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RESUMO 

MORAES, Jean Batista. 0 Controle lnterno sob a Perspectiva da Organiza~ao 
Publica. 0 presente trabalho tem por objetivo apresentar o conceito e o enfoque da 
Controladoria enquanto ferramenta gerencial capaz de suprir com informagoes os 
gestores de instituigoes publicas facilitando o processo decis6rio. A Controladoria possui a 
fungao de acompanhar e orientar os processes de uma organizagao de modo a preservar 
seus procedimentos e alinha-los com os pianos de gestae que devem estar direcionados 
ao alcance das metas estipuladas pela instituigao. Sua missao e zelar pela continuidade 
das organizagoes. As instituigoes publicas sao reconhecidas por manterem em suas 
estruturas administrativas aspectos burocraticos que exigem controles procedimentais e 
operacionais que nao permitam ao gestor a realizagao de atos ilfcitos que prejudiquem a 
eficacia da administragao publica. 0 Controle exercido como uma ferramenta gerencial e 
composto por planejamento, organizagao, execugao e controle, suprindo com informagoes 
todos os setores envolvidos nas tomadas de decisoes da organizagao. A Controladoria 
fazendo uso de cada uma destas etapas, administra os fluxes de trabalho da instituigao 
projetando os resultados que devem ser obtidos para o alcance das metas 
organizacionais. Buscando realizar na administragao publica uma gestae organizacional 
que atenda ao que a Lei exige dos gestores e agentes publicos, a Controladoria assume 
que uma organizagao deve realizar tarefas centralizadas num determinado fim comum, 
cumprir sua missao. 

Palavras-chave: Controladoria; Controle Interne; Administragao Publica; Fiscalizagao; 
Ferramenta Gerencial. 
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1 INTRODUCAO 

Os servic;os publicos de modo geral sempre foram questionados quanta a sua 

qualidade e eficacia perante a sociedade brasileira. Contudo para medir seus 

resultados e necessaria que preliminarmente sejam criados criterios e mecanismos 

capazes de adicionar elementos quantitativos que demonstrem e interpretem suas 

ac;oes perante toda a populac;ao. 

A partir da criac;ao da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga todo gestor 

publico a utilizar mecanismos que garantam o equilibria das contas, tornou-se 

importante a adoc;ao do Controle lnterno, considerando que agora as contas 

publicas passam tambem a serem auditadas pelo controle externo e que para esta 

func;ao grande parte dos 6rgaos de natureza publica criaram em suas estruturas a 

area de controladoria. 

Conforme MOSIMANN e outros, (1993, p. 85), a Controladoria basicamente e 

composta de urn corpo de doutrinas e conhecimentos relatives a gestao economica, 

que pode ser visualizada sob dais enforques: 

a) como 6rgao administrative com uma missao, fungoes e principios 

norteadores definidos no modelo de gestao do sistema empresa; e, 

b) como uma area do conhecimento humano com fundamentos, conceitos, 

principios e metoda oriundos de outras ciencias. 

A adoc;ao de criterios e procedimentos de controle claramente definidos e 

regulamentados e urn dos fatores fundamentais para o sucesso das ac;oes da area 

de controladoria que dessa forma demonstra transparencia nas ac;oes praticadas 

pelos agentes politicos em suas organizac;oes. 

0 sistema de controle garantira a fiscalizac;ao dos atos dos agentes publicos e 

sera uma eficaz ferramenta gerencial capaz de analisar os resultados alcanc;ados 

com a execuc;ao das estrategias utilizadas ao Iongo do exercicio para o alcance de 

tudo que foi planejado. 

Segundo SOUZA (2008, p. 43) "a controladoria vista como urn 6rgao 

administrative tera por finalidade garantir informac;oes adequadas ao processo 

decis6rio. 

lsso implica colaborar com os gestores em seus esforc;os na busca da eficacia 

das suas areas quanta aos aspectos economicos e assegurar a eficacia 

empresarial". 
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A questao de pesquisa a ser respondida neste trabalho e se o controle interno 

pode de fato ser uma ferramenta gerencial capaz de ajudar os gestores nas tomadas 

de decisoes e nao somente ser uma forma de realizar a fiscalizagao sabre os atos 

praticados pelos agentes publicos? 

Tambem encontramos neste trabalho o Objetivo Geral e os Objetivos 

Especificos sendo: 

Objetivo Gera/: Analisar teoricamente o Controle lnterno como ferramenta 

gerencial capaz de criar transparencia nos atos praticados pelos gestores a fim de 

se realizar fiscalizagoes sabre seus atos a frente de 6rgaos publicos. 

Objetivos especfficos: 

- Analisar quais as vantagens e as desvantagens na utilizagao do controle 

interno como ferramenta gerencial; 

- ldentificar teoricamente quais tipos de controles internos se adaptam melhor 

na gestao publica; 

- Avaliar quais facilidades ocorrem na fiscalizagao das agoes dos agentes 

publicos com a utilizagao do controle interno nas Organizagoes; 

- Apresentar as possfveis melhoras que ocorrem nas estruturas 

organizacionais ap6s a utilizagao dos controles internos. 

Faz se justificativa a realizagao desta pesquisa o fato da oportunidade de 

adquirir mais conhecimento te6rico a respeito do assunto Controle lnterno que 

diariamente e tratado de maneira informal dentro da instituigao publica em que 

trabalho e que por isso ainda nao foi implementada na organizagao. Alem disso, 

pretende-se a partir da realizagao da pesquisa que oportunizara a obtengao de 

conhecimento a respeito do assunto, adaptar o uso do Controle lnterno nesta 

instituigao publica federal. 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema esta pesquisa 

classifica-se como pesquisa qualitativa que considera que ha uma relagao dinamica 

entre o mundo real e o sujeito. A interpretagao dos fenomenos e a atribuigao de 

significados sao basicas no processo de pesquisa qualitativa. 0 ambiente natural e a 

fonte direta para coleta de dados e o pesquisador e o instrumento-chave. E 
descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. 0 

processo e seu significado sao os focos principais de abordagem. 
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Segundo GIL (2002), de acordo com os procedimentos de pesquisa o 

presente trabalho ira se desenvolver a partir de uma pesquisa bibliografica, sendo 

desenvolvida com base em material ja elaborado, constituido principalmente de 

livros e artigos cientificos a partir do que sera feita uma revisao da literatura. 

Este trabalho pretende demonstrar de forma clara e direta os conceitos mais 

importantes do Sistema de Controle lnterno e da Area de Controladoria. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 CONTROLADORIA 

Controladoria e toda estrutura organizacional criada numa instituigao com o 

objetivo de levar a efeito as atividades de controle e acompanhamento de todas as 

ag6es e atividades por ela desenvolvidas. 

Para REZENDE, (2005, p. 101 ), "o controle municipal e uma fun gao do 

processo administrative que, mediante a comparagao com padroes previamente 

estabelecidos, procura medir e avaliar o desempenho e o resultado das agoes, com 

a finalidade de realimentar os tomadores de decisao, de forma que possam corrigir 

ou reforgar esse desempenho ou interferir em fungao do processo administrative, 

para assegurar que os resultados satisfagam as metas, aos desafios e aos objetivos 

estabelecidos". 

Atraves da adogao de um Sistema de Controle torna-se possivel avaliar 

dentro de um curta prazo de tempo quais os reais resultados alcangados com os 

trabalhos desenvolvidos pela organizagao e identificar problemas que possam estar 

causando dificuldades no alcance dos pianos da mesma. 

Cabe tambem a Controladoria o planejamento das atividades da organizagao 

que devem buscar melhores solug6es para o born desenvolvimento de suas 

atividades, visando sempre encontrar alternativas para a obtengao de melhores 

resultados e dessa forma melhorar seu aspecto economico. 

Conforme MOSIMANN e FISCH (1999, p. 118-119), como 6rgao 

administrative da organizagao a Controladoria por meio de seu gestor deve 

coordenar e participar da escolha de melhores alternativas no que diz respeito a 

aspectos economicos e no processo de planejamento global de modo a garantir 

melhores resultados organizacionais. 

Desse modo, pode-se encontrar o planejamento das seguintes maneiras: 

- Planejamento Estrategico: Para MOSIMANN e FISCH (1999, p. 117), "a fase do 

Planejamento estrategico tern como fungao interpretar o impacto economico dos 

possiveis eventos na riqueza empresarial, necessitando desenvolver habilidades 

para captar informag6es do ambiente externo, com o objetivo de fornecer suporte 
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quanta aos pontos fracas e fortes da empresa, para que a estrategia seja tragada 

corretamente". 

- Planejamento Operacional: Segundo CATELLI (2001, p. 345), "com base nas 

diretrizes e cenarios tragados durante o processo de Planejamento Estrategico, sera 

elaborado o Planejamento Operacional, que consiste na identificagao, integragao e 

avaliagao de alternativas de a gao e na escolha de um plano de agao · a ser 

implementado". 

- Planejamento da Controladoria: Para MOSIMANN e FISCH (1999, p. 88), 

Planejamento da Controladoria e um processo voltado para a organizagao de 

rotinas, procedimentos e atividades da organizagao, capaz de criar uma ferramenta 

de planejamento e controle economico. 

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 

Sabe-se cada vez mais que toda organizagao que pretenda crescer ou 

apenas se manter no mercado competitive precisa a cada dia realizar pianos de 

neg6cios, pais os cenarios se alteram e exigem dos empreendedores medidas 

corretivas ou preventivas que impegam o fracasso das suas atividades e na 

administragao publica isso nao e diferente. 

0 Planejamento Estrategico busca criar para as organizagoes publicas 

condigoes favoraveis de administrarem seus recursos dando ao gestor o controle de 

tudo o que esta sendo realizado e ainda informando ao mesmo sabre o desempenho 

que se esta alcangando para saber se tudo ocorre como planejado, ou se mudangas 

necessitam ser realizadas para o cumprimento das metas planejadas. 

Para CATELLI (2001 ), a mais importante premissa do Planejamento 

Estrategico e assegurar o cumprimento da missao da organizagao, fazendo com que 

tudo aconte<;a de forma planejada e controlada. 

Antecedendo o planejamento operacional a fase do Planejamento Estrategico 

deve criar diretrizes de carater qualitative que orientem o gestor na tomada de 

decisao quanta a forma como ira trabalhar, prazos e metas que pretende alcangar e 

formas de controle que utilizara para acompanhar o desenvolvimento do seu plano. 



9 

0 Planejamento Estrategico de uma organiza9ao publica deve levar em 

considera9ao as diversas dificuldades encontradas na burocracia que cerca tudo o 

que os gestores necessitam realizar. Compras e contratos devem sempre ser 

procedidos atraves de procedimentos que tomam muito tempo e ocupam o trabalho 

de inumeros funcionarios ao mesmo tempo, por isso, ao se planejar 

estrategicamente uma organiza9ao publica deve levar em considera9ao todos estes 

fat ores. 

2.3 PLANEJAMENTO OPERACIONAL 

Esta fase do planejamento esta voltada a realiza9ao pratica daquilo que 

inicialmente foi proposto no planejamento estrategico fazendo com que se cumpram 

as ideias propostas na fase anterior. A participa9ao de todos os responsaveis pelas 

diversas areas da organiza9ao e imprescindfvel neste momenta, levando-se em 

considera9ao o compromisso individual de cada participante com a sua respectiva 

responsabilidade. 

Para CATELLI (2001 ), o Planejamento Operacional esta baseado nas 

diretrizes e cenarios projetados na fase do Planejamento Estrategico e deve propor 

urn plano de a9ao a ser implementado capaz de avaliar as alternativas tra9adas na 

ultima fase. 

Dentro de organiza96es publicas o Planejamento Operacional deve contar 

com a forte influ€mcia exercida pela diretoria do 6rgao, pois este momenta 

representa por em pratica as diretrizes planejadas anteriormente e que agora 

necessitam ser realizadas integralmente, possibilitando uma avalia9ao futura dos 

resultados adquiridos com sua implanta9ao. 

Operacionalizando as atividades burocraticas do 6rgao publico torna-se 

possfvel saber se de fato as mudan9as promovem beneffcios aos agentes que 

praticam atividades polfticas e que por isso precisam realizar trabalhos voltados a 

sociedade de modo geral. Esta medi9ao e imprescindfvel para se saber o quanto de 

fato estes novas procedimentos melhoraram a qualidade do trabalho desenvolvido 

pelo 6rgao que frequentemente e alvo de auditorias que buscam saber quais 

resultados estao sendo obtidos pela organiza9ao publica. 
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Segundo MOSIMANN e FISCH (1999), "Pianejamento Operacional tern como 

fun gao otimizar os resultados economicos da empresa". Nesse senti do, pode-se 

dizer que para a entidade publica esta fase do planejamento busca reduzir custos e 

utilizar melhor o dinheiro arrecadado atraves das cobrangas de tributos que devem 

contabilmente comparar as despesas orgadas com as realizadas. 

2.4 PLANEJAMENTO DA CONTROLADORIA 

Considerada uma ferramenta capaz de suprir gestores com informagoes 

importantes sabre os processos e atividades realizadas pela organizagao, a 

controladoria e encarada como aliada e fortalecedora de urn plano que busca trazer 

controle administrative e economico para os agentes publicos que necessitam 

comprovar sua boa fe no atendimento de suas obrigagoes perante a sociedade. 

lnicialmente torna-se importante conscientizar a alta administragao do 6rgao 

sabre os objetivos, conceitos-chave e princfpios contidos no modelo conceitual de 

Controladoria (NAKAGAWA, 1993). 

Caso nao haja compromisso da diretoria nesse sentido, fica impraticavel a 

realizagao do plano tragado em todas as fases anteriores, o que por sua vez 

acabaria com todo o esforgo e trabalho investido na entidade. 

A cultura organizacional tambem esta diretamente ligada ao sucesso que a 

Controladoria podera exercer sabre as atividades desenvolvidas pela instituigao. 

Segundo CATELLI (2001) "cultura organizacional tern sua genese no 

Subsistema lnstitucional e, em fungao da missao, crengas e valores, sera definido o 

Modelo de Gestao que estabelece a maneira como a empresa sera conduzida". 

Basicamente duas etapas compoem o plano de implementagao da 
Controladoria: 

- Etapa de agoes imediatas, contemplando a introdugao de aperfeigoamentos e 

melhorias, a media e curta prazo, nos sistemas existentes na empresa, 

acompanhada de palestras, seminarios e treinamentos a grupos de gestores de 

areas especfficas, como forma de preparar a migragao da empresa para sistemas, 

metodos e procedimentos do novo modelo; 
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- Etapa de ac;oes a media e Iongo prazo, contemplando mudanc;as de crenc;as, 

valores, atitudes e comportamentos, de modo a viabilizar a plena implementac;ao do 

modele conceitual de Controladoria, com as soluc;oes desejadas pela empresa. 

Com a definic;ao do Modele de Gestae a entidade publica assume seus novas 

conceitos e passa a praticar uma modalidade economica capaz atender as suas 

expectativas e mudar a forma de administrar seus recursos, realizando uma 

verdadeira mudanc;a comportamental em suas estruturas. 

2.5 A AREA DE CONTROLADORIA 

Tendo suas atividades consideradas soberanas, a area de controladoria deve 

estar inserida na estrutura organizacional do 6rgao e muito proxima da diretoria da 

instituic;ao para que possa acompanhar o desenvolvimento das atividades da 

Administrac;ao Publica em todos os seus niveis (BOTELHO 2006). 

Par se tratar de uma area que necessita transmitir ao gestor publico todas as 

informac;oes necessarias a tomada de decisoes, a Controladoria deve estar sempre 

em comunicac;ao com a diretoria do 6rgao que em caso de duvidas recorrera ao 

Controller para saber quais os cenarios atuais. 

A Controladoria deve participar de todas as fases das atividades consideradas 

primordiais dentro da instituic;ao publica e possuir o controle de quaisquer outras 

retinas consideradas secundarias, desde que sempre acompanhadas dos 

procedimentos que orientam seu desenvolvimento. 

2.6 A CONTROLADORIA NO APOIO AO PROCESSO DE GESTAO 

Nas instituic;oes publicas o processo de gestae deve assegurar o cumprimento 

das metas pre-estabelecidas pelo gestor da organizac;ao e realizar os objetivos e 

missoes do 6rgao de maneira equilibrada aos cenarios da mesma. 
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A fungao da Controladoria no processo de gestao e fornecer informagoes 

sabre o desempenho e os resultados economico e monitorar o processo de 

elaboragao do orgamento (CATE:LLI, 2001). 

ALMEIDA (2001), salienta que as fungoes da Controladoria estao 

relacionadas aos objetivos e a missao da organizagao destacando as seguintes 

fungoes: 

a) Subsidiar o processo de gestao: ajudar o processo de gestao dando 

suporte e apoio para projegoes e simulagoes sabre eventos economicos que 

possam afetar as decisoes dos gestores; 

b) Elaborar a avaliagao de desempenho: a controladoria elabora a analise de 

desempenho de todas as areas, dos gestores, da empresa e da propria area; 

c) Apoiar a avaliagao de resultado: elaborar a analise de resultado economico 

dos produtos e servigos e monitorar e orientar o processo de estabelecimento 

de padroes; 

d) Gerenciar os sistemas de informagao: realizar a padronizagao e 

harmonizagao das diversas informagoes economicas transmitidas aos 

gestores; 

e) Atender aos agentes do mercado: atraves da interagao com o meio 

externo, analisar e mensurar o impacto das legislagoes no resultado 

economico da empresa e apoiar os gestores na atendimento aos diversos 

agentes do mercado. 

Sabe-se que as organizagoes publicas trabalham com inumeros processes 

administrativos ao mesmo tempo e que cada urn destes processes possui 

recomendagoes que o direcionam para diversas fases internas antes de sua 

conclusao. 

Em cada uma destas fases cada processo gera urn numero muito grande de 

informagoes que nao devem ser desperdigadas, por isso a Controladoria busca 

registrar de maneira concisa tudo o que e considerado relevante para a 

administragao e posteriormente apresenta relat6rios gerenciais que auxiliam o gestor 

na tomada de decisoes. 

Nesse sentido torna-se possfvel afirmar que a Controladoria esta diretamente 

ligada ao processo de gestao como urn todo, pois possibilita ao gestor a 
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confiabilidade de obter informagoes precisas que oportunizem ao mesmo uma maior 

eficacia de seus atos por meio da tomada de decisao. Ainda nesse enfoque, a 

Controladoria passa tambem a ser considerada uma ferramenta de gestao capaz de 

suprir com informagoes e controles as necessidades de registros sobre as atividades 

realizadas pela instituigao publica. 

2.7 SISTEMA DE INFORMA<;AO NO APOIO A CONTROLADORIA 

Nos tempos atuais nao ha como se falar em controle sem que haja por traz 

disso urn eficiente sistema informatizado que receba informagoes e as processe 

dividindo cada fase ou tipo de atividade em partes diferentes que posteriormente 

poderao fornecer informagoes precisas para a eficaz tomada de decisoes. 

Para MOSIMANN e FISCH (1999), o Sistema de lnformagao tern que estar 

situado, tando no meio ambiente externo que envolve a empresa, quanta ao sistema 

operacional que ocorre no ambiente interno, ambos estao direcionados a decisao de 

seus gestores. 

Ainda segundo ( MOSIMANN e FISCH, 1999), "os dados que interessam ao 

sistema de informagao gerido pela Controladoria dependem do modelo de 

mensuragao definido e dos conceitos de riqueza que a empresa adota". 

Contemplam o Sistema de lnformagao os seguintes aspectos: 

• E estruturado sob conceito de banco de dados: pianos de contas, plano de 

areas de responsabilidade I centro de resultados, contabilidade gerencial e 

contabilidade societaria. 

• As informagoes e relat6rios atendem os conceitos e o modelo de decisao 

dos usuarios: modelo de informagao com base no modelo de decisao e 

modelo de mensuragao. 

• A mensuragao de transagoes e efetuada com a utilizagao de conceitos 

economicos: valor de mercado, reconhecimento da receita pela produgao dos 

bens e servigos, prego de transferencia, custos de oportunidade, equivalencia 

de capitais. 
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• Aos recursos e produtos/servi<;os das atividades sao atribuidos, 

respectivamente, custos e receitas com base em valor de mercado: pre<;o de 

transfen3ncia, pre<;o e custos correntes. 

Para STAIR (1998), sistema de informa<;ao e uma serie de elementos ou 

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

armazenam(processo ), disseminam (sa ida) os dados em informa9oes e fornecem 

um mecanismo de retro-alimenta<;ao, sendo este fundamental para o sucesso da 

opera<;ao de um sistema. 

FEEDBACK 

II --- I····· .. ····· .. ··········. .. 
~ t 

I ENTRADA , .... , PROCESSAMENTO ,.,...,.. , SAiDA I 

Figura 01 - Componentes de Sistema de lnforma<;ao e Retro-alimenta<;ao. 

(Fonte: Princfpios de Sistemas de lnforma<;ao. STAIR, 1998) 

De acordo com REZEN DE ( 1997), os sistemas de informa<;ao apresentam 

geralmente as seguintes caracteristicas: 

a) Grande volume de dados e informa9oes; 

b) Complexidade de processamento; 

c) Muitos usuarios e/ou clientes envolvidos; 

d) Contexto abrangente, mutavel e dinamico; 

e) lnterliga9ao 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. 
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Considerando que tudo o que o sistema recebe inicialmente sao apenas 

dados e que ap6s o processamento destes dados e que se consegue obter 

informac;oes, vejamos como HENDRIKSEN (1977) distingue dados de informac;ao: 

"A contabilidade faz uma distinc;;ao geral relevante entre dados 
e informac;;ao. Os dados podem ser definidos como mensurac;;oes ou 
descric;;oes de objetos ou eventos. Se estes dados ja sao conhecidos 
ou nao interessam a pessoa a quem sao comunicados, nao podem ser 
definidos como informac;;ao. A informac;;ao pode ser definida como um 
dado (ou conjunto de dados) que provoca o efeito surpresa na pessoa 
que a recebe. Ah~m disso, ela deve reduzir a incerteza, comunicar uma 
mensagem, ter um valor superior ao seu custo e ser capaz, 
potencialmente, de evocar uma resposta do tomador de decisao". 

Nesse sentido, a instituic;ao publica que lanc;a em seus sistema dados sabre 

aspectos administrativos nao tem ainda as respostas de suas duvidas, contudo, 

ap6s o processamento dos dados, torna-se possfvel obter informac;oes precisas 

sabre os cenarios da administrac;ao do 6rgao. 

De posse destas informac;oes o gestor e seus agentes fazendo uso dos 

recursos informatizados da instituic;ao conseguem reagir instantaneamente frente a 

possfveis dificuldades gerenciais. Esse controle que o sistema de informac;ao 

propicia para a administrac;ao pode ser considerado como uma ferramenta gerencial. 

Os sistemas de informac;ao recebem dados de todos os setores da 

organizac;ao e quando bem elaborados possuem a condic;ao de cruzar informac;oes 

entre os mesmos, oportunizando reduc;ao de tempo e maior controle sabre as 

atividades e recursos financeiros e materiais da instituic;ao. 

Para que nao haja prejuizos ao sistema de informac;ao de uma organizac;ao 

publica e imprescindivel que na instituic;ao exista um profissional responsavel pela 

guarda das informac;oes que diariamente sao atualizadas pelos servidores, agentes 

e gestores do 6rgao. 

A manutenc;ao dos dados e realizada a medida em que as atividades sejam 

elaboradas e executadas pelos usuaries do sistema, contudo a preservac;ao do 

sistema necessita ser feira por um profissional da area que atue com 

responsabilidade sabre todos os aspectos gerenciais da area de informatica. 
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2.8 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Para obtenc;ao de resultados satisfat6rios com a controladoria e necessaria 

primeiramente realizar o Sistema de Controle lnterno. 

Segundo BOTELHO (2006, p. 34), o Controle lnterno esta diretamente ligado 

a todos os atos e processes administrativos de urn 6rgao, nao sendo recomendada 

sua concepc;ao de forma separada. Para o born desempenho das atividades de 

controle nas diversas unidades administrativas, a integrac;ao da controladoria e fator 

indispensavel. 

Na Administrac;ao Publica o Controle lnterno nao apenas esta relacionado a 

organizac;ao das atividades departamentais, mas tambem vincula-se de forma 

imprescindivel a tudo o que possa representar uma forma de controle fiscal dos 

procedimentos internos adotados pela instituigao, que por sua vez deve registrar 

seus processes administrativos e tornar transparente os atos praticados por seus 

agentes. 

Gada vez mais as instituic;oes publicas passam a ser alvo de fiscalizac;oes 

realizadas pelo poder publico municipal, estadual e federal, que atraves de suas 

repartigoes realizam auditorias e solicitam esclarecimentos sobre a atuac;ao dos 

gestores e agentes atuantes nestas instituic;oes. Por forc;a de lei toda pessoa que 

tenha em seu poder o controle de bens ou dinheiro publico fica sujeito a fiscalizac;ao 

destes 6rgaos, por isso toda forma de controle que demonstre a boa fe do gestor 

publico torna-se importante para sua administrac;ao. 

Para BOTELHO (2006, p. 27), no ambito da Administrac;ao Publica o Controle 

lnterno e 0 conjunto de atividades, pianos, metodos e procedimentos interligados, 

utilizados com vistas a assegurar que os objetivos dos 6rgao e entidades da 

Administrac;ao sejam alcangados, de forma confiavel e concreta,evidenciando 

eventuais desvios ao Iongo da gestao, ate a consecuc;ao dos objetivos fixados pelo 

Poder Publico. 

0 Sistema de Controle lnterno deve ser utilizado como uma ferramenta de 

apoio para a atuac;ao dos agentes publicos que diariamente realizam atividades 

ligadas ao interesse da sociedade e que por esse motivo chamam a atenc;ao de 

particulares e instituigoes de controle fiscal. 
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Nao existe impedimenta algum quanto a criagao e implementagao de areas de 

Controladoria lnterna dentro dos 6rgaos Publicos, contudo suas regras devem 

seguir sempre a orientagao e subordinagao do Poder Executivo. 

Os membros atuantes na area de Controladoria lnterna respondem 

solidariamente com o gestor publico quando sao encontradas irregularidades ou 

ilegalidades nos atos praticados na instituigao, por isso quando reconhecem 

situagoes que nao refletem o interesse publico, possuem a responsabilidade de 

comunicar o Tribunal de Contas. 

Segundo BOTELHO (2006), por se tratar de area que controla as atividades 

administrativas do 6rgao, a Controladoria deve possuir em seu quadro de 

colaboradores, pessoas que sejam especialistas em administragao publica, 

contabilidade governamental, auditoria, ciencias contabeis, economia e direito. 

Verifica-se entao que para possuir uma area de Controladoria a empresa 

necessita ter em seu quadro de colaboradores, profissionais gabaritados que 

consigam realizar atividades tecnicas de extrema complexidade e que por esse 

motivo precisam estar atualizados com os fatos diretamente ligados as suas 

respectivas areas de atuagao. Em caso de nao haver condigoes de reunir tantos 

profissionais especializados para trabalhar na Controladoria lnterna do 6rgao 

Publico, recomenda-se a utilizagao de agentes preferencialmente atuantes nas 

areas de administragao, direito e contabilidade. 

Os agentes que atuam no Controle lnterno de uma instituigao devem possuir 

remuneragao compativel com a complexidade do trabalho que realizam e por isso 

necessitam possuir no plano de cargos e salarios previsao para rendimentos que 

motivem sua permanencia nesta fungao (BOTELHO, 2006). 

0 Controle lnterno de urn 6rgao Publico possui o dever de representar o 

poder de fiscalizagao sobre os atos praticados pelos gestores e agentes publicos da 

instituigao, ah§m de prevenir e impedir que qualquer ato ilfcito seja realizado, 

protegendo dessa maneira a idoneidade do gestor responsavel pelo 6rgao. 

0 poder de fiscalizagao do Controle lnterno tambem precisa estar voltado 

para o trabalho de planejamento e execugao das rotinas administrativas provendo os 

gestores com informagoes precisas que possam direciona-lo a tomar decisoes 

significativas em sua administragao. 

No setor publico o Controle lnterno necessita realizar a manutengao das 

operagoes e das atividades burocraticas administrativas, nao permitindo que as 
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mesmas sejam prejudicadas com o passar do tempo, dessa maneira 

salvaguardando recursos e garantindo a exatidao das informa<;6es gerenciais tao 

importantes para a eficaz atuagao da Controladoria. 

Atraves do Controle lnterno a instituigao verifica a realizagao dos pianos 

estabelecidos pela mesma, atuando diretamente sabre os pontos nao atendidos em 

sua expectativa e corrigindo falhas para que nao haja prejuizo no alcance de seus 

objetivos, definindo responsabilidades e rotinas procedimentais. 

2.9 OBJETIVOS DO CONTROLE INTERNO 

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

Controle lnterno, todas as opera<;6es devem ser primeiramente agrupadas por 

categorias. Em seguida, as operagoes de cada categoria devem ser agrupadas em 

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

transagao ou ato. Estes agrupamentos devem ser compatibilizados com a estrutura 

organizacional das unidades e suas respectivas atribui<;6es. 

Todas as atividades realizadas por uma instituigao publica devem ser 

normatizadas para que se garantam a impessoalidade nas a<;6es tomadas pelos 

agentes que as executam, e a observagao dos objetivos gerais e especificos devem 

ser levados em consideragao para que nao hajam inconsistencias na consolidagao 

dos atos. 

0 Controle lnterno tem por objetivo definir padroes a serem adotados, definir 

medidas de desempenho, realizar acompanhamento e corre<;ao de fatores que nao 

estejam de acordo com o plano de a<;ao e garantir o cumprimento do planejamento 

estrategico da institui<;ao publica (REZENDE, 2005). 

Para BOTELHO (2005), o Sistema de Controle lnterno possui o objetivo de 

proteger os interesses economicos da organizagao publica, alem de exercer uma 

fungao fiscalizadora e orientadora. 

Os procedimentos burocraticos que ocorrem na institui<;ao publica sao 

instrumentos importantes para que nao se permita 0 uso de ma fe por parte do 

agente que executa as atividades do 6rgao, por isso a implementagao do uso de 

manuais que ditem as regras de como se fazer cada etapa do processo 
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administrative e entendido como fundamental, pais normatiza e cria padrao no 

atendimento das regras que direcionam os caminhos corretos a serem seguidos em 

cada fase do trabalho realizado. 

De maneira resumida, BOTELHO (2006), destaca os macro objetivos do 

Sistema de Controle lnterno: 

- Assegurar a legitimidade dos passives; 

- Preservar os ativos; 

- lnstitui<_;:ao de Politicas lnternas; 

- Promover a eficiencia operacional. 

Segundo o mesmo autor, mas agora de forma detalhada os Objetivos Gerais 

de Controle lnterno podem ser definidos como: 

a) Salvaguardar os interesses economicos, patrimoniais e sociais da 

municipalidade; 

b) Prevenir e detectar fraudes e erros ou situa<_;:oes de desperdfcios, praticas 

administrativas abusivas, antieconomicas ou corruptas ou outros atos de 

carc~ter ilfcito; 

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

financeiros e operacionais; 

d) Assegurar os acessos aos bens e informa<_;:oes e que a utiliza<_;:ao destes 

ocorra com a autoriza<_;:ao de seu responsavel; 

e) Estimular a eficiencia operacional, sugerindo formas eficazes e instituindo 

procedimentos atraves de instru<_;:oes; 

f) Dar qualidade as politicas existentes, conjugar os objetivos da organiza<_;:ao; 

g) Garantir que as transa<_;:oes sejam realizadas com observancia do principia 

da legalidade; 

h) Realizar com frequencia o confronto entre os dados constantes dos 

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

possibilitando uma analise em percentuais de realiza<_;:ao e as medidas 

adotadas; 

i) Verificar o fluxo das transa<_;:oes e se elas ocorreram de fato, de acordo com 

os registros, analisando o controle dos processes e a avalia<_;:ao dos efeitos 

dessas realiza<_;:oes; 
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j) Promover operac;oes ordenadas, economicas, eficientes e efetivas e a 

qualidade dos produtos e servic;os em consonancia com os objetivos da 

organizac;ao; 

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

organizac;ao; 

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

m) Assegurar a revisao da legislac;ao municipal, conforme o ordenamento 

juridico atualizado; 

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 born desempenho das 

fungoes da instituic;ao. 

2.10 TIPOS DE CONTROLE 

Sao muitas as atividades sujeitas a fiscalizac;ao e por esse motivo e 
indispensavel saber quais os tipos de controle a serem aplicados. 

Segundo BOTELHO (2006), OS tipos de controle sao diretamente voltados a 
sua area de atuac;ao: 

Controle externo, exercido por 6rgaos auxiliares; e o 

Controle interno com ac;ao direta nos 6rgaos controlados. 

2.1 0.1 Controle Externo 

Exercido por 6rgaos auxiliares, o Controle Externo possui a responsabilidade 

de auditar e fiscalizar o trabalho desenvolvido por instituic;oes publicas que 

detenham o controle de bens e dinheiro publico. 

0 tribunal de Contas da Uniao e urn dos 6rgaos que realizam este tipo de 

fiscalizac;ao, normalmente buscando analisar as areas contabil, financeira, 

orc;amentaria e operacional das instituic;oes publicas que remetem informac;oes de 

acordo com as necessidades fiscalizat6rias que podem ocorrer de forma aleat6ria ou 

por meio de denuncias realizadas por qualquer pessoa fisica ou juridica. 
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Normalmente sao alva de fiscalizac;ao das instituic;6es publicas as processes 

de compra, locac;ao, contratac;ao de mao-de-obra, e gastos de maneira geral, pais a 

detenc;ao de bens e recursos financeiros publicos chamam a atenc;ao de auditorias 

que buscam evidenciar se as processes licitatorios foram realizados de acordo com 

a lei e se nao houve qualquer tipo de irregularidades nos contratos realizados pela 

instituic;ao publica. 

2.1 0.2 Controle Intern a 

Para BOTELHO (2006), e o controle realizado pelo proprio executor no ambito 

de sua propria Administrac;ao. 

0 Controle Interne de uma instituic;ao publica busca nao apenas fiscalizar o 

trabalho realizado nas diversas areas do orgao, mas tambem planejar e executar as 

retinas administrativas que sao desenvolvidas pela mesma. 

Sao as relatorios gerenciais do Controle Interne as responsaveis pelo 

fornecimento de informac;6es precisas que direcionem a tomada de decisao eficaz 

do gestor publico no momenta em que ele precisar saber qual a situac;ao real para 

agir rapidamente. 

Atraves do trabalho do Controle Interne tambem sao realizadas as 

manutenc;oes e acompanhamentos do plano de gestao que indica qual a meta a ser 

adquirida e em que fase se esta no cumprimento da mesma. Quando identificado 

qualquer tipo de problema neste sentido, e o Controle Interne que apresentara 

medidas corretivas que solucionem as problemas identificados e promovam o 

alinhamento dos pianos gerenciais para a obtenc;ao do sucesso da administrac;ao 

publica. 

2.11 CONTROLE 

Para MARION ( 1996, p. 140), Controle pode ser definido como: "o processo 

pelo qual a organizac;ao planeja, executa e controla as pianos e polfticas de gestao". 

Esta atividade envolve o monitoramento, a mensurac;ao e a correc;ao de desvios das 
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atividades operacionais em relagao ao planejado, com fim de assegurar que os 

objetivos sejam alcangados em todas as areas de responsabilidade. 

Na Administragao Publica o Controle possui o papel fundamental de organizar 

e orientar as atividades desenvolvidas pela organizagao, buscando analisar 

criteriosamente se cada fase esta sendo realizada dentro das expectativas e ainda 

se os resultados alcangados estao de acordo com o plano de gestao da instituigao. 

Quando alguma coisa nao esta conforme o planejado, e fungao do controle 

identificar as causas do problema e fornecer informagoes propondo medidas 

corretivas que redirecionem as agoes para o alcance dos objetivos. 

Para CHIAVENATO (1993), pode ser definido como o esforgo sistematico de 

estabelecer padroes de desempenho com os objetivos de planejamento para 

desenhar sistemas de retroagao de informagao a fim de comparar o desempenho 

atual com esses padroes predeterminados para verificar onde estao os desvios e 

medir sua significancia e tamar a agao necessaria, para assegurar que todos os 

recursos da organizagao estao sendo utilizados da maneira mais eficiente e eficaz 

para alcangar os objetivos organizacionais. 

Nesse mesmo sentido DUBRIN (1998, p. 36) afirma que "controlar e 

assegurar que a performance esteja de acordo com os pianos. E. a comparagao da 

performance real com os padroes predeterminados. Se existe uma diferenga 

significativa entre performance real e a desejada, o administrador precisa realizar 

agoes corretivas". 

Segundo MARION (1996, p. 140), "o controle deve atuar ex-ante, 

simultaneamente e ex-post as agoes ou eventos e aos niveis estrategicos, tatico e 

operacional, que incluem as seguintes atividades: escolha e fixagao de objetivos, 

metas e padroes coerentes com o resultado objetivado; determinagao do que medir 

e desenvolvimento de indicadores de como medir as atividades; comparagao do 

desempenho real ao planejamento; comunicagao do desempenho e alternativas de 

agao subsequentes e acompanhamentos destas". 

0 Controle se compoem de quatro fases em um processo cfclico, sendo: 

estabelecimento de padroes, observagao do desempenho, comparagao do 

desempenho com o padrao estabelecido e a agao corretiva. 

0 Estabelecimento de Padroes sao as regras que ditam e orientam as fases 

procedimentais das atividades desenvolvidas na organizagao. Na instituigao publica 

os padroes sao compostos de normativas e regimentos internos que orientam sabre 
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os procedimentos a serem adotados em cada fase do trabalho desenvolvido na 

organizac;ao. Esses padroes tambem podem ser expressos em tempo, valor, 

qualidade, quantidade e meios de Indices que auxiliem o gestor publico a tamar 

decisoes gerenciais. 

A Observac;ao do Desempenho e o acompanhamento que o Controle realiza 

sabre as atividades desenvolvidas na instituic;ao que possuem urn plano de gestao 

com prazos e metas a serem atingidos e que par isso necessitam de verificac;oes 

que observem se o mesmo esta sendo realizado com sucesso. 

A Comparac;ao do Desempenho com padroes estabelecidos e as Ac;oes 

Corretivas fazem parte de uma fase que busca cruzar as informac;oes dos resultados 

que estao sendo adquiridos com aqueles que se pretendia adquirir para saber se 

existe a necessidade de intervir com medidas corretivas quando os mesmo estao 

divergindo urn do outro. 

Nas entidades publicas o Controle deve manter as operac;oes dentro dos 

padroes pre-estabelecidos pelo gestor da organizac;ao e para isso torna-se 

importante corrigir pequenos desvios, erros ou variac;oes encontrados nas ac;oes que 

estiverem em desacordo com o planejado. 

0 Controle possui os nfveis estrategico, tatico e operacional da mesma forma 

do planejamento. 

Segundo NAGAKAWA (1993), existem tipos basicos de controle. Esses tipos 

sao: 

a) Controle Estrategico: (Controle de lnformac;ao antecipada). Sao denominados 

organizacionais, constituem o sistema de decisoes de cupula que controla o 

desempenho e os resultados da organizac;ao como urn todo, tendo par base as 

informac;oes externas, que chegam do ambiente externo, e as informac;oes internas, 

que sobem internamente atraves dos varios nfveis organizacionais. 

As caracterfsticas desse tipo sao: 

• Lucratividade - montante de Iueras totais ou taxa de retorno sabre o 

investimento; 

• Posic;ao no mercado - percentual de cada produto da empresa em relac;ao 

ao mercado potencial; 
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• Produtividade - eficiencia na utilizagao da mao-de-obra, medida pelo custo 

dos salarios em relagao aos bens produzidos; 

• Responsabilidade social- qualidade do relacionamento com empregados, 

fornecedores, comunidades municipais e comunidades de neg6cios em geral 

e imagem da empresa. 

b) Controle Tatico: (Controle Concorrente). Sao feitos no nivel intermediario e refere

se a cada uma das unidades organizacionais, sejam departamentos, divisoes ou 

equipes. Geralmente, estao orientados para o media prazo, isto e, para o exercicio 

anual. Suas caracteristicas sao: 

•Orgamentario - processo de monitorar e controlar despesas programadas 

das varia unidades; 

•Contabilidade de custos- informagoes sabre distribuigao e analise de custos 

considerando algum tipo de unidade-base. 

c) Controle Operacional: (Controle de Feedback). Controles que verificam se o 

trabalho pode prosseguir para as etapas seguintes, po que esta dentro dos padroes, 

ou se deve sem interrompido. Suas caracteristicas podem ser descritas como: 

• Aborda cada tarefa ou operagao; 

• Focaliza cada processo; 

• Enfase na eficiencia. 

Na instituigao publica a forma de controle esta diretamente ligada ao plano de 

gestao do 6rgao que por sua vez determina o que fazer e como fazer cada atividade 

administrativa. Em grande parte dos casas, a forma de controle tambem e 

influenciada pelo porte da organizac;ao que muitas vezes limita-se a poucos setores 

ou atividades e por esse motivo nao exige um grande sistema de controle para 

organizar e orientar suas atividades. 

Se de modo geral a diretoria de uma organizagao publica conseguir motivar 

seus agentes a praticarem o controle de suas atividades, acatando ao 

posicionamento de politicas e normas que estabelegam as regras a serem seguidas, 
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o controle passa a ser realizado de maneira natural e deixa de exigir grandes 

estruturas para funcionar de forma eficaz na obtengao dos resultados. 

2.12 FASES DO CONTROLE 

Assim como qualquer atividade dentro da esfera publica administrativa, o 

Controle e tudo o que esta ligado a ele podem ser manipulados de diversas 

maneiras dependendo do momenta em que se encontra cada fase de trabalho da 

instituigao publica. 

Em especial o Controle lnterno de uma instituigao publica pode manifestar-se 

em tres fases diferentes, sendo: Controle Previa, Concomitante e SubseqOente 

(BOTELHO, 2006). 

Embora entenda-se que o Controle Externo tambem possua condigoes de 

atuar nas tres fases citadas a pouco, sabe-se que sua aplicabilidade fica mais 

restrita a atuar sabre situagoes que ja tenham ocorrido, face a inumeras dificuldades 

de fiscalizagao em tempo real que possa simultaneamente a realizagao dos 

trabalhos exercer poder fiscalizat6rio sobre os atos praticados pelos agentes 

publicos de uma organizagao. 

2.12.1 Controle Previo 

Toda atividade desenvolvida na administragao publica exige de seu gestor um 

planejamento previa que identifique e preveja tudo o que a administragao precisara 

para realizar com sucesso o plano gerencial da organizagao. 

0 Controle previo como o proprio nome diz, e aquele que antecede a 

conclusao dos atos praticados pelo gestor publico, ordenando todas as fases dos 

projetos de compra, locagao, contratagao e tantas outras realizadas diariamente pelo 

6rgao. 

Normalmente nas instituigoes publicas o Controle Previo exercer maior forga 

atraves dos processos pre-elaborados existentes nos manuais que indicam cada 

fase a ser realizada nas situagoes citadas a pouco. 
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De forma eficaz a atuagao do Controle Previa impede que gestores e agentes 

publicos pratiquem agoes que nao estejam de acordo com as instrugoes normativas 

que disciplinam os procedimentos a serem adotados em cada processo 

administrative, permitindo maior agilidade no desdobramento de cada atividade que 

se realiza de forma legal, cumprindo com as finalidades publicas a que cabem os 

recursos financeiros e patrimoniais destas instituigoes. 

2.12.2 Controle Concomitante 

Tratando-se da fase de Controle Interne, pode-se dizer que o Controle 

Concomitante e o mais aplicado nas instituigoes publicas, pais refere-se ao exercido 

no momenta da realizagao de cada ato praticado pelo gestor publico. 

Sua eficiencia esta ligada ao poder de fiscalizar e orientar cada fase 

processual no momenta da duvida que cerca a tomada de decisao do agente que 

necessita dar andamento a urn processo e muitas vezes nao sabe direito como 

proceder. 

Para que haja eficiencia na area de Controladoria de urn 6rgao publico e 

necessaria que a participagao do Controller seja exercida de maneira instantanea a 

tomada de agoes que possam direcionar o resultado de uma agao ao sucesso da 

instituigao. Por isso, todo controle que seja exercido no momenta exato da pratica 

administrativa pode colaborar com o atendimento as normas que disciplinam cada 

fase processual de uma instituigao, possibilitando que a mesma nao cometa erros 

que possam interromper por vicios urn procedimento burocratico que 

consequentemente cria prejuizos de atraso ao ato publico desejado. 

2.12.3 Controle Subsequente 

Na Administragao Publica o Controle Subsequente e aquele realizado na 

maioria das vezes pelos 6rgaos fiscalizat6rios externos que fazem auditorias para 

averiguar a licitude dos atos praticados por agentes publicos de instituigoes nao 

privadas. 
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Justamente pelo fato destas fiscalizagoes ocorrerem no momenta em que o 

ato ja foi praticado, sua finalidade acaba sendo de carater punitivo. Quando existe a 

possibilidade de tamar medidas corretivas o Controle Subsequente possui o dever 

de recomendar quais procedimentos deverao ser adotados para sanar o problema e 

evitar prejuizos ao erario publico, evitando que restituigoes necessitem ser 

realizadas futuramente. 

Percebe-se que para a area de Controladoria a melhor fase do controle e a 

Preventiva, pois estabelece urn melhor canal de comunicagao entre os setores de 

uma organizagao que comete menos erros e com isso ganha tempo e agiliza seus 

processos de maneira a garantir o atendimento do plano gerencial de uma 

instituigao. 

Contudo infelizmente na administragao publica o Controle lnterno muitas 

vezes nao consegue exercer sua fungao de maneira preventiva e acaba corrigindo 

eventuais problemas na fase Concomitante ou ainda na fase Subsequente, que de 

certa maneira nao atende de forma integral aos conceitos da Controladoria que visa 

sempre participar dos eventos administrativos planejando e executando cada 

atividade conforme orienta a lei ao qual o mesmo esta subordinado. 

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

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

permanentemente e estar voltado para a corregao de eventuais desvios em relagao 

aos parametros estabelecidos, como instrumentos auxiliares de gestao. 

2.13 ASPECTOS LEGAlS 

Os principios constitucionais na administragao publica sao os elementos 

norteadores das regras que devem ser observadas quando adotados os 

procedimentos do Sistema de Controle lnterno da lnstituigao, vista que 

diferentemente da administragao privada, na administragao publica apenas pode-se 

fazer aquila que a lei determina, diferente da administragao privada onde se pode 

fazer tudo o que a lei nao entende ser irregular. 

Sabe-se que na administragao publica muitas regras e normas extraidas da lei 

estabelecem embasamento legal para orientar e fiscalizar os atos praticados por 

seus agentes, contudo nesse aspecto entende-se que algumas delas sao 
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especialmente importantes para o desempenho de suas a96es, tais como: 

Constitui9ao Federal, Lei 4.320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

2.13.1 A Constitui9ao Federal 

Par meio da Constitui9ao Federal de 1988 as institui96es publicas necessitam 

atender aos dispositivos legais no que diz respeito a toda forma de fiscaliza9ao que 

o governo possa lan9ar sabre aspectos administrativos conforme estao previstos nos 

artigos 70, 74 e 75 que fazem saber: 

Art. 70. A fiscaliza9ao contabil, financeira, or9amentaria, 

operacional e patrimonial da Uniao e das entidades da 

administra9a0 direta e indireta, quanta a legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplica9ao das subven96es e 

renuncia de receitas, sera exercida pelo Congresso Nacional, 

mediante centrale externo, e plea sistema de centrale interne 

de cada Poder. 

Paragrafo unico. Prestara contas qualquer pessoa ffsica au 

juridica, publica au privada, que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie au administre dinheiros, bens e valores publicos au 

pelos quais a Uniao responda, au que, em nome desta, 

assuma obriga96es de natureza pecuniaria. 

Art. 7 4. Os Poderes Legislative, Executive 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 execu9ao dos programas de governo e dos 

or9amentos da Uniao; 

II - comprovar a legalidade e avaliar as resultados, quanta a 
eficacia e eficiencia, da gestae or9amentaria, financeira e 
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patrimonial nos 6rgao e entidades da administragao federal, 

bern como da aplicagao de recursos publicos por entidades 

de direito privado; 

Ill - exercer o controle das operag6es de credito, avais e 

garantias, bern como dos direitos e haveres da Uniao; 

IV - apoiar o controle externo no exercicio de sua missao 

institucional; 

§1° Os responsaveis pelo controle interne, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela 

darao ciencia ao Tribunal de Contas da Uniao, sob pena de 

responsabilidade solidaria. 

§2° Qualquer cidadao, partido politico, associagao ou 

sindicato e parte legitima para, na forma da lei, denunciar 

irregularidades ou ilegalidades, perante o Tribunal de Contas 

da Uniao. 

Art. 75. As normas estabelecidas nesta segao aplicam-se no 

que couber, a organizagao, composigao e fiscalizagao dos 

Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bern 

como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municipios. 

No atendimento as normas da Constituigao Federal e que as instituigoes 

publicas passaram a adotar em seus regimentos internes os conceitos de eficiencia, 

eficacia, efetividade e economicidade para se enquadrarem de forma responsavel a 

lei, estabelecendo maiores responsabilidades a gestores e agentes publicos de 

modo geral. 
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2.13.2 A Lei Federal 4.320/64 

Esta estabelecido no art. 76 da Lei 4.320/64 as atribuic;oes do Controle lnterno 

e as normas gerais para a elaborac;ao e o controle dos orc;amentos e balanc;os. 

Para as instituic;oes publicas estas normas se aplicam integralmente, visto que 

as mesmas possuem subordinac;ao a esta lei e portanto devem segui-la como 

manual de normas e procedimentos a serem adotados em suas rotinas 

administrativas. 

Tambem atraves deste instrumento legal pode-se exercer papeis importantes 

na orientac;ao das atividades de planejamento, orc;amento, contabilizac;ao, controle e 

prestac;ao de contas do Setor Publico no Brasil (CRUZ e GLOCK, 2007). 

2.13.3 A Lei de Responsabilidade Fiscal 

Para a administrac;ao publica a Lei complementar 101/2000, tambem 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, colabora com os gestores publicos 

instituindo normas financeiras publicas voltadas para o atendimento das obrigac;oes 

fiscais. 

Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal as instituic;oes publicas do Brasil 

passaram a ser alvo de fiscalizac;oes que as obrigaram a cumprir todos os aspectos 

legais direcionados a aplicac;ao de normas que avaliem e acompanhem a sua gestao 

orc;amentaria financeira e patrimonial para controlar e acompanhar o 

desenvolvimento do atendimento das metas estabelecidas no seu plano de gestao 

publica. 

2.14 PRINCIPIOS LEGAlS 

Na Administrac;ao Publica se encontram princfpios legais que regem a 

atuac;ao dos gestores e agentes publicos sendo: Principia da Legalidade, da 

lmpessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da Eficiencia, todos extrafdos do 

art. 37 da Constituic;ao Federal. 
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Contudo, diante da nova realidade da Administragao Publica, existem novas 

principios que deverao ser considerados na atuagao do Controle Interne (BOTELHO, 

2006). Como exemplo pode-se citar: 

a) Principia do Interesse Publico: todas as agoes adotadas pelo administrador 

publico devem ser motivadas pelo interesse da coletividade; 

b) Principia da Economicidade: trata-se da obtengao do melhor resultado 

estrategico possivel de uma determinada alocagao de recursos financeiros, 

economicos e/ou patrimoniais; 

c) Principia da Celeridade: constitui o direito fundamental a duragao razoavel 

dos processes; 

d) Principia 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 as limites legais, cabendo a 

ele ponderar sabre o que melhor possa atender ao interesse publico; 

e) Principia da Proporcionalidade: tal como no item anterior, este principia tern 

a finalidade de impedir restrigoes desproporcionais aos direitos fundamentais, 

seja par atos administrativos au par atos legislativos; 

f) Principia da lsonomia: todos sao iguais perante a lei, sem distingao de 

qualquer natureza (igualdade racial, entre sexos, de credo religiose, 

jurisdicional, trabalhista, tributaria, entre outros); 

g) Principia da Probidade Administrativa: e a norma que rege a conduta do 

agente publico como elemento subjetivo na pratica do servigo publico, sendo 

um reflexo direto da honestidade pessoal do agente; 

h) Principia da Ampla Defesa: trata da oportunidade de se defender e a de 

recorrer, alem de requerer da produgao de provas. 

A boa fe demonstrada atraves dos atos praticados pelos gestores e agentes 

publicos sao apenas obrigagoes daqueles que responsabilizam-se pelo controle do 

poder publico decis6rio, administrative, financeiro e juridico. 
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2.15 0 CONTROLLER 

Dentro dos principios da Administrac;ao Publica o papel do Controller destaca

se por responsabilizar-se por uma area extremamente importante, definidora de 

conceitos e responsavel em igual importancia pelos riscos e responsabilidades junto 

do gestor do 6rgao Publico. 

Por incumbencia o Controller da lnstituic;ao Publica necessita fixar objetivos, 

estabelecer polfticas basicas, elaborar o organograma com responsabilidades 

definidas, estabelecer padroes e regras burocraticas que organizem as retinas 

administrativas proporcionando processes formais que coloquem em pratica tudo o 

que a fiscalizac;ao do Poder Publico exige na atuac;ao dos responsaveis pelos bens e 

direitos publicos. 

Para FIGUEIREDO e CAGGIANO (1997), o Controller e o profissional 

responsavel pela elaborac;ao de normas, controles, metas, objetivos, orc;amentos, 

contabilidade, financ;as e informatica. Sua func;ao principal e obter, gerar e interpretar 

as informac;oes que possam ser usadas na formulac;ao da politica empresarial e 

principalmente na execuc;ao dessa polftica. 

0 sucesso da area de Controladoria lnterna de uma instituic;ao esta 

relacionada a condic;ao do trabalho realizado pelo Controller do 6rgao que junto de 

sua equipe precisa realizar a manutenc;ao preventiva das retinas processuais e 

burocraticas, nao permitindo que as mesmas sejam desrespeitadas ou nao 

cumpridas fazendo com que tudo saia do jeito como pedem os manuais. 

Possui o papel de interpretar os resultados adquiridos e cruza-los com todas 

as metas e prazos que haviam sido estipuladas no plano gerencial da instituic;ao. 

Quando alguma coisa nao estiver dentro do planejado, necessita ter informac;oes 

precisas que o ajudem a tomar decisoes corretivas para mudar o cenario a sua volta 

e criar novas condic;oes de trabalho que permitam o sucesso organizacional do 

6rgao. 

0 Controller e 0 profissional que interpreta OS resultados e fornece 

informac;oes claras e objetivas ao gestor publico que por sua vez, detendo 

conhecimento real sobre os acontecimentos consegue realizar novos pianos e tomar 

decisoes que estao diretamente ligadas a seguranc;a do futuro dos bens e direitos 

publicos institucionais. 
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Com a confianc;:a de informac;:oes adquiridas atraves de controles efetivos, o 

gestor publico toma decisoes rapidas, objetivas, praticas e acertadas que 

condicionam a organizac;:ao a acertar os caminhos de sucesso que farao da 

administrac;:ao uma atividade menos arriscada e mais prazerosa na medida em que 

nao se perca mais tempo corrigindo problemas que naturalmente atraves do Sistema 

de Controle lnterno seriam eliminados atraves de medidas corretivas que antecipem 

sua concretizac;:ao. 

2.16 AS FUNCOES DO CONTROLLER 

Dentre todas as func;:oes do Controller vale destacar que o mesmo possui a 

responsabilidade de elaborar relat6rios gerenciais completos de informac;:oes que 

auxiliem o gestor publico a tamar decisoes complexas, mas que em func;:ao de 

recomendac;:oes sabre as analises interpretativas que cada setor indica atraves de 

balanc;:os, estatisticas e controles ficam mais faceis de serem lidas, interpretadas e 

relacionadas a real situac;:ao da organizac;:ao, permitindo que medidas preventivas 

possam ser tomadas para o alcance dos objetivos administrativos. 

De acordo com NUNES e COELHO (2000), sao quatro as tarefas basicas de 

urn Controller, sendo: 

- Planejar: reunir o grupo sob seu comando, antecipar problemas e 

oportunidades e trac;:ar estrategicas para lidar eficientemente com os problemas e 

aproveitar as oportunidades; 

- Organizar: definir papeis, pessoas e processes e estabelecer quais as 

func;:oes de cada area e quem realizara as atividades que devem ser executadas 

com normas e regras pre-estabelecidas; 

- Dirigir: liderar pessoas para metas comuns as fazendo acreditar no resultado 

o esforc;:o do seu trabalho e proporcionando urn born clima organizacional que reflita 

resultados satisfat6rios e bans desempenhos individuais e coletivos; 

- Controlar: manter a manutenc;:ao dos processes atraves da utilizac;:ao das 

normas administrativas nao permitindo que o tempo prejudique a pratica dos 
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trabalhos executados diariamente pelos agentes publicos que muitas vezes se 

cangao de retinas burocraticas. 

0 trabalho do Controller pode gerar resultados excepcionais para a 

administragao publica que utilizara todos os recursos produzidos por ele para reduzir 

despesas, melhorar a qualidade dos trabalhos, controlar bens e recursos financeiros 

e aperfeic;oar a relac;ao de trabalho com seus agentes publicos. 
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3 CONCLUSAO 

Este trabalho procurou demonstrar de maneira clara e objetiva a area de 

Controladoria atraves do Controle lnterno dentro da lnstituigao Publica, bern como 

sua utilizagao na forma de ferramenta gerencial capaz de tornar seu uso nao apenas 

urn meio facilitador na realizagao de fiscalizagoes, mas tambem uma forma eficaz de 

controle que permita ao gestor publico maior seguranga no momento de tomar 

decisoes. 

Mesmo havendo distingao de modelos de controles internes entre empresas 

de carater publico e privado, entendeu-se que ambos possuem objetivos finais muito 

semelhantes. 

Tambem ficou claro que principalmente nas lnstituigoes Publicas a 

implantagao dos procedimentos da Controladoria devem ser muito bern divulgados, 

normatizados e regulamentados, possuindo o apoio da alta administragao para 

assegurar seu cumprimento. 

0 trabalho de planejamento e implantagao da area de Controladoria deve ser 

realizado por pessoal altamente qualificado e que possua condigoes de realiza-lo 

atendendo todos os princfpios legais que a legislagao impoem as lnstituigoes 

Publicas. 

A area de Controladoria desenvolve urn trabalho muito importante para todo 

tipo de organizagao, sobretudo, nas lnstituigoes Publicas, que atraves do Controle 

lnterno desempenham atividades de forma transparente, buscando assegurar ao 

gestor publico maior credibilidade e seguranga no momento da prestagao de contas, 

suprindo de informagoes toda tomada de decisoes e nao demonstrando 

desvantagem alguma na sua utilizagao. 

Alem da eficiente forma de controle demonstrada aos 6rgaos fiscais externos, 

o Controle lnterno tambem se apresenta como uma eficaz ferramenta gerencial de 

apoio a administragao de recursos procedimentais e humanos, buscando a 

integragao de todas as areas envolvidas nas atividades da lnstituigao Publica e 

regulamentando seus procedimentos internes que permanecem em constante 

processo de aperfeigoamento, motivando e melhorando a qualidade dos trabalhos 

realizados pelos agentes e gestores publicos da organizagao. 
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