revisao 

peri6dica significa atuar em tempo real, desde o planejamento ate o resultado final, 

na aplicactao dos recursos disponiveis. Para se obter os melhores resultados de 



2 

gestao, este profissional tern que acompanhar como esta a atua~ao da 

administra~ao publica, tanto interna, como externa. 

Com intuito de melhorar a gestao desses recursos sera proposto a utiliza~ao 

da Auditoria de gestao, nas Unidades Gestoras (UGs) do Coman do do Exercito 

sediadas na Guarni<;ao de Curitiba. 

Percebe-se que a presta~ao de contas, realizada pelas UGs, nao visa o 

acompanhamento da gestao, a qual utiliza como parametro a verifica~ao da 

efetividade da gestae publica. 

Como deve ser implementado o acompanhamento efetivo da gestae? 

Pela proposta de um modele de auditoria com foco no acompanhamento 

efetivo da gestae, tendo em vista subsidiar as UGs, sediadas na Guarni~ao de 

Curitiba, executarem o acompanhamento efetivo dos recursos publicos que lhes sao 

disponibilizados. 

Para tanto, propoe-se a implanta~ao, nas Unidades Gestoras, de um "staff' 

com habilidades necessarias para executar a auditoria de acompanhamento de 

gestae, visado subsidiar os agentes envolvidos na administra~ao do erario publico. 

Para que este objetivo seja atingido estar-se-a: 

- analisando a forma com que esta sendo efetuada a presta~ao de contas mensal 

das UGs; 

-analisando o organograma dessas UGs para poder inserir o "staff"; 

-analisando o perfil adequado para este agente que devera desempenhar a fun~ao 

de "staff'; 

-propondo retinas de acompanhamento efetivo da gestae, por intermedio da analise 

da literatura; e 

-mostrando o reflexo dessa nova atividade para o controle interne. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Este t6pico trara informa96es que levarao o leitor a conhecer o contexte em 

que esta inserida a Auditoria. lnicialmente comenta-se, sucintamente, sobre a sua 

origem hist6rica (no Brasil e no mundo), onde ficara evidente por que ela foi criada. 

No item seguinte (2.2) sera comentado sobre os seus principais tipos, bern como as 

diferen9as de cada urn deles. A partir do momenta que come9ava a ser mais e mais 

exigida, alguns 6rgaos normatizadores passaram a estabelecer regras de 

procedimentos sobre sua execu9ao, cujo assunto sera abordado no item Principais 

6rgaos Normatizadores. Como tecnica contabil, passou a fazer parte de sistemas de 

controles internes, os quais serao abordados no item Sistemas de Controles 

Internes, bern como os principios norteadores destes controles, que serao 

abordados no item Principios Fundamentais do Controle lnterno. Para fechar este 

t6pico, comentar-se-a sobre as legisla96es aplicaveis ao controle interno e sua 

origem. 

2.1. HISTORIA DAAUDITORIA NO BRASIL 

Este assunto trara uma visao da hist6ria da auditoria no Brasil, mencionando 

as principais preocupa96es na sua aplicac;ao, as principais empresas que foram 

criadas e as exigencias internacionais na sua realiza9ao. 

0 surgimento e evolu9ao da auditoria estao fortemente atrelados a fatos 

marcantes da hist6ria da contabilidade. No contexte hist6rico da auditoria, alguns 

autores relatam que a auditoria come9ou na lnglaterra, mas segundo CRUZ (1997, 

p.23) "a auditoria, numa visao hist6rica mais compromissada com a pesquisa, nao 

deve ser referenciada como originaria da lnglaterra e do seculo XVI': No entender de 



4 

MOTTA (1988, p.13) "os primeiros indfcios da existencia das func;oes de auditoria 

com sentido similar ao atual datam de muitos seculos, no tempo da Civilizac;ao 

Sumeria (povo do Antigo Oriente, do vale do Rio Eufrates )". Os proprietaries de 

bens entregavam suas propriedades a tutela para terceiros e estes conferiam ou 

mandavam conferir os rendimentos auferidos com as atividades economicas, que 

nada mais eram do que func;oes de Auditoria. 

No Brasil, constata-se que a intensificac;ao da pratica de auditoria, ou seja, 

sua origem como auditoria convencional, e tida como nascida, segundo CRUZ (op. 

cit., p.24) "na terceira decada do seculo XX", embora relate que "aconteciam 

auditorias no ambito das expedic;oes mariti mas para ca enderec;adas". Quanta a 

ultima afirmac;ao, CRUZ (op. cit., p.24) sugere que as evidencias sejam investigadas. 

0 primeiro parecer de Auditoria no Brasil data de 1903, relative ao exame de 

livros da Sao Paulo Tramway, Light and Power Company. 

Ve-se, quanta a origem da auditoria, que ha urn ponte de convergencia entre 

os diversos autores estudados. MOTTA (op. cit., p.14) diz que "a auditoria chegou ao 

Brasil por volta da decada de 1940, a tiracolo das companhias multinacionais que 

a qui comec;avam a instalar-se". 

Cabe destacar alguns dos acontecimentos que marcaram a auditoria no 

Brasil. Segundo ALBERTON (2002, p.28), "os principais acontecimentos que 

marcaram o surgimento da auditoria no Brasil estao apresentados na figura a 

seguir": 
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ANO BRASIL 
1909 Mc-Auliffe Davis Veil & Co, a primeira empresa de auditoria instalada no Brasil, 

atualmente com o nome Arthur Andersen. 
1915 Chegada da Price Waterhouse no Rio de Janeiro. 
1946 Fundado pelo Decreta-lei no 9.295 o Conselho Federal de Contabilidade- CFC. 
1960 Fundado o Institute dos Auditores lnternos do Brasil - AUDIBRA. 
1965 Criayao da Lei 4.728 para disciplinar o mercado de capitais, a qual citou pela 

primeira vez a 
expressao 'auditores independentes'. 

1971 Fundado o Institute dos Auditores lndependentes do Brasil - IBRACON. 
1972 Criacao das normas de auditoria promulgadas pelo Banco Central do Brasil. 
1972 Resoluc;ao CFC n. 321/72 aprova as Normas e os Procedimentos de Auditoria 

elaborados pelo IBRACON. 
1976 Lei 6.385 cria a Comissao de Valores Mobiliarios para fiscalizar o mercado de 

capita is. 
1976 Criacao da Lei n° 6.404 das Sociedades por Ac5es. 
1977 Criacao da Ordem dos Auditores lndependentes do Brasil. 
1990 lnstruc;ao Normativa n. da CVM exige que as companhias abertas sejam auditadas 

trimestralmente. 
2001 Alteracao da Lei n° 6.404/76 das Sociedades por Ac;Oes. 

Figura n° 01: Acontecimentos que marcaram a hist6ria da auditoria no Brasil 
Fonte: adaptado por ALBERTON (Op. cit., p. 28) 

A participac;ao do poder publico foi decisiva na difusao da Auditoria no Brasil 

atraves das diversas leis que obrigaram a existencia da auditoria e da figura do 

Auditor lndependente. Segundo FRANCO e MARRA (1982, p.36), a lei no 4.728 de 

14 de julho de 1965, foi a primeira lei de mercado de capitais. E o texto legal 

hist6rico pioneiro a tratar e tornar obrigat6ria esta pratica. A partir desta lei, surgiram 

inumeras disposic;oes legais que estabeleceram a obrigatoriedade da Auditoria para 

segmentos especificos da economia e instituic;oes a estes ligadas. Outras tantas leis, 

decretos, decretos-lei, resoluc;oes do Banco Central e do Conselho Federal de 

Contabilidade tratavam da obrigatoriedade da auditoria, par exemplo, para 

sociedades de economia mista, sociedades seguradoras, associac;oes de poupanc;a 

e emprestimo, balsas de valores etc. 

Segundo MOTTA (op. cit., p. 15) "a Lei 6.404, de 15 de novembro de 1976, 

que dispoe sabre as sociedades por ac;oes, e o Decreta-lei n° 1 .598, de 26 de 

dezembro de 1977, representam os dais trabalhos mais importantes para a evoluc;ao 

da profissao no Brasil". 
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Entende-se que, a evolu~ao sistematizada da auditoria ocorreu, 

principalmente no Brasil, sob a egide do poder publico e dos organismos declasse. 

Entretanto observa-se que a dinamica dos neg6cios que foram impactando os 

profissionais e empresas de Auditoria levou-os a incrementar novas tecnologias, 

desde as informacionais, bern como as mercadol6gicas e as tecnologias de gestao 

empresarial. 

Pressupoe-se, com isso, que a auditoria e uma atividade relativamente nova 

no Brasil, que se encontra num estagio inicial em termos de tecnica, haja vista que 

as legisla~oes especfficas brasileiras vern abordando superficialmente o assunto, 

sem definir de forma clara e precisa os procedimentos que os profissionais da area 

deveriam adotar por ocasiao das auditorias das demonstra~oes financeiras e 

auditorias realizadas nas empresas publicas. 

2.1.1. Principais Preocupa~oes na Aplica~ao da Auditoria 

A partir do momenta que os auditores passaram a atender necessidades de 

melhoria dos controles da entidade como urn todo, a preocupa~ao com a 

competitividade, a qualidade e ate com o meio ambiente ampliaram o foco de 

aten~ao dos saldos contabeis para as estrategias de a~ao. 

Na decada de 1940, a utiliza~ao de tecnicas de controle interne por parte das 

empresas multinacionais fez com que estes habitos fossem adotados pelos 

dirigentes brasileiros. 

Segundo ALBERTON, a preocupa~ao com a auditoria por parte de 

administradores, proprietaries, acionistas, financiadores, fisco, etc, traz vantagens 

sob varios aspectos, quais sejam: 

a) Administrative - Ajuda na fiscalizaqae da eficiencia des contreles internes, na correqae des 
registres contabeis, na adequaqae das demenstra(/Oes contabeis, na reduqae de desvies de 
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bens patrimoniais e pagamentos indevidos, na apuragao de informagaes confiaveis da 
situagao patrimonial e economica/financeira da empresa; 
?> Fiscal - Resguarda o patrimonio contra multas e penalidades sobre a sonegagao de 
1mpostos; 
c) Tecnico - Contribui para que as demonstragaes contabeis sejam elaboradas de acordo 
com os princfpios e normas de contabilidade; 
d) Financeiro - Resguarda creditos de terceiros; 
e) Economico - Assegura maior exatidao dos custos e veracidade dos resultados 
operacionais; 
f) Etico - Examina a moralidade do ato praticado; e 
g) Social - Assegura a veracidade das informagaes das demonstragaes contabeis para a 
sociedade em geral. (adaptado por ALBERTON, op. cit., p. 31) 

A preocupa~ao primordial do auditor deve ser o de dar uma opiniao 

independente sobre os relat6rios que emite. Sob este aspecto, necessita seguir as 

normas de auditoria com competencia e integridade, facilitando, desse modo, o seu 

uso por parte dos seus utilizadores. Deve planejar e executar uma auditoria de modo 

a obter uma seguran~a razoavel de que os demonstrativos e/ou os documentos 

analisados estejam livres de distorct6es relevantes, causadas por erros ou fraudes. 

Para isso, o auditor devera executar o seu trabalho tomando o cuidado de adotar 

procedimentos adicionais de modo a obter informact6es relativas a possiveis 

maquiagens executadas pelos gestores, implementando procedimentos especificos 

que visem a identificar fraudes, mesmo quando aquela unidade administrativa 

detinha valor de risco zero. 

Para FRANCO e MARRA (op. cit., p.25) "o fim principal da auditoria e a 

confirmactao dos registros contabeis e consequentes demonstract6es contabeis". Por 

isso e que a auditoria procura dar credito as informact6es contidas nas 

demonstra~oes contabeis. Dai percebe-se que a descoberta de fraudes ou erros nao 

e urn fim especifico desta tecnica contabil, mas ela pode apurar tais fatos, atraves de 

tecnicas pr6prias. 

Uma observactao muito pertinente foi exposta por RIBEIRO apud TOSCANO JR 

(2002, p.7) quanto aos prop6sitos dos controles internos, quando em suas 
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auditorias, ate a decada de 60, preocupavam-se em apurar as prestac;oes de contas 

sob o aspecto formal, isto e, "apresentac;ao de comprovante de gastos efetuados, 

sem a comprovac;ao da efetiva realizac;ao das despesas". lsso ja nao e rna is possivel 

de ser aceito pelos cidadaos. 

2.1.2. As Principais Empresas de Auditoria no Brasil 

Com a necessidade das empresas multinacionais obterem garantias de que 

seus investimentos estavam sendo verificados pelos seus auditores, as firmas de 

auditoria, segundo MOTTA (op. cit., p.15) "abriram escrit6rios no Brasil, os quais 

foram crescendo juntos com as companhias auditadas, tendo cada vez mais 

auditores brasileiros treinados". 

Segundo ALBERTON (op. cit., p.14) "no inicio do seculo XX, empresas 

internacionais de auditoria contabil independente instalaram-se no Brasil trazendo 

consigo urn conjunto de tecnicas de auditorias, urn perfil basico dos profissionais 

para o recrutamento e selec;ao e urn programa de desenvolvimento de pessoal". 

RICARDINO E CARVALHO (2004, p.24), apud MEDEIROS (2005, p.18) 

afirmaram que o primeiro parecer de auditoria emitido e registrado em territ6rio 

brasileiro foi expedido pela firma canadense Clarkson & Cross, em 09 de abril de 

1903, sabre o balanc;o da Sao Paulo Tramway Light & Power Co., no periodo 

compreendido entre junho de 1899 (data da fundac;ao da empresa) e 31 de 

dezembro de 1902. Para ALBERTON (op. cit., p. 28), a primeira empresa de 

auditoria instalou-se no Brasil em 1909, com o nome de Mc-Auliffe Davis Vel/ & Co, 

hoje chamada Arthur Andersen, que foi abalada em 2001 por urn dos maiores 

escandalos financeiros da hist6ria - a quebra da gigante americana do setor de 

energia Enron e da Worldcom. Foi absolvida pela Corte americana em 2006. 
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MEDEIROS cita (op. cit., p.18) que "a firma antecessora da atual multinacional 

Deloitte Touche Tohmatsu abriu seu primeiro escrit6rio em solo brasileiro em 1911, 

na cidade do Rio de Janeiro (RJ), e urn segundo na cidade de Recife (PE), em 

1917". 

Outra empresa de auditoria chamada de top foi a Price Waterhouse & Peat 

Marwick, que, segundo ALBERTON (op. cit., p.28), chegou ao Brasil em 1915. Anos 

depois, ingressaram no pais, a Arthur Andersen (1957}, predecessora da Mc-Auliffe 

Davis Vel/ & Co., e a Artur & Young (1959), antecessora da atual Ernst & Young. 

Em 1977, Price e Peat cindiram suas atividades. Em 1987, nasceu a atual 

KPMG, uniao das empresas Peat Marwick & Mitchel, Robert Dreyfuss e Klynveld 

Main Goerdeler. A Price Waterhouse realizou, em 1998, fusao com a empresa 

Coopers & Librand, surgindo a PriceWaterhouseCoopers. 

Cabe ressaltar que as quebras dos bancos Economico e Nacional ocorreram 

no ano seguinte a implantac;ao do Plano Real. A epoca, o Banco Economico S/A, era 

auditado pela firma de auditoria independente Ernst & Young, e o Banco Nacional 

S/A era auditado pela KPMG. 

Em face disso, o BACEN tornou publico, por intermedio da Resoluc;ao do 

Conselho Monetario Nacional de n° 2.267, de 29 de marc;o de 1996, que "as 

instituic;oes e entidades referidas no art. 1°, bern como as administradoras de fundos 

de investimento ali mencionados e de cons6rcio, devem proceder a substituic;ao do 

auditor independente contratado, no maximo, depois de decorridos 4 ( quatro) 

exercicios sociais completes desde sua contratac;ao, vigorando essa exigencia a 

partir do exercicio social que se iniciar em 1 ode janeiro de 1997". Traz, ainda, que a 

recontratac;ao de auditor independente somente pode ser efetuada depois de 

decorridos 3 (tres) exercicios sociais completes desde sua substituic;ao. 
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2.1.3. Exigencia lnternacional da Auditoria 

A evoluc;ao da auditoria contabil comec;ou no final do seculo XIX na lnglaterra, 

Holanda e Estados Unidos, impulsionada pelo crescimento das empresas e pelo 

interesse da economia popular nas grandes organizac;oes. Para FRANCO e 

MARRA, os principais fatos que marcaram a evolw~ao da auditoria contabil foram: 

a) controle dos gastos publicos; 
b) o aparecimento das grandes organiza<;oes transnacionais; 
c) taxagao do impasto de renda baseado nos resultados apurados em balan<;os; 
d) participa<;ao aciomiria na forma<;ao de capital das empresas; 
e) complexidade dos neg6cios; 
f) pratica financeira impulsionadora do desenvolvimento da economia de mercado; 
g) necessidade de informa<;Oes conbibeis veridicas; 
h) complexidade dos sistemas conUibeis; e, 
i) desenvolvimento e implementa<;ao de sistemas de controles internes. (FRANCO e MARRA, 
op. cit., p.33) 

Paralelamente, o desenvolvimento economico, que gerou grandes empresas, 

fez evoluir a auditoria, que tern na confirmac;ao dos registros contabeis a protec;ao do 

patrimonio. Tern ainda, que aquelas grandes empresas eram formadas por capitais 

de muitas pessoas. 

Na Gra-Bretanha, segundo FRANCO e MARRA (op. cit., p. 34) "em 1896 ja se 

procediam a exames para provisionamento de Contadores Publicos Certificados". 

Em 1894 foi fundado o lnstituto Holandes de Contadores que, segundo FRANCO e 

MARRA (op. cit., p. 34), "em todos os paises do mundo o desenvolvimento da 

profissao de Contador Publico e conseqUencia do desenvolvimento economico, que 

exige cada vez rna is a utiliza<;ao da auditoria". As grandes empresas, ao criarem 

suas subsidiarias em outros paises, mandavam seus auditores para fiscalizarem a 

correta apurac;ao dos Iueras e a aplicac;ao e retorno dos capitais. 
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2.1.4 Normas lnternacionais de Auditoria no Setor Publico 

Desde os finais do SEkula XIX que os especialistas de contabilidade e 

auditoria, sobretudo dos paises mais avan9ados, procuram regulamentar a sua 

profissao e harmonizar e homogeneizar as normas, praticas e relat6rios. 0 setor 

publico esteve presente praticamente desde o inicio, o que indicia o grau de 

importancia que representa este setor para a profissao de auditoria. Segundo 

ALMEIDA e MARQUES (2004, p.5), sao tres os organismos internacionais que 

emitem normas de auditoria: (1) a INTOSAI -International Organization of Supreme 

Audit Institutions, que agrupa as entidades fiscalizadoras superiores ( 6rgaos de 

controlo externo dos Estados membros), cujas normas aprovadas em Outubro de 

1991 constituem-se numa referencia para a auditoria do setor publico; (2) a /FAG -

International Federation of Accountants, constituida em 1977, herdeira e 

aglutinadora de diferentes organiza96es internacionais de profissionais de 

contabilidade e auditoria, desenvolveu normas completas de auditoria, que sao uma 

referencia para a profissao em todo o mundo. Numa fase posterior acrescentou, a 

cada uma das normas, comentarios sabre a aplicabilidade da auditoria do setor 

publico; e (3) IGAE- lntervenci6n General de Ia Administraci6n del Estado, onde as 

normas ditadas pela IGAE ap,licam-se a todas as auditorias que se realizem no 

ambito do setor publico estatal espanhol. Tais normas devem ser observadas pelos 

OCEX (6rgaos de Controle Externo das comunidades autonomas) e pelos auditores 

privados que desenvolvam trabalhos para o setor publico. 

2.2. PRINCIPAlS TIPOS DE AUDITORIA 

A Organiza9ao lnternacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI) tern reconhecido dais tipos de Auditorias na Auditoria da Gestao Publica, 
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que, segundo GRATERON (1999, p.4) sao as Auditorias de Regularidade e as 

Auditorias de Gestao ou Operativas, cujas diferenc;as serao abordadas no t6pico 

Principais Diferenc;as Considerando os Tipos de Auditoria. 

No Brasil, nao existe uma definic;ao dos tipos de auditoria governamental. 

Dessa forma, adotar-se-a classificac;ao utilizada pela Controladoria Geral da Uniao, 

6rgao central de controle interno do Poder Executive Federal, institufda pela 

lnstruc;ao Normativa no 01/2001, da Secretaria Federal de Controle, que assim 

define: 

1) Auditoria de Avaliac;ao da Gestao; 

2) Auditoria Contabil; 

3) Auditoria Operacional; e 

4) Auditoria Especial. 

2.2.1. Auditoria de Avaliac;ao da Gestao 

Esse tipo de auditoria objetiva emitir uma opiniao com vistas a certificar a 

regularidade das contas, verificar a execuc;ao de contratos, acordos, convenios ou 

ajustes, a probidade na aplicac;ao dos dinheiros publicos e na guarda ou 

administrac;ao de valores e outros bens da Uniao ou a ela confiados, 

compreendendo, entre outros, os seguintes aspectos: exame das pec;as que 

instruem os processes de tomada ou prestac;ao de contas; exame da documentac;ao 

comprobat6ria dos atos e fatos administrativos; verificac;ao da eficiencia dos 

sistemas de controles administrative e contabil; verificac;ao do cumprimento da 

legislac;ao pertinente; e avaliac;ao dos resultados e da execuc;ao dos programas de 

governo quanta a economicidade, eficiencia e eficacia dos mesmos. Visa identificar 
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desvios relevantes e apontar atividades e/ou departamentos fora do padrao de 

desempenho esperado. 

Para GRATERON, certos questionamentos devem ser respondidos para que 

esse tipo de auditoria evolua. Dentre eles pode-se destacar os abaixo elencados: 

1) pod em os funcionarios e administradores publicos basear a tom ada de decis6es nos 
relat6rio e medi¢es tradicionais? 
2) sao eficientes e efetivas as opera¢es e processos da administractao publica? 
3) existe urn adequado controle das operac;Oes? 
4) sao bons os produtos e servi<fOS publicos? Satisfazem as necessidades para os quais 
foram criados? (GRATERON, op. cit., p.3) 

Do exposto, extrai-se que a responsabilidade do gestor publico nao esta 

adstrita ao carater financeiro e de orc;amento. Segundo GRATERON (op. cit., p.3) 

"os gestores publicos tern a responsabilidade e compromisso de utilizar as melhores 

e mais modernas tecnicas gerenciais", para poderem atingir o apice no trato de 

receitas e despesas publicas. 

2.2.2. Auditoria Contabil 

Compreende o exame dos registros e documentos e na coleta de informac;oes 

e confirmac;oes, mediante procedimentos especificos, pertinentes ao controle do 

patrimonio de uma unidade, entidade ou projeto. Objetivam obter elementos 

comprobat6rios suficientes que permitam opinar se os registros contabeis foram 

efetuados de acordo com os principios fundamentais de contabilidade e se as 

demonstrac;oes deles originarias refletem, adequadamente, em seus aspectos mais 

relevantes, a situac;ao economico-financeira do patrimonio, os resultados do periodo 

administrative examinado e as demais situac;oes nelas demonstradas. Tern par 

objeto, tambem, verificar a efetividade e a aplicac;ao de recursos externos, oriundos 

de agentes financeiros e organismos internacionais, por unidades ou entidades 
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publicas executoras de projetos celebrados com aqueles organismos com vistas a 

emitir opiniao sabre a adequa~ao e fidedignidade das demonstra~oes financeiras. 

2.2.3. Auditoria Operacional 

Consiste em avaliar as a~oes gerenciais e os procedimentos relacionados ao 

processo operacional, ou parte dele, das unidades ou entidades da administra~ao 

publica federal, programas de governo, projetos, atividades, ou segmentos destes, 

com a finalidade de emitir uma opiniao sabre a gestae quanta aos aspectos de 

eficiencia, eficacia e economicidade, procurando auxiliar a administra~ao na 

gerencia e nos resultados, por meio de recomenda~oes, que visem aprimorar os 

procedimentos, melhorar os controles e aumentar a responsabilidade gerencial. Este 

tipo de procedimento auditorial consiste numa atividade de assessoramento ao 

gestor publico, com vistas a aprimorar as praticas dos atos e fatos administrativos, 

sendo desenvolvida de forma tempestiva no contexte do setor publico, atuando 

sabre a gestae, seus programas governamentais e sistemas informatizados. Visa a 

certificar a efetividade e oportunidade dos controles internes e apontar solu~oes 

alternativas para melhoria do desempenho operacional. Medir o grau de atendimento 

das necessidades dos clientes e acompanhar, mediante indicadores do nivel de 

eficiencia e eficacia, o desvio em rela~ao ao desafio-padrao. 

Para o TCU (1998, p.15), a Auditoria de Natureza Operacional abrange duas 

modalidades: a auditoria de desempenho e a avalia~ao de programas. Para os 

aspectos de se avaliar a eficiencia, a eficacia e a economicidade, aplica-se a 

auditoria operacional, e para o aspecto da efetividade, utiliza-se a avalia~ao de 

programas. Segundo TOSCANO JR (2000, p.15), "quando mencionarmos auditoria 

operacional estaremos nos referindo a auditoria de desempenho e vice-versa". 
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Na visao do TCU, para que a auditoria oper~cional atinja os seus objetivos, 

deverao ser abordados os seguintes aspectos, quando de sua execuctao: 

o Como os 6rgaos publicos adquirem, executam e protegem os seus recursos; 
o as causas de praticas antieconOmicas e financeiras; 
o o cumprimento das metas previstas; e 
o a obediencia dos dispositivos legais aplicaveis aos aspectos da aconomicidade, eficiencia e 

eficacia da gestao {TCU, 1998, p.10). 

Cabe destacar aqui que as auditorias, alem do que esta expresso na abordagem 

do TCU, devem ser conduzidas para act6es que possibilitem reduct6es 

orctamentarias, diminuictao e eliminactao de custos e diferimento de despesas e 

pagamentos, proporcionando grande economia financeira e muitos outros beneficios 

aos nacionais. 

2.2.4 Auditoria Especial 

Objetiva o exame de fatos ou situact6es consideradas relevantes, de natureza 

incomum ou extraordinaria, sendo realizadas para atender determinactao expressa 

de autoridade competente. Classifica-se nesse tipo os demais trabalhos auditoriais 

inseridos em outras classes de atividades, onde se cita a Auditoria de Sistema, a 

qual, objetiva assegurar a adequactao, privacidade dos dados e informact6es 

oriundas dos sistemas eletronicos de processamento de dados, observando as 

diretrizes estabelecidas e a legislactao especifica. 

2.2.5. Principais Diferenctas Considerando os Tipos de Auditoria: 

A auditoria de avaliactao de gestao apresenta a caracteristica de manter o 

auditado distante, na fase de elaboractao, uma vez que utiliza dados e informact6es 

publicadas. Com certa habitualidade, o gestor a que se refere o periodo analisado ja 

teve o seu mandata terminado. 
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Na auditoria operacional, e comum que o auditado obtenha vistas do relat6rio 

e sabre o mesmo emita pontes de concordancia e divergencia. Alem disso, nos 

limites adequados e de conformidade com tecnicas apropriadas, pede haver 

consultas ao auditado durante as analises. 

GRATERON (op. cit.,p.4) trouxe a baila os dois tipos citados pela INTOSAI, 

que sao as Auditorias de Regularidade e as Auditorias de Gestae ou Operativa. Diz 

que a primeira e uma forma tradicional de exercer a fiscalizac;ao publica, estando 

orientada a realizar uma avaliac;ao da correc;ao e probidade das decisoes 

administrativas na entidade auditada. A segunda (auditoria de gestae ou operativa) 

pede orientar a realizar uma avaliac;ao da economia e eficiencia das entidades 

auditadas ou avaliar a eficacia e a efetividade dos programas especificos de 

governo. 

2.3. PRINCIPAlS ORGAOS NORMATIZADORES 

No ambito nacional existem as normas de auditoria, emitidas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade - CFC, que disciplinam a profissao do auditor; as normas 

da Comissao de Valores Mobiliarios - CVM; e os pronunciamentos do Institute dos 

Auditores lndependentes do Brasil- IBRACON. A CVM foi criada pela Lei n° 6.385, 

de 7 de dezembro de 1976, a qual disciplina o Mercado de Capitais. 

Na visao de ALMEIDA (2003, p. 31 ), "os principais 6rgaos relacionados com 

os auditores sao os seguintes: (1) CVM; (2) IBRACON; (3) CFC e CRC; e (4) 

AUDIBRA (Institute de Auditores Internes do Brasil)". 

Com a finalidade de normatizar os trabalhos de verificagao da fidedignidade 

das informac;oes, contidas nos demonstratives contabeis, alguns 6rgaos criaram 

regras especificas, no ambito de suas atribuic;oes. Dentre eles cita-se: 
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- Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), para as sociedades anonimas de capital 

aberto; 

- Banco Central do Brasil (BACEN)- para bancos comerciais e de investimentos, 

institui~oes financeiras, distribuidoras de titulos e valores mobiliarios, corretoras de 

cambia, sociedade de arrendamento mercantil e sociedade de credito imobiliario; e 

- Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP) - para as companhias e 

sociedades seguradoras. 

Segundo o CFC, o CNAI (Cadastro Nacional de Auditores lndependentes) foi 

criado pela Resolu~ao CFC n° 1.019, de 18 de fevereiro de 2005, surgindo como 

resposta a exigencia da Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) e do Banco Central 

do Brasil (BACEN) de realiza~ao de exame de qualifica~ao para os auditores que 

atuam nas areas reguladas por esses 6rgaos. Posteriormente, a Superintendencia 

de Seguros Privados (SUSEP) tambem passou a exigir a aprova~ao no Exame dos 

contadores interessados em atuar em auditorias nas institui~6es que regula. 0 5° 

Exame de Qualifica~ao Tecnica, realizado em novembro de 2006, incluiu, pela 

primeira vez, prova especifica para a SUSEP. 

0 BACEN foi o 6rgao, inicialmente, responsavel pelo acompanhamento e 

fiscaliza~ao das opera~oes realizadas no mercado de capitais, conseqi.ientemente, 

encarregado de fiscalizar os auditores independentes que prestassem servic;os no 

referido mercado. Atuando por delegagao do Conselho Monetario Nacional (CMN), o 

BACEN passou a emitir normativos (resoluc;oes, circulares e cartas circulares) 

regulamentando e disciplinando aspectos especificos do mercado de capitais. 

Alerta MEDEIROS (op. cit., p.22) para o fato de que "a CVM s6 passou a 

normatizar de forma efetiva a atividade de auditoria independente no ambito do 

mercado de valores mobiliarios, quando da emissao da lnstru~ao CVM no 04, de 24 
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de outubro de 1978". Hoje, a lnstrurtao CVM n° 204, de 7 de dezembro 1993, alterou 

a 04/78, a qual "dispoe sabre o registro e o exercfcio da atividade de auditoria 

independente no ambito do mercado de valores mobiliarios, define os deveres e 

responsabilidades dos auditores independentes, bern como os casas em que o 

registro pode ser recusado, suspenso ou cancel ado". A lnstrurtao n° 04/78, 

retrocitada, representou, segundo MEDEIROS (op. cit., p.23) "a transferencia 

expressa de atribuirtao de 6rgao fiscalizador governamental da atividade de auditoria 

no mercado de capitais, do BACEN para a CVM". 

Como 6rgao fiscalizador, o BACEN, ap6s a Resolurtao no 2.267/96, expediu a 

Circular no 2.676, de 10 de abril de 1996, a qual estabeleceu normas 

complementares sabre auditoria independente das entidades reguladas pelo referido 

6rgao. No que se refere a atua9ao dos auditores, o paragrafo unico do artigo 4°, da 

citada Circular definiu os termos "falha" ou "irregularidade grave", que, em sfntese, 

significa "a inobservancia, no exercfcio de sua atividade, das normas e 

procedimentos que regulam a atividade profissional de auditoria". 

Com a finalidade de destacar as atividades dos principais 6rgaos relacionados 

com os auditores, apresentam-se, a seguir, comentarios sabre esses 6rgaos: 

2.3.1. Institute dos Auditores lndependentes do Brasil 

0 IBRACON (Institute dos Auditores lndependentes do Brasil) tern a funrtao 

de discutir, desenvolver e aprimorar as questoes eticas e tecnicas da profissao de 

auditor e de contador e, ao mesmo tempo, atuar como porta-voz dessas categorias 

diante de organismos publicos e privados e da sociedade em geral. Auxilia na 

difusao e na correta interpretartao das normas que regem a profissao, possibilitando 

aos profissionais conhece-la e aplica-la de forma apropriada. Tambem e functao do 
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IBRACON atuar no conjunto das entidades de ensino colaborando para o 

aprimoramento da formartao profissional, por meio da divulga9ao das atribui96es, do 

campo de atua9ao e da importancia do trabalho do auditor independente em nossa 

sociedade. Para isso, o IBRACON promove periodicamente, seminaries, palestras, 

f6runs de discussao e treinamentos conduzidos por profissionais altamente 

qualificados, visando a capacitartao e a atualizartao permanente de seus associados. 

Dispoe de biblioteca com tftulos tecnicos, e outros assuntos de interesse, e edita 

mensalmente urn boletim com artigos sabre temas do momenta, enviado 

eletronicamente a todos os associados. 0 IBRACON tern sede nacional em Sao 

Paulo e sete se96es regionais. 

Fixar princfpios e elaborar normas de contabilidade, elaborar normas e 

procedimentos relacionados com auditoria e pericias contabeis, sao os seus 

principais objetivos. ALMEIDA (op. cit., p.32), destaca que "a CVM, sempre que julga 

necessaria aos interesses do mercado, referenda em ato proprio as normas emitidas 

pelo IBRACON". 

2.3.2. Institute de Auditores Internes do Brasil 

Fundado em 20 de novembro 1960, e uma entidade civil, sem fins lucrativos, 

de pessoas ffsicas atuando em atividades de Auditoria lnterna em qualquer 

modalidade. A Auditoria lnterna pela sua abrangencia de atua9ao e uma atividade 

multidisciplinar que compreende varias forma96es profissionais. Desde 1998 e filiado 

ao The Institute of Internal Auditors - 1/A, Institute lnternacional a partir de 2002, e 

desde o ano de 2000, vern estreitando e ampliando esse relacionamento 

extremamente necessaria a comunidade de auditoria interna e centrale no Brasil. 

Como resultado, desde 2000 sao aplicados no Brasil os exames para as 
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Certifica~oes CIA - Certifield Internal Auditor e CCSA - Certification in Control Self-

Assessment. 0 AUDIBRA promove desde 1976 o Congresso Brasileiro de Auditoria 

lnterna - CONBRAI. Desde 1991, em convenio com Universidades, promove cursos 

de P6s-gradua~ao em Auditoria lnterna e Atividades relacionadas. 

Uma de suas principais missoes e a de desenvolver o espfrito associativo dos 

Auditores lnternos, e difundir e promover o reconhecimento e a importancia da 

fun~ao do Auditor lnterno no ambito dos setores privado e publico. 

2.3.3. Comissao de Valores Mobiliarios 

E uma entidade autarquica criada pela Lei 6.385/76. Esta Lei e a Lei das 

Sociedades por A~oes (6404/76) disciplinam o funcionamento do mercado de 

valores mobiliarios e a atua~ao das companhias abertas, os intermediarios 

financeiros e os investidores, alem de outros cuja atividade gira em torno desse 

universo principal. Dentre outras, cabe a CVM disciplinar as materias relativas ao 

credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de 

valores mobiliarios, bern como, estabelecer regras de reavalia~ao de ativos e de 

consolida~ao das demonstra~oes contabeis. Segundo ALMEIDA, o auditor externo 

para obter o registro na CVM, deve comprovar cumulativamente: 

a. estar registrado no CRC; 
b. haver exercido atividade de auditoria por urn perfodo nao inferior a cinco anos, contado a 
partir da data de registro no CRC; e 
c. estar exercendo atividade de auditoria, mantendo escrit6rio profissional legalizado, em 
nome proprio, com instala¢es compatrveis com o exercfcio da atividade de auditoria 
independente. (ALMEIDA, op. cit., p.32} 

2.3.4. Conselho Federal de Contabilidade e Conselho Regional de Contabilidade 

Os Conselhos Federal e Regionais foram criados pelo Decreta no 9.295/46, OS 

quais fiscalizam o exercicio profissional das entidades de classe dos contadores e 



21 

efetuar (regionais) o registro dos profissionais da Contabilidade e das empresas de 

servi~os contabeis. Os Regionais, alem desta fiscaliza~ao, examinam e julgam as 

reclama~oes e representa~oes escritas, julgam infra~oes e aplicam penalidades 

Estatutarias, alem de incentivar e contribuir para o aprimoramento tecnico, cientifico 

e cultural dos contabilistas. 

Alem dos 6rgaos acima citados, verificou-se, ainda, a cita~ao, como 6rgao 

regulador dos profissionais da administra9ao publica, os Tribunais de Contas. 

2.4. SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS 

Segundo PETER (2003, p.24), constituem Controles lnternos o conjunto de 

atividades, pianos, metodos e procedimentos interligados utilizados com vistas a 

assegurar que os objetivos dos 6rgaos e entidades da Administra~ao Publica sejam 

alcan~ados, de forma confiavel e concreta, evidenciando eventuais desvios ao Iongo 

da gestao, ate a consecu~ao dos objetivos fixados pelo Poder Publico. 

0 sistema de controle interno da organiza~ao como um todo abrange o plano 

de organiza~ao e todos os metodos e medidas de controle interno, que foram par ela 

estabelecidos. Porem, os controles internos especificos para determinada area ou 

fun~ao organizacional tambem constituem urn sistema de controle interno (sistema 

de controle interno da area de informatica, que abrange controles fisico e 16gico de 

acesso a recursos computacionais, de altera~ao de c6digos de programas, de 

detec~ao de viola~oes de seguran~a etc.). 

Pela defini~ao do AI CPA (American Institute of Certified Public Accoutant) sao 

quatro os objetivos do Controle lnterno, a saber: prote~ao dos ativos; obten~ao de 

informa~ao adequada; promo~ao da eficiencia operacional; e estimula~ao da 

obediencia e do respeito as politicas administrativas. 
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Pode-se dizer, entao, que o Sistema de Controle Interne faz parte das 

atividades normais da Administrac;ao Publica, se subordina ao titular do 6rgao ou da 

entidade, tendo como func;ao acompanhar a execuc;ao dos atos indicando, em 

carater opinativo, preventive ou corretivo, as ac;oes a serem desempenhadas com 

vistas a atender o controle da execuc;ao orc;amentaria, financeira, contabil e 

patrimonial, bern como os controles administrativos, de urn modo geral. 

Como e urn assunto ligado a Administra<;ao Publica, e necessaria tratar sabre 

os sistemas de controles internes que, segundo UNO MARTINS, devem ser 

exercidos em todos os niveis e em todos os 6rgaos, compreendendo: 

- o controle pela chefia competente, da execuqao dos programas e da observancia das 
normas que governam a atividade especlfica do 6rgao controlado; 
- o controle, pelos 6rgaos pr6prios de cada sistema, da observancia das normas gerais que 
regulam o exercfcio das atividades auxiliares; 
- o controle da aplicaqao dos dinheiros publicos e da guarda dos bens pelos 6rgaos pr6prios 
do sistema de contabilidade e auditoria. (UNO MARTINS 1991, p. 138) 

Na implantac;ao de urn sistema de controle interno e fundamental a 

segregac;ao de func;oes e, como decorrencia, a responsabilidade de todos os 

funcionarios, de forma a possibilitar a introductao de mecanismos que reduzam ao 

minima a possibilidade de ocorrencia de pratica inadequada. 

0 controle interne, por ALMEIDA (op. cit., p.63), "representa em uma 

organizac;ao o conjunto de procedimentos, metodos ou rotinas com os objetivos de 

proteger os ativos, produzir dados contabeis confiaveis e ajudar a administrac;ao na 

conduc;ao ordenada dos neg6cios da empresa". WADDELL (1982, p.16) acrescenta 

que "o controle interne compreende os organogramas e correspondentes 

fl uxogramas ( ... )". 

Percebe-se que onde se le empresa, conceitualmente pode ser aplicado a 

uma entidade publica sem prejudicar o conteudo enfocado. 

Ensina REIS: 
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Como se sabe, controle interne compreende o plano de organizac;ao e todos os metodos e 
medidas adotados pela administrac;ao para salvaguardar seus ativos, desenvolver a eficiencia 
nas operac;Oes, estimular o cumprimento das pollticas administrativas prescritas e verificar a 
exatidao e a fidelidade dos dados contabeis. (REIS, 1992, p. 19} 

Ao se implantar urn sistema de centrale interne na administractao publica, 

devem ser levados em conta os riscos atinentes a cada case e o seu custo de 

manutenctao. Seria in6cuo implantar urn sistema, cujo custo do centrale fosse 

superior ao objeto que se deseja controlar. 

Diante do que foi esclarecido sabre os sistemas de centrale pode-se concluir 

que o centrale na administractao publica compreende (Lei 4.320/64, artigo 75, Incises 

I, II e Ill): a legalidade dos atos de que resultem a arrecadactao da receita ou a 

realizactao da despesa; o nascimento ou a extinc;ao de direitos e obrigactoes, a 

fidelidade funcional dos agentes da administractao, responsavel por bens e valores 

publicos; e o cumprimento dos programas de trabalho do governo, expresso em 

termos monetarios e em termos de realizactao de obras e prestactao de servictos. 

0 sistema de centrale interne de cada poder sera exercido, conforme 

determina a Constituictao da Republica Federativa do Brasil no seu Artigo 70, 

observando-se os principios da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicactao 

das subvenctoes e renuncia de receitas. 

Na definictao de PEIXE, o Centrale Interne: 

E exercido sobre todas as unidades administrativas dos poderes Legislative, Executive e 
Judiciario com as seguintes finalidades: criar condic;Oes indispensaveis para assegurar 
eficacia ao controle externo e regularidade a realizac;ao da receita e da despesa; acompanhar 
a execuc;ao de programas de trabalho e a do orc;amento; avaliar os resultados alcanc;ados 
pelos administradores e verificar a execuc;ao dos contratos; e analise do custo/beneffcio. 
(PEIXE, 2002, p. 1 03} 

Extrai-se que o centrale interne e de vital importancia para que o titular do 

6rgao tenha conhecimento do que esta acontecendo na administractao, devendo ser 

de forma capaz de produzir analise de como esta ocorrendo a execuctao dos 

programas, servindo de base para permitir as unidades operacionais a correctao dos 
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eventuais desvios entre os objetivos e as realizactoes, ou fazer as adaptactoes 

necessarias face a analise do custo/beneficio. 

Urn sistema de controle interne deve responder a algumas questoes basicas, 

tais como: Abrangencia - definir a area a ser controlada, bern como se os registros, 

informactoes e ajustes contabeis abrangem a totalidade dos atos e fatos 

administrativos; exatidao - identificar se a execuctao do trabalho, a avaliactao dos 

elementos patrimoniais e as informactoes estao exatas; legalidade - e uma questao 

fundamental no exercfcio do controle interne para verificar se os atos praticados 

obedecem a legislactao vigente; disseminactao das informactoes - saber quem deve 

prestar as informactoes e quem deve recebe-las, analisa-las e tamar as medidas 

necessarias; e oportunidade - indicar se os trabalhos de controle estao sendo 

realizados na epoca mais adequada. Basicamente, urn sistema de centrale esta 

integrado em urn sistema de informactoes, podendo, pais, ser utilizado o 

processamento eletronico de dados com alta eficiencia. 

As prestact6es de contas e tomadas de contas sao sistematicas e peri6dicas, 

mensais, anuais ou por fim de gestae. 0 controle interne devera realizar a qualquer 

tempo, inspectoes e verificactoes locais da actao dos responsaveis por bens, 

numerario e valores do Estado ou pelos quais estes respondem. 

Ensina MACHADO e REIS que: 

Estao estabelecidas atividades que deverao ser instituidas em lei, diferentes tanto em relac;ao 
aos seus objetivos quanta em relac;ao a natureza de cada uma. Sao as seguintes: 
-prestac;ao de contas e o ato pelo qual o agente responsavel, quer pelos neg6cios da 
entidade, quer por bens ou valores publicos, em face do disposto legal, toma a iniciativa de 
relatar os fates ocorridos em relac;ao a sua gestae, ao 6rgao ou a pessoa que, de direito, e 
competente para aprecia-la; 
- tomadas de contas e o ato pelo qual a pessoa ou 6rgao, que, de direito, e competente para 
executa-la. E realizada quando o agente responsavel, pelos neg6cios da entidade ou por 
bens e valores publicos, deixa de cumprir, em prazo legal, sua obrigac;ao de apresentar a 
prestac;ao de contas. A tomada de contas, entretanto, podera verificar-se a qualquer 
memento que a administrac;ao desejar, independentemente, de apresentayao da prestac;ao 
de contas. (MACHADO E REIS, 1993 p. 137). 
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Verifica-se que quem quer que utilize dinheiro publico tera de justificar seu 

born e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanados 

das autoridades administrativas competentes (Decreto Lei 200/67. Artigo 93) 

2.4.1. Sistema de Controle Administrativo 

Urn controle administrativo visa a ajudar a administrac;ao na conduc;ao 

ordenada dos neg6cios da empresa, compreendendo, segundo ALMEIDA (op. cit., 

p.63): 

- analises estatrsticas de lucratividade por linha de produtos; 
- controle de qualidade; 
- treinamento de pessoal; 
- estudos de tempos e movimentos; 
- analise das variac;Qes entre os valores oryados e os incorridos; e 
- controle dos compromissos assumidos, mas ainda nao realizados economicamente. 
(ALMEIDA, op. cit., p.63) 

Na definigao de Dl PIETRO, controle administrativo: 

( ... )eo poder de fiscalizactao e controle que a administrayao publica exerce sobre sua propria 
atuayao, sob os aspectos de legalidade e merito, por iniciativa propria ou mediante 
provocactao. Na esfera federal, esse controle e denominado de supervisao ministerial pelo 
Decreto Lei 200, de 25/02/1967. (01 PIETRO, 1994, p. 478). 

Segundo PEIXE, o controle na administragao publica compreende: 

o plano de organizagao e todos os metodos e procedimentos que se relacionam 
principalmente com a eficiencia das operac;Qes e a observancia as polfticas administrativas de 
gestao que, em geral, relaciona-se, apenas, indiretamente, com os registros contabeis. No 
controle administrative, pode-se incluir: analise estatica; estudos de tempos e movimentos; 
preparagao de relat6rios; programa de treinamento de pessoal; controle de qualidade total; e 
analise do custo/beneficio. (PEIXE, op. cit. p. 103) 

MEIRELLES (1989), apud PEIXE (op. cit. p. 103), ensina que o ( ... ) controle 

administrativo e todo aquele que 0 Executivo e OS 6rgaos de administrac;ao dos 

demais Poderes exercem sobre suas pr6prias atividades, visa mantE~-Ias dentro da 

lei, segundo as necessidades do servigo e as exigencias tecnicas de sua realizac;ao, 
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pelo que e urn controle de legalidade, de conveniencia e de eficiencia. (MEIRELLES, 

1989, p. 28). 

Controle administrative objetiva acompanhar as opera<;6es, intervindo na sua 

realiza<;ao com a finalidade de assegurar a continuidade dos programas de trabalho 

do governo, mormente no que se refere a conveniencia e oportunidade da sua 

efetiva<;ao. 

2.4.2. Sistema de Controle Contabil 

Para o American Institute of Certified Public Accountants - AICPA, o controle 

contabil compreende o plano de organiza<;ao e todos os metodos e procedimentos 

que se relacionam diretamente com: 

- salvaguarda dos ativos,( ... ); 
- verificar a exatidao e confiabilidade de seus dados contabeis ( ... ); 
- promover a eficiencia operacional ( ... ); e 
- incentivar a adasao as politicas gerenciais prescritas ( ... ) 

No controle contabil se incluem.: 
- sistemas de autorizayao e aprovavao; 
-separactao de deveres relacionados com as opera¢es ou custodia de ativos; 
-controls flsico sabre os ativos; e 
-auditoria interna. (A/CPA- PROFESSIONAL STANDARTS;( ... )AS OF 1, 1988} 

2.4.3. A Responsabilidade pela Organiza<;ao do Controle lnterno 

A organiza<;ao do sistema de controle interno eo seu funcionamento eficiente 

sao da inteira responsabilidade do Administrador, como corolario do dever de bern 

administrar e de prestar contas. 

lncumbe ao Administrador, primeiramente, gerir o patrimonio e os recursos a 

ele confiado com proficiencia, sem desperdicios e desvios; em segundo Iugar, 

cumpre-lhe prover as condi<;6es para demonstrar a pratica da boa administra<;ao e 

permitir a verifica<;ao, por parte dos 6rgaos de controle externo, de que agiu com 
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corre~ao e competencia. Uma vez organizado o controle interno, ha que mante-lo 

sob permanente vigilancia e avaliac;ao, pais se sabe que as falhas de seu 

funcionamento trazem reflexos inevitaveis nos resultados da administrac;ao, podendo 

compromete-la i rremediavel mente. 

Aos titulares de cada Poder e aos executives maximos de qualquer ente 

publico, no exercicio da administrac;ao geral, incumbe-lhes velar pelo bom 

funcionamento do controle interno, que, bem compreendido, podera se tornar no 

mais importante aliado de sua administrac;ao. 

Se nao bastasse essa indicac;ao de sensa administrative, todo um complexo 

legal esta a constranger os administradores publicos a se preocuparem com o 

proprio sistema de controle. 

Veja-se primeiramente a Constituic;ao Federal, na qual, segundo o disposto no 

artigo 31, restou atribuido, nos municfpios, ao Poder Executive o comando e, em 

consequencia, as responsabilidades relacionadas com o sistema de controle interno, 

na forma que a lei ordinaria estabelecer. 

Na Uniao e nos Estados, compete aos respectivos Poderes (Legislative, 

Executive e Judiciario) manter esse mesmo sistema, de forma integrada (v. CF, 

artigos 70 e 74; e CE, artigos 70 e 76). 

As falhas originadas de deficiencias ou da ausencia das func;oes relacionadas 

com os sistemas de controle interno, que embaracem a realizac;ao das suas 

finalidades, poderao sempre ser levadas a responsabilidade dos respectivos 

administradores, na aprecial':(ao e julgamento das suas contas pelos 6rgaos de 

controle a que estao sujeitos: corporac;oes legislativas, Tribunal de Contas, Ministerio 

Publico ou Judiciario. 
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0 Poder Legislative e o Tribunal de Contas constituem 6rgaos de a~ao 

permanente de controle externo, com fun~oes deferidas pela Constitui~ao Federal, 

de conformidade com o disposto nos artigos 31, 70 e seguintes; e pelo artigo 70 e 

seguintes da Constitui~ao Estadual; como, tambem, pela Lei Organica de cada 

Municipio. Mas, ha, tambem, a a~o de controle eventual, que pode ser 

desencadeada pelos cidadaos ou por seus representantes, atraves da denominada 

a~ao de controle de cidadania, cujos instrumentos sao a a~ao popular e a~ao civil 

publica. 

Atraves da a~ao popular, prevista no artigo 5° da Constitui~ao Federal, incise 

LXXIII e na Lei n° 4.717, de 29.06.65, qualquer cidadao e parte legitima para pleitear 

a anula~o ou a declara~ao de nulidade de atos lesivos ao patrimonio publico ou de 

entidade de que o Estado participe. 

A ac;ao civil publica, deriva de func;ao relevante atribuida ao Ministerio Publico 

pela Constituic;ao Federal, em seu artigo 129, inciso Ill, incumbindo-lhe "promover o 

inquerito civil e a ac;ao civil publica, para a protec;ao do patrimonio publico e social, 

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos". 

Poderiam ser mencionadas ainda outras formas secundarias de a~oes 

administrativas ou judiciais erigidas para responsabilizar e penalizar os 

Administradores Publicos, que servem, tanto quanta as demais, para compeli-los a 

se preocuparem com o proprio controle, ou seja, o controle interne de sua 

administrac;ao. Entre estas estao as previstas no Decreta-Lei n° 201, de 27.02.67, na 

Lei n° 8.429, de 02.06.92, e na Lei Complementar n° 101, de 24.05.00. Desta Lei, 

interessa transcrever o §1° do artigo 1°: 

§ 1° A responsabilidade na gestao fiscal pressupoe a actao planejada e transparente, em que 
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilibria das contas publicas, 
mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediencia a 
limites e condiyaes no que tange a renuncia de receita, geractao de despesas com pessoal, 
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da seguridade social e eutras, dividas consolidada e mebiliaria, epera¢es de credite, 
inclusive per antecipaqae de receita, concessae de garantia e inscriqae em Restes a Pagar. 

Cabe acrescentar o que vem prescrito na Resolu~o de n° 414, de 5 de 

agosto de 1992, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sui: 

Art. 3° A pratica de ates administratives e de gestae contraries as nermas de administraqae 
financeira e erqamentaria, a seguir arrelades exemplificativamente, pederae ensejar a 
emissae de parecer desfaveravel a aprevaqae das contas des agentes publicos pele Tribunal 
de Centas: ( ... ) VIII -deficiencia des sistemas de contrele interne mantide pele Executive, 
sempre que esta circunstancia tenha impedide eu dificultade a criaqae de condi¢es 
indispensaveis para assegurar eficacia ae contrele externe e regularidade a realizal{ae da 
receita e da despesa( .... ). 

Para REMYRECH (2005, p. 7) importa acima de tudo, que seja 

adequadamente compreendida a functao do controle interne, em toda a sua extensao 

e essencia, como instrumento eficaz e indispensavel a boa administractao, capaz de 

assegurar a efetivactao de seus objetivos, que se resumem no atendimento do 

interesse social e na realizactao do bern publico. 

A adequada organizactao do sistema de controle lnterno no ambito da 

administractao publica e a preservactao do seu funcionamento eficiente resultarao, 

por certo, em exitos quanta a eficacia, eficiencia e economicidade dos atos de 

gestao, ao mesmo tempo em que servirao para prevenir a ocorrencia de 

irregularidades, desvios e perdas de recursos publicos, evitando tambem a 

ocorrencia de penalizact6es. 

2.4.4. Principais Pontos a Serem Destacados em Relactao ao Controle lnterno 

Na Administractao Publica brasileira, a modernizactao do sistema de controle 

veio com a denominada Reforma Administrativa, introduzida pela Constituictao de 

1967 e designadamente atraves do Decreto-Lei no 200, de 20 de fevereiro do 

mesmo ano. 0 novo modelo permitiu, desde entao, a utilizactao da pratica de 

acompanhamento dos atos de gestao e de administractao de forma mais agil, 
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abandonando-se o modele superado, que, embora minudente, preocupava-se mais 

como aspecto formal, revelando-se, por isso, ineficaz e viciado. Passou-se a adotar, 

entao, o processo de auditorias financeiras e or(famentarias. 

Baseado no Art. 70 da Constitui(fao Federal e possivel construir uma piramide 

que represents a hierarquia do controle na Administra(fao Federal brasileira, 

apresentada na figura a seguir: 

Congresso 
Nacional 

Tribunal de Contos da 
Uniao (TCU) 

Sistema de Controle Interno 
de Coda Poder 

( CGU no Poder Executivo) 

Social 

Auditorias Internas dos 6rgaos da Adm. Indireta 

Controles Internos dos 6rgaos 

Figura 2: Hierarquia do controle na Administra(fao Federal 
Fonte: VIEIRA e PLATT (2005, p.25). 

Controle 
Externo 

0 sistema de controle interne do Poder Executive Federal e regulado pelo 

Decreta n° 3.591/00, alterado pelos Decretos n° 4.303/02 e n° 4.440/02, entre outros, 

e visa a avalia(fao da a(fao governamental e da gestae dos administradores publicos 

federais. 

0 art. 2° do Decreta n° 3.591/00 apresenta as finalidades do sistema de 

controle interne do Poder Executive Federal, transcritas a seguir: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execuftao dos programas 
de governo e dos orftamentos da Uniao; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanta a eficacia e a eficiencia da gestao 
orftamentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e nas entidades da AdministraftaO Publica 
Federal, bern como da aplicaftao de recursos publicos por entidades de direito privado; 
Ill - exercer o controle das opera¢es de credito, avais e garantias, bern como dos direitos e 
haveres da Uniao; 
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IV - apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional. 

A vinculactao entre o Sistema do Controle lnterno do Poder Executive e o 

Sistema do Controle Externo do Poder Legislative ocorre basicamente pelo processo 

de prestactao de contas, pela comunicactao de irregularidades constatadas no 

exercicio do Controle lnterno e pela disponibilizactao de informact6es ao respective 

Tribunal de Contas. 

0 conhecimento de irreguiaridades por parte dos responsaveis pelo Controle 

lnterno nos diversos niveis, decorrente do proprio trabalho ou de denuncias 

apresentadas, obriga-os a reportar ao respectivo 6rgao central de Controle lnterno e 

ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidaria. 

Da ilustractao 1 extrai-se que o 6rgao central do sistema e a Controladoria-

Geral da Uniao (CGU), vinculada atualmente a Presidencia da Republica, incumbido 

da orientactao normativa e da supervisao tecnica dos 6rgaos que comp6em o 

Sistema (art. 8, inciso I, do Decreta, n° 3.591/00). 

No ano de 2001, a Secretaria Federal de Controle lnterno, entao vinculada ao 

Ministerio da Fazenda, editou a lnstructao Normativa n° 01/01, que define diretrizes, 

principios, conceitos e aprova normas tecnicas para a atuactao do sistema de 

controle interno do Poder Executivo Federal. 

A lnstructao Normativa n° 01/01, que atualizou a lnstructao Normativa 

MEFP/DTN/COAUD n° 16/91, aprovou o Manual do Sistema de Controle lnterno do 

Poder Executivo Federal, que estabelece: 

Normas e procedimentos aplicaveis ao Sistema de Controle lnterno do Poder Executive 
Federal, particularmente quanta a definictao das finalidades, organizactao, competencias, tipo 
de atividades, objetivos, forma de planejamento e de execuctao das ag6es de controle e 
relacionamento com as unidades de auditoria interna das entidades da Administractao lndireta 
Federal, visando principalmente alcanctar uniformidade de entendimentos e disciplinar as 
atividades no ambito do Sistema de Controle Interne do Poder Executive Federal. 
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A implanta9ao de urn Sistema de Controle Interne pela Administra9ao Publica, 

de acordo com o que prescreve a Constitui9ao Federal, deve se desenvolver 

mediante estabelecimento legal, isto e, ter sua cria9ao aprovada pelo Poder 

Legislative, e de forma sistemica, ou seja, deve se estabelecer em todos os niveis e 

em todos os 6rgaos da Administra9ao que, de forma integrada, realizam as suas 

a96es para atingimento de urn unico objetivo especifico. 

Entender qual a finalidade dos Sistemas de Controle Interne e seus 

mecanismos no ambito da administra9aO publica e de alguma forma entender quais 

sao OS objetivos preconizados pel a Lei Complementar 101 de maio de 2000, que 

instituiu urn novo paradigma de gestae publica que se encontra em plena 

andamento. 

Portanto, torna-se evidente que os mecanismos de controle da administra9ao 

publica inseridos naquele diploma legal, sejam internes ou externos, representam o 

elo vital para garantir que o poder publico alcance os objetivos almejados em suas 

a96es, observando, ainda, os preceitos legais e normativos da ordem constitucional. 

Pode-se, entao, afirmar sem receio que os Sistemas de Controle Interne 

visam a aferi9aO e analise da a9aO e da gestao governamental, tais como a 

avalia9ao de metas e objetivos, execu9ao de programas e or9amento, bern como a 

devida comprova9ao de aspectos atinentes a legalidade do procedimento 

administrative. 

Nesse contexte, quanta a avalia9ao dos resultados alcan9ados, nao podemos 

esquecer, os aspectos atinentes a eficiencia e eficacia das politicas publicas. 

lgualmente, importante destacar e sublinhar o necessaria apoio que o Controle 

Interne deve propiciar ao Controle Externo na sua a9ao de fiscaliza9ao, objetivo 

maior das Cortes de Contas. 
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a) Responsabilidade dos Dirigentes 

Os dirigentes sao responsaveis por garantir que os controles internos sejam 

implantados e funcionem de forma a auxiliar o alcance dos objetivos e metas 

organizacionais. Mudanc;as nas condic;oes operacionais existentes podem acarretar 

a deteriorac;ao dos controles, e os responsaveis devem cuidar para que sejam feitas 

as adaptac;oes necessarias para manter os riscos de erro ou irregutaridade sempre 

dentro de limites aceitaveis. Para ALMEIDA (op. cit., p.70), o controle interno esta 

limitado pelo "contuio de funcionarios na apropriac;ao de bens da empresa; por 

funcionarios inadequadamente instruidos com retac;ao as normas internas, e 

funcionarios negligentes na execuc;ao de suas tarefas diarias." Para auxiliar os 

dirigentes na tarefa de medir a adequabilidade do controle interno o setor de 

auditoria interna devera examinar a eficacia destes controles, e fazer 

recomendac;oes especificas para o seu aprimoramento. Seus achados, comentarios 

e recomendac;oes, e a resposta dos responsaveis a esses comentarios e 

recomendac;oes, devem ser relatados as autoridades competentes para as medidas 

saneadoras cabiveis. 

b) Componentes lnter-relacionados 

1 )Controle do Pessoal 

0 recurso mais importante em qualquer organizac;ao e o seu pessoal - seus 

atributos individuais, incluindo integridade, valores eticos e competencia, e o 

ambiente em que ele opera. Os controles de pessoal sao fundamentais para reduzir 

os riscos de ocorrencia de erros e fraudes na organizac;ao. Os demais controles 

existentes (controles ffsicos de protec;ao patrimonial, controles contabeis, etc.) sao 
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medidas de protec;ao importantes, mas ineficazes caso os controles internes de 

pessoal nao estejam funcionando adequadamente. 

2) Avaliac;ao do Risco 

A entidade deve ter objetivos claramente definidos, compatrveis com seu 

orc;amento, regimento interno e outras restric;oes envolvidas, e identificar os riscos 

que podem comprometer o alcance desses objetivos, para que estes possam ser 

minimizados a partir do estabelecimento de ac;oes de controle. 

3) Atividades de Controle 

Definidas as ac;oes de controle necessarias para reduzir os riscos a niveis 

aceitaveis, a organizac;ao precisa estabelecer e divulgar as politicas e procedimentos 

que irao compor as suas atividades de controle. 

4) lnformac,tao e Comunicac;ao 

Dando suporte as atividades de controle interno, existem os sistemas de 

informac;ao e comunicac;ao. Estes permitem que a entidade capture e manipule a 

informac;ao necessaria para conduzir, gerenciar e controlar suas operac;oes. 

5) Monitoramento 

0 processo de controle interno deve ser monitorado, e as modificac;oes 

necessarias efetuadas tempestivamente. Dessa forma, o sistema pode se adaptar as 

mudanc;as internas e externas que venham a surgir, mantendo sempre os riscos de 

erros e frau des em urn n ivel aceitavel. 



35 

2.5. PRINCiPIOS FUNDAMENTAlS DO CONTROLE INTERNO 

Dentre os principios geralmente aceitos, sao citados os seguintes: 

a) Responsabilidade 

Para aplica~ao desse principio, os manuais internos das organiza~oes devem 

descrever as atribui~oes dos setores e dos empregados. lsso com objetivo de 

certificar-se que todos os procedimentos importantes estarao sendo executados, 

detectando erros e irregularidades e apurando responsabilidade. 

b) Rotinas lnternas 

Todas as rotinas internas das organiza~oes devem estar definidas. Por esse 

principio, os procedimentos de diversos setores devem estar descritos, deve ser 

elaborado documento de circula~ao interno, como formularios, requisi~oes, 

presta~ao de contas, etc. 

c) Acesso aos Ativos 

A empresa deve restringir o acesso de empregados sobre seus ativos. Essa 

restri~ao pode ser fisicamente, ou atraves de documentos de autoriza~ao. 

Esse principio visa reduzir a possibilidade de fraudes, uma vez que para isso 

ocorrer, o fraudador precisa necessariamente possuir o acesso ao ativo, seja de 

forma direta ou indiretamente. 

d) Segrega~ao de Fun~ao 

Esse e urn dos mais importantes principios do controle interno, pois define 

como incompativeis as fun~oes de acesso aos ativos e aos registros contabeis. 

Dessa forma, uma pessoa que tern a custodia de urn bern nao pode ser 

responsavel pela contabiliza~ao, pois poderia desviar o bern, baixando como 

despesa, provocando urn desvio permanente na empresa. 
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e) Confronto dos Ativos com os Registros 

Para que a empresa possa certificar de que os registros dos ativos espelham 

a realidade, deve a empresa realizar procedimentos de confronto entre os bens 

registrados e os existentes. Dessa forma, previne-se contra urn possivel desfalque 

ou ate mesmo de urn registro incorreto. 

f) Amarra9ao do Sistema 

Urn sistema de controle interne amarrado permite que uma area controle a 

outra, dificultando a ocorrencia de fraudes e registrando apenas as transa96es 

autorizadas, por seus valores corretos e dentro do periodo de competencia. 

g) Auditoria lnterna 

A Auditoria lnterna serve para certificar de que os controles internes estao 

sendo seguidos na pratica e sugerir mudan9as, caso haja necessidade de modifica

los. 

A empresa poderia ter urn excelente sistema de controle interne, porem, se 

nao tivesse urn departamento que o avaliasse periodicamente, pouco adiantaria. 

h) Custo do Controle X Beneficios 

Nao adianta a empresa implantar urn controle se o beneficia que se espera 

dele nao esteja a altura. Deve haver uma proporcionalidade entre custos versus 

beneficia, ou seja, implantar controles mais sofisticados para transa96es relevantes 

e controles menos rigidos para a menos importantes. 

i) Limita96es do Controle Interne 

0 controle interne das empresas sofre limita96es, principalmente referentes a 

conluio de empregados na apropria9ao de bens, funcionarios negligentes na 

realiza9ao de suas tarefas e falta de instru9ao dos funcionarios quanta as normas de 

empresa. 
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j) Levantamento do Sistema de Controle Interne 

Para que o auditor possa identificar qual o sistema de controle interne em 

vigor na empresa, pode-se verificar nos manuais internes, conversando com 

funcionarios ou atraves da observancia, ou seja, acompanhando uma operac;;ao 

desde o inicio ate sua completa realizac;;ao. 

Depois de levantado, o auditor pode registra-los nos memorandos, fluxograma 

ou em questionarios padronizados. 

I) Avalia~ao do Sistema de Controle Interne 

0 Auditor deve avaliar o sistema de controle interne da empresa, para 

determinar a natureza, epoca e extensao dos procedimentos a serem aplicados no 

trabalho de auditoria. Essa avaliac;;ao compreende: (1) A possibilidade de ocorrer 

erros ou irregularidades; (2) verificar se o sistema em vigor pode detectar erros ou 

irregularidades de imediato; (3) analisar as fraquezas e faltas de controle; e (4) 

sugerir melhorias para aprimoramento do sistema de controle. 

2.6. LEGISLAQAO APLICADA AO CONTROLE INTERNO 

Entre 1964 e 1967 - consolidou-se o Sistema de Controle Interne. A partir 

de 1979, o mesmo passou por varias mudanc;;as em termos de estrutura e 

funcionamento. Com a Constituic;;ao Federal de 1988 e a consolidac;;ao da 

democracia no Pais, amplia-se o seu alcance, e o controle interne cresce em 

importancia. 

A Constituic;;ao Federal de 1988 consolidou o processo de redemocratizac;;ao 

do Pais, iniciado com a transic;;ao democratica a partir de 1985. Sem entrar no merito 

das reformas administrativas efetivadas neste periodo, pode-se afirmar que o 

momenta mostrou-se favoravel ao fortalecimento da func;;ao controle, tendo em vista 
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a liberdade de participac;ao da sociedade e a emergencia do discurso sobre direitos 

de cidadania, transparencia administrativa e controle social das instituic;oes. 

A Carta Constitucional dispos claramente que todos os Poderes 

governamentais manterao, de forma integrada, o Sistema de Controle Jnterno. 

Embora cada Poder tenha o seu proprio controle interno, o sistema devera ser 

coordenado pelo Executive. 

0 controle tornou-se universal, abrangendo todos os atos da administrac;ao, 

quer se trate da receita ou da despesa. 0 sistema de controle adotou a individuactao 

- ja contemplada no decreta-lei no 200/67- ou seja, alem da sua abrangencia 

universal, o controle recai sobre cada agente da administractao, desde que seja 

responsavel por bens e valores publicos. 

A Constituic;ao preve, tambem, que os responsaveis pelo controle interno ao 

tomarem ciencia de irregularidades devem denuncia-las junto ao Tribunal de Contas 

da Uniao, sob pena de responsabilidade solidaria. Do mesmo modo, registra-se o 

avanc;o da Constituic;ao, no sentido do controle social ao prever que qualquer 

cidadao, partido politico, associac;ao ou sindicato e parte legftima para, na forma da 

lei, denunciar irregularidades perante o Tribunal. 

0 controle interno, como ato fiscalizador, figura no direito brasileiro desde a 

edic;ao da Lei n° 4.320/64, quando esta determina em seu art. 76, que o controle da 

execuc;ao orc;amentaria estabelecida em seu art. 75 fosse executado pelo Poder 

Executive, sem prejuizo das atribuic;oes do Tribunal de Contas (no caso da Uniao e 

Tribunal de Contas dos Estados, no caso dos Municfpios). 

A partir da Constituic;ao Federal de 1967 (art. 72), o controle interno passou a 

fazer parte das nossas obrigaQ6es, porem somente no Poder Executive da Uniao. 

Entretanto, com a Carta Magna de 1988 (art.74), esta lhe da maior relevancia, 
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desenvolvendo-o de forma sistemica e alcan9ando toda a Administra9ao Publica, 

mais tarde real9ando-o, ainda mais, com a edi9ao da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LC no 101/2000). Na Carta de 1988, as normas que estabelecem a competencia do 

sistema de Controle Interne, no ambito da Uniao, estao descritas no caput do art. 70, 

que assim prescreve: 

Art. 70 - A fiscalizac;ao conhibil, financeira, orc;amentaria, operacional e patrimonial da Uniao 
e das entidades da administrac;ao direta e indireta, quanta a legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicac;ao das subvenC(Oes e renuncia de receitas, sera exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo e, pelo sistema de controle interne de cada 
Poder. (CONSTITUIQAO FEDERAL, 1988, Art 70). 

Mais tarde, a Lei Complementar n° 101/2000, consoante dispositivos previstos 

em seu art. 59, determina que a fiscaliza9ao da gestae fiscal se fa9a atraves do 

sistema de controle interne, exigindo o acompanhamento concomitante da gestae 

or9amentaria, financeira e patrimonial da Administra9ao Publica, determinando, 

inclusive o atingimento de metas estabelecidas pelo sistema de planejamento e a 

obediencia de condi96es e limites de despesas e controle de dfvidas. 

Quanta a sua natureza, o Controle Interne pode ser: 

1) Preventive; 2) Detective ou 3) Corretivo. 

0 controle caracterizado como preventivo, e aquele projetado com a 

finalidade de evitar a ocorrencia de erros, desperdfcios ou irregularidades. Esse tipo 

de controle pode ser empregado numa organiza9ao atraves da introdu9ao no 

processo administrative, de normas de controle previamente elaboradas dentro dos 

padroes e regramentos legalmente estabelecidos. 

Os controles de natureza detectiva sao aqueles projetados para apontar 

erros, desperdicios ou irregularidades, no momenta em que estes ocorrerem, 

permitindo a ado9ao de medidas tempestivas de corre9ao. 

Por ultimo, os controles de natureza corretiva, sao aqueles projetados para 

detectar erros, desperdfcios ou irregularidades depois que estes ja tenham ocorrido, 



40 

permitindo a adoc;ao posterior de ac;oes corretivas. Esses controles, geralmente, sao 

utilizados na administrac;ao pelo sistema de auditoria, interna ou externa. 

Quanta a responsabilidade pelos controles internos de uma organizac;ao e, 

ressaltando a Administrac;ao Publica, pressupoe-se que este e urn trabalho que deva 

ser realizado por todos quantos estejam envolvidos nessa administrac;ao, isto e, 

todos sao responsaveis pelo correto funcionamento do controle interno. 

Segundo a Secretaria do Controle lnterno do Senado Federal, o papel dos 6rgaos de 

Controle lnterno vern sendo seguidamente enriquecido pelas responsabilidades que 

foram e continuam a lhes ser atribuidas pelas legislac;oes que complementam e 

disciplinam os principios e as normas constitucionais. Os mais antigos dispositivos 

vigentes, contemplados pelos Decretos-leis 199 e 200, de 1964, pela Lei 4.320, de 

1964, as diversas legislac;oes que regulam os procedimentos de compra, hoje 

comandados pela Lei 8666, de 1993, e o regime juridico dos servidores publicos, 

hoje disciplinados pela Lei 8.112, de 1990, as anuais leis de diretrizes orc;amentarias 

e de orc;amento e a mais recente das regras de fiscalizac;ao e controle, a Lei 

Complementar 101, de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, 

confirmam a necessidade da ac;ao preventiva e concomitante dos sistemas de 

controle interno na gestao publica. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Os objetivos especificos serao abordados pela tecnica da pesquisa Estudo de 

Caso, no ambiente das Unidades Gestoras do Comando do Exercito, sediadas em 

Curitiba/PR, por intermedio da proposi~ao de urn controle efetivo atraves da auditoria 

de acompanhamento da gestao, onde se procurara: 

a) Analisar o perfil adequado para este agente que devera desempenhar a 

fun~ao de "staff": 

-pesquisar na bibliografia a qualificac;ao necessaria para o desempenho da 

func;ao de "staff'. 

- verificar se o perfil desejado ja existe nas UGs. 

b) Analisar a forma com que esta sendo efetuada a presta~ao de contas mensal 

das UGs: 

- T6picos abordados na presta~ao de contas; e 

-forma de apresenta~ao do Relat6rio de Presta~ao de Contas. 

c) Analisar o organograma das UGs para poder inserir o "staff': 

- nivel a ser ocupado pelo "staff'; e 

- impacto que ira causar com a introdu~ao deste "staff'. 

d) Por intermedio da analise da literatura, propor retinas de acompanhamento 

efetivo da gestao: 

- ldentificar, na bibliografia, os programas de auditoria necessaries ao 

desempenho da auditoria de acompanhamento da gestao; e 

- analisar estes programas e fazer as adapta~oes necessarias. 

e) Mostrar o reflexo dessa nova atividade para o controle interne. 

- ldentificar os beneficios para a organiza~ao; 
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- identificar os resultados para a sociedade; e 

- identificar os resultados no accountability (no dever de prestar contas) dos 

agentes publicos envolvidos. 
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4. ESTUDO DE CASO -AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO 

Nesta primeira parte sera discorrido sobre a tecnica de pesquisa Estudo de 

Caso. Na sequencia, serao abordados os assuntos atinentes ao objeto de estudo, 

coleta de dados, analise e discussao dos resultados. Abordar-se-a o perfil que 

devera ter o agente para executar a func;ao de assessoramento do Ordenador de 

Despesas; analisar-se-a o Relat6rio de Prestac;ao de Contas Mensal e do 

organograma das UGs; sera proposta uma rotina de acompanhamento da gestao e 

o reflexo desta rotina no controle interno. 

4.1. METODO DO ESTUDO DE CASO 

Norteando-se pelos objetivos, tanto o geral, quanto os especificos, procurar

se-a desenvolver este trabalho pelo Metodo do Estudo de Caso, que, segundo 

BRESSAN (2000, p.1) "e urn metodo das Ciencias Sociais. Este metodo, 

estrategicamente, descreve uma situac;ao gerencial". 0 metodo, muitas vezes, e 

colocado como sendo mais adequado para pesquisas explorat6rias e, 

particularmente util para a gerac;ao de hip6teses, estudo de eventos 

contemporaneos, em situac;oes onde os comportamentos relevantes nao podem ser 

manipulados, mas onde e possivel se fazer observac;oes diretas e entrevistas 

sistematicas. Ele (metodo) e usado para capturar o esquema de referencia e a 

definic;ao da situac;ao de urn dado participante, permitindo urn exame detalhado do 

processo organizacional e esclarece aqueles fatores particulares ao caso que 

podem levar a urn maior entendimento da causalidade. Explica BRESSAN (2000, p. 

1 0) que o Metodo do Estudo de Caso "obtem evidencias a partir de seis fontes de 

dados: (1) Documentos, (2) registros de arquivos, (3) entrevistas, (4) observac;ao 
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direta, (5) observa~ao participante e (6) artefatos fisicos. Cada urn deles requer 

habilidades e procedimentos metodol6gicos especificos". Neste trabalho, nao sera 

explorado cada metoda, pois nao e 0 objetivo deste estudo. 

Para ilustrar, cabe citar que: de forma geral, as entrevistas sao uma fonte 

essencial de evidencias para o estudo de Case; ao se visitar o local de estudo, urn 

observador preparado pede fazer observa~oes e coletar evidencias sobre o caso em 

estudo; o problema da observa~ao participante e que ela tern grande capacidade de 

produzir vieses, pois o investigador pede assumir posi~oes ou advogar contra os 

interesses das praticas cientificas recomendadas, pede assumir posi~oes do grupo 

ou organiza~ao em estudo e pede ter problemas ao fazer anota~oes ou levantar 

questoes sabre os eventos em perspectivas diferentes. 

A analise de evidencias no Estudo de case e um dos menos desenvolvido e 

um dos mais dificeis passes na condu~ao de um Estudo de Case. A analise das 

evidencias e o estagio mais dificil de ser realizado e vale ressaltar aqui a 

necessidade de se tamar os cuidados necessaries, desde a fase de elabora~ao do 

plano de trabalho, para se evitar os perigos e as criticas que sao feitas ao Estudo de 

Caso. 0 metoda do Estudo de Case, segundo BRESSAN (2000, p.13), como todos 

OS metodos de pesquisa, e mais apropriado para algumas situa~oes do que para 

outras nas pesquisas em Administra~ao. Ao se decidir pelo uso deste metoda de 

pesquisa, um investigador deve ter em mente os perigos e as criticas que sao 

normalmente feitas ao metoda em questao e deve tamar as precau~oes e cuidados 

necessaries para evita-los ou mini mizar as suas consequencias. 

De qualquer forma, o Metoda do Estudo de Caso oferece significativas 

oportunidades para a Administra~ao e para os Administradores, pois pode 
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possibilitar o estudo de inumeros problemas de Administra<;ao de dificil abordagem 

por outros metodos e pela dificuldade de se isola-los de seu contexto na vida real. 

Este metodo, assim como OS metodos qualitativos, sao uteis quando o 

fenomeno a ser estudado e amplo e complexo, onde o corpo de conhecimentos 

existente e insuficiente para suportar a proposigao de questoes causais e nos casas 

em que o fenomeno nao pede ser estudado fora do contexte onde naturalmente 

ocorre. 

De acordo como TCU, o estudo de caso: 

E a estrategia metodol6gica mais amplamente utilizada pela EFS (Entidade de Fiscalizactao 
Superior) com maior tradictao em auditorias de desempenho, como o United States General 
Accounting Office- GAO (EFS dos EUA), o Office of the Auditor-General of Canada - OAG 
(EFS do Canada), o National Audit Office- NAO (EFS do Reino Unido) eo Australian National 
Audit Office- ANAO (EFS da Australia), alem de outras (TCU, 1998, p. 36). 

Do exposto, cabe frisar que serao utilizadas fontes documentais para 

desenvolver o trabalho em questao. 

A proposta deste trabalho cientifico e possibilitar aos Ordenadores de 

Despesas das Unidades Gestoras sediadas na area do Comando da sa Regiao 

Militar e sa Divisao de Exercito, a execugao de urn controle efetivo da gestae dos 

recursos publicos, atraves da auditoria de acompanhamento de gestae. Os 

beneficios proporcionados por essa tecnica sao inquestionaveis e atende parte dos 

anseios dos seus anseios por metodologias que possam aprimorar a gestae publica. 

As primeiras perguntas que se faz giram em torno dos seguintes 

questionamentos: 

a) A bibliografia fornece o perfil desejado que norteara a fungao de "staff"? 

b) Qual o perfil adequado para o agente que devera desempenhar o papel de 

"staff'? 
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c) As UGs possuem agentes com este perfil, para o desempenho da func;tao 

de "staff? 

4.2. ANALISE DO PERFIL PARA 0 "STAFF" 

Diante disso, passa-se a analisar o perfil adequado para este agente que 

devera desempenhar a func;tao de "staff": 

Partindo do principia de que os mercados evoluem numa velocidade maior a 

cada instante, a competitividade tornou-se mais acirrada. Dentro deste contexto 

estao os agentes da administrac;tao, principalmente os agentes da area publica, que 

sem se darem por conta estao interagindo com as novas tecnologias disponiveis. A 

partir do momenta que estes agentes passam a dominar novas filosofias de 

gerenciamento de pessoas, materiais, fluxos, orc;tamentos e estrategias de venda, 

acumulam conhecimentos em diversas areas, dando a impressao que tudo esta 

sempre se reformulando. Por isso, o "staff' nao esta dissociado deste contexto, pois 

o mundo administrativo que o cerca exige deste muitas habilidades, as quais serao 

de grande valia para assessorar os dirigentes principais da organizac;tao a qual 

pertence. 

Nesse interim, procurar-se-a verificar se a bibliografia traz urn modelo de perfil 

de agente para desempenhar a func;tao de "staff" dentro da administrac;tao militar. 0 

que se deve esperar da pessoa que exercera essa func;tao-chave pode-se determinar 

ou nao durante o trabalho que ora de desenvolve. Cabe, a titulo de rememorizac;tao, 

destacar o conceito de auditoria de gestao, que segundo GIL apud CORDEIRO 

(2002, p.73) e a "revisao, avaliagao, emissao de opiniao de processos e resultados 

exercidos em linhas de neg6cios, produtos e servic;tos, no horizonte temporal 

presente/futuro". 
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Preliminarmente considera-se que uma atividade/functao de "staff" nao pode 

ser de natureza politica. A pessoa devers ser eminentemente tecnica, conhecedora 

de suas areas de atribuictoes, com possibilidades de inter-relacionar-se com outras 

areas e seus colaboradores. No desempenho de sua functao, devers estar atrelado 

as functoes empresariais como urn todo. Devera sempre estar focado na obtenctao de 

informactoes que possam ser utilizadas como urn diferencial competitivo do 6rgao a 

que pertence, frente aos outros 6rgaos que desempenham functoes correlatas. 

Para a definiCfao do perfil que se busca, tendo em vista a functao que se 

espera deste agente, estudou-se os predicados listados por CORDEIRO (op. cit. 

p.76) para a execuctao da atividade de auditor de gestao. Dentre estas habilidades 

foram citadas as de "criatividade e percepctao", por estarem relacionadas com fatos 

presentes e futuros, as quais devem exigir do auditor grande criatividade na 

montagem de cenarios, para que sejam avaliados com efetividade os riscos e 

oportunidades advindas de novos focos do mercado. Diz, ainda, CORDEIRO (op. 

cit. p. 76), que "o auditor quando executar auditoria de gestao devers estar volta do 

para a identificactao da potencialidade da empresa, em face as necessidades do 

mercado em que ela esta atuando, auxiliando a administractao na correctao de 

eventuais rumos". 

Continuando a busca do perfil adequado para o agente que executara a 

functao de assessor (staff), CORDEIRO (op. c~t. p.76) nos indica uma outra, que e a 
i 

de "planejador e estrategista". Mas isso e utili
1
izado na assessoria de uma Unidade 

Gestora? Acredita-se que sem planejamentq e sem estrategia nao se consegue 

aglutinar informactoes que possibilitam a avaliactao das estrategias que estao sendo 

tomadas pela empresa ou 6rgao publico. D~ que forma o "staff" podera realizar 
I 

isso? Realizando testes de observancia sobre a reactao que cada atitude relevante, 
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tomada pelos agentes publicos podera causar impacto hoje ou no futuro, podendo 

contribuir com sugestoes que aportem novas ideias. 

Para encerrar esta parte referente a analise do perfil adequado, buscamos 

CORDEIRO (op. cit. p.76) para indicar uma terceira informa~ao, alem das duas ja 

descritas acima. Esta terceira diz respeito a uma habilidade que exige do agente urn 

conhecimento nao s6 de sua area, mas de outras areas que devem complementar o 

seu trabalho. Exige-se deste agente, entao, que seja "empreendedor e autodidata". 

Para CORDEIRO: 

"0 auditor devera 'pensar' como se fosse o acionista da empresa, e para tanto, tern que 
possuir o espfrito empreendedor dos grandes homens de neg6cio, a fim de que possa 
contribuir efetivamente com propostas factiveis nas decisaes estrategicas da organizavao. 0 
estudo continuado, ja tao propagado no meio da auditoria, quando se fala de auditoria de 
gestao, devera estar ainda mais elevado, considerando que ja nao bastara o profissional 
conhecer 'apenas' sabre contabilidade, finanyas, OSM, informatica, marketing, legislayao 
societaria, trabalhista, fiscal. .. , devera estar com o pensamento voltado as novas 
tecnologias, as modernas tecnicas administrativas, qualidade dos processos, 
potencialidades do mercado especifico onde a empresa atua; portanto, o estudo continuo 
mais do que nunca e necessaria." (CORDEIRO, op. cit. p.76) 

Quanto a ultima pergunta (As UGs possuem agentes com este perfil, para o 

desempenho da fun~ao de "staff'?), passa-se a analisar o merito do papel do 

responsavel pela conformidade documental, que e uma fun~ao criada pela lnstruc;ao 

Normativa Conjunta - STN/SFC n° 4, de 10 de maio de 2000. No seu Art 3° 

encontramos o significado desta fun~ao, que e a seguinte: "Art. 3° A Conformidade 

de Suporte Documental consiste na responsabilidade do servidor designado pela 

unidade gestora executora quanto a certifica~ao da existencia de documento habil 

que comprove a opera~ao e retrate a transa~ao efetuada". Veja-se, en tao, que a 

func;ao de suporte documental nao se enquadra no perfil de urn "staff", conforme 

descrito neste item por CORDEIRO, pois o papel de urn agente que se limite a 

certificar a "existencia de documento habil" nao e suficiente para o assessoramento 
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que se quer criar com esse trabalho. Cabe ressaltar que em todas as UGs existe a 

fun~ao de agente responsavel pela Conformidade Documental. 

Outra fun~ao criada pela lnstruc;ao Normativa supracitada e a do agente 

responsavel pela Conformidade Diaria, que no seu Art. 2° diz que a mesma: 

"Consiste na ratificac;ao pelo dirigente ou servidor, formalmente designado para a pratica de 
atos de gestae, aposta em relat6rio especffico do SIAFI referente aos documentos emitidos 
no dia, fixando a responsabilidade pelos atos praticados, de acordo com a legislac;ao vigente". 

Note-se que a responsabilidade deste agente (responsavel pela 

Conformidade Diaria) gira em torno da confirma~ao de que os atos praticados pelos 

agentes, referentes aos documentos emitidos, foram devidamente autorizados, ou 

seja, de que os agentes que emitem os documentos tern a responsabilidade sabre 

os mesmos. Essa responsabilidade (Conformidade Diaria) nao guarda relac;ao como 

perfil do assessor que se quer implementar, pois nao exige dele que seja 

empreendedor, criativo ou planejador. 

0 RAE (Regulamento de Administrac;ao do Exercito-R/3), que e um 

regulamento que tern por finalidade estabelecer os preceitos gerais para as 

atividades administrativas do Exercito, nomeia varias outras func;oes de agentes da 

administra~ao da Unidade Gestora, que sao: 

Art. 21. Os agentes da administrac;ao da Unidade Administrativa sao: 
1. Agente Diretor 
2. Agentes Executores Diretos: 
a) Fiscal Administrative; 
b) Encarregado do Setor de Pessoal; 
c) Encarregado do Setor de Contabilidade (Contador); 
d) Encarregado do Setor de Financ;as (Tesoureiro); 
e) Encarregado do Setor de Material (Aimoxarifado}; 
f) Encarregado do Setor de Aprovisionamento (Aprovisionador) 
3. Agentes Executores lndiretos: 
a) Comandante de Subunidade; 
b) Chefe de Servic;os; 
c) Oficiais em Geral; 
d) Oficial de Dia; 
e} Subtenente; 
f) Encarregados de Dep6sitos, de Oficinas ou de Material; . . . 
g) Qualquer pessoa fisica a que se tenha atribuido competenc1a para exercer atlv1dade 
administrativa de acordo com a legislac;ao em vigor (RAE, 1990, p.23). 



50 

Tendo em vista que a administrar;ao militar tern seus pr6prios termos, cabe 

citar o Art 11 do R/3, para esclarecer o que e uma Unidade Administrativa. "E a 

Organizar;ao Militar estruturada para o exercicio de administrar;ao propria, possuindo 

competencia para gerir bens da Uniao e de terceiros e a qual foi concedida 

autonomia ou semi-autonomia administrativa". 0 Agente Diretor, que, tam bern e 

Ordenador de Despesas, tern a responsabilidade de dirigir integralmente as 

atividades da sua UA. Para isso ele conta com o assessoramento dos Agentes 

Executores Diretos, os quais contam com o auxilio dos Agentes Executores 

lndiretos. Neste instante, realr;a-se o termo assessoramento, que e onde este 

trabalho quer chegar. 

Preliminarmente, pode-se dizer que o "staff" sera urn Agente Executor Direto 

do Ordenador de Despesas da UA? Nao, pois e necessaria verificar as atribuir;oes 

dos agentes elencados no artigo 21 do R/3, retro mencionado. 

0 primeiro agente e o Fiscal Administrative, que, conforme art. 30 do R/3, "e o 

agente executor direto, responsavel pelo assessoramento do Agente Diretor nos 

assuntos de administrar;ao patrimonial e do Ordenador de Despesas na 

administrar;ao orr;amentaria e, no que couber, nas administrar;oes financeira e 

patrimonial". Da leitura dos seus en cargos nao e mencionada a funr;ao de auditar, 

mas as funr;oes de fiscalizar, supervisionar, coordenar e planejar. 

0 segundo agente a ser analisado eo Encarregado do Setor de Pessoal, cuja 

funr;ao especifica refere-se a coordenar;ao e ao controle das atividades relacionadas 

como pessoal, inclusive de remunerar;ao de civis e militares. Na sequencia, cita-se 

o Encarregado do Setor de Contabilidade e do Setor de Finanr;as, que tern como 

responsabilidade a execur;ao dos registros contabeis e financeiros da UA. E os 

Encarregados do Setor de Material e do Setor de Aprovisionamento, que tern como 



51 

atribui~ao execu~ao das atividades de aquisi~ao, aliena~ao de material e de 

contrata~ao de servi~os do seu setor, bern como pela administra~ao de todo o 

material sob sua responsabilidade. 

Concluindo este item, referente a ANALISE DO PERFIL PARA 0 "STAFF", 

verifica-se que o agente que mais se identificaria com a fun~ao de assessoramento 

que se pretende implantar, com o intuito de realizar a auditoria de acompanhamento 

de gestae, e o Fiscal Administrative. No entanto, este agente limita-se a realizar, 

regulamentarmente, a fun~ao de fiscaliza~ao. Com isso, percebe-se, ao analisar-se 

cada agente e suas respectivas funC.foes, que a UG nao possui urn agente com o 

perfil, para o desempenho da fun~ao de "staff", tal qual se projeta neste estudo. 

4.3. PRESTA<;OES DE CONTAS MENSAIS DAS UGS (UNIDADES GESTORAS). 

Nesse item sera analisada a forma pela qual esta sendo efetuada a presta9ao 

de contas mensal das UGs, pela abordagem dos t6picos relatives a presta((ao de 

contas e a forma de apresenta~ao do Relat6rio de Presta~ao de Contas Mensal 

(RPCM). 

Esse Relat6rio e confeccionado pelas UGs ap6s a reuniao de presta((ao de 

contas. Nessa ocasiao, os agentes da administra((ao (Ordenador de Despesas, 

Fiscal Administrative, Encarregado pelo Setor Financeiro, Encarregado pelo Suporte 

Documental, etc) discutem as informa~oes que deverao constar no documento. A 

reuniao ocorre no segundo dia util do mes subsequente ao mes considerado, para a 

presta~ao de contas. Os Campos a serem preenchidos sao previamente concebidos 

pela Secretaria de Economia e Finan9as, que e o 6rgao central do centrale interne 

do Comando do Exercito, conforme organograma abaixo. A analise do relat6rio cabe 

as lnspetorias de Contabilidade e Finan~as do Exercito (ICFEx). Em Curitiba esta 
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sediada a 58 ICFEx. No Brasil existem 10 (dez) lnspetorias. No fluxograma, abaixo, 

identifica-se o nfvel de subordinartao das lnspetorias, que recebem orientart6es 

diretamente da SEF (Secretaria de Economia e Finanrtas). A D Cont e a D Aud 

tambem demandam orientart6es e recebem informart6es das lnspetorias. 

Figura 3- Organograma das ICFEx 

I SEF I 
I I 

I D CONT I I D AUD I 

I ICFEx I 
I I T l 

APOIO TECNICO AUDITORIAE CONTABILIDA- APOIO ADMINIS-
E TREINAMENTO FISCALIZA<;AO DE TRATIVO 

Fonte: SEF (adaptado pelos autores) 

Ap6s estas preliminares sobre o RPCM, parte-se para a sua analise. De 

antemao, e necessaria informar que, na verdade, pleiteia-se sua a reformulartao. 0 

novo Relat6rio tera que canter dados que demonstrem a realizartao da auditoria de 

acompanhamento de gestao. Como isso deve acontecer? (Cabe informar que no 

anexo "A" consta a integra do atual modelo de RPCM). 

Primeiramente sugere-se que o RPCM seja mudado para Relat6rio Mensal de 

Acompanhamento da Gestao e do Desempenho (RMAGD). lsso por que ja se 

define, a partir de agora, sem maiores comentarios, que o atual RPCM nao se 

coaduna com o modelo de auditoria que se pretende implantar. Alem disso, ele nao 

faz menrtao a indicadores de gestao e de desempenho, que indicam o que o gestor 

alcanrtou. Segundo GRATERON (op. cit. p.8), indicadores de gestao sao "tecnicas 

para a avaliartao da gestao", que permitem aos gestores bern gerenciar os recursos 
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disponibilizados, melhorando o processo de presta~ao de contas, no encerramento 

do exercicio. Cabe destacar que as lnspetorias de Contabilidade (ICFEx) e que 

deverao auditar e avaliar se estes indicadores sao apropriados para medir e avaliar a 

gestao, e se estao sendo corrigidas as distor~6es apresentadas. 

0 Quadro abaixo foi extraido do Relat6rio de Gestao, exercicio de 2004, da 

Secretaria Federal de Controle do Ministerio da Fazenda. Ele demonstra que aquela 

Secretaria executa Auditorias de Acompanhamento, que esta inserida nas Auditorias 

de Avalia~ao da Gestao. 

Figura 4 - Evolu~ao das Auditorias e Fiscaliza~6es 

Tipo de AQao de Controle 2000 2001 2002 2003 2004 
Auditoria de Avaliac:tao da Gestao* 1.304 2.045 2.351 2.833 2.981 
Auditoria Contabii/Rec Externos 164 257 409 332 385 
Fiscaliza~ao sorteios publicos e outros 17.123 14.526 16.103 19.943 13.907 
TOTAL 18.591 16.828 18.863 23.108 17.273 
Fonte: sistema AT IV A/SFC/MF 
*lnclui Auditorias de Acompanhamento de Gestao, Auditorias Operacionais, Auditorias Especiais e 
Extraordinarias. 

De acordo com PRICE WATERHOUSE (1984) apud GRATERON (op. cit. p. 

9), os indicadores podem ser definidos como "unidades de medi~ao que permitem 

acompanhar e avaliar em forma peri6dica, as variaveis consideradas importantes em 

uma organiza~ao. Esta varia~ao e feita atraves da compara~ao com os valores ou 

padr6es correspondentes, preestabelecidos como referencia, sejam internes ou 

externos a organiza~ao". GRATERON (op. cit. p. 10) diz que, "quanta a natureza, 

eles podem ser classificados em indicadores de eficiencia, eficacia, economia, 

efetividade, equidade, excelencia, cenario, perpetuidade e legalidade". 

Para GRATERON (op. cit. p. 11) os indicadores podem ser agrupados 

segundo o alvo de medi~ao e avalia~ao em: (1) "indicadores de resultado (resultados 

obtidos versus resultados esperados)", e se referem aos indicadores de eficacia; (2) 



54 

"lndicadores de Processo, que se referem a indicadores de eficiencia"; (3) 

"lndicadores de Estrutura, que podem ser considerados indicadores de economia"; 

(4) "lndicadores Estrategicos, sao fatores de carater externo". Como a auditoria de 

acompanhamento de gestao objetiva determinar a efetividade e a economicidade da 

gestao, os atributos que melhor se encaixam para determinar os indicadores sao os 

de eficiencia, eficacia e de economicidade. Cabe ressaltar que ha urn objetivo 

comum entre eles que e o de atingimento dos objetivos programados. 

Para ilustrar, pode-se dizer que a eficacia esta relacionada com a quantidade 

de pec;as sem defeito que uma fabrica produz versus a quantidade total de pec;as 

produzidas. Quanto mais proximo dos 100%, maior sera o fator de eficacia desta 

fabrica. A eficiencia esta relacionada com a quantidade de pec;as produzidas em 

relac;ao a quantidade, tipo e qualidade dos recursos utilizados. 0 atributo 

economicidade esta afeto aos custos dos recursos utilizados, que, para GRATERON 

(op. cit. p. 11 ), "a economia diz respeito ao menor valor possivel do produto, 

mantendo a qualidade". 

4.3.1. Proposta de Novo Modelo de Relat6rio 

0 novo documento passara a ser chamado de Relat6rio Mensal de 

Acompanhamento da Gestao e do Desempenho (ReMAGeD). 0 seu conteudo 

estara adestrito a medic;oes por intermedio de indicadores. Os indicadores que serao 

propostos foram adaptados daqueles previstos pela Diretoria de Auditoria, que e urn 

6rgao do controle interno do Comando do Exercito. 

Como ficaria, entao, esse novo Relat6rio? Parte-se, entao, para a sua 

estruturac;ao. 
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Relatorio Mensal de Acompanhamento da Gestao e do Desempenho (ReMAGeD). 

a. lndicadores de Economicidade. 

a.1.Nome do indicador: Economicidade nas aquisic;oes por pregao eletronico 

1) Descric;ao: Enfatiza a economia mensal gerada pel a adoc;ao dessa modalidade de 

compra, comparando o prec;o realizado com a media de prec;os de mercado 

praticados. 

2) Formula de calculo: PPP 
PMM 

3) Metoda de Medic;ao 

Onde: PPP = Prec;o Praticado no Pregao 
PMM= Prec;o Media de Mercado. 

PPP - Soma do total geral contratado (em R$) no pregao. 

PMM - Soma dos prec;os medias praticados no mercado para os mesmos 

materiais ou servic;os; 

4) Metas Financeiras: o resultado, para ser satisfatorio deve ser menor que 1. 

5) Avaliac;ao do resultado. 

6) Disfunc;ao estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos 

objetivos e metas colimadas. 

7) Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: 

8) Responsavel pela implementac;ao das medidas. 

a.2. Nome do indicador: Energia eletrica economizada 

1) Descric;ao: Total de energia economizada em determinado periodo, em 

comparac;ao com periodo anterior. 

2) Formula de calculo: 

APCEE = KWHA(a) x 1 00 
KWHA(a-1) 

Onde: PCEE: Variac;ao do percentual de consume de energia eletrica 
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KWHA: Quilowatt hora consumido no mes (a) 

KWHA(a-1 ): Quilowatt hora consumido no mesmo mes do ano anterior(a-1) 

lnterpreta~ao do indicador: 

= 1: sem altera~ao de consumo 

> 1 : aumento de consumo 

< 1: redu~ao de consumo 

3) Metodo de Medi~ao: Consumo extraido das faturas mensais 

4) Meta: o resultado, para ser satisfat6rio deve ser men or que 1 . 

5) Avalia~ao do resultado. 

6) Disfun~ao estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos 

objetivos e metas colimadas. 

7) Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: 

8) Responsavel pela implementa~ao das medidas. 

a.3. Nome do indicador: Varia~ao Percentual do Consumo de Agua e Esgoto 

1) Descri~ao: E utilizado para medir a varia~ao do consumo de agua e esgoto da 

OM, entre os mesmos meses de dois Exercicios Financeiros. 

2) Formula de calculo: 

PCAE = (M3 a I M3a-1) x 100. 

Onde: M3 a: Quantidade em metros cubicos consumidos no mes do ano "a" 

M3a-1: Quantidade em metros cubicos consumidos no mesmo mes do ano "a-1" 

PCAE: Varia~ao Percentual do Consumo de Agua e Esgoto 

lnterpreta~ao do indicador: 

= 1 : sem altera~ao de consumo 



!57 

> 1 : aumento de consumo 

< 1 : reduc;ao de consumo 

3) Metoda de medi<;ao: Somat6rio anual do consumo de agua e esgoto extrafdo das 

faturas mensais da OM. 

4) Meta: reduzir o consumo em m3 e em R$ no mes. 

5) Avaliactao do resultado: confrontar o que se paga com o que se deveria pagar. 

6) Disfunctao estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos 

objetivos e metas colimadas. 

7) Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: 

8) Responsavel pela implementactao das medidas. 

b. lndicadores de Eficacia (resultados obtidos Vs resultados esperados). 

b.1. Nome do lndicador: indice de recursos aplicados na manutenctao e suprimento 

de material belico. 

1) Descrictao: e utilizado para medir o percentual de recursos recebidos e utilizados 

na manutenctao e suprimento de material belico. 

2) Formula de calculo: EC = RUMSMB x 100 
RTRUG 

Onde: 

EC: Eficacia. 

RRMSMB: Recursos Utilizados na Manutenctao e Suprimento de Material 

Belico. 

RTRUG: Recursos Totais Recebidos pela Unidade Gestora (gestoes Tesouro 

e Fundo do Exercito). 



58 

3) Metoda de medi~ao: mede a quantidade de recursos que a Unidade Gestora 

recebeu para a aplica~ao na manuten~ao e suprimento e material belico, em rela~ao 

ao total geral de recursos que a UG recebeu no mes. 

4) Meta: este indicador deve ser analisado em con junto com o indicador de 

Eficiencia "fndice de viaturas indisponfveis em rela~ao ao total de viaturas 

existentes". Quanta maior o n° de recursos recebidos, em tese, maior esta sen do a 

quantidade de viaturas sendo manutenidas. 

5) Avalia~ao do resultado: compara-se o resultado obtido com o resultado esperado. 

6) Disfun~ao estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos 

objetivos e metas colimadas. 

7) Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: 

8} Responsavel pela implementa~ao das medidas. 

b.2. Nome do lndicador: indice de impropriedades por empenhos emitidos. 

1) Descri~ao: Mede a eficacia na rela~ao entre numero de impropriedades nas notas 

de empenho pelo numero de empenhos emitidos. 

2) Formula de calculo: R = NINE x 100 
NNEE 

Onde: 

R: Resultado. 

NINE: Numero de lmpropriedades nas Notas de Empenhos 

NNEE: Numero de Notas de Empenhos Emitidos (gest6es Tesouro e Fundo 

do Exercito). 

3) Metoda de medi~ao: mede a qualidade do pessoal executante, isto e, quanta 

menos impropriedade, mais treinada esta o pessoal responsavel pela emissao dos 

empenhos. 
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4) Meta: atingir o percentual de impropriedades mais proximo de zero por cento, em 

relactao em relactao ao total de empenhos emitidos. 

5) Avaliactao do resultado: compara-se o resultado obtido com o resultado esperado. 

6) Disfunctao estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos 

objetivos e metas colimadas. 

7) Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso. 

8) Responsavel pela implementactao das medidas. 

b.3. Nome do lndicador: indice de realizactao de procedimentos licitatorios. 

1) Descrictao: Mede a eficacia percentual das despesas aptas ao procedimento 

licitatorio que foram licitadas. 

2) Formula de calculo: R = TCL x 1 00 
QTCR 

Onde: 

R: Resultado. 

TCL: Total dos Creditos Licitados (gestoes Tesouro e Fundo do Exercito). 

QTCR: Quantidade Total de Creditos Recebidos (gestoes Tesouro e Fundo 

do Exercito). 

lnterpretactao do indicador: 
= 1 00% : padrao 
> 80%: ideal 
< 80%: critico 

3) Metoda de medictao: utilizactao da formula de calculo. 

4) Meta: atingir o percentual proximo de 100%. 

5) Avalia9ao do resultado: compara-se o resultado obtido com o resultado esperado. 

6) Disfunctao estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos 

objetivos e metas colimadas. 
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7) Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso. 

8) Responsavel pela implementaf:fao das medidas. 

c. lndicadores de Eficiencia 

c.1. Nome do lndicador: qualidade do produto ou servif:fo adquirido dos 

fornecedores. 

1) Descrif:fao: Mede a eficiencia da garantia da qualidade do produto adquirido ou do 

servif:fo contratado com os pre~tos praticados no mercado. 

2) Formula de calculo: VP = PA x 1 00 
PPM 

Onde: 

VP = Variaf:fao no Pref:fo. 

PPM: Pref:fo Praticado no Mercado (produto ou servif:fo). 

PA: Prego de Aquisigao (produto ou servigo). 

lnterpretagao do indicador: 
= 100% : nao houve variaf:fao. 
> 100%: varia gao negativa. 
< 100%: variaf:fao positiva. 

3) Metoda de medigao: utilizaf:fao da formula. deve-se comparar o valor do produto 

adquirido ou do servif:fo contratado com o valor destes no mercado. Caso o 

percentual de variaf:fao for superior a 100%, indica que estou pagando urn prego 

maior que o praticado no mercado; caso a variaf:fao seja inferior a 100%, indica que, 

sem aumento dos recursos, sem diminuir a qualidade, estou aumentando a 

quantidade de produtos ou servigos adquiridos. 

4) Meta: variaf:fao a baixo dos 1 00%. 

5) Avaliaf:fao do resultado: deve-se comparar o valor do produto adquirido ou do 

servif:fO contratado com o valor destes no mercado. Caso o percentual de variaf:fao 

for superior a 100%, indica que estou pagando urn pref:fo maior que o praticado no 
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mercado; caso a varia<;ao seja inferior a 100%, indica que, sem au men to dos 

recursos, sem diminuir a qualidade, estou aumentando a quantidade de produtos ou 

servi<;os adquiridos. 

6) Disfun<;ao estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos 

objetivos e metas colimadas: informar o motivo de nao ter sido possivel atingir a 

varia<;ao (VP) a baixo dos 1 00%. 

7) Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: 

no caso de insucesso, tratar a causa. 

8) Responsavel pela implementa<;ao das medidas: informar o nome do agente. 

c.2. Nome do lndicador: grau de eficiencia nas compras de produtos ou nas 

aquisi<;oes de servi<;os. 

1) Descri<;ao: mede o excesso ou o deficit dos produtos ou servic;os. 

2) Formula de calculo: GEfe = QA x 1 00 
QN 

Onde: 

GEfe = Grau de Eficiencia. 

QA: Quantidade Adquirida (produto ou servi<;o). 

QN: Quantidade Necessaria (produtos ou servi<;os). 

lnterpreta<;ao do indicador: 
= 1 00% : nao houve deficit nem excesso. 
> 100%: houve excesso em rela<;ao a quanti dade necessaria. 
< 100%: houve deficit em rela<;ao a quanti dade necessaria. 

3) Metodo de medi<;ao: pela utiliza<;ao da formula medir-se-a se as quantidades de 

produtos e servi<;os foram adquiridos dentro das necessidades da UG. 

4) Meta: atingir sempre 100%. 
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5) Avaliac;ao do resultado: o grau de eficiencia sera sempre ideal (1 00%) quando 

nao foram desperdic;ados recursos nas aquisic;oes publicas de produtos ou servic;os. 

6) Disfunc;ao estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos 

objetivos e metas colimadas: geralmente, quando nao se atinge a meta, atribui-se a 

falta de planejamento. 

7) Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: 

no caso de insucesso, tratar a causa. 

8) Responsavel pela implementac;ao das medidas: informar o nome do agente. 

c.3. Nome do lndicador: relac;ao entre os custos de alimentac;ao e a quantidade de 

pessoas alimentadas. 

1) Descric;ao: mede o custo unitario por militar alimentado. 

2) Formula de calculo: GEfe = GA 
MA 

Onde: 

GEfe = Grau de Eficiencia. 

GA: Gastos com alimentac;ao. 

MA: Militares Alimentados. 

3) Metodo de medic;ao: pela utilizac;ao da formula sera calculado o valor do custo 

unitario por militar, relative aos custos de alimentac;ao, que devem ser comparados 

com outras Organizac;oes Militares. 

4) Meta: atingir o custo de mercado. 

5) Avaliac;ao do resultado: a relac;ao custo/pessoa devera ser comparada com outras 

Organizac;oes Militares, bern como com o custo da alimentac;ao no mercado. A 

comparac;ao sera feita entre os recursos que estao sendo consumidos e com os 
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recursos que deveriam ser consumidos, . tendo em vista a quantidade de pessoas 

alimentadas. 

6) Disfunc;ao estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos 

objetivos e metas colimadas: verificar o motive e atuar pr6-ativamente. 

7) Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: 

informar as medidas saneadoras e comparar os resultados ap6s a implementac;ao 

das mesmas. 

8) Responsavel pela implementac;ao das medidas: informar o nome do agente. 

Esta, entao, e a estrutura proposta pelos autores para o novo modele de 

Relat6rio mensal, em substituic;ao ao RPCM (Relat6rio de Prestac;ao de Contas 

Mensal). A proposta de urn modelo de Relat6rio com indicadores nao esgota o 

assunto e requer que os 6rgaos publicos se atualizem no que concerne a eficiencia, 

eficacia e economia na aplicac;ao dos impastos arrecadados, ou seja, otimizar 

recursos e maximizar resultados. Reforc;a-se, ainda, que a administrac;ao publica 

devera ser dotada de capacidade tecnica para adotar urn sistema de informac;oes 

capaz de fornecer dados que permitam obter os indicadores de economia, eficiencia 

e de eficacia. 



64 

F 5 Q d R 1gura ua ro esumo dos lndicadores. 
lndicadores de Economicidade 

Descric;ao economicidade nas aquisic;oes por Pregao eletronico 
a) Formula PMM on de: PMM = Prec;o Media de Mercado 

ppp PPP = Prec;o Praticado no Pregao 
Descric;ao Energia eletrica economizada 
Formula PCEE = (KWHA(a) I KWHA(a-1)) x 100, onde: PCEE= Percentual 

b) de consumo de Energia Eletrica, KWHA e quilowatt hora 
consumido no mes "a" e KWHA(a-1) e quilowatt hora consumido no 
mes anterior "a-1" 

Descric;ao Variac;ao percentual do consumo de a_gua e esgoto 
Formula PCAE = (M;, a I M;, a-1) x 100, onde: PCaE= Percentual de 

c) consumo de Agua e Esgoto, M3 a= quantidade de metros cubicos 
consumidos no mes do ano "a" e M3 a-1 = quanti dade de metros 
cubicos consumidos no mesmo mes do ano "a-1". 

lndicadores de Eficacia 
Descric;ao lndice de recusrsos aplicados na manutenc;ao e suprimento de 

material belico. 

a) Formula EC= (RUMSMB I RTRUG) X 100, onde: EC=Eficacia, RUMSMB= 
total de recursos utilizados na manutenc;ao e suprimento de 
material belico e RTRUG= total de recursos recebidos pel a 
Unidade Gestora. 

Descric;ao lndice de impropriedades por empenhos emitidos 

b) Formula R= (NINE I NNEE) x 100, onde: R=Resultado, NINE= Numero de 
lmpropriedades nas Notas de Empenho e NNEE= Numero de 
Notas de Empenho Emitidas. 

Descric;ao lndice de realizac;ao de procedimentos licitatorios 
c) Formula R= (TCL I QTCR) x 100, onde: R=Resultado, TCL= Total de 

Creditos Licitados e QTCR= Quantidade de Creditos Recebidos. 
lndicadores de Eficiencia 

Descric;ao Qualidade do produto ou servic;o ad_guirido dos fornecedores 
a) Formula VP= (PA I PPM) x 100, onde: Vp=Variac;ao no Prec;o, PA= Prec;o 

de Aquisic;ao e PPM= Prec;o Praticado no Mercado. 
Descric;ao Grau de eficiencia nas compras de produtos ou nas aquisic;oes de 

b) 
servic;os 

Formula GEfe= (QA I QN) X 100, on de: GEfe= Grau de Eficiencia, 
QA=Quantidade Adquirida e QN= Quantidade Necessaria. 

Descric;ao Relac;ao entre os custos de alimentac;ao e a quantidade de 

c) Qessoas alimentadas. 
Formula GEfe= (GA I MA), onde: GEfe= Grau de Eficiencia, GA= Gastos 

com Alimentac;ao e MA= Militares Alimentados. 
Fonte: Diretoria de Aud1toria, adaptado pelos autores. 
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4.4. ANALISE DO ORGANOGRAMA DAS UGs 

Neste t6pico sera verificada a pertinacia da inserctao do "staff" no 

organograma das Unidades Gestoras (UGs), bern como verificar o impacto que ira 

causar nas Organizactoes Militares. Primeiramente far-se-a comentarios sobre os 

pontes relatives a estrutura organizacional e, posteriormente, sera estudada a 

melhor localizactao do "staff' nesse novo organograma, que sera proposto. Apontar

se-a o nivel a ser ocupado pelo "staff' dentro da estrutura do 6rgao e as 

possibilidades ou nao de conflitos com outros agentes de nivel superior e/ou inferior. 

Verificar-se-a a possibilidade de atualizar os organogramas das UGs e, ainda, 

verificar se as mesmas possuem algum agente com alguma functao especifica 

semelhante a de "Staff', para o acompanhamento dos atos e fatos relacionados com 

a gestae publica. 
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4.4.1. Organograma do Comando da sa Regiao Militar e sa Divisao de Exercito. 

Fonte: http://www.5rm5de.eb.mil.br/ 

Significado das siglas: Cmt- Comandante; SCmt- Subcomandante; 28 /38 /48 /58 /68 Sec- Segaes; Ass 
Jur- Assessoria Juridica; ATI - ; Esc Log/Pes/T/Adm - Escaloes: Logistico, de Pessoal, Territorial e 
Administrative; Seg6es de Suprimento (Sec Sup), de Pessoal Civil (Sec Pes Civil), do Servi<t<> Militar 
Regional (SSMR), Div Adm (Divisao Administrativa); AJ Ge (Ajudancia Geral); Sec Mnt (Sertao de 
Manutenctao); Sec Pes Mii/E1 (Sertao de Pessoal Militar do Estado-Maior 1); STG (Sertao do Tiro de 
Guerra); Sed Adm (Sectao administrativa); Sec Expt (Se~tao de Expediente); Sec Trnp/Mob (Se~tao de 
Transporte I Mobilizactao); Sec Asst Soc (Se~tao Assistencia Religiosa); SFPC (Sertao de Fiscalizactao 
de Produtos Controlados); Sec Fin (Sectao Financeira); Sec Mob/Gu (Sectao Mobilizadora/Guarnictao); 
SIP (Sectao de lnativos e Pensionistas); Sec Patr (Sectao de Patrimonio); Sec Cent (Sectao de 
Contabilidade); Sec Pes (Seyao de Pessoal); Sec Mob Pes (Seyao Mobilizadora de Pessoal); Sec 
Trnp Adm (Seyao de Transporte Administrative); Aprv (Aprovisionamento); P Sal (Pelotao de Saude); 
SSSR (Sectao do Servi<t<> de Saude Regional); GIR (Gabinete de ldentificactao regional); Almx 
(almoxarifado) e Sec Adm PNR (Sectao de Administractao de Pr6prios Nacionais Residenciais). 
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Nesse prisma, ap6s estudos realizados e registrados no item 4.2 {ANALISE 

DO PERFIL PARA 0 "STAFF') deste trabalho, parte-se da premissa de que nao ha 

urn agente com a incumbencia especifica de realizar auditoria de acompanhamento 

da gestao publica nas UGs. Para tanto, tendo em vista que o "staff" devera possuir 

ligac;ao direta com o Comandante, o nivel a ser ocupado por esse agente de 

assessoramento e o mais alto. Veja-se, entao, a sugestao dos autores sabre a 

melhor localizac;ao do citado agente {staff): 

Gmt 1...- I S1>1FF I 
:, ........... •.·.·.•.• ... •.•.•.-.•.·.·.·.·.·.•.•.•.·.···'· 

ChEM 
·>·.·.·•.·.·.·.·.·.·.·. 

I .28Sac I· I Jl:ISec I 48 $9c ~· I ~Sec I 68 Sac I 
I .A.ss Jur AT! J 

rl Esc Log ~j 
l rl Esc Pe:s rl EscT II I EscAd.m I. 

:-.. ·.:-·-:-·-:--:·.·.·.:-·-:-·-: .. ·.·.:-·.··.: :·. .•.•.•.•.•··· 

H SooSup H Soo Pes c:•~·il I· SSM'R 
~· 

Dl'lAdn1 rl I>JGe I 
H Sec Mnt HSec ~~~ Mili 

II H STG I H SeeAdm 1: i SecEx-pt I! 

1..1 Sec:Tmp/ 
II isec.Aut:Soc H SFPC I 1 SecFln SacMobtGo 1: Moo 

H SIP lj: H Sec Patr 1: H SscCoo~ I. H Sec Pes ll 
1: H See Moh P§s. !\ H St!c:Tmp;Adm I H Aprv y P Sau I 

I 
I 

4 
I ~------ ........ 

i 1: SSSR II L1 GlR I A.11111( 
I : 
1'.1.1.JIJ!!.I.!!J!I.J¥ 

~S~AdrnPNR ll 
0 motivo de localizar-se tao proximo do Comandante e devido a importancia 

que lhe deve ser dada dentro da organizac;ao. Estando perto do principal agente 
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responsavel pelas decisoes (Cmt), podera propor as mudanc;as necessarias a 

conduc;ao de uma gestao eficiente, eficaz, economica e efetiva. Estando sem 

subordinac;ao, diretamente ligado ao dirigente de nivel mais alto, nao sofrera 

qualquer ingerencia, pois o seu nivel tecnico deve ser compativel com a missao que 

ira executar. 

Quanto a atualizar o organograma, nao se pode dizer que havera grandes 

mudanc;as, pois o "staff' e sua equipe foram inseridos no mesmo nivel do dirigente 

maximo, sem necessidade de realocar Sec;oes ou Escaloes. 0 impacto que ira 

causar na Unidade Gestora resume-sa a tao somente o reconhecimento pelos 

demais agentes de que existe urn novo agente que e detentor de profunda 

conhecimento da missao do 6rgao. Na realizac;ao dos trabalhos, sempre que 

possivel, devem ser buscadas parcerias com profissionais de outras areas que 

possam contribuir para melhorar o resultado dos trabalhos de auditoria de gestao. 

A sua forma de atuac;ao estara voltada, segundo GASS (2006, p.2) para a realizac;ao 

de "diagn6stico operacional, mapeamentos de processes, validac;ao dos dados 

coletados, montagens de cenarios e identificac;ao de tendencias". Para que auditoria 

de acompanhamento de gestao acontec;a, em sua plenitude, e necessaria que o 

"staff' receba total apoio do comandante do 6rgao. Justifica-se tal afirmativa pelo 

motivo de que ele tera func;oes de: avaliar a adequac;ao do Planejamento 

Estrategico, analisar a aderencia das metas ao planejamento, avaliac;ao da 

suficiencia quantitativa e qualitativa dos recursos alocados, analisar a consistencia 

dos Sistemas Operacionais, analisar a consistencia dos controles, avaliar o Sistema 

de lnformac;oes, avaliar o Modelo de Gestao e avaliar os Resultados. 
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4.5. PROPOSTA DE ROTINAS DE ACOMPANHAMENTO EFETIVO DA GESTAO 

PUBLICA. 

Neste subitem far-se-a urn estudo da bibliografia para propor rotinas 

necessarias para que o agente possa desempenhar o papel de auditor de 

acompanhamento da gestao. Alguns procedimentos de auditoria existentes serao 

analisados a adaptados para a efetiva execuc;ao da auditoria em tela. 

4.5.1. Rotinas de Auditoria de Acompanhamento na area de Licitac;oes e Contratos. 

As abrangencias dos procedimentos que serao pastas a seguir deverao ser 

adaptados e/ou complementados de acordo como objetivo da auditoria. 

a) Rotina no 01 - ldentificar se e realizado urn rodizio de agentes que 

participam das comissoes de licitac;ao, da elabora~o dos editais, do controle da 

execuc;ao dos contratos e de outras atividades relevantes. 

Segundo BEAL (2000, p.11) "urn funcionario que se recusa a tirar ferias pode 

estar tentando evitar que urn ato irregular seja descoberto, e a permanencia de urn 

mesmo funcionario por longos periodos na mesma func;ao representa urn grande 

risco para a ocorrencia de frau de". Diz, ainda, que, "na area de licita~oes e contratos, 

essa deficiencia no controle interno pode facilitar o conluio entre funcionarios e 

interessados, levando ao direcionamento de procedimentos licitat6rios, a autoriza~ao 

de pagamentos indevidos em contratos e assim par diante". 

b) Rotina n° 02- Analisar se a Auditoria lnterna tern realizado trabalhos de 

avalia~ao dos controles internos aplicaveis a area de licita~oes e contratos. 

De acordo com BEAL (2000, p.12) "a Auditoria lnterna e urna fun~ao 

independente estabelecida para avaliar a adequac;ao e efetividade dos controles 
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internos de uma organizac;ao, e auxilia-la a melhorar". A Auditoria Intern a pode ser 

utilizada para auxiliar o auditor de acompanhamento ("staff'') na realizac;ao do seu 

trabalho, tendo em vista que ela determinara seas normas e politicas internas estao 

sendo seguidas, permitindo-se avaliar a necessidade de novas normas internas ou 

de modificac;ao das ja existentes. 

c) Rotina n° 03 - Verificar se as recomendac;6es e sugest6es da Auditoria 

lnterna sao analisadas e acatadas tempestivamente pela organizac;ao. 

De posse dos Relat6rios de Auditoria expedidos pela lnspetoria de 

Contabilidade e Financ;as, verificar se as medidas determinadas foram adotadas 

efetivamente. Fazer vistas a documentos que comprovem a adoc;ao de providencias 

de forma imediata. 

d) Rotina n° 04 - Constatar, periodicamente, se o acesso ao setor que guarda 

os processos e controlado por mecanismos que protejam adequadamente os 

processos licitat6rios, bern como toda a documentac;ao que fundamenta as fases da 

licitac;ao. 

Compete a Comissao Permanente de Licitac;6es e Contratos a guarda das 

c6pias dos processos licitat6rios. Todos estes processos deverao estar arquivados, 

separados por ano e gestao (Tesouro ou Fundo do Exercito). A original devera ser 

remetida para o Suporte Documental, anexa ao Relat6rio para a Conformidade 

Diaria, quando da emissao da primeira Nota de Empenho (NE) relativa ao respective 

processo licitat6rio. 

e) Rotina n° 05- Verificar se ha planejamento sistematizado para levantar as 

necessidades de contratac;ao de bens e servic;os. 
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0 staff devera constatar a existencia de uma necessidade de contratar a 

construc;ao de uma obra ou a aquisic;ao de bens e servic;os para a UG. Ele observa 

se existem rotinas que informem os passos a serem seguidos, por intermedio da 

elaborac;ao do diagn6stico da necessidade, analise do mercado e/ou 

estabelecimento dos requisitos de qualidade do objeto. 

f) Rotina n° 06 - ldentificar o meio mais adequado para atender a necessidade 

e a definic;ao do objeto. 

BEAL (2000, p.13) orienta para que sejam "levados em considerac;ao todos os 

aspectos da licitac;ao: administrativo, economico-financeiro, tecnico, juridico, etc". 

Ressalta, ainda, que deve ser verificada "se a necessidade s6 pode ser atendida 

mediante a aquisic;ao de determinado equipamento, ou poderia ser satisfeita com a 

locac;ao temporaria do mesmo equipamento, a urn custo men or". Neste 

procedimento o auditor de acompanhamento da gestao deve preocupar-se com o 

fator beneficio-custo. 

g) Rotina n° 07 - Verificar se o Almoxarifado/Dep6sito participa efetivamente da 

aquisic;ao do bern ou servic;o. 

Os Encarregados pelos Almoxarifados devem oferecer os subsidios 

necessarios para permitir uma tomada de decisao bern fundamentada, quando da 

definic;ao exata do bern ou servic;o a ser adquirido, para que nao haja divida por 

parte de quem ira adquiri-los. 

h) Rotina n° 08 - Verificar se a UG adota procedimentos adequados para 

garantir a realizac;ao de uma ampla analise do mercado, abrangendo pesquisa de 
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prec;os, numero de potenciais fornecedores e peculiaridades do mercado, que 

permita ao administrador concluir pela conveniencia e oportunidade da contratac;ao, 

bern como definir adequadamente as especificac;oes tecnicas do objeto e evitar o 

comprometimento do carater competitivo do certame. 

Deve constatar se ha, por parte dos responsaveis pelas aquisic;oes, urn born 

conhecimento do mercado que permita melhor definir as especificac;oes tecnicas 

para o objeto a ser contratado. Constatar, ainda, se estao ocorrendo incompativeis 

com o que existe disponivel no mercado, ou ate direcionadoras para urn pequeno 

grupo de. 

i) Rotina n° 09- Verificar se os componentes da Comissao Permanente de 

Licitac;ao ou Pregoeiro possuem treinamentos e/ou especializac;oes para a execuc;ao 

de suas atividades. 

A garantia do objeto, as condic;oes minimas a serem cumpridas pelos 

interessados, os criterios de julgamento e todos os demais elementos pertinentes a 

elaborac;ao do edital, devem ser estabelecidos de forma clara, precisa e exata, 

dentro dos requisites necessaries para garantir a satisfac;ao da necessidade que 

originou a licitac;ao. Ressalta SEAL (2000, p.14) que "a falta de bons criterios para a 

designac;ao da equipe encarregada de executar esta etapa pode acarretar serios 

prejuizos para o processo, como atrasos desnecessarios decorrentes de recursos de 

licitantes, definic;ao inadequada de objeto e mesmo anulac;ao do processo por vicio 

insanavel, entre outros". 

j) Rotina n° 10 - Constatar a existencia de normas orientadoras que facilitam 

a elaborac;ao de Editais de licitac;ao e, posteriormente, a verificac;ao de que todos os 
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elementos necessaries foram contemplados, bern como, se todas as exigencias 

legais quanta ao conteudo do instrumento convocat6rio foram cumpridas. 

Os editais sao documentos pelos quais a UG assume. E necessaria 

assegurar-se de que o edital seja elaborado de forma a atender as exigencias legais, 

tecnicas e administrativas existentes, bern como evitar a ocorrencia de erros e 

omissoes no citado documento. 

Alerta BEAL para o seguinte: 

E importante observar que a utilizac;ao de roteiros para elaborac;ao dos documentos que 
espelham o cham ado processo de licitac;ao ( editais, atas, relat6rios, etc.) deve ser feita 
mediante criteriosa adequac;ao as peculiaridades de cada caso concreto, e nao como simples 
e automatica padronizayao. Jamais deve se fazer o que, infelizmente na pratica tern sido 
comum utilizac;ao de simples modelos padronizados ou ate mera c6pia de editais anteriores. 
Essa pratica leva a falhas graves nao raramente insanaveis (BEAL, 2000, p.15). 

k) Rotina n° 11 - Constatar se existem mecanismos para garantir que as 

minutas de todos editais sao examinadas e aprovadas pela assessoria juridica da 

entidade antes da instaurac;ao da licitac;ao, bern como, verificar se o original do Edital 

foi assinado por autoridade competente (Ordenador de Despesas). 

De posse do processo licitat6rio, verificar se existe o Parecer Juridico exarado 

por assessoria competente, e se o original do edital faz parte do referido processo, 

devidamente assinado pelo Ordenador de Despesas. 

I) Rotina n° 12 - Verificar se existem regras para a composic;ao da Comissao 

Permanente de Licitac;ao, ou das comissoes especiais; se existem mecanismos de 

controle da investidura dos membros das comissoes; e se existe urn rodizio 

peri6dico dos componentes da Comissao Permanente de Licitac;ao, ou das 

comissoes provis6rias. 

As Comissoes (Permanentes ou Especiais) deverao canter, no minima, 3 

(tres) membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes aos 
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quadros permanentes da entidade. A investidura dos membros da Comissao 

Permanente nao pode exceder a urn ano. A totalidade de seus membros nao deve 

ser reconduzida para o periodo subsequente. 

m) Rotina n° 13 - Verificar se existem procedimentos e rotinas estabelecidos 

para garantir a publica<;ao no Diario Oficial da Uniao, dos Editais, quando exigidos, e 

dos contratos previstos no instrumento convocat6rio. 

As minutas das materias, que sao objeto de publicidade na imprensa oficial, 

devem ser previamente aprovadas pelo Ordenador de Despesas. Tais minutas 

devem ficar arquivadas junto aos documentos que compoem o processo licitat6rio. 

Os comprovantes das citadas publica<;oes tambem deverao estar anexos ao 

processo de licita<;ao. 

n) Rotina n° 14- ldentificar a previsao de rotinas para orientar a Comissao de 

Licita<;ao nas etapas de habilita<;ao, abertura e julgamento das propostas. 

0 mapeamento dos processos licitat6rios eo estabelecimento de Programas 

Operacionais Padroes (POP) permitem aos membros da Comissao de Licita<;ao 

desempenhar adequadamente o seu papel. Estes POPs devem estabelecer 

procedimentos para orientar a Comissao quanto aos prazos a serem concedidos 

quando da interposi<;ao de recurso, quanto a forma de abertura das propostas 

tecnicas e comerciais e quanto a divulga<;ao dos resultados. Outro POP importante 

deve versar sobre o correto arquivamento da documenta<;ao que compora o 

processo licitat6rio, tais como: requisi<;ao, abertura, Edital, pareceres, propostas, 

atas, mapas, relat6rios, termos de contratos, publica<;oes, etc. 
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o) Retina n° 15 - ldentificar controles internes adequados para a fase de 

execuc;ao do contrato, desde a celebrac;ao ate a sua extinc;ao. 

0 contrato deve ser firmado nos termos estabelecidos no instrumento 

convocat6rio. Devem estar previstas medidas para assegurar que quaisquer 

alterac;oes necessarias no prazo, objeto ou condic;oes previamente definidas sejam 

devidamente justificadas e autuadas em processo. Os fiscais dos contratos deverao 

estar publicados em Boletim Interne da UG, os quais serao os responsaveis pelo 

acompanhamento da execuc;ao dos contratos, bern como, realizar as 

medic;oes/atestes no Sistema lntegrado de Administrac;ao dos Servic;os Gerais 

(SIASG). As Notas Fiscais devem ser lanc;adas no SICON (Sistema de Controle de 

Contratos ), que e urn subsistema do SIASG, por intermedio da transac;ao 

"INCNOTAFIS" (lnclui Nota Fiscal). Cabe ressaltar que, para realizar todas as 

operac;oes acima elencadas, devera ser registrado o cronograma do contrato, por 

intermedio da transac;ao "INCCRONO" (lnclui Cronograma) do SICON. Em resumo, 

todas as operac;oes relativas a execuc;ao de contratos devem ser realizadas pelo 

SICON, inclusive a publicac;ao na imprensa oficial, por intermedio da transac;ao 

"REGIVACONT" (Registra Valor do Contrato). 

4.6. REFLEXO DA AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO 

CONTROLE INTERNO. 

Nesse item serao discorridos os beneficios que a Auditoria de 

acompanhamento da Gestae trara para a organizac;ao, para a sociedade e para o 

dever de prestar contas dos agentes publicos (accountability). 

Para realc;ar cabe destacar o que TOSCANO JUNIOR traz sobre o assunto: 

o conceito de accountability, chega como urn divisor de aguas na perspectiva da construyao 
de urn controle externo social. Controle este, que se torna o mais novo aliado na busca pelos 
resultados da aplica(fao dos dispendios publicos. E bern certo que ele e urn mecanisme ainda 



76 

relativamente incipiente para a avaliac;ao da efetividade dos gastos realizados pelo Erario, 
mas com certeza ele se constituf numa possibilidade bastante factfvel de uma nova dinamica 
na gestao do controle das contas publicas (TOSCANO JUNIOR, 2006, p.8) 

A triade formada pelos principios da eficiencia, eficacia e economicidade da 

gestao da coisa publica deve ser buscada pelo agente publico como uma resposta 

aos anseios da sociedade. Para isso, e de vital importancia a mensurac;ao dos 

investimentos que esta sociedade realiza na confianc;a de que o agente 

administrative adotara a melhor decisao gerencial no trato do bern comum. E Dessa 

forma que as organizac;oes publicas adotam ferramentas de controle para avaliar a 

forma com que estao sendo empregados os poucos recurs as dispon fveis e cad a vez 

mais escassos. Par isso e importante que os 6rgaos de controle interne adotem 

mecanismos de avaliac;ao dos procedimentos que sao levados a efeito pelos 

gestores publicos. 0 resultado da auditoria de acompanhamento da gestae vern ao 

encontro, nao s6 da determinac;ao legal, mas da aplicac;ao dos procedimentos 

tecnicos que possibilitam uma gestae eficaz, eficiente e economica. Sendo assim, o 

controle interne devera procurar auxiliar as Unidades Gestoras na criac;ao de 

ambientes organizacionais voltados para medic;ao dos resultados alcanc;ados sob 

diversos aspectos que envolvam o ambiente interne e principalmente o externo 

(efetividade). 

Os gestores publicos necessitam saber se os recursos de que dispoem estao 

sendo administrados adequadamente, nao s6 em cumprimentos as normas legais, 

mas se os programas estao atingindo os objetivos propostos. Nesse contexte, a 

auditoria de acompanhamento da gestao ira proporcionar formas de verificar se a 

reduc;ao dos custos dos recursos empregados em uma atividade nao estao 

comprometendo a qualidade. 0 controle interne espera, ainda, que esse novo 

modele de prestar contas e de acompanhar a gestae realizada pelos gestores, ira 
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produzir uma excelente relac;ao entre produto, em termos de bens, servictos e outros 

resultados, e os recursos utilizados para produzi-los. 

E necessaria que as UG respondam ao apelo veemente da sociedade 

pagadora de altos impastos com a introduc;ao de uma nova ordem na administractao 

publica. Cabe dizer que nao basta simplesmente que eu defina o vencedor de uma 

concorrencia publica, nos termos da lei, masse eu comprei e paguei o precto justa 

(economicidade), se eu paguei o menor prec;o (eficiencia) sem ferir a qualidade, e se 

eu adquiri todos os produtos que necessito (eficacia). Nao se pode esquecer, ainda, 

de verificar se o licitante entregou aquila que real mente foi especificado na descrictao 

do objeto da licitac;ao (bern ou servic;o). lsso tudo se pode dizer que e o inicio de 

urn a "prestac;ao de contas" do gestor da UG. 

Quanta a efetividade, deve-se ter 0 cuidado para nao desvincular 0 uso do 

dinheiro publico do teste do impacto na sociedade ou na comunidade beneficiada 

pela ac;ao governamental. As UG precisam deixar clara que aquila que fazem, 

constitucionalmente, visa a atender urn anseio comum. Para que elas percebam que 

estao atingindo os principios da eficiencia e da eficacia, devem aferir os seus 

resultados por intermedio da implementactao da auditoria de acompanhamento da 

gestao. 0 azimute verdadeiro produzira a melhor performance do desempenho e a 

diminuic;ao dos custos, sem perda da qualidade. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

Pode-se enfatizar que a auditoria de acompanhamento de gestao e pouco 

utilizada pelos gestores publicos. Neste trabalho, especificamente, onde foram 

utilizadas as Unidades Gestoras (UGs) do Comando da sa regiao Militar e sa Divisao 

de Exercito, situadas em Curitiba, nenhum dos gestores realiza o tipo de auditoria 

em comento. Nao ha urn descumprimento legal par parte das UGs, tendo em vista 

que a auditoria, na sua concepc;ao tecnica, s6 e realizada pela sa lnspetoria de 

Contabilidade e Financ;as do Exercito. Essa auditoria esta normatizada pela 

Secretaria de Economia e Financ;as, que e o 6rgao central do controle interno no 

Comando do Exercito. 

lnicialmente, constatamos que as Ordenadores de Despesas das UGs 

necessitavam de urn agente que pudesse desempenhar o papel de assessoramento 

direto, com o perfil de determinar a eficiencia, a eficacia e a economicidade de sua 

gestae. Propomos, entao, identificar se haveria alguma func;ao, exercida pelos 

agentes executores, que possuisse tais atributos para estabelecer padroes de 

comparac;ao, de medic;ao e de avaliac;ao do desempenho dos gestores daquelas 

UGs. Estudamos as atribuic;oes de cada agente da administrac;ao, a luz da 

legislac;ao, e chegamos a conclusao de que nao ha nenhuma func;ao regulamentada 

que possa exercer tal atribuic;ao. lndicou-se, por sua vez, que deveria ser inclufdo no 

organograma das OM urn cargo denominado de "staff", o qual foi inserido no novo 

organograma que foi sugerido. 

Analisamos o Relat6rio de Prestac;ao de Contas Mensal (RPCM) e conclufmos 

que deveria ser mudado, para atender o objetivo de evidenciar o acompanhamento 

da gestae por intermedio de indicadores. Entao foi proposto o Relat6rio Mensal de 
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Acompanhamento da Gestao e do Desempenho (ReMAGeD). Este novo Relat6rio 

tera o objetivo de fazer com que o gestor acompanhe, em tempo real, o nivel de 

eficiencia, eficacia e economicidade de sua gestao. lsso garante ao Ordenador de 

Despesas o poder de atuar nos indicadores que estao com fraco desempenho, por 

intermedio da avalia<;ao do resultado obtido. Caso este resultado seja negative, 

podera, pelo estudo da disfun<;ao estrutural ou situacional que prejudicou ou 

inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimadas, implementar medidas para 

tratar as causas de insucesso. lsso tudo constou na proposta do novo Relat6rio de 

Presta<;ao de Contas. 

As situa<;oes de mudan<;as apresentadas, apesar de se situarem no campo 

das propostas, suscitam novas discussoes para serem implementadas. A pertinencia 

ou nao de cada uma delas e fruto da experiencia dos autores deste trabalho, tendo 

em vista que atuam no controle interne do Comando do ha mais de 7 (sete) anos. 

Com o intuito de subsidiar os Ordenadores de Despesas na defini<;ao das 

atribui<;oes do novo cargo criado ("staff'), foi sugerido urn modele, sob a forma de 

rotina, de procedimento para este novo agente da administra<;ao. As referidas retinas 

pautaram-se, especificamente, na execu<;ao de procedimentos em licita<;6es e 

contratos administrativos. Cabe ao "staff' a implementa<;ao de outras retinas que 

possam ser quantificadas sob a forma de indicadores, semelhantes aquelas . que 

foram propostas neste trabalho, tendo em vista que a auditoria de gestao esta 

sempre em continua evoluc;ao e desenvolvimento. 

Cabe destacar que a implanta<;ao de qualquer sistema de controle para a 

medi<;ao da gestao causa diversos tipos de problemas entre os colaboradores 

envolvidos, mas a persuasao deles permite urn melhoramento continuo da gestae. A 

ideia de sugerir mudan<;as na fiscaliza<;ao dos fundos publicos, foi com o intuito de 
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oferecer uma ferramenta para agregar valor e construir urn melhor servic;o publico. 

Na bibliografia, extraimos que os sistemas de controle da gestao, por intermedio de 

indicadores, permitem mensurar o custo das entradas (gastos publicos), a qualidade 

das saidas (produtos ou servic;os) e os beneficios advindos. 

Colhemos, neste estudo que as atividades tecnicas sugeridas nao devem ser 

consideradas de forma isolada, mas como parte de urn processo de planejamento, 

execuc;ao e controle que envolve a instituic;ao como urn todo. Por isso, a utilizac;ao 

de urn indicador de gestao deve ser comparado com outros indicadores, 

considerados como padrao de excelencia, para se verificar o nivel de atingimento da 

qualidade dos servic;os que presta a sociedade, e o nivel da satisfac;ao das 

necessidades dos cidadaos. 

Ressalta-se, pois, que este trabalho nao pretendeu esgotar o assunto tratado, 

mas servir de subsidio para a continuidade do estudo da auditoria governamental. 
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7.ANEXOS 



ANEXO I - MODELO DE RPCM. 

MINISTERIO DA DEFESA 
COMANDO DO EXERCITO 

(Nome da UNIDADE GESTORA) 

RELA TO RIO DE PRESTAQAO DE CONTAS MENSAL 

85 

1. Como resultado da Reuniao de Presta~ao de Contas realizada em _ 1 _ 1 __ , 
p~sidida pormim,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(posto, nome e fun~ao) 
agente responsavel, presentes) e 

~~----~--------
(posto, home e fun~ao) 

agente co-responsaveis, declaro: 

a. da presta~ao de contas desta UG, relativa ao mes de_ I ___ , nada impugnei, 
(ou impugnei pelas razoes expostas); 

b. os saldos das contas de movimento patrimonial no SIAFI estao compatibilizados 
com os constantes no relat6rio de movimenta~ao de almoxarifado (RMA) e no 
relat6rio de movimenta~ao de bens m6veis (RMB) que por sua vez espelham os 
saldos existentes nas fichas de controle do respective material ( citar, se for o caso, o 
sistema informatizado que a UG utiliza para o registro e controle de bens de 
consumo e permanente). Nao havendo compatibiliza~ao, indicar os fatos e as 
providencias para corre~ao; 

c. Suprimentos de Fundos concedidos no periodo: 

Nome do agente 
suprido 

d. Suprimento de Fundos concedidos e ainda nao comprovados: 

Nome do agente CPF N°NE 
Prazo de 

suprido Aplica<;ao I Comprovac;ao 

Valor 

Valor J 

2. Foram organizados e arquivados nesta UG, de acordo com as normas em vigor, 
os seguintes documentos: 

a. Processo de Presta~ao de Contas de Suprimento de Fundos: 
1) UG Primaria (informar os numeros dos processos a que se referem a 
Presta~ao de Contas Mensal); 
2) UG Secundaria (informar os numeros dos processos a que se referem a 
Presta~ao de Contas Mensal). 

b. Processo Administrative (Licita~aoiDispensa/lnexigibilidade): 
1) Gestao Tesouro (informar os numeros dos processos a que se referem a 
Presta~ao de Contas Mensal); 
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2) Gestao Fundo do Exercito (informar os numeros dos processos a que se 
referem a Prestac;ao de Contas Mensal). 

3. lnstaurac;ao de Procedimentos ou Processos Administrativos 
a. Deverao ser informados neste item as aberturas e as conclusoes de 

qualquer Sindicancia, lnquerito Tecnico, lnquerito Policial Militar, processo de 
impugnac;ao e Tomada de Contas Especial instaurados, exclusivamente, para apurar 
irregularidade administrativa possiveis de causar prejuizos a Fazenda Nacional, de 
acordo como roteiro a seguir: 

1) descric;ao do fato: ----:---:-:---:--:----------------
2) nome e CPF do(s) responsavel (eis) _____________ _ 
3)origem e data da ocorrencia do debito ______________ _ 
4) valor original do debito e valor recolhido no mes e ate o mes ______ _ 

b. (informar neste item, quando for o caso, situac;ao em que o responsavel 
tenha deixado de pagar algum debito). 

4. Providencias sobre diligencias efetuadas pelos Controles lnterno e/ou Externo. 
(informar neste item toda e qualquer diligencia proveniente do controle interno "D 
Aud ou ICFEx, quando essa recomendar" ou externo "TCU', bern como as 
providencias adotadas quando for caso). 

5. Observac;oes e informac;oes gerais acerca da administrac;ao dos bens, direitos e 
obrigac;oes da UG: 

6. Outras informac;oes julgadas imprescindiveis pelo OD: 
a .. _________________________________________________________ ___ 

b. __________________________________ _ 

c. ____________________________________________________________ __ 

7. Remeta-se uma via deste Relat6rio a ICFEx e outra ao Suporte Documental desta 
UG. 

8. Os documentos previstos nas Normas para a Prestac;ao de Contas das Unidades 
Gestoras encontram-se arquivadas nesta UG, a disposic;ao dos controles internee 
externo pelo prazo regulamentar. 

de de --

Ordenador de Despesas numero do CPF 




