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RESUMO 

Kmiec, Eliana Lineia Beneke. 0 Controle lnterno sob a perspectiva de uma 
organiza~ao publica municipal. Este estudo visa demonstrar a implanta~ao 
e estrutura~o de urn Sistema de Controle lnterno e a respectiva area de 
Controladoria de uma organiza~ao publica municipal. T odavia, a atividade da 
Administra~ao Publica no ambito municipal, assim como no estadual e federal, e 
regida amplamente por urn vasto alicerce legal, razao pela qual, neste trabalho 
serao apresentados os principais instrumentos norteadores para a implanta~o e 
atua~ao do Sistema de Controle lnterno, com as peculiaridades inerentes ao 
poder publico. 0 Estudo foi realizado em urn municipio da Regiao Metropolitana 
de Curitiba, cujo Sistema de Controle lnterno e tido como modelo. Relativamente a 
area publica, sobretudo as atividades inerentes ao objeto deste estudo, todas 
amplamente regidas por legisla¢es advindas das tres esferas de governo e, 
com vistas a implantar e desenvolver urn Sistema de Controle lnterno, e 
necessaria que haja a delimita~ao previa dos procedimentos de Controle a 
serem desenvolvidos. Diante desta premissa, e a fim de minimizar a incidencia 
de riscos, o estabelecimento do Sistema de Controle lnterno e a devida estrutura de 
Controladoria pautou-se a partir da elabora~o previa de urn Projeto de 
lmplanta~o, que sera demonstrado no decorrer deste trabalho. Sobremaneira, o 
foco principal deste estudo e mostrar urn caso de aplicabilidade pratica do 
Sistema de Controle lnterno no ambito publico municipal, desde a sua concep~o 
ate o seu modelo de atua~o, consoante suas determina~oes legais e te6ricas que 
orientam a atividade. 

Palavras-Chave: Controle lnterno; Controladoria; Administra~ao Publica; 
procedimentos de controle; planejamento. 
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1. INTRODUCAO 

Muito tern se falado e discutido sobre a avalia9ao dos servi9os 

publicos no Brasil. No entanto para se avaliar a qualidade dos servi9os e 

necessaria que preliminarmente sejam criados criterios e mecanismos de 

avalia9ao capazes de adicionar elementos quantitativos e qualitativos que 

reflitam a interpreta98o dos resultados. 

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impoe aos gestores 

publicos uma serie de mecanismos direcionados a garantir o equilibria das 

contas, tornou-se necessaria e urgente a instrumentaliza9ao do sistema de 

Controle lnterno, ja que as contas publicas passaram tambem a ser alvo do 

controle externo. Para desempenhar este papel, a maioria dos 6rgaos de 

natureza publica instituiu em suas estruturas a area de Controladoria. 

Urn dos fatores fundamentais a traduzir em sucesso as a96es da 

Controladoria e garantir a transparencia dos atos executados pelos agentes 

politicos em uma organiza9ao publica, e ter criterios e procedimentos de 

controle claramente definidos e regulamentados. 

A area de Controladoria, dotada de urn born Sistema de Controle 

lnterno e sinOnimo de boa administra9ao, o que deveria ser o objetivo de 

todos os gestores e agentes politicos. 

Urn born sistema de controle permitira, alem da fiscaliza9ao dos atos 

dos agentes publicos, verificar se as analises e proje¢es estrategicas 

estavam corretas, se o planejamento foi adequadamente executado e se os 

objetivos pretendidos foram alcan9ados. 

Contudo, formas de fiscaliza9ao e acompanhamento devem ser 

implementadas a fim de verificar se os objetivos de controle estao sendo 

atingidos. 

Destarte, este trabalho visa demonstrar de forma clara e objetiva os 

principais conceitos gerais do Sistema de Controle lnterno e da respectiva area de 
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Controladoria, bern como urn modelo pratico de atuac;ao no ambiente de uma 

organizac;ao publica municipal. 
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2. REFERENCIAL TEQRICO 

2.1. CONTROLADORIA 

Denomina-se de Controladoria a estrutura organizacional criada numa 

instituic;ao, com a missao de levar a efeito as atividades de controle e 

acompanhamento de todas as ac;oes e atividades por ela desenvolvidas. 

Para o efetivo exercicio da area de Controladoria, esta deve estar 

previamente dotada de urn born Sistema de Controle lnterno. 

Contudo, a estruturac;ao da area de Controladoria requer o conhecimento 

preliminar minimo a respeito do Sistema de Controle lnterno, bern como da 

fundamentac;ao legal e te6rica que orienta a atividade. 

Neste espeque, no decorrer dos pr6ximos capitulos serao demonstrados: 

- A teoria que orienta a atuac;ao do Sistema de Controle lnterno com os 

devidos conceitos e embasamentos legais; 

- As caracteristicas, func;oes e importancia dos sistemas de informac;ao 

para a gestao do Controle lnterno; 

- Urn caso de sucesso na implantac;ao do Sistema de Controle lnterno em 

uma organizac;ao publica municipal, com as caracteristicas inerentes a este 

6rgao; 

- E por fim, os procedimentos relativos a implantac;ao pratica do Sistema de 

Controle lnterno, bern como a estruturac;ao do 6rgao de Controladoria. 

2.2. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. 

Para que se efetive a implantac;ao e a plena atuac;ao de uma area de 

CONTROLADORIA, e indispensavel que antes se tenha delineado o Sistema de 

Controle lnterno a ser por ela adotado. 
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Segundo BOTELHO (2006), a Controladoria Geral do Municipio, per meio 

de seu Sistema de Centrale Interne do Poder Executive tern o poder e o dever de 

fiscalizar as contas da Administrac;ao Direta e do Institute de Previdencia do 

Municipio. 

0 Sistema de Centrale Interne do Poder Executive, devidamente inserido 

na estrutura organizacional do Municipio, per forc;a de lei local, tern poder de 

fiscalizar os atos de quaisquer agentes responsaveis per bens ou dinheiro publico. 

Enfatiza ainda que, a administrac;ao indireta, fundac;oes publicas, Institutes de 

Previdencia Municipal ou ate mesmo as Secretarias Municipais poderao instituir 

seus pr6prios controles. No entanto, sao subordinados ao Sistema de Centrale 

Interne do Executive. Em alguns Municipios recebem a denominac;ao de 

Controladoria Geral ou Sistema lntegrado de Centrale Interne, sendo estes 

responsaveis pela consolidac;ao das informac;oes no relat6rio anual que integrara 

a prestac;ao de contas. 

Considerando que os membros do Centrale Interne estao sujeitos a 
penalidades, nos cases em que tiverem conhecimento de qualquer irregularidade 

ou ilegalidade e nao comunicarem ao Tribunal de Contas, conclui-se que os 

servidores que integram o Sistema de Centrale Interne deverao ser especialistas 

em Administrac;ao Publica, possuir ample conhecimento de contabilidade 

governamental e auditoria, com graduac;ao em ciencias contabeis, administrac;ao, 

economia ou direito (BOTELHO, 2006). 

Tal afirmac;ao muitas vezes e contestada, tendo em vista que os controles 

aplicados nao restringem-se tao somente as areas contabil, administrativa, 

economica ou juridica. Para que haja efetividade de centrale e necessaria que se 

conhec;a e que sejam examinados procedimentos, bens e materiais relatives a 
todas as areas: saude, social, ambiental, infra-estrutura urbana, entre outras, que 

em muitos cases requerem a analise tecnica do agente de centrale. 

No ambito da Administrac;ao Publica, BOTELHO (2006) define Centrale 

Interne como sendo o conjunto de atividades, pianos, metodos e procedimentos 

interligados, utilizados com vistas a assegurar que os objetivos des 6rgaos e 

entidades da Administrac;ao sejam alcanc;ados, de forma confiavel e concreta, 
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evidenciando eventuais desvios ao Iongo da gestao, ate a consecuc;ao dos 

objetivos fix ados pelo Poder Publico 1. 

CRUZE GLOCK (2007), definem o Controle lnterno como sendo o plano 

da organizac;ao e o conjunto coordenado de metodos e medidas, adotados pela 

empresa, para proteger seu patrimOnio, verificar a exatidao e a fidedignidade de 

seus dados contabeis, promover a eficiencia operacional e encorajar a adesao a 

politica trac;ada pela administrac;ao. 

Neste prisma, verifica-se que o autor da uma conceituac;ao bastante 

abrangente ao termo, onde e possivel constatar que o controle interno nao se 

refere apenas aos enfoques diretamente relacionados as func;oes de 

contabilidade, financ;as, economia ou direito, mas a todos os aspectos que 

envolvem as operac;oes de uma organizac;ao. 

Destarte, o conceito de que e necessaria uma equipe multidisciplinar 

atuando na area de Controladoria vern adquirindo solidez. Nao e possivel que urn 

tecnico de determinada area tenha plenas condic;oes de atuar com eficiencia em 

outras areas diversas. Contudo, 6rgaos de pequeno porte, que nao tenham 

condic;oes de atuar com uma equipe composta por varios membros, obviamente 

devera desenvolver suas atividades com urn quadro reduzido de agentes, 

preferencialmente das areas contabil, administrac;ao, economia e direito. 

Outro elemento significativamente relevante na gestao eficiente da area de 

Controladoria e o capital humano. Este setor devera contar com pessoal 

especificamente treinado para a func;ao, com alto grau de interdependencia, 

nivelamento de conhecimentos e habilidades para a soluc;ao de conflitos. 

Segundo Cruz e Glock (2007), o fator Recursos Humanos influencia 

diretamente a qualidade do Controle lnterno, ja que as politicas e os pianos sao 

implementados por pessoas, que utilizam ferramentas, como plano de 

organizac;ao, metodos e sistemas. Mesmo que existam politicas claramente 

estabelecidas, sistemas adequadamente planejados e outras formas pretendidas 

para as ac;oes, a eficiencia operacional estara comprometida se a organizac;ao 

1 Manual Pratico de CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, Milton 
Mendes Botelho, pag. 27. 
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nao dispuser de urn quadro de pessoal corretamente dimensionado, capaz, 

eficiente e motivado. 

A Controladoria, par se tratar de urn 6rgao fiscalizador com atua~ao ampla, 

sua integraliza~ao na estrutura organizacional e fundamental, conseqoentemente 

o plano de cargos e salaries devera contemplar as cargos de agentes de centrale 

interne, cujas remunera~oes devem ser compativeis a complexidade da tarefa 

(BOTELHO 2006). 

Culturalmente, fica clara a necessidade de ter agentes controladores com 

remunera~oes medias superiores a de seus controlados. Do contrario, a 

eficiemcia fiscalizadora e orientadora podera restar seriamente comprometida. 

Nao obstante, segundo BOTELHO (2006), o Sistema de Centrale Interne 

para ser eficaz, deve ser coordenado par servidor de extrema confian~a do 

administrador, com status de secretario e remunera~ao condizente. 

Obviamente o coordenador de Centrale Interne deve atuar com retidao e 

comprometimento, entretanto, o Chefe do Executive (Prefeito) ao nomear o 

Controlador Geral devera faze-lo com muita cautela e ciente de que a fun~ao 

deste servidor e, sobretudo protege-lo de todo e qualquer ato que viole as 

principios legais e norteadores da administra~ao publica. Ou seja, e necessaria 

que tenha rigor em sua atua~ao com vistas a evitar e prevenir a ocorrencia de 

qualquer ato improbo. 

Neste diapasao, e possivel verificar a necessidade de uma excelente 

sele~ao dos profissionais que irao compor a area de Controladoria, au entao o 

Sistema estara fadado ao fracasso. 

Precipuamente, o Sistema de Centrale Interne devidamente implantado 

devera prover as gestores de ferramentas capazes de medir as metas e objetivos 

pretendidos, bern como garantir a legalidade em todas as a~oes desenvolvidas 

pelo 6rgao controlado. 

Para REZENDE, citando PETER (1993), o Sistema de Centrale e uma 

fun~ao do processo administrative que, mediante a compara~ao com padroes 

previamente estabelecidos, procura medir e avaliar o desempenho e o resultado 

das a~oes, com a finalidade de realimentar as tomadores de decisao, de forma 
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que possam corrigir ou refon;ar esse desempenho ou interferir em func;ao do 

processo administrative, para assegurar que os resultados satisfac;am as metas, 

aos desafios e aos objetivos estabelecidos. 

Eis urn grande desafio aos administradores publicos, mormente aqueles 

vinculados a area de Controladoria. Para que haja padroes pre-estabelecidos 

eficazes normalmente ha que se ter hist6rico. Todavia, em muitos 6rgaos os 

registros informatizados ainda nao possuem lanc;amentos suficientes e capazes 

de determinar uma regra ou padrao. Para a maioria das organizac;oes, o registro 

hist6rico de informac;oes nao era uma rotina fundamental, e agora encontram-se 

diante de uma tarefa inadiavel: levantamento de dados e informac;oes para 

subsidiar seus controles. 

Semelhantemente ao setor privado, o Controle lnterno no setor publico 

compreende os procedimentos, metodos ou rotinas adotados dentro de uma 

organizac;ao com o prop6sito de salvaguardar seus recursos, verificar a exatidao e 

veracidade de suas informac;oes, promover a eficiemcia nas operac;oes, estimular 

a observancia das politicas prescritas e alcanc;ar o cumprimento das metas e 

objetivos dos programas. 

Para BOTELHO (2006), o Controle lnterno e inerente a todos os atos e 

processes administrativos de urn 6rgao, nao devendo ser concebido 

separadamente. Sua integrac;ao e fator decisivo para o perfeito desempenho das 

atividades de controle nas diversas unidades administrativas. 

0 Controle exige exame de resultados. Contudo o puro exame de dados 

em nada reverte se nao houver parametres e informac;oes capazes de medir o 

resultado alcanc;ado, alem de sugerir se estes atenderam ou nao as expectativas. 

Para Fayol (1994), Controlar e ter a certeza de que todas as operac;oes a 

toda hora estao sendo realizadas de acordo como plano adotado com as ordens 

dadas, e com os principios estabelecidos. Ele tende a estimular o planejamento, 

a significar e fortalecer a organizac;ao, aumentar a eficiemcia do comando e 

facilitar a coordenac;ao. 

Ja o Sistema de Controle segundo Rezende, citando o AICPA (Americam 

Institute of Certified Public Accountants), e 0 plano da organizac;ao, todos OS 
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metodos e medidas coordenadas adotados pela empresa para salvaguardar seus 

ativos, verificar a adequa~ao e confiabilidade de seus dados contabeis, promover 

a eficiencia operacional e estimular o respeito e obediencia as politicas 

administrativas fixadas pela gestae. 

Diante de todos os conceitos elencados depreende-se que o Centrale 

Interne num 6rgao Publico Municipal e exercido atraves da conjuga~ao da 

estrutura organizacional e de todos os mecanismos de centrale estabelecidos 

pela Administra~ao. Para tanto e necessaria a previa defini~ao de 

responsabilidades, retinas e procedimentos, bern como a segrega~ao adequada 

das fun~oes. 

Destarte, pode-se afirmar que os conceitos, quer sejam aplicados nas 

organiza~oes publicas ou nas privadas, possuem os mesmos objetivos precrpuos. 

Contudo, na pratica, existe um grande diferencial entre o centrale interne exercido 

em organiza~oes privadas, muitas vezes de forma emplrica, de acordo com as 

necessidades, ainda que normatizado e aquele executado pelos 6rgaos publicos, 

onde e exigida sua forma~ao na forma de um sistema, claramente definido e 

regulamentado por lei local. 

2.3. OBJETIVOS DO CONTROLE INTERNO. 

Para que seja consolidada a implanta~ao de um Sistema de Centrale 

Interne numa institui~ao publica e imprescindrvel que se observe todos os 

objetivos gerais e especrficos que regem a atividade. 

BOTELHO (2006), afirma que para desenvolver os objetivos gerais do 

Centrale Interne, todas as opera~oes devem ser primeiramente agrupadas por 

categorias. Em seguida, as opera~oes de cada categoria devem ser agrupadas 

em conjuntos de atividades regulares e necessarias ao processo de registro de 

uma transa~ao ou ato. Estes agrupamentos devem ser compatibilizados com a 

estrutura organizacional das unidades e suas respectivas atribui~oes. 
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Esta divisao em categorias e posterior segregac;ao de func;oes e 

fundamental para que se promova a implantac;ao de uma estrutura sustentavel e 

dotada de solidez. 

Para REZENDE (2005), os principais objetivos de centrale sao a definic;ao 

de padroes, medic;ao de desempenho, acompanhamento, correc;ao de desvios e a 

garantia do cumprimento do planejamento estrategico municipal. 

Contudo, os objetivos apontados pelo autor nao estao diretamente 

vinculados apenas ao Centrale Interne, podendo ser estendidos as mais diversas 

formas de centrale e acompanhamento. 

Ja BOTELHO (2006), enfatiza que dentre os objetivos gerais do Sistema 

de Centrale Interne esta a func;ao de proteger os interesses economicos da 

municipalidade, tais como, bens, receitas, servidores, cumprimento dos gastos 

com saude e educac;ao, seguranc;a, alem de exercer uma func;ao fiscalizadora e 

orientadora. 

Para garantir os objetivos propostos, bern como a efetiva execuc;ao de sua 

atividade, os agentes de centrale devem primar pela elaborac;ao de relat6rios de 

facil compreensao par leigos, alem de disciplinar a operacionalidade dos 6rgaos a 

partir da publicayao de lnstruc;oes Normativas, com normas que facilitem o 

funcionamento, dentro de urn padrao de eficiencia. 

De forma concisa, BOTELHO (2006) destaca os macro objetivos do 

Sistema de Centrale Interne, quais sejam: 

Macro 

Objetivos 

Assegurar a legitimidade dos passives; 

Preservar os ativos; 

lnstituic;ao de Politicas lnternas. 

Promover a eficiencia operacional; 

Ou de maneira mais detalhada, segundo o mesmo autor, os objetivos 

gerais do Sistema de Centrale Interne podem ser definidos como: 
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a) Salvaguardar os interesses economicos, patrimoniais e sociais da 

municipalidade; 

b) Prevenir e detectar fraudes e erros ou situa9oes de desperdicios, 

praticas administrativas abusivas, antieconomicas ou corruptas ou 

outros atos de carater ilicito; 

c) Precisar e dar confiabilidade aos informes e relat6rios contabeis, 

financeiros e operacionais; 

d) Assegurar o acesso aos bens e informa9oes e que a utiliza9ao 

destes ocorra com a autoriza9ao de seu responsavel; 

e) Estimular a eficiencia operacional, sugerindo formas eficazes e 

instituindo procedimentos atraves de instru9oes; 

f) Dar qualidade as politicas existentes, conjugar os objetivos da 

organiza9ao; 

g) Garantir que as transa9oes sejam realizadas com observancia do 

principia da legalidade; 

h) Realizar com freqOencia o confronto entre os dados constantes 

dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) com os dados 

contabeis, possibilitando uma analise em percentuais de rea/iza9ao e 

as medidas adotadas; 

i) Verificar o fluxo das transa9oes e se elas ocorreram de fato, de 

acordo com os registros, ana/isando o controle dos processos e a 

avalia9ao dos efeitos dessas realiza9oes; 

j) Promover opera9oes ordenadas, economicas, eficientes e efetivas 

e a qualidade dos produtos e servi9os em consonancia com os 

objetivos da organiza9ao; 

k) Assegurar o cumprimento das leis, regulamentos e diretrizes da 

organiza9ao; 

I) Salvaguardar o ativo e assegurar a legitimidade do passivo; 

m) Assegurar a revisao da legisla9ao municipal, conforme o 

ordenamento juridico atualizado; 
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n) Assegurar que todas as transac;oes sejam validas, registradas, 

autorizadas, valorizadas corretamente, classificadas corretamente, 

lanc;adas e totalizadas corretamente; 

o) Adotar quaisquer outros procedimentos para o bom desempenho 

das func;oes da instituic;ao. 

2.4. TIPOS DE CONTROLE 

Diante de uma imensa gama de a96es e atividades sujeitas a fiscaliza9ao, 

e indispensavel que se conhe9a os tipos de controle a serem aplicados. 

De acordo com BOTELHO (2006), a nivel municipal os tipos de controle 

sao diretamente voltados a sua area de atua9ao: 

- Controle externo, exercido por 6rgaos auxiliares; e o 

- Controle interne com a9ao direta nos 6rgaos controlados. 

2.4.1. Controle Externo 

E o controle exercido por urn 6rgao estranho a administra9ao, no caso dos 

municipios, o controle externo e exercido pela Camara Municipal de Vereadores 

com o auxilio do Tribunal de Contas do Estado. Abrange a fiscaliza9ao contabil, 

financeira, or9amentaria, operacional e patrimonial do ente federado. (BOTELHO 

2006). 

2.4.2. Controle Interne. 

E o controle realizado pelo pr6prio 6rgao executor no ambito de sua pr6pria 

Administra9ao. (BOTELHO 2006). 
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A finalidade do Centrale Interne exercido pela area de Controladoria nao e 

unicamente a descoberta de erros, fraudes e desvios. No entanto sua atuac;ao e 

de prevenc;ao, de comunicac;ao e regulamentac;ao planejada para alcanc;ar 

determinados resultados, podendo inclusive elogiar a atuac;ao do governo, 

quando do cumprimento das metas estabelecidas. 

2.5. FASES DE CONTROLE 

Os controles, tanto a nivel interne quanta a nivel externo sao subdivididos 

em fases distintas. 

Para BOTELHO (2006), o Centrale Interne, exercido pela Controladoria 

Geral do Municipio pede manifestar-se de diferentes fases: Centrale Previa, 

Concomitante e Subsequente. 

Muito embora o centrale externo tambem esteja sujeito a atuar nas tres 

fases mencionadas, a sua aplicabilidade integral normalmente torna-se 

prejudicada face a existencia de barreiras operacionais que dificultam a 

fiscalizac;ao simultanea. 

Contudo, com o aprimoramento tecnol6gico muitas destas barreiras vern 

sendo eliminadas, fomentando assim, a constituic;ao de controles cada vez mais 

eficazes. 

2.5.1. Centrale Previa. 

E o centrale que antecede a conclusao do ato ou da operac;ao. 

A atuac;ao previa do Centrale Interne sera eficaz quando se tratar de 

contratac;ao, elaborac;ao de projetos de lei e outros atos que sao homologados 

posteriormente pelo administrador. A forma mais eficaz de centrale previa e a 

expedic;ao de instruc;oes normativas disciplinando os procedimentos a serem 

adotados, a fim de evitar vicios ou desvios de finalidade. 
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2.5.2. Controle Concomitante. 

E o controle que acompanha a realizac;ao do ato ou operac;ao para verificar 

a regularidade de sua formac;ao. E o controle no momenta do ato ou fato. E a 

forma mais presente da atuac;ao do Sistema de Controle lnterno. Esta forma de 

controle ocorre na celebrac;ao de atos administrativos, como contratos, convemios, 

compras diretas, entre outros. 

2.5.3. Controle Subsequente. 

E o controle que se efetiva ap6s a conclusao do ato ou operac;ao, visando 

corrigir eventuais defeitos, falhas ou incorrec;oes. 

Este controle tern can:lter punitivo, tendo em vista que o ato ja ocorreu. Se 

a correc;ao for possivel, assim devera ser recomendado, caso nao seja possivel, 

devera solicitar a restituic;ao dos prejuizos provocados ao erario. 

Focando-se nas tres fases de controle elencadas, obviamente a fase mais 

segura de controle e aquela que evita a ocorrencia de erros ou desvios. Contudo, 

em muitos casas somente e possivel exercer o controle nas fases concomitante 

ou subsequente. 

Segundo CRUZ e GLOCK (2007), o Sistema de Controle lnterno deve, 

preferencialmente, ter carater preventivo(fase previa), ser exercido 

permanentemente e estar voltado para a correc;ao de eventuais desvios em 

relac;ao aos parametros estabelecidos, como instrumentos auxiliar de gestao. 

2.6. ASPECTOS LEGAlS 

Na administrac;ao publica, todos os procedimentos do Sistema de Controle 

lnterno devem estar fundamentados e amparados pelo principia da Legalidade 
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que rege toda e qualquer conduta, ou seja, os atos deste 6rgao nao podem ser 

expedidos aleatoriamente, ha regras que devem ser observadas, especialmente 

os principios constitucionais. 

Muito embora a atividade publica seja regida por urn amplo embasamento 

legal, algumas pec;as sao especialmente fundamentais para o desempenho de 

suas ac;oes, tais como: Constituic;ao Federal, Lei 4.320/64 e Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

2.6.1. A Constituic;ao Federal 

Os dispositivos constitucionais que dao sustentac;ao as demais legislac;oes 

que tratam do assunto estao previstas nos artigos 31, 74 e 75 da Constituic;ao, 

que se fazem saber: 

Art. 31. A fiscalizagao do Municipio sera exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de 

controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei. 

(grifou-se) 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario 

manterao, de forma integrada, sistemas de controle interno com a 

finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execugao dos programas de governo e dos orgamentos 

da Uniao; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a 
eficacia e efici{mcia, da gestao orqamentaria, financeira e patrimonial 

nos 6rgaos e entidades da administragao federal, bem como da 

aplicagao de recursos publicos por entidades de direito privado; 
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Ill - exercer o controle das operar;oes de credito, avais e 

garantias, bern como dos direitos e haveres da Uniao; 

IV - apoiar o controle extemo no exercfcio de sua missao 

institucional. 

§1° Os responsaveis pelo controle inferno, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, de/a darao 

ciemcia ao Tribunal de Contas da Uniao, sob pena de 

responsabilidade so/idaria. 

§2°Qualquer cidadao, partido polftico, associar;ao ou sindicato 

e parte legftima para, na forma da lei, denunciar irregu/aridades ou 

ilegalidades, perante o Tribunal de Contas da Uniao. 

Art 75. As normas estabelecidas nesta ser;ao aplicam-se no 

que, no que couber, a organizar;ao, composir;ao e fiscalizar;ao dos 

Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bern como dos 

Tribunais e Conselhos de Contas dos Municfpios. 

Foi por meio da Constitui~ao Federal que os conceitos de eficiencia, 

eficacia, efetividade e economicidade come~aram a permear as organiza~oes de 

urn modo geral, atribuindo uma responsabilidade ainda maior aos gestores 

publicos. 

2.6.2. A Lei Federal 4.320/64. 

0 art. 76 da Lei 4.320/64 estabelece objetivamente as atribui~oes do 

Controle Interne e determina as normas gerais para a elabora~o e o controle dos 

or~amentos e balan~os. 

Esse mesmo instrumento legal exerce ainda o papel preponderante na 

orienta~ao das atividades de planejamento, or~amento, contabiliza~ao, controle e 

presta~ao de contas do setor publico no Brasii(Cruz e Glock, 2007). 
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2.6.3. A Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A Lei Complementar 101/2000, simplesmente denominada de Lei de 

Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de Financas Publicas voltadas para 

a gestao fiscal. 

Foi com base nas disposi~oes da Lei de Responsabilidade Fiscal que 

tornou-se obrigat6ria a avalia~ao e o acompanhamento da gestao or~amentaria, 

financeira e patrimoniai da Administra~ao Publica, ah§m da implanta~ao de 

sistema de custos e a fiscaliza~ao sobre o atingimento das metas estabelecidas 

na Lei de Diretrizes Or~amentarias. 

2.7. PRINC(PIOS LEGAlS 

No art. 37 da Constitui~ao Federal estao contemplados os principios que 

regem a atua~ao da Administra~ao Publica, quais sejam: Principia da Legalidade, 

da lmpessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da Eficiemcia. 

Contudo, diante da nova realidade da Administra~ao Publica, existem 

novos principios que deverao ser considerados na atua~ao do Controle lnterno 

(BOTELHO 2006). Dentre os novos podemos destacar: 

a) Principia do Interesse Publico: todas as a9oes adotadas pelo 

administrador publico devem ser motivadas pelo interesse da 

coletividade; 

b) Principia da Economicidade: trata-se da obten9ao do melhor 

resultado estrategico possivel de uma determinada aloca9ao de 

recursos financeiros, economicos e/ou patrimoniais; 
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c) Principio da Celeridade: constitui o direito fundamental a dura9ao 

razoavel dos processos; 

d) Principio da Razoabilidade: garantia do devido processo legal. 

Tendo o administrador a liberdade de adotar a providencia mais 

adequada dentre aquelas cabiveis, nao podera, contudo, transpor os 

limites legais, cabendo a ele ponderar sobre o que melhor possa 

atender ao interesse publico; 

e) Principio da Proporcionalidade: tal como no item anterior, este 

principio tem a finalidade de impedir restri9oes desproporcionais aos 

direitos fundamentais, seja por atos administrativos ou por atos 

leg islativos. 

f) Principio da lsonomia: todos sao iguais perante a lei, sem distin9ao 

de qua/quer natureza (igualdade racial, entre sexos, de credo 

religioso, jurisdicional, trabalhista, tributaria, entre outros); 

g) Principio da Probidade Administrativa: e a norma que rege a 

conduta do agente publico como elemento subjetivo na pratica do 

servi9o publico, sendo um reflexo direto da honestidade pessoal do 

agente; 

h) Principio da Amp/a Defesa: trata da oportunidade de se defender 

e a de recorrer, a/em de requerer da produ9ao de provas. 

Para os agentes publicos e politicos nao basta apenas agir 

corretamente, e necessaria que todos os seus atos apontem para uma gestao 

dotada de bons principios. 
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2.8. OS AGENTES DE CONTROLE 

Em muitas organiza9oes sao simplesmente denominados de "Controllers" 

ou Controladores. 

As fun9oes desempenhadas pelos Controladores variaram muito ao Iongo 

dos anos, conforme as estruturas, as formas empresariais e os metodos 

administrativos2
. 

De acordo com o texto extrafdo do site yahoo.com/question, citando 

Chandler (1962, p. 19) o controller surgiu no infcio do seculo XX, dentro da 

evolu9ao administrativa das grandes corpora9oes americanas. 

Em 1920, a Controladoria ja aparece nos organogramas das 

administra9oes centrais da General Motors e da Dupont em 1921. 

Ainda sob a 6tica do mesmo autor citando Kanitz (1976, p. 6-8), o controller 

pode exercer fun9oes variadas, sem, contudo, desviar-se de suas fun9oes 

basicas de dirigir e implantar os seguintes sistemas: tnforma9ao, Motiva9ao, 

Coordena9ao, Avalia9ao, Planejamento e Acompanhamento. 

Neste prisma torna-se claro que a fun9ao de Controlador pode sofrer 

muta9oes na sua forma geral de atua9ao, adaptando-se aos mais diversos 

formatos de administra9ao, contudo, o profissional desta area nao pode, sob 

hip6tese alguma, desvincular-se de sua tarefa principal, sob pena de tornar 

frustrada a sua atividade. 

Entretanto o autor {1976, p. 9) lista as fun9oes que urn Controlador tfpico 

tera sob seu comando: 

a) Contabilidade geral; 

b) Auditoria intema; 

c) Sistemas or9amentarios; 

d) Or9amentos operacionais; 

e) Or9amentos de capital; 

f) Metodos e sistemas; 

g) Sistemas de computa9ao; 

2 Disponlvel em http://br.answers.yahoo.com/question 
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h) Estatistica e analise. 

Nao obstante, os procedimentos denominados de finalisticos, vinculados 

as opera~oes e processes da organiza~ao, tambem fazem parte do rol de 

atividades desempenhadas pela equipe da Controladoria. 

No mesmo documento acima mencionado, Mendes (1991, p. 17-18), 

citando Sathe, cap. 1, diz que as fun~oes e responsabilidades do Controller foram 

classicamente definidas pelo Institute dos Executives Financeiros na decada de 

60, como sendo: 

a) planejamento e controle; 

b) relat6rios e analises; 

c) avalia(fao e consultoria; 

d) administra(fiio e planejamento tributario; 

e) relat6rios govemamentais; 

f) prote9iiO de ativos. 

Contudo, se Controlar e ter a certeza de que todas as opera~oes a toda 

hora estao sendo realizadas de acordo com o plano adotado, com as ordens 

dadas, e com os principios estabelecidos, e se o Centrale tende a estimular o 

planejamento, significar e fortalecer a organiza~ao, aumentar a eficiencia do 

comando e facilitar a coordena~o (Henry Fayoll,1994), podemos concluir que o 

Agente de Centrale deve sim exercer fun~oes multidisciplinares com o objetivo de 

garantir a legalidade, a efetividade e eficiencia de todos os atos da organiza~ao. 

2.9. PROCEDIMENTOS PREVIOS. 

Preliminarmente a implanta~ao de urn Sistema de Centrale Interne, 

mormente no ambito publico, e necessaria a realiza~ao de uma ampla pesquisa 

da legisla~ao federal, estadual, municipal, lnstru~oes Normativas do Tribunal de 
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Contas do Estado em que o Municipio estiver inserido e especialmente das regras 

contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal3. 

Hely Lopes Meireles, largamente reconhecido como um dos principais 

doutrinadores do Direito Administrativo e do Oireito Municipal dizia sabiamente em 

sua obra Direito Administrativo Brasileiro4
: "Enquanto na administra~ao particular 

e licito fazer tudo que a lei nao proibe, na Administra~ao Publica s6 e permitido 

fazer o que a lei autoriza". Eis entao a razao de ser indispensavel que a atua~ao 

do Controle interno se paute em instrumentos legais que orientem a atividade. 

Na sequencia, e imprescindivel a analise da estrutura organizacional do 

6rgao, devendo ser providenciada a inclusao da area de Controladoria na referida 

estrutura. No caso da Administra~ao Publica a inclusao da estrutura de 

Controladoria deve ser realizada por meio de Lei Municipal, da mesma forma que 

a implanta~ao do Sistema de Controle lnterno, que tambem devera se dar por 

for~a de Lei. (BOTELHO 2006). 

2.1 0. A AREA DE CONTROLADORIA. 

A area de Controladoria deve estar inserida na estrutura organizacional do 

6rgao. No caso da organiza~ao publica, a area de Controladoria deve possuir 

status de Secretaria, estando ligada diretamente ao Gabinete do Prefeito. 

Contudo, isto nao significa que seja subordinada ao Prefeito, pois sua atua~ao e 

considerada soberana, muito embora nao esteja dispensada de prestar 

satisfa~oes ao Chefe do Executivo em quaisquer circunstancias. 

Este modelo de estrutura permite que a Controladoria possa atuar 

controlando as atividades da Administra~ao Publica, em todos os niveis e todos 

os 6rgaos, subsidiando os 6rgaos de fiscaliza~ao externa (Tribunal de Contas do 

Estado e Camara Municipal de Vereadores) com informa~oes confiaveis 

(BOTELHO 2006) 

3 Lei Complementar 101/2000. 
4 Editora Malheiros, pag. 82/83 
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Ap6s, constituida a area de Controladoria, qualquer altera~ao deve ser 

cuidadosamente estudada, ja que a Lei de Estrutura e materia de Lei Ordinaria, 

devendo ser submetida a aprova~ao do Legislative. 

Para melhor entendimento, segue indicado no Anexo 01, modelo de 

estrutura mais indicado para facilitar a atua~ao da area de Controladoria em uma 

organiza~ao publica, no caso em comento na esfera Municipal. 

2.11. HISTQRIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NOS MUNICiPIOS 

Embora ao Iongo do tempo tenha se perdido a informa~ao exata da origem 

dos Sistemas de Controle Interne, alguns pesquisadores do assunto concluiram 

que a palavra controle provem da Fran~a, quando no seculo XVII o ato de 

controlar ja significava poder. 

Entretanto, urn dos mais dedicados pesquisadores da hist6ria da 

Contabilidade, Lopes de Sa, define que5
: 

A necessidade de guardar memoria dos fatos ocorridos com a 

riqueza patrimonial gerou criterios de escritas em formas progredidas 

mesmo nas civilizagoes mais antigas, como a da Sumeria; ha cerca 

de 6.000 anos, encontram-se ja registros em pegas de argila que 

indicam tais evolugoes. Pequenas tabuas de barro cru serviam para 

gravar, de forma simples, fatos patrimoniais diversos. 

Muito embora com formas rudimentares de controle, denota-se que os 

procedimentos de controle, em razao da pr6pria necessidade, tiveram seus 

prim6rdios estabelecidos desde civiliza~oes muito antigas. 

Ha, no entanto urn fato que deve ser considerado: enquanto nas 

empresas privadas os controles sempre foram executados com extrema rigor, na 

5 Controle Intemo nos Municipios, pag. 18 
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area publica, neste caso nos Municipios, fica a impressao de que os 

procedimentos de controle nem sempre eram empregados. 

Foi a partir da Constitui~ao de 1988 que novos enfoques de controle 

foram incorporados as Organiza~aes Publicas nas tres esferas de governo. Os 

conceitos de eficiencia, eficacia, efetividade e economicidade foram introduzidos 

demandando novas e efetivas praticas de controle, sendo ainda sujeitos ao 

Controle Social, que se caracteriza pela ampla divulga~ao de todos os atos 

publicos para acompanhamento e fiscaliza~ao da comunidade em geral. 

Entretanto, em se tratando da presen~a do Controle lnterno nas 

organiza~oes estatais, quer sejam da Administra~ao Direta ou lndireta, o processo 

de implanta~ao vendo sendo desferido e estruturado gradativamente. 

2.12. A INFORMACAO 

Uma das principais ferramentas para atua~ao da Area de Controladoria e a 

lnforma~ao. 

REZENDE (2005) define em sua obra "Planejamento Estrategico Municipal" 

informa~ao como sendo todo o dado trabalhado ou tratado. Destaca ainda que a 

informa~ao pode ser entendida como urn dado com valor significative atribuido ou 

agregado a ele e com urn sentido natural e 16gico para quem usa a informa~ao. 

A informac;ao, como urn todo, e urn recurso vital da organiza~ao e integra, 

quando devidamente estruturada, os diversos subsistemas e, portanto, as fun~oes 

das varias unidades organizacionais. 0 prop6sito basico da informa~ao e o de 

habilitar a empresa a alcan~ar seus objetivos pelo uso eficiente de seus recursos 

d ispon iveis. 

Para O'BRIEN (2001), informa~oes sao dados que foram convertidos em urn 

contexto significative e util para usuarios finais especificos. 
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2.12.1. A importancia e a qualidade da informacao. 

Nenhuma organizacao consegue sobreviver sem informacao. Para 

REZENDE (2005), a informacao deve ser a primeira premissa a ser considerada 

no planejamento estrategico municipal. A informacao e seus respectivos sistemas 

desempenham funcoes fundamentais e estrategicas, sendo que as informacoes 

personalizadas e oportunas devem ser discutidas e utilizadas no planejamento 

estrategico municipal. 

Segundo o autor, qualquer informacao peculiar ou especifica pode ser 

chamada de informacao personalizada. As informacOes nao personalizadas e de 

uso geral tambem sao importantes, porem, frequentemente, de menor valor 

agregado. 

Ainda conforme Rezende, toda e qualquer informacao antecipada pode ser 

chamada de informacao oportuna. A informacao sempre deve estar baseada em 

dados, calculos ou algoritmos. As informacoes oportunas juntamente com as 

personalizadas sao chamadas de informacoes inteligentes. As informacoes 

podem ser organizadas por meio de sistemas de informacoes (REZENDE, 2005). 

Relativamente a qualidade da informacao podemos demonstrar abaixo 

algumas caracteristicas que deve possuir, conforme definicao dada por STAIR 

(1998): 

-_ ·ca'la~;,.,;s.ttt:ls~~~~ ~.~.·:~:;···· ... "~ oenilr· ~ CJ;- .<;, _,··. ·· "~·.·: ·.:;; 

Precisa 

Com leta 

Economics 

Flexivel 

Conti ave/ 

A informar;ao precisa nao tem erros. Em alguns casos, a 
informar;ao imprecisa e gerada pela entrada de dados 
incorretos no rocesso de transforma ao. 

A informar;ao deve ser de produr;ao relativamente 
economica. Os tomadores de decisoes devem sempre fazer 
um balanr;o do valor da informar;ao com o custo de sua 
rodu ao. 

A informar;ao flexivel pode ser usada para diversas 
finalidades. Tanto para um tipo de informar;ao quanto para 
outro. 
A informar;ao confiavel pode ser dependente. Em muitos 
casos, a confiabilidade da informar;ao depende da 
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Re/evante 

Simples 

Em tempo 

Verificavel 

confiabilidade do metodo de coleta de dados. Quer dizer, a 
confiabilidade depende da fonte da informacao. 
A informat;ao relevante e importante para o tomador de 
decisao. Ela pode ser usada no momento certo e ser 
decisiva em alguma situac;ao. 
A informac;ao deve ser simples e nao exageradamente 
complexa. A informac;ao sofisticada e detalhada pode nao 
ser necessaria. Na realidade a informat;ao em excesso pode 
causar uma sobrecarga de informac;ao, sendo assim o 
tomador de decisao nao consegue determinar o que 
rea/mente e importante. 
A informac;ao em tempo e envidada quando necessaria. Em 
resumo significa informac;ao ceria no momento certo. 
Finalmente, a informac;ao deve ser verificavel, lsto significa 
que se pode checa-la para saber se esta con-eta, talvez 
checando varias fontes da mesma informac;ao. 

, . -Tabela 1- Caractensttcas de uma mforma~o 
(Fonte: Principios de Sistema de lnformayao, Stair, 1998) 

2.13. OS SISTEMAS DE INFORMA<;AO 

O'BRIEN (2001), descreve sistema de informa9ao como urn conjunto 

organizado de pessoas, hardware, software, redes de comunica96es e recursos 

de dados que coleta, transforma e dissemina informa96es em uma organiza9ao. 

Para STAIR (1998), sistema de informa9ao e uma serie de elementos ou 

componentes inter-relacionados que coletam (entrada), manipulam e armazenam 

(processo), disseminam (salda) os dados em informa96es e fornecem urn 

mecanismo de retro-alimenta9ao, sendo este fundamental para o sucesso da 

opera9ao de urn sistema. 

FEEDBACK 

ENTRADA PROCESSAMENTO SAiDA 

Figura 01 - Componentes de Sistema de lnformayao e Retro-alimentayao. 
(Fonte: Principios de Sistemas de lnformayao. Stair, 1998). 

25 



Ou seja, os dados entram no sistema, sao processados, saem por meio de 

relat6rios, planilhas ou documentos, sofrem analise e realimentam o sistema. 

De acordo com REZENDE {1997), os sistemas de informa<;ao apresentam 

geralmente as seguintes caracteristicas: 

a) Grande volume de dados e informa(}oes; 

b) Complexidade de processamento; 

c) Muitos usuarios elou c/ientes envolvidos; 

d) Contexto abrangente, mutavel e dinamico; 

e) lnterliga(}ao de diversas tecnicas e tecnologias; 

f) Emanados do planejamento estrategico e interligados a gestao da 

empresa; 

g) Suporte e auxilio aos processos de tomada de decisoes 

empresariais; 

h) Focado nos neg6cios da empresa. 

2.14. OS SISTEMAS DE INFORMACAO GERENCIAL 

Segundo Rezende (1997) os Sistemas de informa<;ao para gestae (SIG) 

tambem podem ser chamados de sistemas de apoio a gestae empresarial ou 

sistemas gerenciais. Trabalham com os dados agrupados das operagoes das 

fungoes empresariais da organizagao auxiliando a tomada de decisao do corpo 

gerencial das unidades departamentais. 

Os SIGs ou Sistemas de lnformagoes Gerenciais, sao desenvolvidos para 

fornecer informa<;oes aos diversos setores da organiza<;ao, que possibilitam 

algumas decisoes, alem do controle operacional e gerencial. Urn exemplo tipico 

de sistema de controle gerencial eo controle de estoques, que fornecera, a partir 

de dados dos sistemas transacionais, as informa<;oes necessarias para a 

reposi<;ao, compra de materiais ou produgao de novas lotes de urn determinado 

produto, ou ainda para analise do consume, saldo de estoque entre outros. 
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Segundo STAIR (1998), os sistemas de informa9ao podem ser 

classificados dentro de inumeras visoes, que podem ser: 

a) Simples: que possui poucos elementos ou componentes,e a 

relagao ou interagao entre os elementos e descomplicada e direta. 

b) Complexo: tem muitos elementos que sao altamente relacionados 

e inter-conectados. 

c) Aberto: interage com seu ambiente. Em outras palavras, ha um 

fluxo de entradas e safdas por todos os limites do sistema. 

d) Fechado: Nao ha qualquer interat;ao com o ambiente em um 

sistema fechado. Na realidade existem pouqufssimos sistemas 

fechados. 

e) Estavel: e aquele em que as mudangas no ambiente resultam em 

pouca ou nenhuma mudant;a no sistema. 

f) Dinamico: e o que sofre mudangas rapidas e constantes devido as 

mudangas no seu ambiente. 

g) Adaptaveis: e o que responde ao ambiente mutavel. Em outras, 

um sistema adaptavel e o que monitora o ambiente e recebe 

modificagoes em resposta as mudangas no ambiente. 

h) Nao-adaptavel: e o que nao muda com um ambiente mutavel. 

ij Permanente: eo que existe ou existira porum Iongo periodo de 

tempo, geralmente uns 10 anos ou mais. 

j) Temporario: e o que nao existira porum Iongo perfodo de tempo. 

Contudo, fica clara a necessidade das organiza9oes em possuir Sistemas 

de lnforma9oes Gerenciais modernos e sobretudo confiaveis, ah~m de, 

ferramentas de analise de dados dinamicas e flexiveis. 
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3.0. DA ORGANIZACAO EM ESTUDO 

Trata-se de uma organizac;ao publica municipal, do Poder Executivo da 

Regiao Metropolitana de Curitiba. 

Sua constituic;ao ocorreu por meio de Lei Estadual de criac;ao do Municipio 

promulgada em 1992, sendo entao desmembrado de outro municipio limitrofe, de 

onde era distrito. A Lei previa o estabelecimento do Municipio e de suas divisas. 

Contudo, preliminarmente a sua emancipac;ao, no final do ano de 1991 foi 

realizado urn plebiscita para verificar o interesse da populac;ao pela implantac;ao 

de urn poder executivo e legislativo local. Essa consulta apurou urn alto indice de 

aprovac;ao da emancipac;ao politica, cerca de 87% de aprovac;ao. 

Em 1993, com o estabelecimento do Poder Publico local, assumiu o 

primeiro Prefeito, eleito pela populac;ao domiciliada no territ6rio do novo 

Municipio. 

A fim de disciplinar o funcionamento de seus Poderes, foi promulgada em 

1994 a Lei Organica do Municipio. 

Destaca-se entre varios municipios do estado e do pais pelo seu modelo 

de Controle lnterno, adotado, inicialmente com a finalidade principal de efetuar o 

controle das areas Patrimonial, Operacional, Contabil, Financeira e Orc;amentaria. 

0 Poder Executivo, dentre todas as empresas do Municipio, e a que tern o 

maior de numero de clientes, tendo em vista que todos os cidadaos residentes em 

seu territ6rio de alguma forma, e em algum momenta se utilizam dos servic;os 

publicos municipais. Tambem se caracterizam como clientes aqueles cidadaos de 

outros municipios que por eventualidades faticas se utilizam dos servic;os de 

saude, educac;ao, assistencia social, entre outros. 
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LJFPR 

3.1. SEUS VALORES 

0 intenso apoio do Chefe do Poder Executive as politicas de controle, 

I permitindo urn trabalho serio e eficaz da Controladoria, provocou uma mudan9a 

cultural nos servidores do 6rgao, disseminando de maneira generalizada a 

importancia eo interesse dos servidores pelo controle. 

Desta forma, na cadeia de valores do Orgao, destacam-se: 

a) Sistema de Controle lnterno modelo entre os Municlpios do Estado e 

ate do Pals; 

b) Contas Publicas geridas de maneira eficiente e eficaz; 

c) Confiabilidade nas a9oes do Executive Municipal; 

d) Transparencia em Administra9ao Publica, entre outros. 

3.2. MISSAO 

A missao do 6rgao em estudo e: Oferecer servi9os publicos eficientes a fim 

de promover a melhoria da qualidade de vida da populagao. 

3.3. PROPOSITOS BASICOS. 

Dentre seu imenso rol de servi9os, alguns determinados por Lei (ex. 

educa9ao e saude), e outros em fun9ao da voca9ao economica do Municipio e 

posslvel descrever as macro categorias de atua9ao, conforme se verifica: 

1 - Saude; 

2 - Educa9ao; 

3 - Assistencia Social; 

4 -lnfra-Estrutura Urbana; 

5 - Cultura, Esporte, Lazer; 
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6 - Pollticas Ambientais; 

7 - Planejamento e Desenvolvimento Urbano; 

Destarte, seus prop6sitos visam sua atua9ao de maneira eficaz e eficiente 

na promo9ao dos servi9os publicos municipais. 

Contudo, face ao Municipio nao possuir area rural em seu territ6rio, suas 

politicas nao visam fomentar o desenvolvimento agricola, nem tampouco possui 

em sua estrutura 6rgao responsavel par esta area como em muitos outros 

municipios do estado. 

Entretanto, o Municipio tern urn numero bastante expressive de empresas 

nas areas de servi9os, industria e comercio que demandam a potencializa9ao dos 

servi9os publicos destinados a atender estas esferas. 

A manuten9ao das empresas no municipio e fundamental para garantir o 

desenvolvimento economico local, ja que sua voca9ao economica sustenta-se 

nestes pilares. A baixa aliquota do Impasto sabre servi9os de qualquer natureza 

(ISSQN) traduz-se no principal incentive e atrativo para a instala9ao e 

manuten9ao de empresas no Municipio. 

3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estrutura organizacional basica da administra9ao direta do Poder 

Executive Municipal, criada par meio de Lei Ordinaria, compreende: 

A - Secretarias Municipais; 

8 - Procuradoria Geral do Municipio; 

C - Coordenadorias Municipais; e 

D - Controladoria Geral do Municipio. 

A estrutura organizacional e composta par 8 (oito) Secretarias, 01 

Procuradoria, 02 Coordenadorias e uma Controladoria Geral do Municipio, as 
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quais sao formadas por suas respectivas Unidades Administrativas, conforme se 

verifica no Anexo 02. 

3.5. PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO ORGAO 

Segundo REZENDE (2005), o planejamento estrategico municipal e urn 

processo dinamico e interativo para determinac;ao dos objetivos, estrategias e 

ac;oes do municipio e da prefeitura. E elaborado por meio de diferentes e 

complementares tecnicas administrativas com o total envolvimento dos atores 

sociais, ou seja, municipes, gestores locais e demais interessados na cidade. E 

formalizado para articular politicas federais, estaduais e municipais, visando 

produzir resultados no municipio e gerar qualidade de vida adequada aos seus 

municipes. E urn projeto urbana global que considera os aspectos sociais, 

economicos e territoriais. E uma forma participativa e continua de pensar o 

Municipio no presente e no futuro. 

Em se tratando de urn caso de Administrac;ao Publica Municipal, varios 

instrumentos de planejamento constituem-se em premissas legais. 

Leis de iniciativa do Poder Executive estabelecerao6
: 

I - o Plano Plurianual; 

II - as diretrizes orgamentarias; 

Ill - os orgamentos anuais. 

Ou seja, o PPA-Piano Plurianual, planejamento para quatro anos de 

governo (do segundo anode mandata do primeiro governo ate o primeiro ano do 

mandata do governo subsequente), a LDO-Lei de Diretrizes Orc;amentarias 

(diretrizes anuais) e a LOA-Lei Orc;amentaria Anual, estabelecem de forma 

6 Art. 165, I, II e Ill da Constituiyao Federal 

31 



regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administra9ao publica para com 

as despesas de capital e outras dela decorrentes. 

Outro instrumento de planejamento tambem previsto na Constitui9ao 

Federal de 1988, e a institui9ao do Plano Diretor, conforme se verifica: 

Art. 182 A politica de desenvolvimento urbano, executada 

pelo Poder Publico municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em 

lei, tern por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das fum;oes 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

§1° 0 Plano Diretor, aprovado pela Camara Municipal, 

obrigat6rio para cidades com mais de vinte mil habitantes, e o 

instrumento basico da politica de desenvolvimento e de expansao 

urbana. 

Contudo, enquanto os instrumentos de planejamento PPA, LDO e LOA, 

possuem foco or9amentario, o Plano Diretor possui foco no desenvolvimento e 

expansao territorial urbana. 

Entretanto, o planejamento estrategico municipal nao se restringe apenas a 

estes importantes instrumentos de planejamento. Deve tambem envolver 

planejamento de recursos humanos, politicas municipais, projetos participativos e 

planejamento de informa9oes e tecnologias. Todos os instrumentos de 

planejamento devem estar amplamente integrados. 

Para urn born planejamento estrategico municipal a administra9ao deve 

atuar de forma a analisar tanto o ambiente interno como o ambiente extern a. 

Algumas analises estrategicas sao fundamentais, quais sejam7
: 

- Analise da cidade; 

- Analise dos Ambientes Municipais; 

- Analise das forgas, fraquezas e potencialidades do Municipio; 

- Analise do ambiente externo; 

- Analise das oportunidades e riscos a cidade; 

7 REZENDE, 2005 
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- Analise do ambiente de tarefa municipal; 

- Analise dos servk;os e func;oes municipais; 

- Analise dos sistemas de informac;ao e da tecnologia da informac;ao; 

- Analise do modelo de gestao adotado. 

3.6. MODELO DE GESTAO 

Relativamente ao modele de gestae adotado pela organizagao em estudo, 

cabe esclarecer: 

A ciencia da administragao atualmente apresenta, resumidamente, quatro 

modelos de gestae nas organizagoes privadas ou publicas: autoritaria, 

democratica, participativa e situacionai.(REZENDE, 2005) 

Na organizagao em comento, verifica-se urn misto de gestae democratica e 

participativa, face as razoes apresentadas: 

a) Permite a participagao dos servidores e de municipes na tomada 

de decisoes; 

b) Ha a distribuigao equitativa do poder; 

c) Os assuntos sao amplamente discutidos; 

d) Existencia de regras claras e controles transparentes. 

Entretanto, na pratica, a atuagao cotidiana em qualquer administragao 

envolve inumeras situagoes divergentes e variaveis, fazendo com que as 

decisoes da administragao se modelem conforme as necessidades, ora se 

aproximando mais a urn modele de gestae, ora a outre. 
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3.7. SISTEMAS DE INFORMAQAO GERENCIAL DO 6RGAO 

Uma importante questao para o sucesso de qualquer organizac;ao nos dias 

de hoje e a sua capacidade de analisar, planejar e reagir, rapida e imediatamente 

as mudanc;as do mercado. Para que isso acontec;a e necessaria que a 

organizac;ao disponha de mais e melhores informac;oes, que representem a base 

de seus processos. 

Os avanc;os da tecnologia da informac;ao vieram garantir a possibilidade das 

empresas manipularem grandes volumes de dados e atingirem urn alto indice de 

autoconhecimento e globalizac;ao. Diariamente, dados sabre os mais variados 

aspectos dos neg6cios da empresa sao gerados e armazenados, e passam a 

fazer parte dos recursos de informac;ao dessa empresa. 

Porem, muitas vezes estas informac;oes estao desorganizadas, ou seja, 

existe uma dificuldade grande para que informac;oes estrategicas cheguem 

rapidas e oportunamente ate quem toma as decisoes. Teras informac;oes certas, 

na hora certa, e fundamental para que a organizac;ao se mantenha atualizada 

num mercado tao dinamico. 

Desta forma, com o prop6sito de garantir o acompanhamento e 

planejamento organizacional, os Sistemas de lnformac;ao Gerenciais se fazem 

indispensaveis. 

Na organizac;ao em estudo, ferramentas de "Business lnteligence" sao 

amplamente exploradas para garantir a disponibilidade de dados atuais e 

confiaveis. 

Alguns softwares como o BO - Business Objects, e Bl - Business lnteligence, 

(nome da ferramenta de Bl) fazem parte do pacote de sistemas de informac;ao 

gerencial utilizadas no Municipio. Tais ferramentas sao largamente utilizadas e 

auxiliam a administrac;ao a minerar dados e elaborar documentos uteis para 

analise e acompanhamento dos atos administrativos. 
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As ferramentas utilizadas permitem ainda a extrac;ao direta de dados a partir 

do Banco de Dados do Sistema ERP8 de Gestao Publica. Ou seja, as ac;oes 

executadas no sistema de gestao publica sao armazenadas em urn banco de 

dados, de onde sao alimentados os softwares de informac;ao gerencial. 

Por meio destas ferramentas e possivel efetuar a integrac;ao e o cruzamento de 

informac;oes, possibilitando tambem a analise e consulta personalizada para cada 

usuario. 

Ou seja, ambas constituem-se em instrumentos que servem para consulta, 

analise e gerac;ao de relat6rios. Cada uma, e na verdade, urn pacote de 

ferramentas que permite ao usuario analisar, compartilhar informac;oes 

estrategicas, conectando-se a diversas tecnologias de bancos de dados, alem de 

proporcionar poderosas funcionalidades de consulta. 

8 Enterprise Resource Planning 
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4.0. IMPLANT ACAO DA CONTROLADORIA E SISTEMA DE CO NT ROLE 

INTERNO. 

4.1. ESTRUTURA FUNCIONAL DA AREA. 

A implantac;ao da area de Controladoria, assim denominada de 

Controladoria Geral do Municipio, ou simplesmente pela sigla CGM, e de seu 

respectivo Sistema de Controle lnterno, pautou-se a partir da elaborac;ao previa 

de urn completo projeto, conforme se verifica nos documentos abaixo 

discriminados constantes do Anexo 03. 

- Documento 1 = Especificac;ao detalhada do produto; 

- Documento 2 = Proposic;ao do Projeto; 

- Documento 3 = Proposta Executiva do Projeto; 

- Documento 4 = Autorizac;ao do Projeto; 

- Documento 5 = Declarac;ao do Escopo do Projeto; 

- Documento 6 = Diret6rio de Partes Envolvidas; 

- Documento 7 = Ata de Reuniao; 

- Documento 8 = EDT - Estrutura da Decomposic;ao do Trabalho; 

- Documento 9 = Plano de Projeto; 

- Documento 1 0= Plano de Comunicac;ao; 

- Documento 11 = Plano de Risco; e 

- Documento 12= Plano de Qualidade. 

Melhor explicando, ap6s a publicac;ao da Lei de Estrutura da Controladoria, 

e das Portarias de nomeac;ao do Controlador Geral do Municipio e respectivos 

agentes de controle denominados inicialmente de "Diretores de Controle" e ap6s 

de Subcontroladores9
, procedeu-se a elaborac;ao de urn projeto na metodologia 

9 A alterac;ao da denominac;ao dos agentes de controle, bern como da estrutura organizacional da 
area de Controladoria Geral do Municipio se deu por meio de Lei. 
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do PMI (Project Management International) para implantac;ao do Sistema de 

Centrale Interne. 

Por ocasiao da elaborac;ao do projeto foram avaliados os riscos, os 

requisites minimos necessaries, restric;oes, fatores criticos de sucesso, analise de 

viabilidade, vantagens, desvantagens, produto final esperado, respectivos 

subprodutos entre outros fatores relevantes. 

T ados os passes do projeto foram acompanhados pelo gerente por meio da 

ferramenta de gerenciamento de projetos "Project" da Microsoft, principalmente os 

prazos e tarefas no decorrer do tempo delineado. 

4.1.1. Estrutura Organizacional da Controladoria 

No Anexo 4, segue demonstrada a estrutura organizacional da 

Controladoria Geral referente ao Municipio em estudo. 

Entretanto, cabe esclarecer que naquela organizac;ao os Agentes da area 

de Controladoria sao denominados de Controlador Geral do Municipio - o 

cargo maximo na estrutura organizacional da Controladoria, e Subcontroladores 

- demais agentes de comando na referida estrutura. 

4.2. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

Todos os procedimentos de Centrale foram minuciosamente estudados 

pela equipe de entao Diretores de Centrale e Subcontroladores, como objetivo de 

abarcar todas as atividades do Executive Municipal e seu Institute de Previd£mcia 

(ate entao unico 6rgao da Administrac;ao Publica lndireta). 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de encontros diaries dos tres 

grupos de estudo, responsaveis pelas areas: 

1- Contabil e Financeira; 
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2- On;amentaria; 

3- Patrimonial e Operacional. 

Gada grupo promovia o levantamento dos Procedimentos de Controle 

inerentes a sua area no Projeto. 

Com a conclusao deste trabalho, aproximadamente 750 (setecentos e 

cinquenta) Procedimentos de Controle foram levantados e citados como 

necessaries a fim de garantir a efetividade e eficiencia dos atos da Administrac;ao 

Publica, ah3m de resguardar os Agentes Politicos e o Chefe do Executive 

Municipal de futuros imbroglios legais. 

Ao se elaborar os procedimentos de controle, foram elencadas tambem as 

datas de execuc;ao de cada procedimento, sendo confeccionado desta forma o 

Plano Anual de Atuac;ao da Controladoria, o qual, periodicamente (ao menos uma 

vez ao ano) devera sofrer alterac;ao. Ou seja, a cada final de exercicio devera ser 

publicado o Plano de Atuac;ao do Exercicio seguinte. 

A regulamentac;ao destes Procedimentos de Controle, bern como da 

Sistematica de Atuac;ao da Controladoria se deu atraves da publicac;ao de 

Decreto Municipal. 

No Anexo 5 estao listados alguns exemplos dos procedimentos de controle 

implantados no Municipio em comento, os quais sao amplamente acompanhados 

e fiscalizados pela Controladoria Geral. 

A comunicac;ao das obrigac;oes e deveres estabelecidos pela 

Controladoria, e materia de lnstruc;ao Normativa. 

No entanto, a Controladoria Geral do Municipio tambem se utiliza de outros meios 

e documentos para fazer cumprir seu papel institucional, quais sejam: 

a) lnformac;ao; 

b) Alerta; 

c) Notificac;ao; 

d) lnformac;ao ao Tribunal de Contas do Estado do Parana. 
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0 Sistema de Controle Interne atua com a seguinte organiza9ao 

funcional10
: 

I - Fiscalizac;ao; 

II- Auditoria lnterna Ordinaria e Extraordinaria; 

Ill- Tomada de Contas Especial; e 

IV- Processo Administrativo Disciplinar 

As competencias da Controladoria tambem foram regulamentadas por meio 

de Decreto (que trata da Regulamenta9ao da Lei de cria9ao da Controladoria, e 

institui o Sistema de Controle Interne do Poder Executive), as quais se fazem 

saber: 

1- programar e realizar Auditorias com periodicidade anual nos 6rgaos 

que compoem a administrac;ao direta e indireta, e atuar, ainda, no 

acompanhamento da aplicac;ao de recursos publicos por entidades de 

direitos publico e privado; 

II- manter estudos para a permanente atualizac;ao e a adequac;ao das 

Normas de Controle lnterno; 

Ill- manifestar-se expressamente sobre as contas anuais do Prefeito, 

com atestado do Chefe do Poder Executivo Municipal que tomou 

conhecimento das conclusoes nela contidas; 

IV- sugerir ao Chefe do Poder Executivo a instaurac;ao de Tomada de 

Contas Especial nos casos de identificac;ao de ato ilegal, i/egftimo ou 

antieconomico de que resulte dano ao erario; 

V- dar conhecimento ao Tribunal de Contas sobre irregu/aridades ou 

ilegalidades apuradas em Tomadas de Contas Especial realizadas, 

com indicac;ao das providfmcias adotadas ou a adotar para 

ressarcimento de eventuais danos ao erario e para corrigir e evitar 

novas fa/has; 

VI- atraves de seu titular, assinar o Relat6rio de Gestao Fiscal e o 

Relat6rio Resumido da Execuc;ao Orc;amentaria, juntamente com o 

10 Decreta Municipal n° 492/07 de regulamentat;ao da Controladoria 
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Chefe do Poder Executivo, o Contabilista e o Secreta rio responsavel 

pela administra9ao financeira. 

Cumpre destacar ainda que a atua<;ao da Controladoria e pautada na 

fiscaliza<;ao de normatiza<;oes, orienta<;oes e regras por ela definidas,para as 

quais e dado amplo conhecimento a todos os servidores,alem da verifica<;ao de 

materias previstas em legisla<;oes a nivel municipal, estadual ou federal e outros 

atos normativos que regem a atividade publica. 

4.3. ATRIBUICOES DA CONTROLADORIA 

As atribui<;oes da Controladoria tambem foram regulamentadas por 

meio de Decreto1
\ as quais se fazem saber: 

I - programar e rea/izar Auditorias com periodicidade anual nos 

6rgaos que comp6em a administra9ao direta e indireta, e atuar, 

ainda, no acompanhamento da aplica9ao de recursos publicos por 

entidades de direito publico e privado; 

II - manter estudos para a permanente atualiza9ao e a adequa9ao 

das Normas de Controle Inferno; 

Ill- manifestar-se expressamente sobre as contas anuais do 

Prefeito, com atestado do Chefe do Poder Executivo Municipal que 

tomou conhecimento das conclus6es nela contidas. 

4.4. REQUISITOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO 

Atraves da edi<;ao de urn Decreto Municipal, foram definidos os requisites 

necessaries ao profissional que ocupar o cargo de Controlador12
: 

11 Decreto 492/07 
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1- possuir nivel superior nas areas das Ciencias Contabeis, 

Economicas, Juridicas e Sociais ou Administra98o; 

II- ter maior tempo de experiencia na area de Controle Inferno; 

Ill- ter maior tempo de experiencia na Administra(fao Publica; e 

IV- ter desenvolvido projetos e estudos tecnicos de reconhecida 

utilidade para o Municipio ou 6rgao similar. 

Por outre lado o mesmo Decreta estabelece que e vedada a designa<;ao 

para o exercicio da fun<;ao de Controlador Geral de servidor que: 

I - seja contratado por excepcional interesse publico; 

II- estiver em estagio probat6rio, exceto quando necessaria a 

realiza(fao de concurso publico para preenchimento da fun(fao; 

Ill - tiver sofrido penaliza(fao administrativa, civil ou penal transitada 

emjulgado; 

IV- realize atividade politico-partidaria; e 

V- exer9a concomitantemente com a atividade publica, qualquer outra 

atividade profissional. 

4.5. FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO 

Em razao da organiza<;ao funcional da Controladoria ser baseada na 

realiza<;ao de fiscaliza<;oes, Auditorias Ordinarias e Extraordinarias, Tomada de 

Contas Especial e Processo Administrative Disciplinar, as formas de 

acompanhamento de suas a<;oes podem ser assim descritas: 

1. Fiscaliza<;ao: sao realizadas de acordo com o plano anual de atua<;ao 

(procedimentos de centrale com datas pre-definidas); 

12 Decreta Municipal414 de 2007. 
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2. Auditoria lnterna Ordinaria e Extraordinaria: as Auditorias lnternas 

Ordinarias sao aquelas que constam no Planejamento anual da 

Controladoria, e as Extraordinarias, sao aquelas que devem ser 

realizadas a qualquer tempo por fon;a de evidencias, denuncias, ou 

outros fates que demandem a realiza9ao de analise minuciosa em data 

extemporanea aquela prefixada no Plano Anual; 

3. Tomadas de Contas Especial: somente e realizada quando o resultado 

da Auditoria indicar a necessidade de realiza9ao de Tomada de Contas 

Especial; 

4. Processo Administrative Disciplinar: somente e realizado quando o 

resultado da Auditoria ou da Tomada de Contas Especial indicar a 

necessidade de realiza9ao de Processo administrative Disciplinar. 

4.6. CONTROLES DAS ATIVIDADES 

0 acompanhamento dos procedimentos de controle ocorre por meio de 

ferramentas de Bl - Business lnteligence e por meio de aplicativos pr6prios 

desenvolvidos para o acompanhamento destas a96es. 

No aplicativo constam todos os Procedimentos de Controle, e a cada 

periodo, este e alimentado com as seguintes informa96es: 

1 - procedimento foi realizado; 

2 - procedimento nao foi realizado; 

3 - nao se aplica. 

Caso a controladoria observe a reincidencia da informa9ao "2" -

Procedimento nao foi Realizado, estabelece a instaura9ao de auditoria no 6rgao 
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responsavel pela execuc;ao do procedimento, a fim de avaliar as razoes da nao 

execuc;ao do procedimento. 

Contudo, ela atua em constante acompanhamento das atividades de cada 

6rgao e no monitoramento e avaliac;ao da administrac;ao estrategica a tim de 

garantir que os resultados estrategicos planejados materializem-se de fato. 

Ela tambem busca analisar se o planejamento (PPA, LDO e LOA) esta 

sendo cumprido, se a execuc;ao orc;amentaria e financeira esta de acordo com o 

cronograma pre-estabelecido, se os contratos estao sendo cumpridos e se os 

prazos estao de acordo com o cronograma de execuc;ao, entre outros. 

4.7. CLASSIFICA<;AO DOS CONTROLES 

Segundo BOTELHO (2006), para desenvolver os objetivos gerais do 

Controle lnterno, todas as operac;oes devem ser agrupadas em conjuntos de 

atividades regulares e necessarias ao processo de registro de uma transac;ao ou 

fato especifico. Estes agrupamentos devem estar compativeis com a estrutura 

organizacional da unidade orc;amentaria e sua divisao de atribuic;oes. 

No caso da organizac;ao em estudo o agrupamento acima descrito pode ser 

verificado por meio do Anexo 06. 
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5.0. CONSIDERACCES FINAlS 

0 presente trabalho procurou demonstrar de maneira clara e objetiva a 

forma de atua~ao da area de Controladoria numa lnstitui~ao Publica Municipal, 

bern como o formate do Sistema de Centrale Interne adotado. 

Embora os controles empregados em institui~oes de carater publico sejam 

em grande parte diversos daqueles empregados nas institui~oes privadas, ambos 

possuem objetivos finais muito semelhantes. 

Neste estudo foi possivel verificar que, sobretudo na area publica, os 

procedimentos, normas, instru~oes e outros instrumentos, antes de serem 

colocados em pratica devem ser normatizados ou regulamentados. Esta tarefa 

exige trabalho pormenorizado de pesquisa e estudo, bern como toda cautela 

necessaria para nao ferir nenhum principia legal, ou entao, para garantir o 

cumprimento dos requisites legais de que ora se cuida. 

A Controladoria desempenha urn papel muito importante na administra~ao 

publica, no case em cementa municipal, controlando as a~oes de todo o poder 

executive de modo a garantir a transparencia de todos os atos emanados, 

assegurando a credibilidade do 6rgao publico e a seguran~a ao gestor. 

A conscientiza~ao, a participa~ao, a motiva~ao e o treinamento de todos os 

agentes publicos e politicos envolvidos no processo e fundamental para o 

sucesso dos trabalhos de centrale da administra~ao municipal. 

Os ganhos sao imensuraveis em transparencia e aumento da 

credibilidade e da produtividade do 6rgao publico como urn todo. 

Na prefeitura de que ora se cuida, onde foram implantados os controles, 

os resultados obtidos foram estimulantes, propulsionando significativamente a 

melhora em todos os processes. 

0 Sistema de Centrale Interne e urn processo de aperfei~oamento 

continuo, busca constantemente a motiva~ao das pessoas e a melhora dos 

resultados obtidos, sendo mister, em sua atua~ao, a aprova~ao de todas as 

contas do municipio pelos 6rgaos de centrale externo. 
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7.1. ANEXO 01 - SUGESTAO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AREA DE 
CONTROLADORIA 

CONTROLAOORIA 
' "-

~ -~~~~~.i:t.~ 

.SECRETARIA 2 SECRET ARIA 3 
j~\ i~G.lio!'!Wi •• , 

PREFEITO MUNICIPAL 
f>~~\ 

-- SECRET ARIA 4 
~.\'~·~ J 
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7.2. ANEXO 02- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA INSTITUif;AO ESTUDADA 

CONTROLADORIA 
,,:~ 

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

PROCURADORIA 
l,a'~ 
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7.3. ANEXO 03- PROJETO DE IMPLANTA<;AO DA AREA DE CONTROLADORIA 

E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Este Anexo e composto pelos seguintes documentos: 

- Documento 1 = Especifica~ao detalhada do produto; 

- Documento 2 = Proposi~ao do Projeto; 

- Documento 3 = Proposta Executiva do Projeto; 

- Documento 4 = Autoriza~ao do Projeto; 

- Documento 5 = Declara~ao do Escopo do Projeto; 

- Documento 6 = Diret6rio de Partes Envolvidas; 

- Documento 7 = Ata de Reuniao; 

- Documento 8 = EDT- Estrutura da Decomposi~ao do Trabalho; 

- Documento 9 = Plano de Projeto; 
\ 

- Documento 1 0= Plano de Comunica~ao; 

- Documento 11 = Plano de Risco; e 

- Documento 12= Plano de Qualidade. 
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- Documento 1 : Especificacao detalhada do produto: 

PROJETO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

ESPECIFICA~O DETALHADA DO PRODUTO 

Nome do Projeto: Implanta~o de Sistema de Controle Interno 

Gerente do Projeto: Maria dos Santos 

Responsavel: Joao da Silva 

Data de Infcio 10/01/07 I Data de Preenchimento: 123/02/07 

1 Revis5es da Esoecificacao 

NO Data das aprovac;oes Alterac;6es 1 Detalhamentos 
1 
2 

3 

2 Lista de Documentos Utilizados 

NO Nome do documento Local de arquivamento Analise de adequac;ao 
1 Legisla~ao Federal www.Q/analto.g_ov.b.r 

2 Legisla~ao Estadual www.pr.gov.br 

3 Legisla~ao Munidpal K/Gerai/Legisla~aojleis 

4 Legisla~ao CGU www.cgu.gov.br 

5 Normas do TCE/PR www. tce.{l[.g_ov.br 

6 
Documenta¢ojLegisla~ao CGM - Rio 

www.rio.rj.gov.br/CGM 
de Janeiro 

7 Entrevistas com secretarios Controladoria Geral 

3. Especifica~;iio Completa 

3.1 Necessidade Operacionais 
- Defini¢o de normas, procedimentos e metodos para controlar preventivamente, concomitantemente e 
posteriormente a execu~ao or~amentaria, financeira, contabi~ patrimonial e operaciona~ de forma peri6dica; 
- Ter os diretores de controle como multiplicadores dos metodos de trabalho adotados, no ambito da sua secretaria; 
- Agregar credibilidade aos metodos, procedimentos e tecnicas de controle adotados pela Controladoria; 

3.2 Restric5es 
- Complexidade da estrutura organizacionat face aos diretores de Depto de Controle serem subordinados a 
Secretaria de Origem e vinculados a Controladoria; 
- Impossibilidade da supervisao direta de todas as operap5es por parte dos dirigentes; 
-Alta rotatividade de pessoal nos cargos de dire~ao; 
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- Nao ultrapassar a data de 30/06/07 para entrega do material contendo a nova Metodologia de Controle 
Interno; 

3.3 Premissas 
- A obriqatoriedade da implanta~ao e implementa~ao da Gestao de Controle lnterno, conforme orienta¢o 
do TCE/PR, Legisla¢o Federal e Lei de Estrutura Municipal; 

3.4 Requisites Tecnicos 
- Conhedmento pelo corpo funcional da Controladoria da Legisla~ao Federal, Estadual e Municipal que tratam 
das seguintes materias publicas: or~amento, contabilidade, finan~as, patrimonio e operacional; 
Conhecimento da estrutura administrativa; 
3.5 Requisites Funcionais 
- ReuniiJes peri6dicas - Controlador e Diretores da Controladoria; 
- ReuniiJes peri6dicas com Diretores dos Deptos. de Controle das Secretarias, Procuradoria e Coordenadorias; 
- capacita~ao dos Diretores dos Deptos. de Controle; 
- Tratativas com o TCE/PR (orienta~iJes) 

3.6 Requisites Flsicos Exteriores 
- Sistema de Gestao Publica 

3. 7 Requisites Flsicos do Produto. 
- Manual contendo metodologia padronizada do Sistema de Controle Interno. 

4. Aprova@o da Especifica@o do Produto 

Data: Elaborado por: Aprovado por: 

Maria dos Santos Joao da Silva 
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Documento 2 : Proposicao do Projeto: 

PROJETO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PROPOSI<;AO DO PROJETO - Fase pre-projeto 

Nome do Projeto: Implantarao de Sistema de Controle Interno 

Criado por: Maria dos Santos 

Prioridade: (X) ALTA 

1. Situacao Atual: 

1.1 Qual a origem do Projeto? 

1.2 Qual o prop6sito do projeto? 

2. Objetivos e Metas: 

2.1 Porque o Projeto e necessaria? 

2.2 0 que se espera alcanc;;ar com o Projeto? 

J Data Criac;;ao: J 26/02/07 

I ( ) MEDIA I ( ) BAIXA 

- Face as determinar;iJes legais impostas pela legislar;ao 
federal e municipal, e pe/as imposi¢es do TCE/PR, 
objetivou-se a realiza¢o do presente projeto com 
inten¢o de se implantar o Sistema de Controle Intemo 
Municipal, compreendendo as respectivas areas de 
abrangencia, conforme Art 31 e Art. 70 da CF/88. 

- A elaborar;ao de procedimentos, regras, normas e 
padriJes a serem adotados quando da implantar;ao do 
Sistema de Controle Interno. 
- Permitir que a Controladoria possa atuar de maneira 
so/ida e segura nas diversas areas e fases de controle; 

0 Sistema de Controle Interno implantado possibilitara: 
- Prestar;oes de Contas corretas e confiaveis, com dados 
verfdicos, reduzindo riscos aos gestores: 
- Atingir, de forma eficiente, o planejamento estrategico 
trar;ado; 
- Estabelecer regras padronizadas, claras e eficazes de 
controle orr;amentario, financeiro, contabil, patrimonial e 
operacionat,· 

- Redur;ao de riscos aos gestores; 
- Planejamento de qualidade; 
- Implantar;ao de Controles Efetivos; 
- Prestar;iJes de contas corretas; 
-fredmm~~ffinwaosg~wre~ 
- Sinergia entre os departamentos de controle e a equipe 
da Controladoria; 
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3. Business case: 

3.1 Quais sao OS beneffcios para 0 Municipio? - Prote(;ao ao patrimonio publico possibilitando assim o 
investimento dos recursos em areas estrategicamente 
definidas, com base nos dados apresentados; 
A transparencia e confiabilidade dos dados e atos da 
gestao, facilitando o planejamento estrategico das reais 
necessidades urbanas; 

3.2 Quando os beneffcios serao percebidos? Os beneffcios poderao ser efetivamente percebidos ap6s 
a implanta¢o do Sistema de Controle Interno com a 
edi(ao das primeiras normas e fiscalizac;Oes· 

3.3 Como o Projeto se alinha com o - Atraves do acompanhamento e controle da execu(ao 
Planejamento Estrategico? or(amentaria, financeira, contabil, patrimonial e 

operacional e a orienta¢o pela Controladoria dos ajustes 
e correr;oes necessarias a serem efetuadas de forma 
tempestiva; 

3.4 Quais as mudan<;as organizacionais A priori nao serao necessarias mudanr;as estruturais, 
exigidas? somente ap6s a primeira avaliar;ao sera verificada 

qualquer perspectiva de necessidade de mudanr;a; 

4. Fatores Crfticos de Sucesso: 

4.1 Quais os fatores crfticos de sucesso? - Defini¢o clara do produto; 
- Rexibilidade da equipe da Controladoria no 
desenvolvimento das etapas do projeto; 
- Estabelecimento de metas factfveis; 
- Comprometimento e envolvimento dos Diretores de 
Depto de Controle na elaborar;ao do projeto; 
- Gerenciamento com competencia; 
- Mudanr;a cultural dos Servidores envolvidos; 

4.2 Quais sao os criterios de conclusao do - Quando da apresentar;ao da nova Metologia do 
Projeto? Como se sabera quando o Sistema de Contro/e Interno e a efetiva 
Projeto for conclufdo? aplicabilidade do novo regramento estabelecido pela 

Controladoria nas areas de sua atuar;ao. 

5. Premissas e Sugosi~5es: 

5.1 Que suposic;oes foram feitas que podem - Aceitabilidade da Controladoria como um Orgao Central 
afetar o Projeto? de Controle; 
- Mudanc;as de Polftica Interna - Resistencia a mudanr;as; 

- Mudanr;a da Polftica Interna de Controle; 
-Capacitar;ao e comprometimento dos diretores dos 
Departamentos de Controle; 
-Complexidade da estrutura organizacional, considerando 
que os diretores de Depto de Controle sao subordinados 
a Secretaria de Origem e vinculados a Controladoria; 
-lmpossibilidade da supervisao direta de todas as 
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operar;oes por parte dos dirigentes; 
-Divergencia no entendimento de informac;;oes, 
conceitos, regramentos e express6es; 
- Resistenda a mudanr;as de conceitos e procedimentos 
adotados pela Controladoria; 
-Alta rotatMdade de pessoal nos cargos de direr;§o; 
- Discordancia de critt§rios, regras e decisiJes adotadas 
pela Controladoria Geral do Municipio; 

6. Fatores Crlticos de Sucesso: 
6.1 Liste todas as datas principais e marcos - Infcio dos trabalhos: 10/01/07 

do Projeto. - Entrega da espedficar;§o detalhada do produto para a 
aprovar;ao do projeto:20/03/07; 
Da Execu£ao do Projeto: 
18 Parte) Elaborar;ao da Sistematica de Controle Intemo 
para o Executivo Municipal: 13/04/07; 
28 Parte) Elaborar;ao das Normas de Controle Intemo 
em conformidade com_a Sistematica de Controle 
adotada:11/05/07; 
38 Parte) Elaborar;§o da padronizar;ao dos Instrumentos 
de Controle - 20/05/07; 
- Apresentar;ao previa da nova Metodologia de Controle 
Intemo a ser adotada no Executivo Municipal : 
31/05/07; 
- Apresentar;ao definitiva da nova Metodologia de 
Controle Intemo: 30/06/07. 

6.2 Quando o Projeto devera entregar seu 30/06/07 
resultado final? 

Gerente do Projeto: Elaborado por: Aprovado por: 

Maria dos Santos Maria dos Santos Joao da Silva 
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Documento 3 : Proposta Executiva do Projeto: 

PROJETO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PROPOSTA EXECUTIVA DO PROJETO 

Nome do Projeto: ImplantafaO de Sistema de Controle Interno 

1 Analise de Viabilidade Tecnica: 

1.1 Situac;ao atual: 
- Os controles existentes abrangem somente as areas orr;amentaria, financeira e contabil, havendo 
carencia de controle nos demais setores patrimonial e operacional. 
- Nao atendimento na integra da /egislat;ao que se refere a atuat;ao da Controladoria; 
- Normas incompletas ou deficitarias para embasamento dos trabalhos da Equipe de Controle; 
- Utilizat;ao de normas pe/as secretarias sem a participat;§ojconhecimento da Controladoria; 

1.2 Situac;ao proposta: 
- Elaborar metodologia que contemple de forma padronizada toda a sistematica de contro/e a ser 
adotada no Municipio, bem como as moda/idades e respectivos instrumentos de contra/e. 
- Estabe/ecer a Controladoria perante os gestores publicos municipais como um 6rgao de orientat;ao 
e assessoramento, que acompanhara o desempenho das secretarias, coordenadorias e Procuradoria 
na execut;ao orr;amentaria, financeira, contabil, patrimonial e operacional; 

1.3 Vantagens: 
- A transparencia dos dados e atos da gestao, facilitando o planejamento estrategico das reais 
necessidades urbanas; 
- Protet;ao ao patrimonio publico propiciando assim o investimento dos recursos em areas 
estrategicamente definidas, com base nos dados apresentados; 
- Redur;ao de riscos aos gestores; 
- Planejamento de qua/idade; 
- Implantat;ao de Contro/es Efetivos; 
- Prestat;i'Jes de contas corretas; 
- Credibilidade junto aos gestores; 
- Observancia de documentos legais; 
- Obtent;ao de dados confiaveis; 
- Sinergia entre os departamentos de controle e a equipe da Contro/adoria; 

1.4 Desvantagens: 
Morosidade para a efetiva implantat;§o e aplicat;§o do Sistema de Controle Intemo e respectiva 
atuat;ao dos Diretores de Contra/e. 

1.5 Objetivos: 
- E/aborat;ao de nova Metodologia de Controle Interno; 
- Acompanhamento do planejamento estrategico dos 6rgaos da Prefeitura; 
- Prestat;i'Jes de contas adequadas e parametrizadas; 
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- Estabelecimento de mecanismos de controle nas areas patrimonial e operacional; 

1.6 Estrategias: 
- Trabalho com a equipe de Diretores de Controle das Secretarias no sentido de construir material 
que contemple todos os itens de controle devidamente adequados as Modalidades, Unidades e 
Responsaveis pelo Controles: 
- Estabelecimento de canais de comunica~ao efidente; (email msn, tone, linguagem, outros) 
- Capacita~ao de todos os Diretores de Controle das novas normas estabelecidas pela Controladoria; 

1.7 Progn6sticos realizando a proposta: 
Com o exercfcio efetivo das atribui¢es da Controladoria, pretende-se: 
-Reduzir os riscos aos gestores publicos, atraves de presta~iJes de contas corretas e confiaveis; 
-Plena atendimento as determina~iJes legais atraves de regras padronizadas; 
-Agilidade e seguran~a das informa~iJes prestadas para tomada de decisiJes, 
-Apura~ao de informa~oes verfdicas, possibilitando a elaborat;ffo de diagn6sticos preventivos; 
-Controle eficaz do patrimonio publico; 
- Conferir maior qualidade ao planejamento tra~ado; 
-Credibilidade perante os gestores publicos do Municipio de Pinhais. 

1.8 Progn6stico nao realizando a proposta: 
Nao existe a possibilidade, paise uma determina~ao legal. 

1.9 Recurso: 
- Infra-Estrutura e Materiais de Trabalho 
- Entrevistas dirigidas aos Secretarios, Coordenadores e Procurador com vistas a detectar pontos 
negativos e positivos nos processos de controle utilizados antes da instituit;ffo da Controladoria, bem 
como expectativas e opinifJes profissionais ou pessoais,· 
- Pesquisas (internet, acervo jurfdico (municipal, estadual federal, TCE/PR e CGM-RJ) e outras 
refen§ncias bibliograficas; 

1.10 Envolvidos: I 

- Representante do Executivo; 
- Secretarias e Coordenadorias Municipais; 
- Procuradoria; 
- Departamentos de Controle; 
- Quadro funcional da Controladoria; 
- Quadro funcional da Prefeitura; (todos serao afetados atraves das regras) 

1.11 Premissas: 
- obriqatoriedade da implanta~ao e implementat;§o da Gestao de Controle Inferno, con forme 
orientat;ffo do TCE/Pr, Legisla~ao Federal e Lei de Estrutura Municipal; 

1.12 Restri~oes/ obstikulos: 
- Nao aceita~ao do corpo funcional da Controladoria pelos Secretarios, Procurador e Coordenadores; 
- Falta de comprometimento das areas envolvidas; 
- Resistencia frente as mudan~as advindas da nova Metodologia de Controle Interno implantado no 
Municipio; 
- Complexidade da estrutura organizacional; 
- Alta rotatividade de pessoal nos cargos de dire~ao; 

1.13 Aspectos Quantitativos: 
Nao se aplica. 
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(X) 

(X) 

Restri<;oes ambientais verificadas: ( ) 

Envolvidos comunicados: (X) 

2 Analise de Viabilidade Financeira: 

2.1 Cronograma: 
- Rnaliza¢o do projeto 30/06/07 

2.2 Or<;amento: 
- Nao se aplica 

2.3 Investimentos para implementa<;ao: 
- Nao se aplica 

2.4 Despesas de opera<;ao: 
- Nao se aplica 

2.5 Varia<;ao patrimonial (Inventario): 
- Nao se aplica 

2.6 Quando havera retorno do investimento: 
- Nao se aplica 

2.7 Taxa interna de retorno: 
- Nao se aplica 

2.8 Custo do capital: 
- Nao se aplica 

2.9 Retorno sobre investimento: 
- Nao se aplica 

2.10 Valor presente liquido: 
- Nao se aplica 

2.11 Indice de lucratividade: 
- Nao se aplica 

1.14 Normas verificadas: 
- Constitui<;ao Federal; 
-Lei complementar 101/2000; 
- Lei 4320/64; 
-Lei municipal rf 75912006; 
- Entendimento jurisprudencial do TCEI Pr, Ac6rdao n° 68012006 e Ac6rdao n o 76412006; 

3. Riscos: 
- Resistencia frente as mudan~as advindas da nova Metodologia de Controle Interno implantado no Municipio;. 
- Nao aceita~ao do corpo funcional da Controladoria pelos secretarios, procurador e coordenadores; 
- Discordancia de criterios, regras e decisiJes adotadas pe/a Controladoria Geral do Municipio; 
- Falta de ca acita~ao e comprometimento dos diretores dos Departamentos de Controle 
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- Divergencia no entendimento de informa¢es, conceitos, regramentos e expressaes; 

,4. Comentarios: 

Data: Elaborado por: Aprovado por: 

Maria dos Santos Joao da Silva 
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Documento 4 : Autoriza~ao do Projeto: 

PROJETO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

AUTORIZAcAO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Implanta~ao de Sistema de Controle Interno 

Quem autorizou o Projeto: Joao da Silva 
~----------------------------------------------------~ 

Gerente do Projeto: Maria dos Santos 
L-----------------------------------------------------~ 

1. Necessidades(s) do Neg6cio gue o Projeto deve atender: 
- Atender as necessidades determinadas pela legisla9ao e as normas editadas pelo TCE/PR, atraves de analise 
e controle das areas contabil, financeira, operacional e patrimonial, e ainda a orienta9ao dos diversos 6rgaos, 
pois 0 Projeto e voltado totalmente a administra9i10 publica direta e indireta e a grande necessidade e 
fortalecer os controles e seus brCJ9os visando unificar as informa9fJes e prover o respaldo necessario ao 
representante legal; 
- Padronizar os metoclos de controle no ambito da Prefeitura. 

2. Descricao do Produto ou Servi~ a ser entregue Qelo Projeto: 
- Na entrega do Projeto sera apresentado manual contendo toe/a a metodologia de controle a ser adotada na 
Administra9ao Direta e Indireta do Munidpio de Pinhais, composta de Sistematica, Normatiza¢o e 
Instrumentos, o que possibilitara a implanta9ao de controles efetivos nas areas: Contabil, Rnanceira, 
Orr;amentaria, Patrimonial e Operacional; 
- Estabelecer a COGEM perante os gestores publicos municipais como um Orgao Central de Controle. 

3 Restri!;OeS Identificadas do ProjetQ (a(;lresentar QS fatores limitadgres do (;lrojeto): 

3. Restric;aes Orc;amentarias: Nao se aplica 

3.2 Restri<;ao(oes) de Prazo: Nao ultrapassar o dia 31/06/07 para entrega do Material contendo a 
nova Metodologia do Sistema de Contro/e Interno Munidpal. 

3.3 Requisitos de Qualidade: Padroniza9ao e Normatiza9ao dos atos praticados pela Controladoria; 

3.4 Outras Restric;aes (detalhar): Quadro Funcional da Controladoria Geral do Municipio reduzido. 

4. Premissas do Projeto (fatores considerados verdadeiros nas esRedfica!;6es e no Rlanejamento do 
projeto): 
- obriqatoriedade da implanta9ao e implementa9ao da Gestao de Controle Interno, conforme orienta9ao do 
TCE/Pr, Legisla¢o Federal e Lei de Estrutura Munidpal; 

5. Data de infcio autorizado: I 6. Data de Emissao: 

7. Nome e cargos do Emissor: Maria dos Santos - Dir. do Depto de Controle Patrim. e Operacionaf, 
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8. Existem Anexos?: 

Data: 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializac;ao em Gestae de Neg6cios - Turma B 

Sim ( ) Nao c x) NO folhas do anexo: 

Elaborado por: Aprovado por: 

Maria dos Santos Joao da Silva 
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SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializac;ao em Gestae de Neg6cios- Turma B 

Documento 5: Declaracao do Escopo do Projeto: 

PROJETO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

DECLARAcAO DO ESCOPO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Imp/antar§o de Sistema de Controle Interno 

Gerente do Projeto: Maria dos Santos 

Patrocinador: Joao da Silva 

Data de Inkio: 10/01/2007 I Data Termino: j31/06/07 

1. Justificativa do Projeto: A obriqatoriedade da implanta~ao e implementa~ao da Gestao de Controle 
Interno, conforme orienta~ao do TCE/Pr, Legisla~ao Federal e Lei Municipal; 

2. Objetivos do Projeto: - Obten¢o de um Sistema de Controle Interno eficaz e eficiente, com 
crebilidade e sustentabilidade perante os gestores publicos, servidores da 
Prefeitura Municipal e 6rgaos externos de fiscaliza¢o; 

3. Produto Anal do Projeto: - Manual contendo toda a metodologia de controle a ser adotada na 
Administra~ao Direta e Indireta do Municipio de Pinhais, composta de 
Sistematica, Normatiza~ao e Instrumentos, o que possibilitara a implanta~ao 
de con troles efetivos nas areas: Contabil, Rnanceira, Orr;amentaria, 
Patrimonial e Operacional; 
- estabelecer a CGM perante os gestores publicos municipais como um 
6rgao Central de Controle; 

4. Subgrodutos do Projeto: - Elabora~ao da Sistematica de Controle Interno para o Executivo Municipal,· 
- Elabora~ao das Normas de Controle lnterno em conformidade com a 
Sistematica de Controle adotada; 
-Eiabora~ao da padroniza~ao dos Instrumentos de Controle; 

- Apresenta¢o previa da nova Metodologia de Controle Interno a ser 
adotada no Executivo Municipal de Pinhais,· 
- Apresenta~ao definitiva da nova Metodologia de Controle Interno. 

Gerente do Projeto: Elaborado par: Aprovado par: 

Maria dos Santos Maria dos Santos Joao da Silva 
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UFPR 

SETOR DE CI~NCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializagao em Gestao de Neg6cios- Turma B 

Documento 6: Diret6rio de Partes Envolvidas: 

PROJETO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

Ret:,,,·· ··.~ No~e - ,f''~. ' , 1·<. "' ' ' ' .. ;~c. ·'"', ' '·'t: e::;,:,il ,,o' ) 

· Equipe · Telefone Ender~o .,, ~; 
, ··>T I'gO 

'" 

1 Joio da Silva 
Controlador js@terra.com.br 3000-8000 

Rua Padre Anchieta, 100 
Controladoria Geral Centro/Mode/6polis/PR 

2 Maria dos Santos Diretora ms@terra.com.br 3000-8001 Rua Padre Anchieta, 100 
Controladoria CentrojMode/6polis/PR 

3 Julia Andrade Contro/adoria Diretora ja@terra.com.br 3000-8002 Rua Padre Anchieta, 100 
Centro/Mode/6polis/PR 

4 Sonia Pereira Controladoria Diretora sp@terra.com.br 3000-8003 Rua Padre Anchieta, 100 
Centro/Mode/6polis/PR 

5 Edson da Silveira Infra -Est Diretor es@terra.com.br 3000-8004 Rua Padre Anchieta, 100 
Urb. Centro/Mode/6polis/PR 

6 Edgar Martins Administra~Jo Diretor em@terra. com.br 3000-8005 
Rua Padre Anchieta, 100 
Centro/Mode/6po/is/PR 

7 Alexandre Moreira Educa~ao Diretor am@terra.com.br 3000-8006 
Rua Padre Anchieta, 100 
Centro/Mode/6po/is/PR 

8 Helena Carvalho saude Diretor he@ terra. com.br 3000-8007 
Rua Padre Anchieta, 100 
Centro/Mode/6polis/PR 

9 Angela Vieira Planejamento Diretor av@terra.com.br 3000-8008 Rua Padre Anchieta, 100 
CentrojMode/6polis/PR 

10 Cristina Amaral Procuradoria Diretor ca@terra. com.br 3000-8009 Rua Padre Anchieta, 100 
Centro/Model6polis/PR 

Gerente do Projeto: Elaborado por: Aprovado por: 

------------------
Maria dos Santos Maria dos Santos Joao da Silva 
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SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializa~ao em Gestao de Neg6cios - Turma B 

Documento 7: Ata de Reuniao: 

PROJETO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

ATA DE REUNIAO 

Projeto: Implanta~ao de Sistema de Controle Interno Cooigo: 

Assunto: Levantamento dos Procedimentos de Fiscaliza~ao Data: 26/02/2007 

Local: Sa/a de Reunioes- Gabinete Coordenador: Joao da Silva 

Pa rticipantes: 
Nome Setor Rubrica 

Joao da Silva Controladoria Geral CGM 

Julia Andrade 
Depto. de Controle 

CGM 
Or~amentario 

Maria dos Santos 
Depto. de Controle 

CGM 
Patrimonial e Operacional 

Sonia Pereira 
Depto. de Controle Contabil-

CGM 
Financeiro 

Participantes: 
Item A(jjes e Providencias Responsavel Data 

1 a reuniao do Control ad or Geral do Municipio com 
os Diretores da Contro/adoria e Diretores dos 
Departamentos de Controle das Secretarias, 
Procuradoria e Coordenadorias .. 
ASSUNTO: Implanta~ao de Sistema de Controle 
Interno por meio da participa¢o de todos os 
Diretores de Controle( de todas as Secretarias, 

1 
Procuradoria e Coordenadorias), objetivando 

GGM 26/02/07 
agregar subsfdios para elabora¢o do material que 
orientara a atua~ao do Contro/e Interno no 
Municfpio. 
De maneira mais objetiva; os Diretores de Controle 
subsidiarao a CGM com informa~i5es especfficas de 
cada Secretaria no que tange as modalidades e 
procedimentos de fiscaliza¢o previstos no Art. 70 
da CF/88. 
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SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializar;ao em Gestao de Neg6cios- Turma B 

I Documentos anexos: N C 

Enviar capias para: 
0 js@terra.com.br 
0 ms@terra.com.br 

0 ja@terra.com.br 
0 sp@terra.com.br 
0 es@terra.com.br 

0 em@terra.com.br 
0 am@terra.com.br 
o hc@terra.com.br 

0 av@terra.com.br 
0 ca@terra.com.br 
0 
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SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializar;ao em Gestao de Neg6cios- Turma B 

Documento 8: EDT - Estrutura da Decomposicao do Trabalho: 

PROJETO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

. ~·-'. J"' ·~ . ·i . ,,"'<. _:.'i:'.;,, ~ -~.;\1;1~ ' ft~ ;;_,, ,, .,,1;. , ~~~r, . . :•" (;; -. esro.~o e"1~ --~'~'':·· . )k •. \: 
1 ·-~; , ". ,;t·: ' · 

:· N'o·:i I''·.-
~ -.J;.t- .. ' 

N9 das lin . s· 1 
, •• b~ra<;ao . ,. " ·erp 

Nome do ' ' ~ ~ ' . 
. da ~ ". . Nome (:Ia ·AtiVidade · ' ; das at:Ni_dades da,. · homem- Observac;5es 

h .•• .. ' ' • ~ • ... I"" .. Recurso 
EDT .. 

. •. . . ;:. ·.~&,· -~~. ':~;;y;;;· ·:l,~:~ 9~1. '·.:· ')} . ": 
·preijecessbras ~. I·' Atividade hora 

·: ~;::~ 
~. . ·,: .. , .. · . . ,;, .·. ( opC,"Qnal) I ii."" .,., ,,,., : . '!?'.~'- · .• , · .... . ~- .. , l·:t., 

Reuniao do Controlador Geral 7,5 
EquipeCGM 

do Municipio com os Diretores semanas 
1 

da Controladoria Diretores 
-

26/02a 
e Deptosde NC 

e Controle 
de Controle das Secretarias. 18/05/07 

Elabora~ao da Sistematica de 
3 semanas 

2 - 21/03 a EquipeCGM NC 
Atua~ao do Controle Interno; 

13/04/07 
Elabora~ao das Normas de 

7,5 
Controle Interno em EquipeCGM 

3 conformidade com a 1 
semanas 

e Deptosde NC 
Sistematica de Controle 

21/03 a 
Controle 

adotada; 
11/05/07 

Elabora~ao da padroniza~ao 1 semana EquipeCGM 
4 dos Instrumentos de Controle; 3 14/05/07 a e Deptosde NC 

20/05/07 Controle 
2,5 

5 
Elabora~ao do Plano Anual de semanas 

EquipeCGM NC 
A tua~ao da Controladoria 

-
14/05/07 a 
30/05/07 

Apresentar para valida~ao do 
Controlador/Prefeito exemplar 1,5 

6 
previa da Metodologia 

4 
semana 

EquipeCGM NC 
elaborada, promovendo 21/05/07 a 
inclus5es e altera~oes 31/05/07 
necessarias; 
Apresenta~ao efetiva e do 
exemplar con tendo a nova 1 mes 

7 Metodologia do Sistema de 5 01/06/07 a EquipeCGM NC 
Controle Interno a ser 30/06/07 
implantado no Municipio. 

Gerente do Projeto: Elaborado por: Aprovado por: 

Maria dos Santos Maria dos Santos Joao da Silva 
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SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializa9ao em Gestao de Neg6cios- Turma B 

Documento 9: Plano de Projeto: 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

PROJETO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

i(. ,.,.. ·" • • •·• ~o das linhas 
·Nome·da AtlVidade · · ; das atividades 

.. · ~:'. ·:;;· :·. ,_. , i!lpredecessoras, 
Reuniao do Controlador Geral do 
M unicfpio com os Diretores da 
Controladoria e Diretores de Controle 
das Secretarias. 

Elabora~ao da Sistematica de 
Atua~ao do Controle Interno; 

Revisao da Sistematica prevista no 
Manual de Controle Interno institufdo 
pelo Decreta Municipal n° 396/03; 
Elabora~ao das Normas de Controle 
Interno em conforrnidade com a 
Sistematica de Controle adotada; 
Revisao das Normas previstas no 
antigo Manual de Controle Interno 
institufdo pelo Decreta Municipal n° 
396/03· 
Elabora~ao do Plano Anual de 
Atua~ao da Controladoria 

Elabora~ao da padroniza~ao dos 
Instrumentos de Controle; 

Apresentar para valida~ao do 
Controlador e Prefeito exemplar 
previo da Metodologia elaborada, 
promovendo inclusoes e altera~oes 
necessarias; 

1 

3 

4 

Durac;ao 1 ~''· Data 
"da · 

· rnlcio 
· Atividade 

7,5 
26/02/07 semanas 

3 
semanas 21/03/07 

3 
21/03/07 semanas 

7,5 
semanas 21/03/07 

7,5 
21/03/07 semanas 

2,5 
14/05/07 semanas 

1 
semana 14/05/07 

1,5 
21/05/07 

semanas 

Data Nome do 
Termino ·~· Recurso 

~. 

EquipeCGM 
18/05/07 eDeptosde 

Controle 

13/04/07 EquipeCGM 

13/04/07 EquipeCGM 

EquipeCGM 
11/05/07 eDeptosde 

Controle 

11/05/07 EquipeCGM 

30/05/07 EquipeCGM 

EquipeCGM 
20/05/07 e Deptosde 

Controle 

31/05/07 EquipeCGM 

Apresenta~ao efetiva do exemplar 
contendo a nova Metodologia do 
Sistema de Controle Interno a ser 
implantado no Municipio. 

5 1 mes 01/06/07 30/06/07 Equipe CGM 

Gerente do Projeto: Elaborado por: Aprovado por: 

Maria dos Santos 
Maria dos Santos Joao da Silva 
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SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializa9ao em Gestae de Neg6cios- Turma B 

Documento 10: Plano de Comunica~ao: 

PROJETO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

,<(<:" . t : ,.\'; ~ ~;· ,;~'- " I . lnfcirJ'1~~0 '<~~~i 
•:..: ,. 

..frectuencJ~ ~. ,,.Parte Inter~da .. , ... 
. $; '"' 

FO~de Envio 
" .;," . 

,,, Retorno 

Levantamento de dados espedficos de 
Controlador Geral do cad a Secreta ria, relativos a aplicac;ao Reuniao/documento 

diaria semanal Municipio das OS (cinco) modalidades de Controle impressa 
previstas no Art. 70 da CF/88; 
Consolidac;ao dos controles espedficos 

Diretores de Depto de de cada Secretaria, informados por meio e-mail semanal semanal Controle dos Diretores de Controle, atraves do 
oreenchimento de formulario or6orio· 
Desenvolvimento de cad a uma das 

Controlador Geral do 
partes ( atividades) que com poem 0 

Municipio 
projeto, possibilita ndo 0 rede interna semanal semanal 
acompanhamento dos prazos 
estabelecidos; 
Desenvolvimento do conteudo da nova 

Diretoras de Controle Metodologia do Sistema de Controle Rede interna semanal semanal da CGM Interno produzido pelo Controlador 
Geral do Municipio· 

Informacoes: 

. ! . c • l Assunto 1 · 1Periooicidade ! ·' ! . ! . ; . ! 
Item I Instrumento l Co te. d ~ r d f . . l Elabora {m} } Envta ! Recebe (m} ;ReviSa I Aprova ! Obs 
""'"""""""'"'-""-+-cc--~---c-•-c-. .:c .... c .. -:;,,..,,,.,,.,_,F•"'"-"'~'' '"'"~-~---••f--co-•~•••••!lY~--••••'-~:-c.,ooc-•••-·---c-••••••c+-~---•-•---·----·+-·---·-·-•-••--•.,••••+•••"'"""'~•-•••••-•~••••-•-""+-•••--••••• 

!ci arcular no 001/07 !Entrevista !£mica 1Maria dos 1Maria dos isecretarias ~ecretarios(as) i 
"''"""'"'""_.L. . .. _, ___ , ____ ,._._,. ...... ,..,._,. __ ,L ... - ... ---·-•--•-L"""""'""""""-'"" __ ,_ ~s~~tq~"""---•~:5.'~~~:?. ___ , ___ ._~: ___ ,_, ___ , ___ ;,. ... ,.-•,c••••--•-•-•"-"'_i __ . ___ _ 

II lrormutario F-001/07 iEnt~evista/e- lunica !Maria dos !Maria dos $ecretarias 'pecretarios(as) 

..... _ .. _______ lielatorios com_ ....... _ ......... ~~~·-~~-----i-c ..... _ ............................. P,.~!l.t.q~----........... ?.~!:?.-;;;-.. ·-· ! 0-;;;;;~~-;~--·~ ... -.. ~~-;;;;~;·~~--t--........... .. 
III ! procedimentos/itens iCi t. A isemanal l,Joao da Silva Silva : Controle Contra/e) 

~~---t-~--~--- - -L-"~~t------ - --- ----~ -------r ----- --------~-----------(-- --------r-----
-·-·····-·--·-~---··--··--·--·--··-··-···-~----···--··--····------!-------------------·------~----- ···-·-·-···--··--·-····-~- - - ·---·-··-··-···--------~----------·-··--··--·-··-·-~----·····- ________ ..___ _________ _ 

v 
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Reunioes: 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializa9ao em Gestae de Neg6cios- Turma 8 

·-····· ......... ~:---~~---· .... ··---t~~:: .... --.~-~~~~~~~-:~~--~L~~-~-~~~~~-~i-.. --~~~----i ....... ~~;:;: J ~:;;: ...... : ...... -- ln~~rume~ .. --· · 
Controlador 

Avaliar a adequa<;ao dos 10/02/07 Geral do Diretora do 
De Planejamento trabalhos de exeru<;ao do diario a Municipio, Depto de 

Projeto 26/02/07 Diretores da Projetos 
, , , , Controladoria , , 

Formularios -
Projeto 

........... ·-·--.. ·----·- ··-----··---·---?----..................... - ........................... _ .. _ .......... ____ .. "' ............................ -----·--·-r---.. --............ --...,---controlador---.....---------.. --.. -·-·-........... , ............. __________ .. _ .. ___ .. ____ .. _ .... . 

Reuniao Inicial com 
toda equipe envolvida 

Tecnicas (de 
Acompanhamento) 

Dernonstrar como sera 
desenvolvido o material 
com a nova Metodologia 
de Controle Interno 

, Atraves da consolida~;ao 
1 semanal dos rnateriais 
i entregues pela equipe; 

unica 26/02/07 

Geral do 
Municipio, 
Diretoras da 
Controladoria e 
Diretores de 

Nao se 
a plica 

Apresenta<;ao do 
Formulario Q-
002/07 - CGM 

···----.. --l----- --·--.. __ , __ Q>.!l!~_ole ----·- -··-···-·---·-·-··-·;. __ , ________ ....... ______ , ___ _ 
· · Controlador ; 

~elat6rio - CGM e 
05/03/07 ; Geral do Nao se m. ateriais produztlos 
a 1 Municipio, 

aplica lpebs Deptos de 
1 semanal 

14/05/07 i Diretoras da iControle 
........ - ... - ... ·--·-·-·-----i-------·--·-·--· .. ----·-· .. --.. -·--.. J.....·-·- .... _____ .. _________ ; _____ .. ___ .. _____ .. L-~~~_Q_I!:idoria -...........+--.. --.. ··----·-...... ___ J.. ___________ .. ___ _ 

Controlador 

De Progresso 
Reunioes Semanais com 
Diretores de Controle 
(DEON. s e DEON . s) 

semanal 
05/03/07 
a 
28/05 

Geral do 
Municipio, 
Diretoras da 
Controladoria e 

Nao se 
a plica Relatorio CGM 

..... - .... ----------t----·---.... ----·--- .--·--·------~------ . .;.......:~:.::~;~..:.t.:::.t~.-=-~~c::.s_d_e __ ....... __________ .. ____ <·-------·---·-· 

A I' 'bld d d Controlador Relatorio CGM va ar a poss1 1 1 a e e revisado com 
implementa<;ao dos dados semanal 26/02/07 Geral do Nao se implementac;Oes e 
apresentados na nova a Municipio, exclusiies, 
Metodologia de Controle 20/05/07 Diretoras da aplica devidamente 

De U<;oes Aprendidas 

lnterno. Controladoria 
.................. ·----·-·----·-·-·--.. -----1-F=iriaii.za-~j"ofror-re~-o-·<:io_ .. _ ···-j .. ·-··--.. ·-·--- ... ---·-·----!·---·--··-·-·-.. - .. i--.. --·-----------+·-.. ·--·-·-· ........................... : ... P.r..~~r:!.cc:h~_s. ______ .. __ 

Prefeito, 

De Encerramento de 
Fase 

material, consolidando Controlador 
informac;Oes obtidas 30/05/07 Geral do 
atraves das reunioes, diaria a 
referencias bibliograficas, 29/06/07 

, estudos, consultas e 

Municipio, 
Diretoras da 
Controladoria 

Nao se 
a plica 

Manual contendo 
toda a Metodologia 
do Sistema de 
Contrle Interno -
exemplar previa 

.......... - .................. -.. .. .J ..... Qi.~.~-~~-~: ............. - ..... - ............................. , ·····-··i··-··-··-··-··-··-··-··-··-···-··..!- ................... --···--··---······---·i·-··-··-··--··-···-··-··-··-··-··-···i ····-···-·-··-·--··-··-··-··--·····-····--·-···· 
· Entrega de Material 

contendo toda a 
De Encerramento I 
Fechamento do Projeto 

Metodologia do Sistema de unica 30/06/07 
Controle Interno no 
Municipio. 

Gerente do Projeto: Elaborado por: 

Maria dos Santos Maria dos Santos 

Prefeito, 
Secretarias, 
Procuradoria e 
Coordenadoria 

Nao se 
a plica 

Manual contendo 
toda a Metodologia 
do Sistema de 
Contrle lnterno -
exemplar definitivo 

Aprovado por: 

Joao da Silva 
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UFPR 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializac;ao em Gestae de Neg6cios- Turma B 

Documento 11: Plano de Risco: 

PROJETO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Nome do Projeto: Implanta~o de Sistema de Controle Interno 

Gerente do Projeto: Maria dos Santos 

Patrocinador: Joao da Silva 

Data: 26/03/07 I 

Identificacao dos Riscos: 

R' ! Impacto Probabilidade 

i ··Resi5i~!;-cxa-,,.-;~t~-"J;·-;;;~da~~a;-~"d-;.,;~itlida·~--;;~a-ii~t"Od--;;"hgia -;;e···-co~t;o!e-----··1------·---·-·-u_:~J.. .. __________________ · ··-1-···-··-·-------r~:~L. __________ _ 
I Interno implantada no Municipio; 4 I C 

·········------:--··-Nao acelia~iO-····(J()-c()i-/iO._tunciorlaT-Cia--contrciaCiofia-pe/05--secretJrios, 1-----------------····-----------------+-------------------------------------------

·······-~-~-----__j--~~~~~~~-~~~--~-- -~~~~~~:~~~~~~:.---·-···-··-----··· · ····-·-·-····· ··-······· ··-·-······-··-- -------------- ··········-··---·-········--·····-----··'---------···------ -~ ·················--i----··-·-·--··--·-··-·---~-----· ·-··-··-··--------: Discordancia de criterios, regras e decisoes adotadas pela Controladoria Geral 
III i do Municipio; 3 c 

···-!····Falia.de-ca/Jaciia~5a··-e--com"Prolnetimefiio-·Cia5 .. {jif-etares-dos oepafiameni05_ie_i __________________________________ r---------------------------------------
Iv i Controle; 4 ' D 

·--~ --oivei-iJ§ficia··· ;,-o ·-·entendimenio de informa~ifeS, -- conceltos, --regl-amentos, ~ ---------- -
v 1 legislar;iJes e expressoes; 2 A 

!·················--·-+··· ··-- --··-····-········-·-······-·········- .. ··············-····-··-··--····--·-·--·········-·-···-··--·· .......... ···-········-·--·-·······----·-·····-·-----··········-···--·-···········-···· ···---!------·--···------·-------------- ·····-········-············---+---------------------·-·------·-··-··-··----·-

VI 
! 

··········-···---··-··-·····--·····-·-··-·······- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ------------------------L---------··-··---------------------------------1-------------------------------------------

·-··---------------=------------ ------·------------·-·····--------·-···-·-·--····-------·-··-·- ·····---········------------·-···--------·-····-··- ···--------------·-----------····-·····- ····--······-·····-------------------------·----
VII 

Insignificante Mfnimo Medio Grande Muito Grande 

Quase certo: A 

Provavel: B 

Moderado: c 

Improvavel: D 

Raro: E 

1 2 5 
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SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializac;ao em Gestae de Neg6cios- Turma B 

Tratamento de Resposta aos Riscos: 

I Risco I A<;ao : !.. ..... -.. - ............ _ .......................... --............... ____ , _____ ,,_ .. ,,. _____ , ______ ............. ____ ,, __ , _____ , _____________ , _______________ , ___________ ................ _._, ....... ________ __, I I As primeiras ar;iJes desenvolvidas pela Controladoria deverao ser em carater orientativo, acatando-se I 
1 I l opiniiJes e sugerindo solur;iJes para eventuais problemas aventados nas areas de Controle das i 
I_ .. ___ I r~sp~~vas Unidade~qrg_~?.izadonais; _____ .. - ... -... · 
1 1 Avaliados os motivos da nao aceitar;ao parcial do{s) profissional(is), devera ser adotada providencia 
l I no sentido de mante-lo no quadro, ou substituir quando as raziJes assim o requererem. 

II i No caso da nao aceitar;ao total do quadro, certamente a motivar;ao seja advinda da nova atua¢o do 
I 6rgao Central de Controle, razao pela qual, devera ser realizado trabalho de divu/gar;ao da legislar;ao 

.. __ __l~_!..?..9..!?!..~_g_l!.§..f...li_IJ..cja'!!_~!Jta'!!___c!..!_orrna d!!_ a~f!_i!_f..ao _gi} CGM;_ .. _____________ _ ____ ............... _ .... __________ .. __ _, 
I Receber o(s) motivos da(s) discordancia(s) e decidir conjuntamente com todos os Departamentos de i 

III ! Controle da CGM e Controlador Geral as providenda diante das justificativas apresentadas, opinando i 

~--- ! 'fo~i~!!J!/~ifa;~:Jo~o/l!JerifS::S::;Jr/Jaiffo~~~os paraquea7:GM tar;a.expiaiia~ao detalhada de 
1 

1 IV ! itens constantes da Metodologia adotada; ! 
I Falta de Comprometimento - Sugerir ao Secretario da Pasta a substitui¢o do Servidor; i 

, __ ,_""""""""Ti5ever""iserdeserivolvfd0-esi:udo mais apuriilo/;elo Diretorcie Controle- CGMresponsavel pela _ ............ ____ : 
V , modali~ade de Con_trofe_ em pauta para d_efinir;ao do ente!ltf~ment~ f!lais coeren_te. Ta'!!bem pode~a s~r , 

. i requerido parecer ;urid1co da Procuradona Geral do Mumap1o, sol1atando manifestar;ao daquele orgao ~ 

L .......... ____ LB!...'!! .. .!.f!!!Ef..~C!-ao ef!~?,nd[f!J..?..'!...t.t?... ... a ser ado~i!_cj__(?/, ______________________________ .. _________ .... --....................................... _. ________ , 

Data: Elaborado por: Aprovado por: 

Maria dos Santos Joao da Silva 
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LJFPR 
UN\~~ F1i'D4l~ r..o J'j~Ul.;,~~oNA-

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializac;ao em Gestao de Neg6cios- Turma B 

Documento 12: Plano de Qualidade. 

PROJETO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

Nome do Projeto: Implanta~o de Sistema de Controle Interno 

Gerente do Projeto: Maria dos Santos 

Patrocinador: Joao da Silva 

Data de Inlcio: 27/03/07 I Data de Termino: I 30/03/07 

Identificac;ao da Parte Interessada: 

~~~~=:~~M-----·-···-·--·········---------------------···-------------------··-·····---···----·-··-----------l 
l::~~~!!:~d~~~~~~!~'--~~ ~un~c~~~~~~~=~~-.-~=-::::-~:::::::::=_:::~=-~~=~-:::=-.-~~::~::~~==:::::: ~--~=:=~=:=~~=::J 

Secretarias Municipais I 
··--·····-·--···------·--·-··-·--·-------······----···--· ····-···-·--·····--··---------··----------------···-·--······-····--···--·---·--·-_J 

Coordenadorias Municipais I 
··---········--··-·····-···----------····--·············----·-·-----------········-·----···----·------------······-----·-···-·-··-····--··--··----- ······---, 

Reguisitos da Parte Interessada: 

[==:::===--_::~:---==~ 
Especificac;oes do(s) Produto(s) e/ou Servi<;o(s): 

1 Manual contendo toe/a a metodologia de controle a ser adotada na Admil1istra~ao Direta e Indireta do , 
Municipio (inclusive Instituto de Previdenda}, composto de Sistematica, Normatiza~o e Instrumentos, I 
possibilitando a implanta~ao de con troles efetivos nas areas: Contabil, Rnanceira, Or91mentaria, Patrimonial e 
_QQeradon_q_f:_ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ J 

t··-·········-·-·-··--···---·····-----·················----··-····----------·······-··-············------····-·--·······-··················------------···--- ·············-·-·--·-······-·-·-------·-·---·····--·······---·-·-·-···------- ___ J 
I 
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Fatores Crfticos de Sucesso: 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializa~ao em Gestao de Neg6cios - Turma B 

Nao ultrapassar a data de 30/06/07 para condusao do projeto; - -------··- _j 
Comprometimento e envo/vimento dos Diretores de Departamentos e Divis6es de Controle na elabora~ao do 1 

J[gbalho; ------··----------···-·--·-·---------- ---···-·----·---·-·····-·····--·-·-··----·-··- __ _j 
Linguagem acessfve/ e de facil compreensao i 

Estrutura da Qualidade: 

~~~~~==-~---~-~------~---:: ___________________ ~ 
Sistema da Qualidade: 

aplica 

Controle da Qualidade: 

seaplica 

Plano de Acompanhamento: 

r ~~~-~e af!EC!!_~-------·--- ~-----,. l 
1-···---···------- ···-···-··----·-······----·---·····----··-· ···-·----- ·····---··--··-··------·--·-···----···-········--·-······----··------···-·······- ·······-····-····-··-·------···--·······---, 

···---------·--·····-·-···------

Data: Elaborado por: Aprovado por: 

Maria dos Santos Maria dos Santos Joao da Silva 
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SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializac;ao em Gestae de Neg6cios- Turma B 

7.4. ANEXO 04 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CONTROLADORIA NA 

ORGANIZA<;AO EM ESTUDO 

SUBCONTROLADORIA DE 
FISCALIZAGAO, <:_ON,1ABI~\ 

E FINAN9,~J~lJfJkil} 

CONTROLADORIA GERAL 
DO MUNICiPIO .;,; ,_; 

•,''~la~ 

SUBCONTROl.ADORIA DE 
AUDITORIA, GERAL>:;<t,~~: 

'' !'·i.~:W~l-.~i~W'~ 

SUBCONTROLADORIA DE 
NORMAS E INTEGRAGAQ . 

DE CONT.~i?..~~~m;~ 
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SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializa~ao em Gestao de Neg6cios- Turma B 

7.5. ANEXO 05- PROCEDIMENTOS DE CONTROLE (EXEMPLOS) 

ANEXO 4 - PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

1. Diagnosticar as Depto. de Joao 30 Abril Sim 
necessidades, dificuldades, Planejamento 
potencialidades e voca<;ao Or<;amentario 
economica do Municipio para 
defini<;ao dos objetivos e 
metas da Administra<;ao para 
um perfodo de quatro 
exercicios. Art. 165, § 1 o da 
Constitui<;ao Federal. 

2. Elaborar estudos para Depto. de Joao 30 Junho Sim 
identificar o volume de Planejamento 
recursos em cada um das Or<;amentario 
fontes de financiamento e 
elabora<;ao da receita para o 
perfodo, de cada uma das 
Unidades Gestoras. 

3. Elaborar estudos para Depto. de Joao 31 Julho Sim 
apura<;ao dos gastos com Planejamento 
manuten<;ao da maquina Or<;amentario 
administrativa e defini<;ao das 
disponibilidades financeiras 
para cria<;ao, expansao ou 
aperfei<;oamento da a<;ao 
govern am ental. 

4. Cumprir o art. 48, § (mico Depto. de Joao 31 Julho Sim 
da LRF e o art. 44 do Estatuto Planejamento 
das Cidades, garantindo a Or<;am entario 
transparencia da gestao fiscal 
e incentivando a participa<;ao 
popular, com a realiza<;ao de 
debates, audiencias e 
consultas publicas. 

5. Definir dos programas e Depto. de Joao 31 Julho Sim 
das a<;6es de governo em Planejamento 
planilhas com identifica<;ao do Or<;amentario 
diagn6stico, diretrizes, 
objetivos, produtos, unidade 
de medida, metas ffsicas e 
financeiras e fontes de 
f inanciamento, elaborando os 
anexos necessarios definidos 
na CF, Lei n° 4.320/64, LRF, 
Lei organica do Municipio e 
normas do TCE-PR. 
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1. Seg uindo as regras fixadas 
na CF, Lei 4.320/64, LRF, Lei 
Organica do Municipio e as 
determinadas pelo TCE-PR, 
elaborar o texto de lei, 
dispondo sobre o oq;amento 
da receita e da despesa, 
estabelecendo os objetivos e 
metas da administra~ao para 
um perfodo de quatro 
exerdcios e a exposi~ao dos 
motivos, encaminhando-os 
junto aos anexos a Camara 
Municipal (art. 35, § 2o, I, 
ADCT) 

1. Emitir relat6rios acerca do 
acompanhamento das 
discussoes, emendas e 
vota~oes na Camara Municipal 
(art. 35, § 2°, I, ADCT). 

1. Sancionar ou vetar o 
Projeto de Lei ap6s sua 
devolu~ao pela Camara 
Municipal (art. 38 e 41, Lei 
Organica do Municipio). 
1. Publicar a lei sancionada no 
6rgao oficial do Municipio, 
ap6s encaminhamento pela 
PROGE, respeitando o art. 48 
da LRF. 

1. Encaminhar a C6pia da Lei 
a Camara Municipal e ao TCE-
PR, conforme agenda de 
obrigac;oes. 

1. Elaborar relat6rio de analise 
e avalia~ao do cumprimento 
dos objetivos, metas ffsicas e 
encaminhar ao Chefe do 
executivo para ciencia e 
tomada de decisao. 

1. Elaborar estudos para 
identifica~ao do volume de 
recursos em cada um das 
fontes de financiamento e 
elaborac;ao do orc;amento da 
receita para cada uma das 
Unidades Gestoras para o 
exerdcio seguinte. 
2. Elaborar estudos para 
apurac;ao dos gastos com 
manutenc;ao da maquina 
administrativa e calculo das 
disponibilidades financeiras 
para financiamento das 
prioridades e metas da 
Administrac;ao para o exercfcio 
seguinte, estabelecidas nos 
objetivos e metas do PPA (art. 
165, II, § 2° da CF). 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializac;:ao em Gestao de Neg6cios- Turma B 

Procuradoria do 
Municipio p een cher Co una s 

Depto. de 
Assessoria 
Institucional 

Gabinete do 
Prefeito 

Depto. de 
Administra~ao e 
Logfstica - Adm. 

Depto. de 
Planejamento 
Or~amentario 

Depto. de 
Planejamento 
Or~amentario 

Depto. de 
Planejamento 
Or~amentario 

Depto. de 
Planejamento 
Orc;amentario 
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3. Cumprir o art. 48, § (mico 
da LRF e o art. 44 do Estatuto 
das Cidades, garantindo a 
transparencia da gestae fisca I 
e incentivando a participac;ao 
popular, com a realizac;ao de 
debates, audiencias e 
consultas publicas. 

4. Definic;ao dos programas e 
das ac;oes de governo 
compativeis com o PPA, 
demonstradas em planilha 
com identificac;ao do 
diagn6stico, diretrizes, 
objetos, produto, unidade de 
medida, metas fisicas e 
fin a nceiras e fontes de 
financiamentos, baseado nos 
debates, audiencias e 
consultas publicas, elaborando 
os anexos necessaries 
defenidos na CF, Lei 4.320/64, 
LRF, Lei Organica do Municipio 
e nom as do TCE-PR. 
1. Seguindo as regras fixadas 
na CF, Lei 4.320/64, LRF, Lei 
Organica do Municipio e as 
norm as do TCE-PR, elaborar o 
projeto de lei, dispondo sobre 
o or91mento da receita e da 
despesa, estabelecendo os 
objetivos e metas da 
administrac;ao para o exercicio 
seguinte, fixadas no PPA, bern 
como a exposic;ao dos 
motives, encaminhando-os 
junto aos anexos a Camara 
Municipal (art. 35, § 2o, II, 
ADCT) 

1. Emitir relat6rio acerca do 
acompanhamento das 
discussoes, emendas e 
votac;oes na Camara Municipal 
(art. 35, § 2°, II, ADCT). 

1. Sancionar ou vetar o 
Projeto de Lei ap6s sua 
devoluc;ao pela Camara 
Municipal (art. 37 e 41, Lei 
Organica do Municipio). 
1. Publicar a lei sancionada no 
6rgao oficial do Municipio, 
ap6s encaminhamento pela 
PROGE, respeitando o art. 48 
da LRF. 

1. Encaminhar a C6pia da Lei 
a Camara Municipal e ao TCE-
PR, conforme agenda de 
obrigac;oes. 

Depto. de 
Planejamento 
Or91mentario 

Depto. de 
Planejamento 
Orc;amentario 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializa9ao em Gestae de Neg6cios- Turma B 

p een cher Co unas 

Procuradoria do 
Municipio 

Depto. de 
Assessoria 
Institucional 

Gabinete do 
Prefeito 

Depto. de 
Administrac;ao e 
Logistica SEMAD 

Depto. de 
Planejamento 
Orc;amentario 
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1. Elaborar estudos para 
identifica!;ao do volume de 
recursos em cada um das 
fontes de financiamento e 
elabora~ao do on;;amento da 
receita para cada uma das 
Unidades Gestoras para o 
exerdcio seguinte. 
2. Elaborar estudos para 
apura~ao dos gastos com 
manuten!;iiO da maquina 
administrativa e calculo das 
disponibilidades financeiras 
para financiamento das 
prioridades e metas da 
Administra~ao para o exerdcio 
seguinte, estabelecidas nos 
objetivos se metas do PPA e a 
LDO (art. 165, III, § 50 da 
CF). 

3. Cumprir o art. 48, § (mico 
da LRF e o art. 44 do Estatuto 
das Cidades, garantindo a 
transparencia da gestao fiscal 
e incentivando a participa~ao 
popular, com a realiza~ao de 
debates, audiencias e 
consultas publicas. 

1. Disponibilizar os estudos e 
as estimativas das receitas 
para o exerdcio subsequente, 
inclusive da receita corrente 
lfquida, e as mem6rias de 
calculo a Camara Municipal 
(art. 12, § 3° da LRF). 

1. Seguindo as regras fixadas 
na CF, Lei 4.320/64, LRF, Lei 
Organica do Municipio, LDO e 
as normas do TCE-PR, 
elaborar projeto de lei, 
dispondo sabre a previsao da 
receita e fixa~ao da despesa, 
das unidades gestoras, 
identificando o volume 
destinado ao or~amento fiscal, 
da seguridade social e de 
investimentos, contemplando 
a autoriza~ao para abertura 
de creditos adicionais, bem 
como a exposi~ao de motivos, 
encaminhando-os junto aos 
anexos a Camara Municipal 
(art. 35, § 20, III, ADCT e art 
88 da lei Organica). 

1. Emitir relat6rios acerca do 
acompanhamento das 
discussoes, emendas e 
vota~oes na Camara Municipal 
(art. 35, § 2°, III, ADCT). 

Depto. de 
Planejamento 
Or!;amentario 

Depto. de 
Planejamento 
Or~amentario 

Depto. de 
Planejamento 
Or~amentario 

Depto. de 
Planejamento 
Or!;am entario 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializac;ao em Gestao de Neg6cios- Turma B 

p een cher Co unas 

Procuradoria do 
Municipio 

Depto. de 
Assessoria 
Institucional 
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1. Sancionar ou vetar o 
Projeto de Lei ap6s sua 
devolw;:ao pela Camara 
Municipal (art. 37 e 41, Lei 
Oraanica do Municipio). 
1. Publicar a lei sancionada no 
6rgao oficial do Municipio, 
respeitando o art. 48 da LRF. 

1. Encaminhar a C6pia da Lei 
a camara Municipal e ao TCE-
PR, conforme agenda de 
obriga~oes. 

1. Elabora~ao do 
Demonstrative do 
desdobramento da receita, 
prevista de cada uma das 
Unidades Gestoras em metas 
bimestrais de arrecada~ao. 
Art. so e 13 da LRF. 

2. Demonstrative das medidas 
de combate a evasao e a 
sonega~ao, da quantidade e 
valores de a~oes ajuizadas 
para cobran~a da Dlvida Ativa, 
bern como da evolu~ao do 
montante dos creditos 
tributaries passfveis de 
cobran~a administrativa. Art. 
13 da LRF. 
3. Publicar o Decreto no 6rgao 
oficial do Municipio, 
respeitando o art. 48 da LRF. 

4. Encaminhar a C6pia do 
Decreto a Camara Municipal e 
ao TCE-PR, conforme agenda 
de obriga~oes. 

1. Desdobramento das Metas 
Fiscais Anuais de Receita, 
Despesa, Resultado Primario, 
Resultado Nominal e Montante 
da Dfvida em Metas 
Quadrimestrais para 
acompanhamento e avalia~ao 
em Audiencia Publica. Art. 9°, 
§ 40 da LRF. 

1. Calcular o valor do 
lan~amento dos tributes 
imobiliarios de acordo com a 
Lei Municipal n. 501/01. 

2. Calcular o valor do 
lan~amento dos tributes 
mobiliarios de acordo com a 
Lei Municipal n. 501/01. 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 

Especializac;:ao em Gestae de Neg6cios- Turma B 

Gabinete do 
Prefeito p een cher Co unas 

Depto. de 
Administra~ao e 
Loglstica SEMAD 

Depto. de 
Planejamento 
Or~amentario 

Depto. de 
Planejamento 
Or~amentario 

Depto. de 
Planejamento 
Or~amentario 

Depto. de 
Administra~ao e 
Logfstica SEMAD 

Depto. de 
Planejamento 
Or~amentario 

Depto. de 
Planejamento 
Or~amentario 

Depto. de Rendas 
Imobiliarias 

Depto. de Rendas 
Mobiliarias 
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3. Registrar em sistema 
eletronico as receitas dos 
tributos imobiliarios lan~;ados 
e expedir aviso aos 
respectivos contribuinte, de 
acordo com a Lei Municipal n. 
501/01, de forma que perm ita 
o registro da busca no 
momento da arrecada~ao e a 
inscri~ao em dfvida ativa dos 
va !ores lan~;ados e nao 
arrecadados ate o vencimento 
ou final do exerdcio de 
lan~;amento. 

4. Registrar em sistema 
eletronico as receitas dos 
tributos mobiliarios lan~ados e 
expedir aviso aos respectivos 
contribuinte, de acordo com a 
Lei Municipal n. 501/01, de 
forma que permita o registro 
da busca no momento da 
arrecada~ao e a inscri~ao em 
dfvida ativa dos va !ores 
lan~ados e nao arrecadados 
ate o vencimento ou final do 
exercicio de lan~amento. 

5. Calcular os encargos 
morat6rios e a corre~ao 
monetaria sobre as receitas 
imobiliarias recolhidas fora do 
prazo de vencimento na forma 
estabelecida pela Lei Municipal 
n. 501/01 

6. Calcular os encargos 
morat6rios e a corre~ao 
monetaria sobre as receitas 
mobiliarias recolhidas fora do 
prazo de vencimento na forma 
estabelecida pela Lei Municipal 
n. 501/01 

7. Informar aos agentes 
arrecadadores sobre os 
encargos morat6rios 
incidentes sobre as receitas 
recolhidas em atraso. 

8. Efetuar diariamente a baixa 
das receitas arrecadadas 
quando se tratar de receita 
lan~ada. 

4. Comprova~o a Secretaria 
de Previdencia Social o 
repasse ao RPP das 
contribui~oes a seu cargo e 
dos valores retidos dos 
segurados do bimestre 
anterior. Art. 14, § 5° da 
Portaria MPAS n° 4.992/99 
atualizada. 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Departamento de Contabilidade 
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Depto. de Rendas 
Imobiliarias p een cher Co una s 

Depto. de Rendas 
Mobiliarias 

Depto. de Rendas 
Imobiliarias 

Depto. de Rendas 
Mobiliarias 

Depto de 
Planejamento, 
Gestao e Controle 

Depto. de Finan~;as 

Depto. de 
Contabilidade 
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S. Demonstrativo Financeiro 
do RPP do bimestre anterior. 
Encaminhamento a Secretaria 
da Previdencia Social na forma 
do Anexo III da Portaria MPAS 
no. 4.992/99. Art. 17, § so da 
Portaria MPAS no. 4992/99 
atualizada. 

6. Quantitativa de servidores 
ativos e inativos e 
pensionistas vinculados ao 
Regime Proprio de Previdencia 
Social. Competencia dezembro 
do exerdcio anterior. 
lnforma!;aO a Secretaria da 
Previdencia Social. Art. 14, § 
70, Portaria MPAS no. 
4.992/99 atualizada. 

7. Elabora!;ao do Cadastro de 
Operac;oes de Credito de que 
trata a Portaria STN no. 
109/2002. Competencia 
exerdcio anterior. 
Encaminhamento a CEF de 
vincula!;ao. Art. 3° e so da 
Portaria STN n° 109/2002. 
8. Disponibiliza!;ao na 
"Homepage" do TCU do 
montante dos atributos 
arrecadados e recursos 
recebidos de convenios do 20 
mes imediatamente anterior. 
Art. 1 o, I, § 1 o da lei Federal 
no 9.7SS/98. 
9. Disponibiliza!;aO na 
"Homepage" do TCU da 
rela!;ao de todas as compras 
feitas pela administra!;ao no 
20 mes imediatamente 
anterior. Art. 16 da lei 
8.666/93 e Art. 10, VI,§ 6o da 
lei Federal no 9.7SS/98 

Depto. de 
Contabilidade 

Depto. de 
Contabilidade 

Depto. de 
Contabilidade 

Depto. de 
Contabilidade 

Depto. de 
Contabilidade 
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SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
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7.6. ANEXO 06- AGRUPAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ( EXEMPLOS) 

1. Diagnosticar as necessidades, dificuldades, 
Planejamento Plurianual potencialidades e voca~;ao economica do Municipio 

para defini~;ao dos objetivos e metas da Administra~;ao 
para urn perlodo de quatro exerdcios. Art. 165, § 1 o 
da Constitui~;ao Federal. 

1. Or~;amentario 1.1. 1.1.1. Plano 1.1.1.1. Estudos 2. Elaborar estudos para identificar o volume de 
Planejamento Plurianual recursos em cada urn das fontes de financiamento e 

elabora~;ao da receita para o perfodo, de cada uma 
das Unidades Gestoras. 

1. Or~;amentario 1.1. 1.1.1. Plano 1.1.1.1. Estudos 3. Elaborar estudos para apura~;ao dos gastos com 
Planejamento Plurianual manuten~;ao da maquina administrativa e defini~;ao 

das disponibilidades financeiras para cria~;ao, 
expansao ou aperfei~;oamento da a~;ao 
governamental. 

1. Or~;amentario 1.1. 1.1.1. Plano 1.1.1.1. Estudos 4. Cumprir o art. 48, § (mico da LRF e o art. 44 do 
Planejamento Plurianual Estatuto das Cidades, garantindo a transparencia da 

gestao fiscal e incentivando a participa~;ao popular, 
com a realiza~;ao de debates, audiencias e consultas 
publicas. 

1. Or~;amentario 1.1. 1.1.1. Plano 1.1.1.1. Estudos 5. Definir dos programas e das a~;oes de governo em 
Planejamento Plurianual planilhas com identifica~;ao do diagn6stico, diretrizes, 

objetivos, produtos, unidade de medida, metas flsicas 
e financeiras e fontes de financiamento, elaboerando 
os anexos necessarios definidos na CF, Lei no 
4.320/64, LRF, Lei organica do Municipio e normas do 
TCE-PR. 

1. Or~;am entario 1.1. 1.1.1. Plano 1.1.1.2 Elabora~;ao de 1. Seguindo as regras fixadas na CF, Lei 4.320/64, 
Planejamento Plurianual Projeto de Lei LRF, Lei Organica do Municipio e as determinadas 

pelo TCE-PR, elaborar o texto de lei, dispondo sobre o 
or~;amento da receita e da despesa, estabelecendo os 
objetivos e metas da administra~;ao para urn periodo 
de quatro exerdcios e a exposi~;ao dos motivos, 
encaminhando-os junto aos anexos a camara 
Municipal (art. 35, § 20, I, ADCT) 

1. Or~;amentario 1.1. 1.1.1. Plano 1.1.1.3. Aprecia~;ao e 1. Emitir relat6rios acerca do acompanhamento das 
Planejamento Plurianual Vota~;ao no Legislativo discussoes, emendas e vota~;oes na Camara Municipal 

(art. 35, § 2°, I, ADCT). 

1. Or~;amentario 1.1. 1.1.1. Plano 1.1.1.4. San~;ao pelo 1. Sancionar ou vetar o Projeto de Lei ap6s sua 
Planejamento Plurianual Chefe do Executivo devolu~;ao pela Camara Municipal (art. 38 e 41, Lei 

Organica do Municipio). 

1. Or~;amentario 1.1. 1.1.1. Plano 1.1.1.5. Publica~;ao 1. Publicar a lei sancionada no 6rgao oficial do 
Planejamento Plurianual Municipio, ap6s encaminhamento pela PROGE, 

respeitando o art. 48 da LRF. 

1. Or~;amentario 1.1. 1.1.1. Plano 1.1.1.6. 1. Encaminhar a C6pia da Lei a Camara Municipal e ao 
Planejamento Plurianual Encaminhamento de TCE-PR, conforme agenda de obriga~;oes. 

C6pia da Lei ao Poder 
Legislativo e ao TCE 
conforme A enda de 
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Obriga!;oes. 

1.1.1. Plano 1.1.1.7. Avalia!;ao do 1. Elaborar relat6rio de analise e avalia!;ao do 
Plurianual Cumprimento dos cumprimento dos objetivos, metas ffsicas e 

Objetivos e Metas encaminhar ao Chefe do executivo para ciencia e 
tomada de decisao. 

1.1.2. Lei de 1.1. 2 .1. Estudos 1. Elaborar estudos para identifica!;ao do volume de 
Diretrizes recursos em cada urn das fontes de financiamento e 
Or~mentarias elabora!;ao do or!;amento da receita para cada uma 

das Unidades Gestoras para o exerclcio seguinte. 

1.1.2. Lei de 1.1.2.1. Estudos 2. Elaborar estudos para apura!;ao dos gastos com 
Diretrizes manuten!;aO da maquina administrativa e calculo das 
Or!;am entarias disponibilidades financeiras para financiamento das 

prioridades e metas da Administra!;ao para o exerclcio 
seguinte, estabelecidas nos objetivos e metas do PPA 
(art. 165, II, § 2° da CF). 

1.1.2. Lei de 1.1.2.1. Estudos 3. Cumprir o art. 48, § unico da LRF e o art. 44 do 
Diretrizes Estatuto das Cidades, garantindo a transparencia da 
Or!;am entarias gestao fiscal e incentivando a participa!;ao popular, 

com a realiza~o de debates, audiencias e consultas 
publicas. 

1.1.2. Lei de 1.1.2.1. Estudos 4. Defini!;ao dos programas e das a!;5es de governo 
Diretrizes compatfveis com o PPA, demonstradas em planilha 
Or!;am entarias com identifica!;ao do diagn6stico, diretrizes, objetos, 

produto, unidade de medida, metas ffsicas e 
financeiras e fontes de financiamentos, baseado nos 
debates, audiencias e consultas publicas, elaborando 
os anexos necessarios defenidos na CF, Lei 4.320/64, 
LRF, Lei Organica do Municipio e nomas do TCE-PR. 

1.1.2. Lei de 1.1.2.2. Elabora!;ao do 1. Seguindo as regras fixadas na CF, Lei 4.320/64, 
Diretrizes Proj eto de Lei LRF, Lei Organica do Municipio e as normas do TCE-
On;amentarias PR, elaborar o projeto de lei, dispondo sabre o 

Or!;amento da receita e da despesa, estabelecendo os 
objetivos e metas da administra!;ao para o exerclcio 
seguinte, fixadas no PPA, bern como a exposi!;ao dos 
motivos, encaminhando-os junto aos anexos a 
Camara Municipal (art. 35, § 2°, II, ADCT) 

1.1.2. Lei de 1.1.2.3. Aprecia!;ao e 1. Emitir relat6rio acerca do acompanhamento das 
Diretrizes Vota!;ao no Legislativo discussoes, emendas e vota!;oes na Camara Municipal 
Or!;amentarias (art. 35, § 20, II, ADCT). 

1.1.2. Lei de 1.1.2.4. San!;ao pelo 1. Sancionar ou vetar o Projeto de Lei ap6s sua 
Diretrizes Chefe do Poder devolu!;aO pela Camara Municipal (art. 37 e 41, Lei 
Or!;amentarias Executivo Organica do Municipio). 

1.1.2. Lei de 1.1.2.5. Publicac;:ao 1. Publicar a lei sancionada no 6rgao oficial do 
Diretrizes Municipio, ap6s encaminhamento pela PROGE, 
Or!;amentarias respeitando o art. 48 da LRF. 

1.1.2. Lei de 1.1.2.6. 1. Encaminhar a C6pia da Lei a Camara Municipal e ao 
Diretrizes Encaminhamento de TCE-PR, conforme agenda de obriga!;oes. 
Or!;amentarias c6pia da Lei ao Poder 
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obrigac;oes. 

1.1.3. Lei 1.1.3.1. Estudos 1. Elaborar estudos para identificac;ao do volume de 
Orc;amentaria Anual recursos em cada urn das fontes de financiamento e 

elaborac;ao do orc;amento da receita para cada uma 
das Unidades Gestoras para o exercicio seguinte. 

1.1.3. Lei 1.1.3.1. Estudos 2. Elaborar estudos para apurac;ao dos gastos com 
Orc;amentaria Anual manutenc;ao da maquina administrativa e calculo das 

disponibilidades financeiras para financiamento das 
prioridades e metas da Administrac;ao para o exercicio 
seguinte, estabelecidas nos objetivos se metas do PPA 
e a LDO (art. 165, III, § 5° da CF). 

1.1.3. Lei 1.1.3.1. Estudos 3. Cumprir o art. 48, § (mico da LRF e o art. 44 do 
Orc;amentaria Anual Estatuto das Cidades, garantindo a transparencia da 

gestao fiscal e incentivando a participac;ao popular, 
com a realizac;ao de debates, audiencias e consultas 
publicas. 

1.1.3. Lei 1.1.3.2. Estudos das 1. Disponibilizar os estudos e as estimativas das 
Orc;amentaria Anual Estimativas de receitas para o exercicio subsequente, inclusive da 

Receita, inclusive da receita corrente lfquida, e as mem6rias de calculo a 
Receita Corrente Camara Municipal (art. 12, § 30 da LRF). 
Uquida. 

1.1.3. Lei 1.1.3.3. Elaborac;ao do 1. Seguindo as regras fixadas na CF, Lei 4.320/64, 
Orc;amentaria Anual Projeto de Lei LRF, Lei Organica do Municipio, LDO e as normas do 

TCE-PR, elaborar projeto de lei, dispondo sobre a 
previsao da receita e fixac;ao da despesa, das 
unidades gestoras, identificando o volume destinado 
ao orc;amento fiscal, da seguridade social e de 
investimentos, contemplando a autorizac;ao para 
abertura de creditos adicionais, bern como a 
exposic;ao de motivos, encaminhando-os junto aos 
anexos a Camara Municipal (art. 35, § 2o, III, ADCT e 
art 88 da lei Organica). 

1.1.3. Lei 1.1.3.4. Apreciac;ao e 1. Emitir relat6rios acerca do acompanhamento das 
Orc;amentaria Anual Votac;ao no Legislativo discussoes, emendas e votac;oes na Camara Municipal 

(art. 35, § 2o, III, ADCT). 

1.1.3. Lei 1.1.3.5. Sanc;iio pelo 1. Sancionar ou vetar o Projeto de Lei ap6s sua 
Orc;amentaria Anual Chefe do Poder devoluc;ao pela Camara Municipal (art. 37 e 41, Lei 

Executivo Organica do Municipio). 

1.1.3. Lei 1.1.3.6. Publicac;ao 1. Publicar a lei sancionada no 6rgao oficial do 
Orc;amentaria Anual Municipio, respeitando o art. 48 da LRF. 

1.1.3. Lei 1.1.3.7. 1. Encaminhar a C6pia da Lei a Camara Municipal e ao 
Orc;amentaria Anual Encaminhamento de TCE-PR, conforme agenda de obrigac;oes. 

C6pia da Lei ao Poder 
Legislativo e ao TCE 
conforme Agenda de 
Obrigac;oes. 
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1.1.3. Lei 1.1.3.8. 1. Elabora~;ao do Demonstrative do desdobramento da 
Or~;amentaria Anual Desdobramento da receita, prevista de cada uma das Unidades Gestoras 

Receita Prevista em em metas bimestrais de arrecada~;ao. Art. so e 13 da 
metas bimestrais de LRF. 
arrecada~;ao. 

1.1.3. Lei 1.1.3.8. 2. Demonstrative das medidas de combate a evasao e 
Or~;amentaria Anual Desdobramento da a sonega~;ao, da quantidade e valores de ac;:oes 

Receita Prevista em ajuizadas para cobranc;:a da Divida Ativa, bern como 
metas bimestrais de da evoluc;:ao do montante dos creditos tributaries 
arrecada~;ao. passfveis de cobranc;:a administrativa. Art. 13 da LRF. 

1.1.3. Lei 1.1.3.8. 3. Publicar o Decreto no 6rgao oficial do Municipio, 
Or~;amentaria Anual Desdobramento da respeitando o art. 48 da LRF. 

Receita Prevista em 
metas bimestrais de 
a rrecad a~;ao. 

1.1.3. Lei 1.1.3.8. 4. Encaminhar a C6pia do Decreto a Camara Municipal 
Orc;:amentaria Anual Desdobramento da e ao TCE-PR, conforme agenda de obrigac;:oes. 

Receita Prevista em 
metas bimestrais de 
arrecada~;ao. 

1.1.3. Lei 1.1.3.9. 1. Desdobramento das Metas Fiscais Anuais de 
On;amentaria Anual Desdobramento das Receita, Despesa, Resultado Primario, Resultado 

Metas Fiscais Anuais Nominal e Montante da Divida em Metas 
em Metas Quadrimestrais para acompanhamento e avaliac;:ao em 
Quadrimestrais. Audiencia Publica. Art. go,§ 40 da LRF. 

1. 2 .1. Receita 1.2.1.1. Lan~;amento 1. Calcular o valor do lanc;:amento dos tributos 
Orc;:amentaria de Tributos imobiliarios de acordo com a Lei Municipal n. 501/01. 

1. 2 .1. Receita 1.2.1.1. Lan~;amento 2. Calcular o valor do lanc;:amento dos tributos 
Orc;:amentaria de Tributos mobiliarios de acordo com a Lei Municipal n. 501/01. 

1.2.1. Receita 1.2.1.1. Lanc;:amento 3. Registrar em sistema eletronico as receitas dos 
Or~;amentaria de Tributos tributos imobiliarios lanc;:ados e expedir aviso aos 

respectivos contribuinte, de acordo com a Lei 
Municipal n. 501/01, de forma que perm ita o registro 
da busca no momento da arrecadac;:ao e a inscric;:ao 
em dfvida ativa dos valores lanc;:ados e nao 
arrecadados ate o vencimento ou final do exerdcio de 
lanc;:amento. 

1.2.1. Receita 1.2.1.1. Lan~;amento 4. Registrar em sistema eletronico as receitas dos 
Or~;amentaria de Tributos tributos mobiliarios lanc;:ados e expedir aviso aos 

respectivos contribuinte, de acordo com a Lei 
Municipal n. 501/01, de forma que perm ita o registro 
da busca no momento da arrecadac;:ao e a inscric;:ao 
em divida ativa dos valores lanc;:ados e nao 
arrecadados ate o vencimento ou final do exerdcio de 
lan~;amento. 

1.2.1. Receita 1.2.1.1. Lanc;:amento 5. Calcular os encargos morat6rios e a correc;:ao 
Orc;:amentaria de Tributos monetaria sobre as receitas imobiliarias recolhidas 

fora do prazo de vencimento na forma estabelecida 
pela Lei Municipal n. 501/01 

1. 2 .1. Receita 1.2.1.1. Lanc;:amento 6. Calcular os encargos morat6rios e a correc;:ao 
Orc;:amentaria de Tributos monetaria sobre as receitas mobiliarias recolhidas fora 

do prazo de vencimento na forma estabelecida pela 
Lei Municipal n. 501/01 
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1.2.1. Receita 1.2.1.1. Lanc;amento 7. Informar aos agentes arrecadadores sobre os 
Orc;amentaria de Tributos encargos morat6rios incidentes sobre as receitas 

recolhidas em atraso. 

1.2.1. Receita 1.2.1.1. Lanc;amento 8. Efetuar diariamente a baixa das receitas 
Orc;amentaria de Tributos arrecadadas quando se tratar de receita lanc;ada. 

1.2.1. Receita 1.2.1.1. Lanc;amento 9. Demonstrar que o lanc;amento das receitas 
Orc;amentaria de Tributos imobiliarias esta acompanhando o crescimento real do 

desenvolvimento economico e urbano do municipio. 

1. 2 .1. Receita 1.2.1.1. Lanc;amento 10. Demonstrar que o lanc;amento das receitas 
Orc;amentaria de Tributos mobiliarias esta acompanhando o crescimento real do 

desenvolvimento economico e urbano do municipio. 

1.2.1. Receita 1.2.1.2. Alienac;ao de 1. Elaborar de j ustificativa quanto a existencia de 
Orc;amentaria Ativos interesse publico para a alienac;ao de bens da 

Administrac;ao Publica. Art. 17 da Lei 8.666/1993. 

1. 2 .1. Receita 1.2.1.2. Alienac;ao de 2. Emitir Laudo de Avaliac;ao por comissao 
Orc;amentaria Ativos especialmente designada, ou emitido por pessoas 

ffsicas ou jurfdicas qualificadas. Art. 17 da Lei 
8.666/1993. 

1.2.1. Receita 1.2.1.2. Alienac;ao de 3. Elaborar Projeto de Lei Municipal autorizando a 
Orc;amentaria Ativos alienac;ao de bens im6veis, se foro caso (art. 17, I, 

Lei n. 8.666/93; art. 7o, §§ 20 e 30 e art. 105, § 2o, 
Lei 4.320/1964. 

1.2.1. Receita 1.2.1.2. Alienac;ao de 4. Elaborar processo licitat6rio para alienac;ao de bens 
Orc;amentaria Ativos im6veis, de acordo com o previsto no Art. 23, II, "b" 

da Lei 8.666/1993. Na alienac;ao de ativos sera 
observado ainda o disposto nos Artigos 17, 18, 19, 23 
e 24, II da mesma lei. 

1.2.1. Receita 1.2.1.2. Alienac;ao de 5. Dep6sitar os recursos obtidos com a alienac;ao de 
Orc;am entaria Ativos ativos em conta bancaria especifica para aplicac;ao em 

despesas de capital ou destinada por lei aos regimes 
de previdencia dos servidores publicos municipais. Art. 
44 e 50, I da LRF. 

1. 2.1. Receita 1.2.1.2. Alienac;ao de 6. Lanc;ar os ajustes contabeis em contas do sistema 
Orc;am entaria Ativos patrimonial, registrar o ingresso na receita e baixa do 

bem alienado do sistema patrimonial. 

1.2.1. Receita 1.2.1.3. Arrecadac;ao 1. A arrecadac;ao das receitas sera realizada 
Orc;amentaria das Receitas exclusivamente pela rende bancaria autorizada, 

atraves de documento proprio, denominado 
"Documento de Arrecadac;ao Municipal"- DAM, nos 
sistemas de ficha de com pensac;ao ou de arrecadac;ao. 

1.2.1. Receita 1.2.1.3. Arrecadac;ao 2. Diariamente, o servic;o financeiro se informara das 
Orc;amentaria das Receitas receitas arrecadadas pelos agentes autorizados, e 

recolhidas as respectivas contas bancarias do tesouro 
municipal para conferencia, baixa, classificac;ao e 
registro contabil; 

1. 2.1. Receita 1.2.1.3. Arrecadac;ao 3. Os recursos vinculados a finalidades obrigat6rias 
Orc;amentaria das Receitas serao depositados e aplicados no mercado financeiro 

em contas bancarias especlficas. Art. 50, I da LRF; 
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